األربعاء  23شوال 1440هـ
 26يونيو 2019م  -العدد 3715

06

«العدل» نظمت حملة ملنع التدخني
نظمت وزارة العدل بالتنسيق مع شرطة البيئة حملة خاصة بتوعية المواطنين والمراجعين بشأن،
تفعيل قانون حماية البيئة رقم  42لسنة  2014والمتعلق بحظر التدخين في األماكن العامة المغلقة
وشبه المغلقة ووسائل النقل العام.
وأش ��ارت م��دي��ر إدارة اإلع ��ام وال�ع��اق��ات ال�ع��ام��ة ه�ن��ادي الحميدي ان ال� ��وزارة ت��ؤك��د تجاوبها مع
الشكاوى ال��واردة اليها ومنها تلك المتعلقة بالتدخين في المباني التابعة لها مع اتخاذ جميع
التدابير لمواجهتها ومعالجتها.

الكويت ضمن أكثر  5دول في قائمة البدانة عامليًا

«الصحة» :إجراء  5آالف عملية تكميم سنويًا
كتب شايع النبهان

اك��د أستاذ الجراحة المساعد في كلية الطب
بجامعة الكويت ورئيس قسم زراعة األعضاء
بالجامعة د .محمد جمال أن السمنة تحتل
ً
م ��راك ��ز م �ت �ق��دم��ة ف ��ي ال� �ب ��اد ،م �ن��وه��ا إل� ��ى أن
ال �ك��وي��ت م ��ن ض �م��ن أك �ث ��ر  5دول ف ��ي ق��ائ�م��ة
ً
ً
السمنة عالميا ،محذرا من أن تناول الطعام
غ�ي��ر ال �ص �ح��ي ،وع ��دم م �م��ارس��ة ال��ري��اض��ة من
ضمن أسباب السمنة.
وق ��ال إن ال�ك��وي��ت ت�ج��ري ن�ح��و  5آالف عملية
ً
ً
جراحة سمنة سنويا ،مشيرا إلى أن المرضى
ً
ال ��ذي ��ن ي �ح �ت��اج��ون إل� ��ى زراع� � ��ة ك �ب��د س �ن��وي��ا
ً
ً
بالكويت يبلغ نحو  80مريضا تقريبا ،وفي
ً
قائمة االنتظار اآلن ما يقارب ال� 20 :مريضا،
ً
موضحا أن زراع��ة الكبد بالخارج كلفتها ما
ب�ي��ن  1إل ��ى  2م�ل�ي��ون دوالر ،ب�ي�ن�م��ا ال تكلف
ً
بالكويت أكثر من  20ألف دينار ،كاشفا عن أن
الكويت أجرت  6حاالت زراعة كبد.
وب� �ي ��ن ج� �م ��ال ف� ��ي م ��ؤت� �م ��ر ص� �ح ��اف ��ي أق ��ام ��ه
مستشفى «كليفاند كلينك أب��وظ�ب��ي» ،أحد
م��راف��ق ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة ع��ال�م�ي��ة المستوى
التابعة لشركة مبادلة لاستثمار .إن وجود
ه� � ��ذه ال �م �س �ت �ش �ف��ى ال � � ��ذي ي �س �ت �ن �س��خ ن�ف�س��ه
ف� ��ي أب ��وظ� �ب ��ي ح � ��دث م �ه ��م وت ��اري� �خ ��ي ي��دف��ع
ً
بالمنطقة إلى الجودة الصحية ،مشيرا إلى أن
«كليفاند كلينك أبوظبي» تطمح إلى تعاون
مثمر مع القطاع الصحي بالكويت.

د .حممد جمال ود .ماثي� كرو خالل امل�ؤمتر ال�صحايف
م��ن جهته أك��د رئ�ي��س معهد أم ��راض الجهاز
ال �ه �ض �م��ي ف ��ي م�س�ت�ش�ف��ى «ك �ل �ي �ف��ان��د كلينك
أبوظبي البروفيسور ماثيو ك��رو ان الكثير
م��ن ال �م��رض��ى ي �س��اف��رون إل ��ى ال� �خ ��ارج بحثا
ً
عن العاج خصوصا التي تتعلق بجراحات
ً
ال�ج�ه��از ال�ه�ض�م��ي ،لكننا اآلن نلمس ت��زاي��دا
في أعداد المرضى الذين يختارون البقاء في

أبوظبي للحصول على العاجات المتطورة
ال�ت��ي ن��وف��ره��ا ل�ه��م دون أن ي�ض�ط��روا لتحمل
ً
م �ش��اق ال �س �ف��ر» ،م�ش�ي��را إل��ى أن ال�ك��وي��ت تعد
ثاني دول المنطقة في أع��داد المرضى الذين
يفضلون المستشفى لعاجهم.
وأض� ��اف ك ��رو أن  2إل ��ى  ٪ 3م��ن المصابين
ب��أم��راض السمنة المسمى ب�ط��اع��ون العصر

لديهم القدرة على إجراء الجراحة ،ولذا فإننا
نسعى ف��ي «كليفاند كلينك» إل��ى أن نجعل
ً
ً
ج��راح��ات السمنة أك�ث��ر أم��ان��ا ،م�ش�ي��را إل��ى أن
ال�ت�ق�ن�ي��ات ال �ح��دي �ث��ة ك��ال�م�ن��اظ�ي��ر وال ��روب ��وت
ستجعل األمر يتم بطريقة أسهل.
وال �ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن م�س�ت�ش�ف��ى «ك�ل�ي�ف��ان��د
ك�ل�ي�ن��ك أب��وظ �ب��ي» أج� ��رى  35ج��راح��ة ل��زراع��ة
األع �ض��اء ح�ت��ى ن�ه��اي��ة ال �ع��ام  ،2018منها 10
ج��راح��ات ل��زراع��ة الكبد ،وي�ج��ري المستشفى
ً
حاليا مناقشاته مع القطاع الصحي بالكويت
ل�م�ش��ارك��ة ال�خ�ب��رات وال �م��راف��ق والتسهيات،
خاصة فيما يتعلق بالجراحات المعقدة.
ويشارك المستشفى خبرته في مجال جراحة
ال ��روب ��وت ،وي �ع��د م��ن ال�م�س�ت�ش�ف�ي��ات ال��رائ��دة
في المنطقة على صعيد استخدام الروبوت
ف��ي ج ��راح ��ات ال �ق��ول��ون وال�م�س�ت�ق�ي��م وال�ف�ت��ق
وج ��راح ��ة ال �س �م �ن��ة .وم� ��ن ال �م �ع ��روف أن ه��ذه
ال �ج��راح��ة ال ت�ت�ط�ل��ب إح � ��داث ش �ق��وق ك�ب�ي��رة،
كما هو الحال في الجراحة التقليدية ،ولذلك
فإنها تحد م��ن األل��م وتتيح للمرضى شفاء
أس � ��رع ،إض ��اف ��ة إل ��ى ذل� ��ك ،ي�ت�ط�ل��ع مستشفى
«كليفاند كلينك أبوظبي «إلى دعم التعاون
م��ع المؤسسات الكويتية ف��ي مجال التعليم
الطبي ،وإتاحة الفرص لطلبة الطب واألطباء
ف��ي ب��رام��ج االم�ت�ي��از واإلق��ام��ة وال��زم��ال��ة الذين
ي��رغ �ب��ون ب� ��دراس� ��ة ال � �م� ��واد االخ �ت �ي ��اري ��ة ف�ي��ه
واالستفادة من إمكاناته المتميزة كمستشفى
تعليمي من المستوى العالمي.

العتيبي :أكثر من  20ألف إصابة بالبهاق في الكويت
كتب شايع النبهان

ن�ظ�م��ت منطقة ال �ج �ه��راء ال�ص�ح�ي��ة ممثلة ف��ي ق�س��م األم ��راض
الجلدية في مستشفى الجهراء فعاليات يوم البهاق العالمي
تحت رعاية مدير المستشفى الدكتور علي المطيري.
وق ��ال رئ�ي��س ق�س��م األم ��راض ال�ج�ل��دي��ة ف��ي مستشفى ال�ج�ه��راء
الدكتور محمد العتيبي ان عدد المصابين بمرض البهاق في
الكويت بلغ  20الف حالة أو أكثر .مشيرا إلى أن معدل األصابة
في العالم بالمرض ال��ذي ال يصنف ضمن األم��راض المعدية
بلغ  ٪2كما أن فرص اإلصابة قد تزداد لدى األشخاص الذين

يعانون من اضطرابات في عمل الغدة الدرقية وتلعب المناعة
الذاتية دورا كبيرا في حدوث المرض ومن االفتراضات األخرى
لتفسير حدوث البهاق هو تدمير الخايا الصبغية لنفسها.
وأض��اف أن��ه وفقا لاحصائيات المتوفرة أن البهاق يصيب
الذكور واالناث الصغار والكبار وبناء على دراسة أجريت في
الكويت وج��د أن نسبة االص��اب��ة  ٪16ف��ي ال�ص�غ��ار ،م��ؤك��دا أن
مرض البهاق يأتي على شكل ابيضاض في الجلد نتيجة عدم
ت��واج��د م��ادة الميانين (السحامين) وه��ي الصبغة الملونة
للجلد نتيجة قلة عدد أو عدم تواجد الخايا السحامية.
وقال ان اكثر مناطق اإلصابة بالمرض هي األطراف والمفاصل

والمناطق المكشوفة كالوجه والشفتين واليدين والقدمين
والمنطقة التناسلية أيضا.
وأش � ��ار ال �ع �ت �ي �ب��ي إل� ��ى أن ع� ��اج م� ��رض ال �ب �ه��اق ي �س �ت �ل��زم من
ال �م��ري��ض وك��ذل��ك ال�ط�ب�ي��ب ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ص �ب��ر وط� ��ول ال �ب��ال،
ً
مشيرا إل��ى أن األساليب الطبية العاجية التقليدية تتم عن
ط��ري��ق اس�ت�خ��دام األدوي ��ة ال�ت��ي تساعد علي تحفيز وتنشيط
الخايا الصبغية ف��ي الجلد ،باإلضافة إل��ى ال�ع��اج باألشعة
فوق البنفسجية (أ) كما أن هناك أساليب جراحية وهي عبارة
عن عمليات نقل وزراعة خايا جلدية سليمة من مناطق غير
مصابة إلى المناطق المصابة.

افتتاح برنامجي ماجستير
في «الصحة العامة»
كشف نائب مدير جامعة الكويت لمركز العلوم الطبية
د.عادل الحنيان أن كلية الصحة العامة أصدرت تقريرها
ً
السنوي للعام الدراسي  ،2019/2018مبينا أن التقرير
تضمن إنجازات في مسيرة الكلية خال هذا العام.
وق ��ال ال�ح�ن�ي��ان ف��ي ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي ،ان كلية الصحة
العامة بالرغم من كونها كلية حديثة العهد في المركز
إال أن �ه��ا اس�ت�ط��اع��ت أن ت�ح�ق��ق ع ��دة أه� ��داف وإن �ج ��ازات
تجعلها في مصاف الكليات الصحية المميزة ،أبرزها
افتتاح برنامجي الماجستير في الصحة العامة خال
ال� �ع ��ام ال� ��دراس� ��ي ال �ح��ال��ي األول ف ��ي ال �ص �ح��ة ال�م�ه�ن�ي��ة
ً
والبيئية واآلخ��ر في سياسة الصحة وإدارات�ه��ا ،مشيرا
ً
إلى اإلسهامات البحثية ألعضاء هيئة التدريس ،مبينا
ً
أن ��ه وف �ق��ا ل�ل�ت�ق��ري��ر ال �س �ن��وي ف�ق��د ش�ه��د ال �ع��ام ال��دراس��ي
 2019\2018ن �ش��ر  47ورق� ��ة ع�ل�م�ي��ة ف��ي م �ج��ات دول �ي��ة
ً
محكمة ،بينما ش��ارك أس��ات��ذة الكلية بنحو  40مؤتمرا
ً
ً
ً
وحلقات بحثية محليا وإقليميا ودوليا.
ون��وه الحنيان إلى أن الكلية الفتية استطاعت أن تعزز
طاقمها التدريسي ،بضم  10أعضاء هيئة التدريس جدد
باإلضافة إلى عميدها األستاذ الدكتور ه��اري فاينيو،
ً
ف�ض��ا ع��ن إج ��راء سلسلة م��ن ال�م�ق��اب��ات م��ع مرشحين
مؤهلين ،أربعة منهم قيد الدراسة للموافقة.
وق � ��ال إن م �س��اع��ي ال �ك �ل �ي��ة ف ��ي ت �ع��زي��ز خ� �ب ��رات ك��ادره��ا
األكاديمي مستمر كي تتمكن من تقديم الدعم والخدمات
ً
وال�ت�ع��اون ل�ل�ب��اد ،مبينا أن كليات الصحة ال�ع��ام��ة في
أنحاء العالم تمثل محور التعاون فيما بين المؤسسات
ُ
التي تعنى بالصحة العامة والمجتمع.
وبين الحنيان أن م��ن مسؤوليات الكلية وال�ت��ي تسعى
الرس��ائ �ه��ا ،ه��ي ت��أس�ي��س وع ��ي ك��ام��ل بالمجتمع تجاه
ال��وق��اي��ة وال �ح �م��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة ،ح�ي��ث ي�ع��د ال �س �ك��ان ذوو
ً
ً
ال �ص �ح��ة ال �ج �ي ��دة ع ��ام ��ا م �ه �م��ا ف ��ي ال �ن �م��و ال �م �س �ت��دام
ً
واإلن �ت��اج �ي��ة ف ��ي أي م �ج �ت �م��ع ،ك��اش �ف��ا ع ��ن ان ال��وق��اي��ة
والمعرفة الصحية بإمكانهما أن يعمان على تجنت
نحو  ٪50من األم��راض واإلصابات في الكويت وإطالة
متوسط األعمار المتوقع وهذا هو الهدف الذي تسعى
إليه كلية الصحة العامة.

«العالي للطاقة» بحث سبل استثمار
الطاقة الشمسية
استضاف المعهد العالي للطاقة التابع
ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي
وال� �ت ��دري ��ب ال �ب��اح��ث ف ��ي ع �ل��وم ال �ط��اق��ة
ال�ش�م�س�ي��ة ال �م �ه �ن��دس ف� ��اح ال �ع��ازم��ي،
وذل� � ��ك خ � ��ال زي � � ��ارة ق � ��ام ب �ه��ا ل�ل�م�ع�ه��د
ب � �ه� ��دف ب� �ح ��ث س� �ب ��ل ت �ج �ه �ي��ز م �خ �ت �ب��ر
للطاقة الشمسية المتجددة ،بحضور
ال �م �ه �ن��دس �ي��ن أس� ��ام� ��ة ال ��دع� �ي ��ج م��دي��ر
المعهد ،وخالد بوهندي رئيس مكتب
ضمان ال�ج��ودة ،وأح�م��د الخزيم رئيس
ق �س��م ال� �ق ��وى ال �م �ي �ك��ان �ي �ك �ي��ة ،وم�ص�ع��ب
ال� �ع ��وض ��ي ع �ض��و ه �ي �ئ��ة ت� ��دري� ��ب ق�س��م
ال �ق��وى ال�م�ي�ك��ان�ي�ك�ي��ة وم�ت�خ�ص��ص في
التبريد والتكييف.
وأع � ��رب ال �م �ه �ن��دس ف ��اح ال �ع��ازم��ي في
تصريح صحافي عن سعادته الغامرة
بفتح آف��اق ال�ت�ع��اون م��ع القائمين على
المعهد ال�ع��ال��ي للطاقة ،مثمنا دوره��م
وج � �ه� ��وده� ��م م � ��ن أج� � ��ل إي� � �ج � ��اد ب ��دائ ��ل
متعددة للطاقة المتجددة ،الفتا إن تلك
الزيارة كانت مثمرة من ناحية تجهيز
م�خ�ت�ب��ر ل�م�ن�ت��وج��ات ال �ط��اق��ة الشمسية
ومنها وحدة الطاقة المتنقلة التي قام
بإنتاجها وتصميمها حتى تكون في
م �ت �ن��اول ال�ط�ل�ب��ة وال �ب��اح �ث �ي��ن ك�ن�م��وذج

فالح العازمي خالل زيارته املعهد العايل للطاقة
تعليمي وتربوي.
وأشار إلى أنه سيواصل تحقيق المزيد
من طموحاته في علوم ومجاالت الطاقة
الشمسية ،والتي وصفها بأنها البديل
المثالي في توفير الطاقة الكهربائية،
مضيفا إن أغ�ل��ب ش�ع��وب ال�ع��ال��م باتت
تعتمد كثيرا على تلك الطاقة المتجددة.
ً
وك� � ��ان ال� �ع ��ازم ��ي ق� ��د أع� �ل ��ن أخ � �ي� ��را ع��ن

«الهالل األحمر» نظمت ورشة
حاالت الطوارئ
نظمت جمعية ال �ه��ال األح �م��ر ،أم��س ال �ث��اث��اء ،ورش ��ة عمل
بعنوان (ال��رواب��ط العائلية ف��ي ح��االت ال �ط��وارئ وال �ك��وارث)
بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر واالدارة العامة
للدفاع المدني.
وق��ال م��دي��ر ادارة ال �ك��وارث وال �ط��وارئ ف��ي الجمعية يوسف
ال �م �ع��راج ل� � «ك��ون��ا» إن ال��ورش��ة ت �ه��دف إل ��ى م�ع��رف��ة خ��دم��ات
الروابط العائلية ومعايير وكيفية البحث عن المفقودين في
حاالت الكوارث.
وأض� ��اف أن ال�ج�م�ع�ي��ة ت�س�ع��ى ع�ب��ر ه ��ذه ال��ورش��ة ال �ت��ي تعد
األول��ى من نوعها بمشاركة ال��دف��اع المدني ومتطوعين من
ادارة الشباب والمتطوعين ومختصين في اللجنة الدولية
للصليب األح�م��ر لتحسين ال �ق��درات واألداء وك��ذل��ك لتعزيز
ال�ت�ع��اون م��ع الجمعيات الوطنية ف��ي تقديم خ��دم��ات إع��ادة
الروابط العائلية.
وأك ��د ال �م �ع��راج أن ال��ورش��ة ب�ح�ث��ت ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ت��واج��ه
ج�م�ع�ي��ات ال �ه��ال األح �م��ر وال�ص�ل�ي��ب األح �م��ر ع�ل��ى مستوى
العالم في مجال الروابط العائلية وطرح الحلول المقترحة
م��ن أج��ل ل��م الشمل وم�س��اع��دة المفقودين ف��ي ال��وص��ول إلى
ً
عوائلهم ب��أس��رع وأف�ض��ل ال�ط��رق الممكنة ،م��وض�ح��ا أن��ه تم
اس�ت�ع��راض م��ا ق��ام��ت ب��ه الجمعية م��ن ان �ج��ازات خ��ال العام
ال�م��اض��ي وم��ا ت��م ان �ج��ازه إض��اف��ة إل��ى ج�ه��وده��ا ف��ي توصيل
الرسالة اإلنسانية عامة وللروابط العائلية خاصة.

ال� �ت ��وص ��ل ف� ��ي ت ��رك� �ي ��ب وت �ش �غ �ي��ل أول
مكيف إل��ى الكويت والعالم يعمل وفق
الطاقة الشمسية من الخايا الضوئية
الشمسية في فترة النهار بدون وسيط
ال�ب�ط��اري��ة ،وج��اء اكتشاف ال�ع��ازم��ي في
ظ ��ل أوض � � ��اع ال �ط �ق��س ال �م �ل �ت �ه �ب��ة ال �ت��ي
وص� �ل ��ت إل � ��ى س �ق��ف ال �خ �م �س �ي��ن درج ��ة
مئوية بدولة الكويت.

