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وكيل الوزارة أوقف عمل اللجنة الطبية بالمجلس حتى إشعار آخر

تمت تجربته على أعين صناعية وأثبت جدارته

وزير الصحة :اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة
العمل لمساره الصحيح بـ «المجلس الطبي»

الجراح السبتي يطور جهازاً طبي ًا
خاص ًا بالعيون

�أعلنت وزارة ال�صحة يف بيان �صحايف،
ت�شكيل جلنة حتقيق فنية متخ�ص�صة
للوقوف على مالب�سات م�ضمون كتاب
مت ت��داول��ه ع�بر و�سائل التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي ح���ول ق�ضايا تتعلق
ب�سعي البع�ض لعرقلة �آلية �سري عمل
امل�س�ؤولني يف املجل�س الطبي العام
يف اداء واجباتهم الوظيفية املناطة
بهم بالوجه املطلوب وفق القانون.
وق��ال��ت ال����وزارة �إن وزي��ر ال�صحة
ال�شيخ د.ب��ا���س��ل ال�صباح� ،أ�صدر
تعليمات ف��وري��ة ومبا�رشة لوكيل
ال��وزارة د.م�صطفى ر�ضا ،لت�شكيل
جلنة التحقيق.
و�شدد الوزير وف��ق البيان على ان
الوزارة لن تتوانى فور انتهاء جلنة
التحقيق يف ات��خ��اذ ك��ل االج���راءات
القانونية التي من �ش�أنها �إعادة نظام
العمل �إلى م�ساره ال�صحيح.
و�أو�ضحت �أن ت�شكيل اللجنة «ي�أتي
للوقوف وب�صورة جلية ووا�ضحة
على كل احلقائق والت�أكد من مدى
�صحة املعلومات الواردة يف الكتاب
التخاذ الإجراءات القانونية الالزمة

• مصطفى رضا

• الشيخ باسل الصباح

واحلازمة ولإيقاف كل ما من �ش�أنه
عرقلة النظام الوظيفي والتعدي على
�صالحيات امل�س�ؤولني الذين �أنيط
بهم �أداء املهام الوظيفية ل�ضبط
العمل واالل��ت��زام بتطبيق القوانني
وع��دم جت��اوزه��ا حت��ت �أي ظ��رف �أو
م�ؤثر خارجي قد ي���ؤدي �إل��ى عرقلة
عمل امل�س�ؤولني ع��ن �أداء املهام
الوظيفية التي كلفوا بها على الوجه

الذي يتم فيه تطبيق القانون وحتقيق
مبد�أ العدالة مما ي���ؤدي �إلى خروج
امل�س�ؤولية الوظيفية ع��ن دائ��رة
حتقيق �أهدافها وغاياتها.
�إلى ذلك� ،أعلن وكيل وزارة ال�صحة
د.م�صطفى ر�ضا� ،أم�س ،وقف عمل
اللجنة الطبية يف املجل�س الطبي
العام حتى �إ�شعار �آخر على �أن تتولى
اللجان الطبية بامل�ست�شفيات النظر

والبت يف طلبات املر�ضى املحالة
�إليها م��ن املجل�س للح�صول على
�إج��ازة مر�ضية والنظر يف تظلمات
املر�ضى.
وقال �إنه �أوعز �إلى اللجان الطبية يف
امل�ست�شفيات النظر والبت يف طلبات
املر�ضى املحالة �إليها من املجل�س
الطبي العام للح�صول على �إجازة
مر�ضية ف�ضال عن النظر يف التظلمات
املقدمة من املر�ضى يف قرارات تلك
اللجان من خالل جلان تخ�ص�صية.
و�أو�ضح �أن رئي�س املجل�س الطبي العام
�سيتولى تلقي طلبات عر�ض املر�ضى
على اللجان التخ�ص�صية الواردة من
اجلهات احلكومية املختلفة وخماطبة
امل�ست�شفيات لعر�ض تلك احلاالت
على اللجان التخ�ص�صية ح�سب حالة
كل مري�ض وفقا للنظم املتبعة.
ولفت �إلى �أن رئي�س املجل�س الطبي
العام �سيتولى �أي�ضا �إخطار اجلهات
احلكومية املعنية بنتائج اللجان
التخ�ص�صية يف ���ش���أن الإج����ازات
املر�ضية املعرو�ضة على املجل�س
بعد اعتمادها.

فريق طبي كويتي يكتشف طفرات جينية جديدة

مسببة لمرض التكيس الكلوي
اكت�شف فريق بحثي كويتي طفرات جينية جديدة م�سببة ملر�ض التكي�س الكلوي وقد مت
قبول النتائج للن�رش يف جملة علمية بريطانية �صادرة عن جمموعة Natureاملرموقة.
وبني د.حمد يا�سني �أ�ستاذ علوم طب اجلينوم بجامعة الكويت والباحث املنتدب مبعهد
د�سمان لل�سكري ،والذي �أن�ش�أته م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ،والباحث الرئي�سي
بالفريق �أن الطفرات اجلينية املكت�شفة تختلف يف طبيعتها اجلزيئية حيث حوت
واحدة ن�سخ ًا �إ�ضافية للت�سل�سل الطبيعي للجني و�أخرى ت�سبب بها م�سح لت�سل�سل قواعد
نيرتوجينية باجلني و�أخرى ت�سبب بها ا�ستبدال قاعدة نيرتوجينية وقد مت �إ�ضافة هذه
الطفرات لل�سجل اجليني للمر�ض مبايو كلينك .وبني د.يا�سني �أن اكت�شاف هذه الطفرات
اجلينية اجلديدة مت من خالل بحث مو�سع هدف �إلى تقييم �أحدث �أنواع اجليل اجلديد
لتكنولوجيا فك الت�سل�سل الوراثي يف حتديد الطفرات اجلينية باجلني امل�سبب ملر�ض
التكي�س الكلوي ب�سبب التعقيد اجلزيئي لهذا اجلني بالذات ما �شكل �صعوبة كبرية
للمخترباتبت�شخي�صاملر�ضجينيا.
ومن جهته �أ�شار الربوفي�سور فهد املال مدير قطاع الأبحاث مبعهد د�سمان لل�سكري
وع�ضو الفريق البحثي الى �أن لنتائج الدرا�سة �أهمية كبرية يف عملية الت�شخي�ص
اجليني للأمرا�ض حيث �أ�شار الى �أن هناك العديد من الأمرا�ض املعقدة جينيا
مثل مر�ض التكي�س الكلوي ومر�ض ال�سكري وتطوير �أي ت�شخي�ص جيني لها
يتطلب وجود كفاءة عالية لتكنولوجيا فك الت�سل�سل اجليني.

• خالد السبتي

العامل وال �سيما من خالل الأطباء
املتميزين الذين �سي�ساهمون ب�شكل
كبري بتطوير جراحة ال�شبكية يف
امل�ستقبل».
وذك��ر �أن جميع امل�شاركني يف
امل�ؤمتر مبدعون من حول العامل
م�شريا الى ان هذا امل�ؤمتر خا�ص
بال�شبكية ويتم دع��وة الأطباء
املتميزين �إليه كل ثالث �سنوات.
وذكر �أن امل�ؤمتر فر�صة للأطباء
املبدعني لتطوير جراحة ال�شبكية
ع��ن طريق �أف��ك��ار يتم ترجمتها
ع��ل��ى ���ش��ك��ل ط��ري��ق��ة �أو اجهزة
ت�ساهم م�ساهمة كبرية يف احداث
نقلة نوعية جل��راح��ة ال�شبكية
وعر�ضها يف امل�ؤمتر ثم اعتمادها
م��ن قبل اجل��راح�ين املخت�صني

«اإلطفاء» تسيطر على ثالثة حرائق
في منزل ومركبة وخيمة
كتب فا�ضل الف�ضلي:

• حمد ياسني ود.فهد املال

الكندري :مؤتمر الطب الطبيعي والتأهيل يناقش آخر المستجدات الصحية
قال رئي�س م�ؤمتر الكويت اخلام�س للطب الطبيعي والت�أهيل د�.سامل الكندري
انه وحتت رعاية وزير ال�صحة �سيتم عقد م�ؤمتر الكويت اخلام�س للطب الطبيعي
والت�أهيل وبال�رشاكة مع رابطة �أطباء الطب الطبيعي والت�أهيل الكويتية
وامل�ؤمتر �سيعقد يف الفرتة من  17-15مار�س  2019بقاعة �سلوى �صباح الأحمد
باملارينا حتت �شعار «معا لت�أهيل �أف�ضل» مب�شاركة �أطباء دوليني واقليميني
وكويتيني حيث �سيتم خالله عقد  9جل�سات علمية و 26حما�رضة و 4ور�ش عمل
وكذلك �سيتم عر�ض جمموعة من املل�صقات الطبية ا�ضافة الى املعر�ض الطبي.
و�أ�ضاف الكندري ان امل�ؤمتر �سيناق�ش خالل جل�ساته جمموعة من الق�ضايا
واملوا�ضيع الطبية و�آخ��ر امل�ستجدات الطبية والتي لها عالقة مبا�رشة
بالت�أهيل الطبي حيث تعترب الكويت من �أوائل الدول باملنطقة اهتماما بهذا

ق��ام ج��راح ط��ب و�شبكية العني
د.خالد ال�سبتي ،بتطوير جهاز
ط��ب��ي خ��ا���ص ب��ال��ع��ي��ون ي�ضاف
للمنظومة ال�صحية بالعامل
«وميكن اعتباره جديدا» على حد
قوله.
وق��ال ال�سبتي ان بداية الفكرة
كانت ا�ستحداث جهاز ثم ت�صنيعه
وتطويره مبينا ان اجلهاز الذي
ط��وره ج��رب على �أع�ين �صناعية
و�أثبت جدارته.
وذك��ر �أن��ه عر�ض ه��ذا اجلهاز يف
م�ؤمتر االبداع يف الواليات املتحدة
الأمريكية الذي �شارك فيه ك�أول
طبيب كويتي وخليجي منذ اطالقه
يف عام  1976وحاز اعجاب نخبة
من الأطباء امل�شاركني من �أمريكا
واوروبا واليابان وعدة دول �أخرى
الأمر الذي دعاهم الى طلب عينة
من اجلهاز و�إر�سالها لهم لتجربته
والتعرف على كفاءته.
و�أعرب عن اعتزازه بتمثيل الكويت
ب��ه��ذا امل���ؤمت��ر ال��ع��امل��ي قائال
ان��ه «ل�رشف كبري يل �أن �أ�شارك
يف ه��ذا امل���ؤمت��ر وه��ذا ما يدعو
للفخر لأن الكويت من الدول التي
ح��ازت النجاح الكبري ال��ذي قد
يغري جمرى جراحة ال�شبكية يف
امل�ستقبل».
و�أك��د �أن الكويت لديها كثري من
االبناء املبدعني «ومن ال�رضوري
جدا ان ت�ضع نف�سها على خريطة

حول العامل.
وا�ضاف �أن امل�ؤمتر �شهد ح�ضور
نحو  150جراح �شبكية وجميعهم
ي�����س��ع��ون ال���ى ت��ق��دمي الأف�����ض��ل
ع��ن طريق �أبحاثهم ودرا�ستهم
للم�ساهمة يف تطوير ال�شبكية يف
امل�ستقبل حيث يتم مناق�شة كل
م�رشوع يدرج.
وذكر �أن هذا امل�ؤمتر خمتلف عن
بقية امل�ؤمترات العاملية ال�سيما
�أن الذي �أطلق امل�ؤمتر هو نف�سه
م�ؤ�س�س جراحة ال�شبكية احلديثة
د.روب��رت ماكيمر وذلك منذ عام
.1976
وع��ق��د امل����ؤمت���ر مب��ن��ط��ق��ة فيل
كولريادو الأمريكية خالل الفرتة
من  9حتى  12فرباير املا�ضي
وكانت حما�رضة د.خالد ال�سبتي
يف  9فرباير.
يذكر �أن د.ال�سبتي حا�صل على
البورد الكندي والزمالة الكندية
يف ط��ب وج��راح��ة ال�شبكية منذ
ع��ام  2000وك��ان ي�شغل رئي�س
وحدة ال�شبكية يف م�ست�شفى البحر
ملدة � 8سنوات و�أجرى العديد من
العمليات املعقدة وال�صعبة يزيد
عددها على  5000عملية جراحية
لل�شبكية فقط ا�ضافة الى عمليات
اخرى داخل وخارج الكويت كما
�سجل ب��راءت��ي اخ�تراع والثالثة
قيد الدرا�سة وهي التي قدمها يف
م�ؤمتر االبداع االمريكي الأخري.

التخ�ص�ص احليوي والذي يعترب جزء ًا ال يتجز�أ من منظومة وزارة ال�صحة.
وذكر الكندري �أنه ولأول مرة �سيتم ا�ست�ضافة جمموعة دول ال�رشق املتو�سط
و�شمال �أفريقيا لإ�صابات العمود الفقري املنبثقة من الرابطة العاملية
لإ�صابات احلبل ال�شوكي والتي �أن�شئت حديثا يف هذا امل�ؤمتر حيث تعترب
الكويت من امل�ؤ�س�سني لهذه الرابطة.
وبني الكندري ان عقد مثل هذه امل�ؤمترات ما هو �إال �سعي منها للنهو�ض
بامل�ستوى ال�صحي واخلدمات املقدمة للمر�ضى �آمال من جميع الأطباء
واملخت�صني امل�شاركة لال�ستفادة و�إثراء ر�صيدهم املعريف والعلمي وتطوير
مهاراتهم الطبية ومبا يرجع بالتايل على �أف�ضل خدمة تقدم للمر�ضى
واملراجعني.

«األشغال»
و«المهندسين»
تضعان آلية
لصرف البدالت
للمستحقين
كتب �ضاحي العلي:

اتفقت جمعية املهند�سني ووزارة الأ�شغال
العامة على التعاون لو�ضع �آلية دائمة
وجداول ب�أ�سماء املهند�سني العاملني
يف الوزارة امل�ستحقني ل�رصف بدالتهم
وفقا للأنظمة والقوانني املعتمدة ،مع
تو�ضيح قانونية �رصف هذه البدالت
للجهات املعنية يف الدولة.
ج��اء ذل��ك يف ختام لقاء عقده رئي�س
اجلمعية م.في�صل العتل م��ع وكيل
ال���وزارة امل�ساعد لقطاعي الرقابة
والتدقيق والهند�سة ال�صحية م.وليد
الغامن بح�ضور كل من نائب رئي�س
اجلمعية م.حم��م��د ال�سبيعي وع�ضو
اجلمعية م.فهد الوعالن.
ومن جانبه قال في�صل العتل :تناول
اللقاء مع الغامن �أ�سباب تعطيل �رصف
بدالت ال�ضو�ضاء واخلطر ،النوبة،
العدوى ،النائية واملوقع ،مو�ضحا
�أن اجلمعية لن ت�ألو جهدا يف التعاون
مع الوزارة العادة �رصف هذه البدالت
التي تعترب خطوة �ستتم متابعتها
عن ق��رب وب��ا��شراف وزي��رة الأ�شغال
العامة وزيرة الدولة ل�ش�ؤون الإ�سكان
د.جنان بو�شهري.
و�أ�ضاف العتل ان التعاون والتفاهم
ال����ذي مل�����س��ن��اه م���ن ال���غ���امن جدير
باالهتمام ،م�شريا ال��ى �أن اجلمعية
على �أمت اال�ستعداد الي�ضاح املعطيات
القانونية العادة �رصف هذه البدالت
وخا�صة �أن ق���رارات ع��دة ���ص��ادرة من
اخلدمة املدنية تنظم ه��ذه العملية
مل�ستحقيها.
و�أ���ش��ار العتل ال��ى �أن اللقاء تناول
�أي�ضا �رضورة اعتماد املهند�سني غري
الكويتيني العاملني يف وزارة الأ�شغال
م��ن قبل اجلمعية ،م�شريا ال��ى �أننا
تلقينا وعدا ب�أن يتم التعميم على �أن
يكون املهند�س غري الكويتي العامل يف
الأ�شغال معتمدا من قبل اجلمعية �أ�سوة
بالعاملني يف القطاع اخلا�ص.

اندلع حريق يف منزل مبنطقة مبارك الكبري قطعة 3
وبناء عليه مت توجيه مركز �إطفاء مبارك الكبري وعند
ً
و�صول الفرقة تبني انه حريق يف احدى الغرف اخلا�صة
باجللو�س وقام على ذلك رجال الإطفاء ب�إخالء املنزل
وف�صل التيار الكهربائي وفرد خراطيم املياه للمكافحة
ومتكنوا بالفعل من حما�رصة احلريق و�إخماده دون وقوع
�إ�صابات تذكر واقت�رصت اخل�سائر على املاديات فقط
وتواجد يف موقع احلادث كل من رجال وزارة الداخلية
والطوارئ الطبية.
فيما ورد بالغ �إلى مركز عمليات الإطفاء يفيد بوجود
حريك مركبة على طريق الفحيحيل وحتديدا مقابل منطقة
ال�صباحية وعليه مت حتريق مركز اطفاء املنقف بقيادة
املقدم في�صل العربيد وعند الو�صول �رشع رجال االطفاء
بعملية املكافحة وحما�رصة احلريق من كل االجتاهات
ملنع امتداده واحلد من خطورته وبالفعل متكنت الفرقة
من اخماده واخل�سائر اقت�رصت على املادية للمركبة.
على �صعيد منف�صل حترك مركز �إطفاء الوفرة بقيادة
الرائد حمود ال�رشيدة حلريق خيمة بجانب حمول كهرباء
مبنطقة تو�سعة الوفرة ويوجد بجانب اخليمة �إ�سطوانات
غاز وجراكل بنزين وديزل وتعاملت الفرقة مع احلادث
بعزل النار عن امل��واد القابلة لال�شتعال با�ستخدام
خراطيم املاء واقت�رصت الأ�رضار على ال�صبغ اخلارجي
للمحول وممتلكات البقالة ومت الطلب من اجلهات
املخت�صة �إزالة البقاالت وبائعي املواد الإن�شائية غري
املرخ�صة من الدولة ملا تت�سبب فيه من �أ��ضرار على
الأرواح واملمتلكات.

• أثناء اشتعال النيران باملركبة

