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يقام سنويًا في مارس للتوعية باملرض 

»املواساة اجلديد« احتفل باألسبوع العاملي لـ »اجللوكوما« 
احتفل قسم ط��ب وج��راح��ة العيون في 
مستشفى املواساة اجلديد باألسبوع العاملي 
للجلوكوما، الذي يقام سنوياً في شهر مارس 
للتوعية بهذا املرض، الذي يصيب  نحو 60 
مليون شخص حول العالم وفقاً لتقديرات 
منظمة الصحة العاملية  مع توقعات بارتفاع 
عدد املصابني به إلى نحو 80 مليون مصاب 

على مستوى العالم عام 2020.
وق��ال استشاري طب وجراحة العيون 
الدكتور إسماعيل إصالح  أن املاء األزرق أو 
“اجللوكوما” أو ما يعرف باللص اخلفي 
هو أحد أمراض العني املزمنة التي تؤدي إلى 
فقدان البصر كلياً نتيجة ضمور بالعصب 
البصري ينتج ع��ن ارت��ف��اع ضغط العني، 
وي���ؤدي إل��ى ف��ق��دان جزئي للنظر وم��ن ثم  
ف��ق��دان  كلي م��ا ل��م يتم تشخيص امل��رض 

وعالجه
وأك��د أن  التشخيص املبكر للمرض  عن 
طريق قياس ضغط العني بشكل دوري يعد 
أفضل وسيلة إلكتشاف وجود اجللوكوما 
في مراحلها األولى، موضحا أن “تشخيص 
اجللوكوما” يتم عن طريق فحص ضغط 
ال��ع��ني، ومعاينة العصب وزاوي���ة العني 
وإج���راء فحص امل��ج��ال البصري وقياس 

سماكة القرنية.
وأش���ار إل��ى أن الفحص ال���دوري للعني 
يشمل فحص ضغط العني ومجال اإلبصار 
بالكمبيوتر وعصب العني بعد سن األربعني 
خاصة ملن لديهم  تاريخ عائلي باملرض 
فضاًل عن التأكد من م��دى إصابة املريض 
بقصر أو ط��ول النظر الشديد أوأم���راض 
السكر أوال��ت��ه��اب��ات القزحية أو م��ن جود 

إصابات بالعني. 
وش����دد  ع��ل��ى ض����رورة ال��ت��أك��د م��ن أن  
ض��غ��ط ال��ع��ني ف��ي امل��س��ت��وى امل��ن��اس��ب مع 

ضرورة اإللتزام بتعليمات الطبيب املعالج 
واستخدام العالج بطريقة صحيحة وعدم 
اإلهمال فيه، والذي قد يؤدي إلى فقدان في 
أطراف مجال البصر تدريجياً حتى يصل إلى 

مركز اإلبصار وصوالً إلى مرحلة العمى.
ولفت إلى تعدد خيارات العالج احلديثة 
امل��ت��اح��ة خ��الل ال��س��ن��وات األخيرةبفضل 
إكتشاف عدد من القطرات الفعالة لتخفيض 
ضغط العني وحتسني الدورة الدموية داخل 
العصب البصري موضحاًأن في حال تعذر 
العالج باألدوية فهناك العالج بالليزر أو 

التدخل اجلراحي أو زراعة الصمامات فضالً 
عن  اجلراحات الإلختراقية وهي عمليات 
معقده غير أنها تعتبر األكثر أماناً واألقل 
مضاعفات  وال��ت��ي تضاهي أو ت��ف��وق في 

نتائحها اجلراحات التقليدية األخرى.
 ي��ذك��ر أن قسم ط��ب وج��راح��ة العيون 
باملستشفى ي��ض��م  د. محمد ع��ب��د النبي 
اس��ت��ش��اري، ورئ��ي��س قسم ط��ب وج��راح��ة 
ال��ع��ي��ون ف��ي املستشفى واحل��اص��ل على 
عضوية اجلمعية األوروب��ي��ة جل��راح��ات 
املياه البيضاء وتصحيح اإلبصار وعضو 

األكادميية األمريكية لطب وجراحة العيون، 
ود. محمود هندواي استشاري طب وجراحة 
العيون، وعضو األكادميية األمريكية لطب 
وجراحة العيون وعضو اجلمعية األوروبية 

جلراحات املياه البيضاء وتصحيح اإلبصار
كما يضم القسم د.إس��م��اع��ي��ل إص��الح 
إستشاري طب وجراحة العيون، وصاحب 
اخلبرات الكبيرة في اجلراحات الإلختراقية 
ل��ع��الج اجل��ل��وك��وم��ا، وع��ض��و األك��ادمي��ي��ة 
األمريكية لطب وجراحة العيون، وعضو 

اجلمعية األوروبية للجلوكوما.

د. إسماعيل إصالح ود. محمود هنداوي خالل االحتفال
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مبناسبة  العجمي  مــبــارك  يستقبل  الــدعــيــج 
حصوله على درجة الدكتوراه

استقبل رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام 
لوكالة األنباء الكويتية )كونا( الشيخ مبارك 
الدعيج مبكتبه أمس األربعاء احملرر لدى )كونا( 
الدكتور مبارك العجمي الذي أهدى له نسخة من 
رسالة الدكتوراه في الفلسفة السياسية بعنوان 
)مفهوم الدولة عند محمد جابر األنصاري( التي 

حصل عليها مؤخرا من إحدى اجلامعات األردنية.
وأعرب الشيخ مبارك الدعيج خالل اللقاء عن 
ثقتة بطاقات أبناء الكويت وحرصهم على مواصلة 
البحث العلمي مشيدا باجلهود التي يبذلونها 

لرفعة الكويت في جميع احملافل الدولية.
وأك��د اع��ت��زازه بالكفاءات الوطنية في وكالة 
األنباء الكويتية )كونا( وما ميلكون من مواهب 
وإمكانيات محل تقدير وإش��ادة منوها بحرص 

الوكالة على دعم املتميزين واملبدعني.
من جانبه أع��رب الدكتور مبارك العجمي عن 
شكره للمساندة التي قدمتها )ك��ون��ا( له وقال 
إن حصوله على هذه الدرجة العلمية الرفيعة 
نتيجة طبيعية للدعم الكبير الذي يحظى به أبناء 

الكويت.

الشيخ مبارك الدعيج أثناء استقباله الدكتور مبارك العجمي

مؤمتر الطب التلطيفي األول بالكويت يناقش
 أسباب األمراض املزمنة غير املعدية

ريا�ض عواد 

عقدت وزارة الصحة صباح أمس مؤمترا 
صحفيا ل��إلع��الن ع��ن إق��ام��ة م��ؤمت��ر الطب 
التلطيفي األول في الكويت. وقال الدكتور 
عبد الرحمن الكندري مدير املؤمتر تشكل 
األم��راض املزمنة الغير معدية حتديا كبيراً 
للعالم حيث يعيش نسبة كبيرة من الناس 
م��ع ه���ذه األم����راض وت��س��ب��ب ل��ه��م معاناة 
تشمل جميع جوانب حياتهم، وقد أصبحت 
املنظومة الصحية احلديثة تعتمد على 3 
ركائز رئيسية هي:الوقاية من األم��راض، 

وعالج األمراض، والرعاية التلطيفية.
وأض��اف: يشكل الطب التلطيفي عنصراً 
أساسياً من عناصر العالج املتكامل لألمراض 
املزمنة الغير معدية خاصة في مراحلها 
املتقدمة، ودل��ت ال��دراس��ات التي نشرتها 
منظمة الصحة العاملية في “األطلس العاملي 
للرعاية التلطيفية” أن هناك 40 مليون 
شخص  )6 ٪ منهم من األطفال( يحتاجون 
إل��ى رعاية تلطيفية كل ع��ام، وع��دد الذين 

يحصلون عليها منهم هو 14 ٪ فقط. 
وأش��ار إلى األم��راض التي حتتاج الطب 
التلطيفي، حيث ق���درت منظمة الصحة 
العاملية أن أم��راض فشل ع��دد القلب حتتل 
املرتية األولى بنسبة تتجاوز ال%38 يليها 
السرطان بنسبة %34 ثم أم��راض اجلهاز 
التنفسي املتقدمة بنسبة تتجاوز ال10%، 
باإلضافة إل��ى أم��راض أخ��رى في مراحلها 
املتقدمة كأمراض الكبد، أو الكلى، أو املخ، 
مبا في ذلك فيروس نقص املناعة البشرية 
وال��س��ل امل��ق��اوم لألدوية.مضيفا الرعاية 
التلطيفية أكثر م��ن مجرد تخفيف األل��م. 
وتشمل معاجلة األع��راض اجلسدية كافة 
وامل��ع��ان��اة النفسية واالجتماعية والدعم 
الديني ودع��م أف��راد األس��رة الذين يقدمون 

الرعاية ملرضاهم. 
وتطالب منظمة الصحة العاملية جميع 
البلدان ب��إدراج الرعاية التلطيفية كعنصر 
أساسي لكل نظام حديث للرعاية الصحية 

في حتركاتها نحو التغطية الصحية الشاملة 
وذل��ك م��ن خ��الل دم��ج ال��رع��اي��ة التلطيفية 

ن أساسي للرعاية الصحية. كمكِوّ
وقال قد قام قسم الطب التلطيفي مبركز 
ال��رع��اي��ة التلطيفية لتغطية احتياجات 
املرضى في الكويت إلى اعتماد استراتيجيات 
3 رئيسية أحدها اعتماد سياسات رامية إلى 
دم��ج التخصص كمكون أساسي للرعاية 
الصحية. نتج عنه دمج الطب التلطيفي بطب 
عالج األورام منذ أكتوبر 2016، وقد أدى هذا 
الدمج إلى ارتفاع عدد حاالت االستشارة من 
مركز الكويت ملكافحة السرطان إلى 350% 
عن العام الذي قبله و%100 حلاالت العيادة 
اخلارجية و%30 حلاالت الدخول والتنومي 
مبركز الرعاية التلطيفية. وقد جتاوز عدد 
ح��االت األورام اجلديدة التي تابعها قسم 
الطب التلطيفي عام 2017 )1100( حالة 

مقارنة ب256 حالة العام الذي قبله. 
وأكد الدكتور الكندري على االستراتيجية 
الثانية تتعلق برفع الوعي ل��دى املجتمع 
والتدريب والتعليم الطبي املستمر لألطباء 
والعاملني في السلك الصحي. يشمل التعليم 
دورات تدريبية ألط��ب��اء ف��ي أق��س��ام شتى 
م��ن مستشفيات ال��ك��وي��ت وك��ذل��ك تدريب 
أطباء بورد طب العائلة. ويتطلع القسم إلى 
اعتماد برنامج الزمالة الكويتي في الطب 
التلطيفي وإلى تدريب أطباء البورد الكويتي 
م��ن تخصصات ذات صلة كطب األم��راض 
الباطنية وطب الطوارئ والتخدير والعناية 

املركزة.
وق���ال ه��ذا امل��ؤمت��ر املتميز مبواضيعه 
يغطي أهم األمراض التي يشملها التخصص 
وكيفية عالج أعراضها. يحتوي املؤمتر على 
محاضرات يلقيها استشاريون من داخل 

الكويت وخ��ارج��ه��ا، باإلضافة إل��ى ورش 
عمل هامة تصقل م��ه��ارات األط��ب��اء وتثري 

معلوماتهم.
كما وج��ه د. أحمد الشطي مدير إدارة 
الصحة املهنية ال��دع��وة حلضور ال��دورة 
التدريبية  بعنوان االثار الصحية للتغيير 
املناخي حتديات كويتية التي تنظمها ادارة 
الصحة املهنية ال��ي��وم اخلميس ف��ي فندق 
سيمفوني. وأكد الشطي االستشاري بالطب 
املهني والبيئي أن ال��دورة تعتبر منوذجا 
آخ��ر للتعاون املهني والفني ال��ه��ادف بني 
وزاره الصحة ، وكال من كلية الصحة العامة 
ومعهد الكويت لألبحاث العلمية ، الهيئة 
العامة للبيئة .حيث سيتم استعراض 7 
عناوين وجلسة حواريه ختامية وسيمنح 
احلضور 5 نقاط للتعليم الطبي املستمر 

والدعوة عامه .

»2020 حتت شعار »العالج الطبيعي رؤية 

»الصحة«  تنظم املؤمتر الدولي الثاني
 للعالج الطبيعي األحد املقبل 

تعتزم إدارة خدمات العالج الطبيعي و برعاية 
وزير الصحة الدكتور باسل الصباح عقد  املؤمتر 
الدولي الثاني للعالج الطبيعي يوم األحد املقبل، و 

يستمر ملدة 3 أيام متواصلة في فندق اجلميرا.
و يحمل املؤمتر شعار )العالج الطبيعي رؤية 
2020 ( و يضم نخبة من اخلبراء الدوليني و الكوادر 
احمللية املتخصصة في مهنة العالج الطبيعي. و 
يشارك املختصني في 39 ورق��ة علمية يتناولون 
فيها مناقشة أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية 
العاملية ف��ي مجال ال��ع��الج الطبيعي  وخدماته 
التوعوية و الوقائية و العالجية و التأهيلية ،و 4 
ورش علمية في 4 مجاالت صحية مختلفة و هي 
) صحة امل��رأة- العالج املهني- كبار السن- عظام 
( مع تقدمي )12( بوستر علمي .و كما سيقام على 
هامش املؤمتر معرض لألجهزة و املعدات الطبية 

طوال أيام املؤمتر.
بلغ ع��دد املسجلني ف��ي ه��ذا امل��ؤمت��ر بلغ 500 
اختصاصي عالج طبيعي من داخل و خارج دولة 

الكويت.
ويهدف املؤمتر إلى: تبادل اخلبرات و املهارات 
العلمية و العملية بني الكوادر املتخصصة و اخلبراء 

الدوليني املتخصصني في مجال العالج الطبيعي.
واالرت���ق���اء باملهنة و البحث ع��ن املستجدات 
احلديثة التي تهدف للوقاية من احل��االت املرضية 
و معرفة الطرق و الوسائل احلديثة املستخدمة في 

عالج املرضى.
وتوعية اجلمهور مبهنة ال��ع��الج الطبيعي و 

دورها التو عوي و الوقائي و العالجي.
وقال مدير إدارة خدمات العالج الطبيعي الدكتور 
عبدا لله زمان إن  انعقاد هذا املؤمتر جاء من حرص 
االدارة على مواكبة التطور العلمي و العاملي في 
مهنة العالج الطبيعي. ويهدف ه��ذا املؤمتر إلى 
إلقاء الضوء على املعايير العاملية  جلودة خدمات 
العالج الطبيعي، ومناقشة التحديات والصعوبات 
التي تواجه املهنة ، باإلضافة إل��ى االط��الع على 
التجارب العاملية في هذا الشأن ودراس��ة إمكانية 
تطبيقها واالستفادة منها على مستوى دولة الكويت 
و مناقشة  ال��رؤى املستقبلية للمهنة و ذلك لرفع 

مستوى املهنة بجميع تخصصاتها املختلفة.
وأش��ار مدير اإلدارة  إلى أن تنظيم هذا املؤمتر 
العاملي في دولة الكويت يأتي كتأكيد على العناية 
التي يحظى بها القطاع الصحي من حكومة دولة 
الكويت وسيتم مواصلة هذا اجلهد لتحقيق مستقبل 

مشرق ملهنة العالج الطبيعي، 
وأضاف أ عقد مثل هذه املؤمترات يهدف بالدرجة 
األولى إلى االستفادة من اخلبرات العاملية املتقدمة 
وتوطينها مبا يحقق التطور املأمول لهذا التخصص، 
كما أود التأكيد على أهمية السعي للخروج 
بتوصيات عملية تالمس الواقع ووض��ع احللول 
القابلة للتنفيذ في إطار زمني محدد وهذا  مؤشراً 
واض��ح��اً لالهتمام والرعاية التي يحظى به هذا 

التخصص املهم.
وخ��ت��م م��دي��ر إدارة خ��دم��ات ال��ع��الج الطبيعي 
الدكتور عبدا لله زم��ان حديثه بالدعاء بأن يكلل 
جهود القائمني على هذا املؤمتر الدولي الهام مبزيد 
من التوفيق والسداد متمنياً للمشاركني االستفادة 

القصوى من هذا اللقاء املميز.

د. عبد الله زمان 

جانب من املؤمتر 

خالل مؤمتر التجارب الناجحة لترشيد الكهرباء واملاء بني دول »التعاون اخلليجي« 

الفريج: »الكهرباء واملاء« مستعدة ملواجهة حتديات موسم الصيف
أكد الوكيل املساعد لتشغيل وصيانة املياه في 
وزارة الكهرباء واملاء الكويتية املهندس خليفة 
الفريج أمس األربعاء استعداد الوزارة ملواجهة 
حتديات موسم الصيف ال��ذي يشهد زي��ادة في 

الطلب على استهالك الكهرباء واملاء.
وق��ال الفريج في تصريح للصحفيني على 
ه��ام��ش م��ؤمت��ر ال��ت��ج��ارب الناجحة لترشيد 
ال��ك��ه��رب��اء وامل���اء ب��ني دول مجلس التعاون 
اخلليجي ال��ذي حمل ع��ن��وان )م��ب��ادرة غرس 
سلوك واعي للمواطن( إن الوزارة حرصت على 
عمل الصيانة الالزمة ملكونات شبكتي الكهرباء 

واملاء.
وتوقع أن يرتفع الطلب على استهالك املياه 
الصيف املقبل بحدود 20 إلى 30 مليون غالون 
مقارنة بأعلى معدل استهالك سجلته الوزارة 

الصيف املاضي.
وأشار إلى استمرار قطاع تشغيل وصيانة 
املياه بعمل التحسينات الالزمة لشبكة املياه 
ومتابعتها على م��دار الساعة من قبل مراكز 
الطوارئ السبعة املنتشرة في البالد الفتا الى 
سعي ال��وزارة لتنفيذ عدة مشاريع مائية لرفع 
انتاجها املائي ملواكبة الزيادة السكنية والتوسع 

العمراني.
وذك��ر الفريج أن مشروع محطة )الدوحة( 
املتوقع أن ينتج في مرحلته األولى 60 مليون 
غ��ال��ون يعد م��ن أب��رز امل��ش��اري��ع التي تنفذها 

الوزارة مبينا أنه من املتوقع االنتهاء من تنفيذه 
نهاية العام اجلاري.

وأف��اد الفريج ب��أن ترشيد الكهرباء وامل��اء 
يحظى باهتمام جميع دول مجلس التعاون 
نظرا لتكاليف عمليات انتاجهما ال��ذي يتطلب 
م��ي��زان��ي��ات مالية ضخمة وج��ه��ودا وك���وادر 

فنية لتشغيل منظومة الكهرباء وامل��اء وتنفيذ 
املشاريع املستقبلية.

وأك���د أهمية نشر ال��وع��ي جلميع شرائح 
املجتمع للحفاظ على خدمة الكهرباء واملاء من 
أج��ل خفض معدالت الطلب املتزايد موضحا 
أن ت��ع��اون جميع ج��ه��ات املجتمع الرسمية 
والتطوعية على املستوى الوطني أو على 
املستوى اخلليجي مطلب تطمح له دول املجلس.

ول��ف��ت إل���ى أن ت��ب��ادل اخل��ب��رات وجت���ارب 
الدول واألوراق العلمية والدراسات والبحوث 
املقدمة في هذا املجال أمر تسعى له دول مجلس 

التعاون.
وبني أن االستراتيجيات املستقبلية للمياه 
والكهرباء تسعى لتخفيض بعض مؤشرات 
االستهالك مثل مؤشر نصيب الفرد من استهالك 
املياه كما تسعى أيضا إلى تعدد استخدامات 

الطاقة النظيفة والبديلة للكهرباء.
بدورها أكدت مديرة ادارة املراقبة الفنية في 
وزارة الكهرباء وامل��اء املهندسة إقبال الطيار 
في تصريح مماثل أهمية تكاتف اجلهود بني 
الكويت ودول مجلس التعاون لتبادل اخلبرات 
واملبادرات الناجحة للحد من الهدر واإلسراف 

في الكهرباء واملاء.
وأوضحت الطيار أن املؤمتر يهدف الى تعزيز 
الوعي بترشيد الكهرباء واملاء انطالقا من رغبة 

وزراء دول مجلس التعاون اخلليجي.

م. خليفة الفريج

مستشفى »ابن سينا« ينظم املؤمتر الكويتي الثالث 
جلراحة األطفال »التعليم و االبتكار«

ريا�ض عواد 

ينظم قسم جراحة األطفال في مستشفى ابن 
سينا مؤمتر علمي مختص  بجراحة األطفال 
بعنوان املؤمتر الكويتي الثالث جلراحة األطفال 
التعليم و االبتكار  في الفترة من 22 إل��ى 25 
م���ارس اجل���اري متضمنا ع��دد م��ن االنشطة 
وورش العمل الهامة في مجال جراحة مناظير 

االطفال
 وقالت رئيسة املؤمتر الدكتورة سعاد أبل 
إن املؤمتر يهدف ال��ى التعرف على األساليب 
العلمية احلديثة و االبتكارات اجلديدة في مجال 
جراحة االطفال و التوقف على اخر التطورات 
التكنولوجية و اجلراحية في هذا املجال خاصة 
في جراحة املناظير و مناقشًة احلاالت املعقدة و 

النادرة مع اخلبراء و املختصني. 
و لفتت أبل الى أن مجال اجلراحة بشكل عام 
شهد تطورا ملحوظا في التكنولوجيا و األدوات 
اجلراحية  والتطور في التقنيات اجلراحية 
مبينة أن هناك ع��دد م��ن املتحدثني الدوليني 
الذين يشاركون في املؤمتر من الواليات املتحدة 

االمريكية و أوروبا و الشرق األوسط.
وقالت إن قسم جراحة االطفال مع رابطة 
جراحة االط��ف��ال الكويتية يسعى حثيثا إلى 
استقطاب رموز طبية عاملية الستثمار خبراتها 
في تطوير املنظومة الصحية في الكويت في 

مجال جراحة االطفال.  

وأض��اف��ت: سيكون هناك ورش عمل عدة 
منظمة بالتعاون مع جمعية جراحة املناظير 
الدولية لالطفال فرع الشرق األوسط على مدى 
يومني مسبق للمؤمتر لتدريب األط��ب��اء على 
أساليب جراحة املناظير الدقيقة لالطفال مع 
نخبة من اجلراحني العامليني و املتميزين في 

هذا املجال.
مضيفة أنه سيكون  سيقوم أطباء عامليني 
ب��إج��راء عمليات جراحية معقدة على مدى 
يومني م��ع مساعدة أط��ب��اء ج��راح��ة االطفال 
بالقسم  و سيتم ب��ث مباشر م��ن عمليات 
مستشفى ابن سينا الى قاعة املؤمتر في قاعة 
سلوى الصباح اميانا منا بتوفر اإلمكانيات 
الكاملة لعمل العمليات اجلراحية املعقدة كانت 
ام الروتينية في قسم جراحة االطفال بابن 
سينا حيث يوجد مجموعة من االستشاريني 
ذوي اخليرة و الكفاءة و اصحاب تخصصات 
دقيقة في مجال مناظير االطفال من اجلامعات 
الدولية العريقة. كما وف��رت وزارة الصحة 
جميع األدوات و التقنيات الالزمة لعمل هذه 

العمليات كما هو متفق عليه عامليا. 
وقالت أبل: قسم جراحة األطفال مبستشفى 
اب��ن سينا امل��رك��زي سيتبنى  تقدمي اخلدمه 
الصحية املتميزة و عدم تشتيت اخلبرات عن 
طريق افتتاح أف��رع للقسم في املستشفيات 
العامة وذلك متاشيا ملا هو معمول به عامليا في 

مجال جراحة األطفال. 
وأردف���ت: كما هو معروف ان قسم جراحة 
األط��ف��ال ف��ي مستشفى اب��ن سينا ه��و الوحيد 
املعني بتقدمي اخلدمة العالجية للمواطنيني 
واملقيمني في الكويت للفئة العمرية من الوالدة 

وحتى عمر ال 12 سنة.

الدكتورة سعاد ابل


