
ح���ذرت اس��ت��ش��اري أم���راض النساء 
والوالدة في مستشفى املواساة الدكتورة 
فاتن عبدالعظيم  من املخاطر الصحية 
املرتبة على النزيف الرحمي  موضحة 
أنه قد يؤدي إلى فقدان الوعي في بعض 
األحيان بسبب فقدان كمية كبيرة من 

الدم.
وقالت الدكتورة فاتن عبد العظيم  
إن »وس��ائ��ل تشخيص وع��اج أسباب 
النزيف الرحمي  تطورت كثيراً  الفتة إلى  
أن من بينها استخدام  منظار الرحمي 
Hysteroscopy  وه��و منظار دقيق 
جداً ميكن من خال رؤية جتويف الرحم 
من الداخل عن طريق الفتحة الطبيعية 
لعنق الرحم بعد إدخال سائل معني إلى  

جتويف الرحم متصل مبصدر ضوئي.
 ولفتت الدكتورة فاتن عبد العظيم إلى 
أناملنظار الرحمي يساعد في تشخيص 
كثير م��ن احل���االت املتعلقة بتجويف 

الرحم، س��واء مع من يعانني من نزيف 
رحمي مستمر بسبب وج��ود زوائ��د في 
الغشاء املبطن للرحم polyp أو من 
يعانني وج��ود أورام ليفية وال��ت��ي  قد 

تؤدي إلى انسداد في قناة فالوب.«
 وأش����ارت إل��ى أن م��ن ب��ني احل��االت 
األخ���رى ال��ت��ي ميكن تشخيصها عبر 
امل��ن��ظ��ار ال��رح��م��ي   وع��اج��ه��ا جراحياً 
بواسطته، ح���االت وج���ود إلتصاقات 
بجداريالرحم  والتي قد تؤديإن لم يتم 
عاجها إل��ى العقم واإلج��ه��اض املتكرر 
فضاً ع��ن اس��ت��خ��دام تلك التقنية  في 
تشخيص وع���اج ح���االت التشوهات 
اخللقية ل��ل��رح��م  م��ث��ل  وج���ود  حاجز 
بالرحم uterine septum  ال��ذي قد 
يؤثر  على ق��درة اإلجن��اب أو يسبب في 

اإلجهاض املتكرر .«
وأش��ارت إلى  فعاليته في تشخيص 
واستخراج  اللولب املستخدم في منع 

احل��م��ل ح��ال أن انقطع خيط اللولب 
أو تبقى ج��زء منه بعد محاولة إزالته 
مؤكداًأناملنظار الرحمي يتمتع  بدرجات 
أم��ان عالية ج��داً وأن املضاعفات التي 
قد حتدث مع استخدامه قد  تكاد تكون 
نادرة أو ضيئلة جداً ومن بينها أن رحم 
املريضة قد يصاب بإلتهاب بسيط أو 
ن��زي��ف بسيط  م��ع ض���رورة اإلت��ص��ال 
بالطبيب ف��وراً حال أن وج��دت السيدة 

اآلم حادة بالبطن أو نزيف بعد املنظار
وأشادت الدكتورة فاتن عبد العظيم 
باإلمكانيات التي يوفرها مستشفى 
املواساة اجلديد خلدمة املرضى جلهة 
اخل���ب���رات ال��ط��ب��ي��ة أو ح���رص إدارة 
املستشفى على تزويد مختلف األقسام 
الطبية ب��أح��دث األج��ه��زة والتقنيات 
الطبية، وهو ما ساهم بشكل ملموس في 
النجاحات الكبيرة  التي حققتها الكوادر 

الطبية العاملة باملستشفى.
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 في الصـميم
اقتراح السيدة صفاء الهاشم بإيقاف التجنيس ملدة خمس سنوات قرار 
في محله ويدعمه معظم الشعب الكويتي.. ما حاجتنا للتجنيس؟ آالف 
الشباب اآلن با عمل وآالف الطلبات لم حتصل على مساكن وعشرات 
اآلالف لم يحصلوا على التعليم العالي مما يجبرنا على ابتعاثهم للخارج.. 
عادة تلجأ الدول إلى التجنيس في حالة نقص العمالة الوطنية أو نقص 
في معدالت التكاثر اما نحن فعندنا فائض في معدالت الوالدة ونقص في 
فرص العمل.. بعدين يا ريت جننس كفاءات.. خليط من النساء اآلسيويات 

واشكال من غير املتعلمني يخفضان معدالت التعليم!!

alajmi_xxx@  .. العجمْي
»الداخلية والدفاع« البرملانية توافق على قبول غير الكويتيني ضباط 
اختصاص وخبراء في اجليش . املتقاعدين خبرات موجودة ليه الغير كويتي 

! أمحق جلنة

alddewan@   مر�صوم اأمري
هل تعلم أن اإلحتاد البرملاني الدولي يوجد به أعضاء 22 دولة بالتعيني!!! 

والدول العظمى غير مشاركة به والتعطيه أي أهمية »احتاد صوري«

AAlfarhood@   د/ عبدالعزيز الفرهود
ثق بالله وتوكل عليه فكل أمورك بيده سبحانه إذا كنت في كنف ربك فال 

تخف من املستقبل أبداً قال تعالى : -) وتّوكل على احلّي الذي ال ميوت (-

ROLEXQ8@  حمقق النزهة
»كانت مدينتنا ذهب« قبل التجنيس السياسي والتالعب في ملف التجنيس 

.

Oaldumeatha@   عمر الدميثة
نواب أنتخبهم الشعب ألجل قضايا شعبوية وكانت ندواتهم وقف رفع 
سعر البنزين وصد الزحف احلكومي مبس جيب املواطن فاجتهوا إلى محاربة 

الوافدين !

الباطني تؤكد أهمية القصص 
الشعبية في تعزيز القيم 

األخالقية للطفل 

أك��دت الباحثة الكويتية ب��زة الباطني أهمية ال��رواي��ات 
والقصص الشعبية في تعزيز القيم االخاقية للطفل كونها 
احدى الوسائل التربوية احملببة التي تستقطب ميول الطفل 

وتغرس فيه املثل االجتماعية االصيلة.
جاء ذلك على هامش مشاركة الباحثة الباطني في املؤمتر 
اخلليجي اخلامس للتراث والتاريخ الشفهي الذي يحمل شعار 
)التربية األخاقية تراث خليجي أصيل( واختتم فعالياته أمس 

الثاثاء في العاصمة االماراتية أبوظبي.
وش��ددت الباطني في تصريح ل )كونا( على دور القصص 
الشعبية في صقل القيم الروحية والسلوك االيجابي للطفل ملا 
حتتويه من معان وعبر سامية خصوصا في ظل مخاطر االقتداء 
بالصفات الدخيلة من خال قنوات االتصال احلديثة ووسائل 
التواصل االجتماعي. وذكرت أن القصص تنمي خبرات االطفال 
ومهاراتهم وت��زوده��م باملعارف واملعلومات عن مج متعهم 
في املاضي وتثري حصيلتهم اللغوية وقدراتهم التعبيرية 
الى جانب انها م��وروث فكري يوثق حياة الشعوب وعاداتهم 
وتقاليدهم ويبرز بيئتهم االجتماعية واحوالهم املعيشية في 
املاضي. وأشارت إلى اهتمام العديد من الدول املتقدمة بتراثها 
الثقافي وترسيخه في وجدان اطفالهم الفتة الى ان بعض الدول 

املتطورة اعتمدت تاريخها التراثي في مناهجها الدراسية .
وحول مساهماتها األدبية عن التراث الكويتي قالت الباطني 
انها ألفت كتابا باسم )التراث الشعبي الكويتي( وقامت بترجمته 
الى عدة لغات منها الفرنسية واالملانية واالجنليزية وذلك من 

اجل نشر ثقافة الكويت ووصولها الى عدد من دول العالم.

د. فاتن عبدالعظيم  

الباحثة بزة الباطني

أشادت باإلمكانات الكبيرة التي يوفرها مستشفى املواساة

فاتن عبد العظيم: املنظار الرحمي  فعال وآمن لتشخيص وعالج »النزيف الرحمي«

علماء يدعون إلى زراعة مزيد من 
األشجار ملكافحة التغير املناخي

أظهرت دراسة دولية يوم االثنني أن زراعة الغابات 
وغيرها من األنشطة التي تسخر قوى الطبيعة رمبا 
تلعب دورا كبيرا في احلد من آثار االحتباس احلراري 

وذلك وفقا التفاق باريس للمناخ املبرم عام 2015. 
وذكرت الدراسة أن احللول الطبيعية ملشكلة تغير 
املناخ، والتي تشمل أيضا حماية األراض��ي املخزنة 
للكربون مبا حتويه من نباتات متفحمة وحتسني 
إدارة األراضي الزراعية واملراعي، رمبا متثل ما يصل 
إلى 37 في املئة من كل اإلجراءات الازمة بحلول عام 
2030 والتي يشترطها اتفاق باريس الذي وقعت 

عليه 195 دولة. 
وأض��اف��ت أن مقترحات ”إعادة اخل��ض��رة إلى 
الكوكب“ رمبا تعادل مجتمعة وقف حرق الوقود في 

أنحاء العالم. 
وقال فريق العلماء الدولي عن النتائج التي نشرت 
في دورية )بروسيدجنز أوف ذا ناشونال أكادميي 
أوف ساينس( األمريكية ”اإلدارة األفضل لألراضي 
رمبا يكون لها دور أكبر مما كان يعتقد فيما يتعلق 

مبواجهة تغير املناخ“. 
وأضاف الفريق أن التقديرات اخلاصة بإمكانات 
الطبيعية، وفي صدارتها زراعة الغابات، زادت مبا 
يصل إلى 30 في املئة عن التقديرات التي توصلت 
إليها جلنة من علماء املناخ تابعة ل��ألمم املتحدة 

ونشرتها في تقرير عام 2014. 


