
ش���ارك مستشفى امل��واس��اة اجلديد 
ان��ط��اق��ا م��ن م��س��ؤول��ي��ت��ه املجتمعية 
وحرصه على تعزيز التوعية الصحية 
ضمن فعاليات االحتفال باليوم العاملي 
للسكر والذي نظمه املكتب اإلعامي في 
وزارة الصحة بالتعاون م��ع مدرسة 

روض الصاحلني أمس. 
وق���ال���ت م���دي���رة ت��ط��وي��ر األع��م��ال 
والتسويق باملستشفى علياء السيد أن 
اليوم العاملي للسكرى هو ي��وم عاملي 
للتوعية من مخاطر داء السكرى ويحتفل 
به في 14 نوفمبر من كل ع��ام وأن مع 
االرت���ف���اع امل��ط��رد ف��ي نسبة اإلص��اب��ة 
مبرض السكري في الكويت التي بلغت 
وف��ق��ا لإلحصائيات احمللية نحو 20 
في املئة من إجمالي السكان، فإن ذلك 
يحتاج إلى تكاتف اجلهود وبذل مزيدا 
من أوجه التوعية للوقاية من املرض أو 
لتعريف املرضى بسبل التعايش السليم 

مع املرضى.
وأش����ارت ال��س��ي��د إل���ى م��ا تضمنته 
دراس��ة أجرتها ال���وزارة بالتعاون مع 
منظمة الصحة العاملية، من معدل نسبة 
اإلص��اب��ة مب��رض السكري في الكويت 
في العام احل��ال��ي، وأن شخصا واح��دا 
في الكويت من بني كل خمسة أشخاص 
يعاني شكا من أشكال امل��رض بسبب 
أمن��اط احلياة من قلة احلركة وزي��ادة 
ال���وزن والسمنة م��ؤك��دة أن ه��ذا يحتم 
على جميع قطاعات الصحة احلكومية 

واألهلية التعاطي مبزيد من اإليجابية 
السيما فيما يخص التوعية الصحية 

للحد من مسببات املرض.
وأكدت السيد أن مستوى رضا مرضى 

السكر ي عن اخلدمات املقدمة لهم في 
مستشفى امل��واس��اة ملموسا ويشكل 

ح��اف��زا لدينا ل��اس��ت��م��رار ف��ي حتسني 
منظومة خدماتنا واحملافظة على تقدمي 

خدمات تنال مزيدا من الرضا والتميز 
حفاظا على السمعة الطيبة التي اكتسبها 

املستشفى طوال مسيرته والتي حصد 
معها العديد من اجلوائز.
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خدماتنا  منظومة  حتسني  في  لالستمرار  لدينا  حافزا  ويشكل  ملموس  »امل��واس��اة«  في  لهم  املقدمة  اخلدمات  عن  السكري  مرضى  رضا  مستوى 

علياء السيد مع بعض طالبات مدرسة روض الصاحلني 

»املواساة اجلديد« شارك في االحتفال باليوم العاملي للسكر 

علياء السيد: االرتفاع املطرد في اإلصابة مبرض السكري في الكويت 
يحتاج إلى تكاتف اجلهود وبذل مزيد من أوجه التوعية
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فريق عمل املواساة

بعد استيفائه جميع شروط اجلودة والسالمة 

املطيري: مستشفى »اجلهراء« يحصل على »االعتماد الوطني«
ريا�ض عواد 

أعلن مدير مستشفى اجلهراء د.علي املطيري 
ع��ن ح��ص��ول املستشفى على ش��ه��ادة االعتماد 
الوطني بجودة اخلدمات الصحية، وذل��ك بعد 
اس��ت��ي��ف��اء املستشفى جميع ش���روط اجل���ودة 
والسامة. وذكر املطيري في تصريح صحافي ان 

هذا جاء بعد زيارة اللجنة العليا لاعتماد الوطني 
في وزارة الصحة ملستشفى اجل��ه��راء، والذين 
أقروا باكتمال كافة الشروط واإلجراءات اخلاصة 
باالعتماد.  واف��اد بأن احلصول على »االعتماد 
الوطني« مت مبجهود العاملني باملستشفى عبر 
تطبيق كافة البرنامج في فترة زمنية محدودة 

كانت مبنزلة حتد كبير لهم، مشيدا بدعم وزير 
الصحة د.جمال احلربي لتذليل كافة العقبات 
من أمامنا. وذكر أن برنامج االعتماد شمل إجراء 
بحوث ودراسات لقياس ثقافة السامة والتدريب 
على معايير منظمة الصحة العاملية للقائمة 

التنفيذية للجراحة اآلمنة.

بعد تعرضه حلادث سير 

فريق طبي في »املواساة اجلديد« أجرى 
عملية دقيقة ملريض أميركي 

متكن فريق طبي في مستشفى املواساة 
اجل��دي��د بقيادة استشاري ج��راح��ة العمود 
الفقري الدكتور أحمد مختار واستشارية 
ورئيس قسم التخدير في املستشفى الدكتورة 
جناء عبد الهادي من انقاذ مريض أميركي من 

شلل رباعي. 
وتكللت العملية اجلراحية التي أجراها 
الفريق الطبي للمريض الذي تعرض حلادث 
سيارة جنم عنه تفتت وخلع بعض فقرات 
الرقبة وتشكيل خطورة بالغة وضغط على 
ال��ن��خ��اع ال��ش��وك��ي تكللت بالنجاح بنسبة 

%100 وإنقاذ املريض من شلل رباعي. 
م��ن جهته ق���ال رئ��ي��س ال��ف��ري��ق الطبي، 
اس��ت��ش��اري ج��راح��ة ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري في 
املستشفى ال��دك��ت��ور أحمد مختار ان حالة 
املريض كانت حرجة لوجود تفتت وكسر في 
أكثر من فقرة من فقرات العنق والتي شكلت 

بدورها ضغط على النخاع الشوكي .«
وأضاف أن » التحديات للتعامل مع احلالة 
- والتي جنح الفريق بالتغلب عليها بنجاح 
تام من خال أجهزة وامكانيات معينة - متثلت 
في ان أى حركة بسيطة أو تدخل كان ميكن أن 

تؤدي إلى شلل رباعي للمريض.«
 وأشار إلى جناح الفريق في إعادة تثبيت 
الفقرات في مكانها دون املساس بالنخاخ 
الشوكي من خال استخدام تقنيات حديثة 
لرصد األعصاب ط��ول م��دة العملية وبعدها 
نظرا خل��ط��ورة احل��ال��ة مشيدا بالتجهيزات 
واإلمكانيات التي وفرتها املستشفى للتعامل 

مع احلالة.
وأشاد مختار بجهود الفريق الطبي املعاون 
مؤكد جناح العملية بنسبة %100 والتي على 
ضوئها غادر املريض املستشفى ثاني يوم من 

إجراء العملية.
من جانبها قالت رئيس قسم التخدير في 
املستشفى الدكتورة جناء عبد الهادي أن من 
أبرز الصعوبات خال القيام بتخدير املريض 
هي قرب الكسر املوجود في فقرات العنق من 
األلياف العصبية للنخاع الشوكي ما يهدد 
بإصابتها أو قطعها وح���دوث شلل رباعي 

للمريض.
وأضافت أن »اجل��زء احلرج وقت التخدير 
متثل ب��ض��رورة احملافظة على ث��ب��ات رقبة 
املريض وعدم حتركها وهو ما إستدعى القيام 
بتخديره عن طريق تركيب األنبوبة احلنجرية 
من خال جهاز األلياف الضوئية بدون حتريك 
الرقبة أو فقرات العنق لنوعية اإلصابة التي 

تعرض لها املريض.
وأشارت إلى متابعة حالة أعصاب املريض 
بأجهزة معينة قبل وأث��ن��اء وبعد العملية 
مشيرا إلى أن وجود كسر متفتت في أحد فقرات 
الرقبة كانت تهدد بقطع النخاع الشكوي ما 
يهدد بحدوث شلل رباعي لوجود أجزاء عظم 

متففتتة قريبة من النخاع الشوكي. 
 وأش���ارت ب��امل��ه��ارة الكبيرة التي يتمتع 
بها استشاري ج��راح��ة العمود الفقرى في 
املستشفى الدكتور أحمد مختار وهو ما تكلل 
معه انقاذ املريض من شلل رباعي متقدمة 
بالشكر الفريق الطبي امل��ش��ارك ف��ي إج��راء 
العملية بعد تعرضه حل��ادث سير أدى إلى 

كسر وتفتت بعض فقرات العنق.
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د. أحمد مختار ومعاونيه 

جامعة الكويت تنظم مؤمترها الدولي 
21 اجلاري  السابع »حتديات التنمية« 

  أعلنت كلية العلوم االجتماعية في جامعة 
الكويت تنظيمها مؤمترها الدولي السابع 21 
نوفمبر اجل��اري بعنوان )حتديات التنمية 
رؤي��ة مستقبلية( وذل��ك حتت رعاية وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر صباح 

األحمد.
وقال عميد الكلية الدكتور حمود القشعان 
في مؤمتر صحفي أمس األربعاء إن املؤمتر 
الذي يستمر ثاثة أيام يأتي جتسيدا للرؤية 
األميرية السامية في أن االستثمار باملواطن 
الكويتي ه��ي أول���ى أول��وي��ات التنمية في 

الدولة.
وأضاف القشعان أن املؤمتر يضم العديد 
من اخلبراء والعلماء من خ��ارج الكويت إذ 

يقدمون خبراتهم وجتاربهم في مجال التنمية 
البشرية كما ميتاز املؤمتر مبشاركة طلبة 
الدراسات العليا بالكلية في اإلعداد ألوراقه 

العلمية.
ول��ف��ت إل��ى مشاركة األس��ات��ذة والطلبة 
في املؤمتر أيضا من خال عرض امللصقات 

العلمية مبا يدعم التميز األكادميي في الكلية.
م��ن جانبه أف��اد رئيس اللجنة العلمية 
للمؤمتر الدكتور يعقوب الكندري خال 
املؤمترالصحفي ب��أن دور الكلية ميتد إلى 
خ���ارج اجلامعة ليامس قضايا املجتمع 
ويناقشها بطريقة علمية بحثية متخصصة 

تعود بالفائدة عليه وتدعم خطة التنمية.
وقال الكندري إن جلسات املؤمتر ستناقش 

50 ورق��ة بحثية إل��ى جانب 10 ملصقات 
علمية في أول يومني إضافة إلى ست ورش 
عملية تطبيقية سيخصص لها اليوم األخير 
من املؤمتر إلثراء اجلانب العلمي والعملي له.

ولفت إلى حرص الكلية على اختيار هذا 
العنوان ألهميته في املجتمع وتداخله مع 
العديد من القضايا التي تدعم خطة التنمية 
في كل ال��دول مبينا أن املؤمتر ميثل فرصة 

لالتقاء باملفكرين والباحثني إقليميا وعامليا.
وذكر أن التنمية احلقيقة هي تنمية الفرد 
وم��ن ث��م املجتمع مبينا أن لها العديد من 
اجلوانب االجتماعية والنفسية واخلدمية 
واجلغرافية التي تتداخل لتكمل بعضها 

بعضا بغية دعم خطة التنمية.


