
اجتمع الوفد األميركي من مستشفى 
ــايـــة األطــــفــــال فــي  {كــــــوك تـــشـــلـــدرنـــز} لـــرعـ
تكساس األمــيــركــيــة مــع مــديــر مستشفى 
البنك الوطني لألطفال د. ميثم حسين 
وعدد من األطباء المتخصصين لمناقشة 
آليات وإجراءات التعاون المستقبلي بين 

الجانبين.
ــدت، الـــمـــديـــرة الــطــبــيــة فـــي بــرنــامــج  ــ أبــ
األورام الــعــصــبــيــة فـــي مــســتــشــفــى {كـــوك 
تشلدرنز}، د. ميغان غرانجر، إعجابها 
الــشــديــد بــمــســتــوى الـــخـــدمـــات الــمــمــتــازة 
والعالية التقنية التي يقدمها مستشفى 

البنك الوطني لألطفال.
{الجريدة} إن مستشفى  وقالت غرانجر لـ
البنك الوطني، يعّد من المراكز المرموقة 
والمطابقة للمواصفات العالمية، مؤكدة 
أن اإلدارة تــقــوم بــجــهــد كــبــيــر كـــي تصل 
المستشفى إلى االعتماد العالمي. كذلك 
 عــالــيــة لــتــدريــب الموظفين 

ً
تــبــذل جــهــودا

بغية أن تــكــون مــن الــمــراكــز الــريــاديــة في 
الــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم. وأضــــافــــت: {الــتــقــيــت 
أصدقائي األطباء في الكويت رفقاء العمل 
وكان التركيز على أنواع األمراض وكيفية 

المساعدة في تقديم العالج}.
غـــرانـــجـــر كـــشـــفـــت عــــن خـــطـــة عــالجــيــة 
نت مطلع العام 

ِّ
جديدة ألمراض الدم ُدش

الجاري مثل {سيكوسيك} و{هيموفيليا}، 
ــذاء والــــــدواء  ــغــ ــقــــت عــلــيــهــا هــيــئــة الــ ووافــ
األميركية، مشيرة إلى أن مستشفى {كوك 
ر هذه العالجات للمرضى 

ِّ
تشلدرينز} يوف

الكويتيين وغيرهم، في مركز السرطان 
فـــي تــكــســاس، مـــا يــعــد طـــفـــرة كــبــيــرة في 

عالج السرطان.
واتــفــق الــطــرفــان، كما أكـــدت د. ميغان 
غرانجر، على تبادل الزيارات، مشيرة إلى 
أن العالجات لألطفال المرضى الكويتيين 
متوافرة في {كوك تشلدرنز}، إضافة إلى 
تبادل المعلومات العالجية بين األطباء 
في الجانبين في أي وقت، مبدية استعداد 
مركز {كـــوك} إلــى تلبية أي تحديثات أو 
نتائج يطلبها مستشفى البنك الوطني، 

لمصلحة المرضى.
ووجــهــت رســالــتــهــا إلـــى الــمــرضــى في 
الكويت قائلة: {األمل الذي نوفره لألطفال 
وعـــائـــالتـــهـــم فـــي تــكــســاس نـــرغـــب فـــي أن 

نوفره لألطفال في الكويت وعائالتهم}.
ــام من  ــــرور مــئــة عــ ــــرت أن {بـــعـــد مـ وذكــ
اإلدارة وتـــقـــديـــم الــــعــــالج لـــألطـــفـــال فــي 
ـــــــات األخــــــــــــرى، كـــذلـــك  ــكــــســــاس والــــــــواليـ تــ
األطــفــال مــن مختلف بــقــاع الــعــالــم الذين 
زاروا مستشفى {كـــوك تــشــلــدريــنــز}، فــإن 
الــرســالــة والـــهـــدف واحــــد، وهـــو أن حياة 
أي طــفــل بــالــنــســبــة إلــيــنــا شــــيء مــقــدس، 
ونــعــد هـــؤالء األطــفــال بــأنــنــا معكم وإلــى 
جــانــبــكــم وســنــعــمــل بــكــل مـــا فـــي وســعــنــا 
لنرسم االبتسامة على وجوهكم ونكون 
متميزين عــن اآلخــريــن بــأن نــوفــر أفضل 

التكنولوجيا واألطباء المتمرسين الذين 
يقدمون الرعاية لكم.

«نيكايدو»

بـــدورهـــا، أكـــدت مــديــرة قــســم جــراحــة 
الـــيـــد واألوعــــيــــة الـــدمـــويـــة الــدقــيــقــة في 
المركز د. باميال شيرمان، أن المستشفى 
 غير 

ً
ــة األخــيــرة عــــددا عــالــج خـــالل اآلونــ

ــال الــكــويــتــيــيــن مــن  ــفــ مــــحــــدود مــــن األطــ
ــاب والـــــدمـــــاغ وأنــــــواع  ــ ــــصـ مـــرضـــى األعـ
أخرى من السرطان، إضافة إلى أمراض 
القلب، مشيرة إلى إحدى أبرز الجراحات 
{نيكايدو} التي سميت على اسم الطبيب 
الياباني نيكايدو وهو من أطباء {كوك 
تشلدرنز}، ويعمل في مركز المستشفى 

بتكساس منذ سنوات.
{الــجــريــدة}: {نحاول  وقالت شيرمان لـــ
بــنــاء عــالقــة أكــبــر وأقـــــوى مـــع مستشفى 
بنك الكويت الوطني، بهدف تقديم أحدث 
التكنولوجيا والــعــالجــات على مستوى 

العالم ألطفال الكويت}.
وأضافت أن قسم جراحة العظام أصبح 
 
ً
 من برنامج العالج الدولي، مشيرة

ً
ا جزء

إلى أن الهدف من الزيارة مقابلة األطباء 
الزمالء المتخصصين في الكويت. كذلك 
 كثيرة لمساعدة 

ً
أوضحت أن ثمة فرصا

األطــفــال المرضى فــي الــكــويــت، مــن خالل 
تــأســيــس قــنــاة للتفاهم بــيــن األطـــبـــاء في 
الجانبين للحاالت المستعصية، وإيجاد 
الحلول لعالجها داخل الكويت أو خارجها 
في {كوك تشلدرنز}، باإلضافة إلى التعرف 
ــفــــال داخـــــل الــكــويــت  إلــــى آلـــيـــة عــــالج األطــ

وخارجها.
 
ً
وأكـــــدت أن الـــهـــدف مـــن الــــزيــــارة أيــضــا
أن يــتــعــرف األطــبــاء مــن {كـــوك تشلدرنز} 
إلى رفاقهم في مستشفى البنك الوطني 
لألطفال، وتعزيز االتصال المباشر بين 

الطرفين من دون حواجز.

الضمور العضلي

أكــــد مـــديـــر بــرنــامــج الـــصـــرع الــتــابــع 
لـــقـــســـم جــــراحــــة األعـــــصـــــاب فــــي {كــــوك 
تــشــلــدريــز}، د. ديفيد دونــاهــيــو، {أننا 
ــقــــري الــعــضــلــي  ــفــ ــج الــــضــــمــــور الــ ــالـ ــعـ نـ
ــراب الــحــركــة وحــــاالت  ــطـ وأمــــــراض اضـ

الصرع لدى األطفال الكويتيين}.
ــن مـــعـــايـــنـــة مـــــن 5 إلــــــى 10  ــ ــشــــف عـ وكــ
 لدى مرضى كويتيين 

ً
استشارات شهريا

فــي مقر المستشفى فــي واليـــة تكساس، 
ُيقبل معظمها للعالج في تكساس.

وأشار إلى اتفاق بين الطرفين لتبادل 
ــال:  الــــزيــــارات فـــي الــمــســتــقــبــل الــقــريــب، وقـ
 
ً
}، مشددا

ً
{نعلن عــن هــذه الــزيــارات قــريــبــا

عـــلـــى أن أبـــوابـــنـــا فــــي {كــــــوك تــشــلــدرنــز} 
مفتوحة للمرضى الكويتيين كافة، كما 

أننا منفتحون على األطــبــاء فــي الكويت 
ونريد التعاون معهم بشكل كبير.

{الــــجــــريــــدة} عــلــى  ـــ وشــــــدد دونـــاهـــيـــو لــ
أن مـــركـــز {كـــــوك تـــشـــلـــدرنـــز} يــعــتــبــر أحــد 
أفضل مستشفيات األطفال على مستوى 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــيــركــيــة، و{يتمّيز 
 
ً
بأطباء عالميين ذوي خبرة طويلة جدا

في المجاالت الطبية}.
كذلك أوضح أن مركز {كوك تشلدرنز} 
حــاصــل مــنــذ 10 ســنــوات عــلــى المستوى 
الــرابــع لعالج حــاالت الصرع ومراقبتها، 
 ولــيــس 

ً
 بــأنــه مــســتــوى مــتــقــدم جــــدا

ً
عــلــمــا

بالسهل على أي مستشفى الحصول عليه، 
بــل يــجــب أن تــمــّر بــمــراحــل تقييم معقدة 

وطويلة قبل أن تناله.
وكشف عن استحواذ مركز {كوك} على 
أحــدث ماكينات T MRI 3 لتحديد مكان 
الورم السرطاني في الدماغ بدقة وعناية 
فائقة، ثم تأكيد استئصاله بنسبة %100.
يعمل الجهاز، كما أوضــح  دوناهيو، 
 إلــى جنب مــع الطبيب، فيستأصل 

ً
جنبا

الورم الخبيث من الدماغ ويتأكد الطبيب 
مــــن خـــــالل تــكــنــولــوجــيــا {T MRI 3» أن 
الــجــراحــة نــجــحــت بــنــســبــة 100%. كــذلــك 
يــتــوافــر جــهــاز {دافــنــشــي} اآللـــي الحديث 

إلجراء الجراحات العامة.
وأكد أن {كوك تشلدرنز} يجمع بين فن 
الرعاية الصحية من جهة وبين استخدام 
أحدث التكنولوجيا الرائدة من جهة آخرى، 
بــالــتــوافــق مــع الــتــعــاون الــمــثــالــي لتوفير 

رعاية طبية استثنائية لكل طفل.

مليون استشارة

من جانبها، قالت، المديرة التنفيذية 
لخدمات العناية بالمرضى خارج الواليات 
ــــوك تــشــلــدرنــز} لــنــظــام  الــمــتــحــدة لــــدى {كـ
الــرعــايــة الــصــحــيــة، سينثيا غــونــزالــيــس: 
{نـــشـــعـــر بـــالـــحـــمـــاســـة لـــتـــعـــريـــف األطـــفـــال 
المحتاجين في الكويت ومنطقة الشرق 
ــا الــمــتــخــصــصــة  ــنـ ــاتـ ــى خـــدمـ األوســــــــط إلــــ
ــــات تــقــويــم  ــــالجـ ــة عـ ــ ــافـ ــ ــــع إضـ ــبــــاشــــرة مـ مــ
ــــى الـــرصـــيـــد الـــغـــنـــي لــبــرنــامــج  الـــعـــظـــام إلـ
 في 

ً
الــمــرضــى الــدولــيــيــن والــمــضــي قـــدمـــا

ــا الــمــتــمــثــلــة فـــي تــعــزيــز  ــاء بـــوعـــودنـ ــوفــ الــ
صحة األطــفــال مــن خــالل عــالج األمـــراض 

واإلصابات والوقاية منها}.
{الجريدة} إن المركز  وقالت غونزاليس لـ
يشهد مليون اســتــشــارة ومعاينة طبية 
كمعدل وسطي، وأكثر من 200 ألف زيارة 
إلى مراكز الطوارئ أو الرعاية اإلسعافية 

.
ً
سنويا

ــئـــويـــة  ــع الــــــذكــــــرى الـــمـ ــ ــن مــ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
لـــتـــأســـيـــســـه، يـــعـــتـــزم {كـــــــوك تـــشـــلـــدرنـــز}، 
بحسب غونزاليس، توسيع نطاق برنامج 
المرضى الدوليين ليخّص أطفال الكويت 
بعالجاته المتخصصة، مشيرة إلــى أنه 
يضيف العالجات العظمية إلــى برنامج 
التميز في علم األعصاب والغدد الصماء 
وأمراض الدم وعلم األورام وأمراض القلب 

وعلم الوراثة والمسالك البولية.
كذلك ذكرت أن مسيرة {كوك تشلدرنز}، 
 منها 

ً
تعود إلى عام 1918، أمضى 32 عاما

في خدمة المجتمع العالمي،  موضحة أن 
المركز الكائن في مقاطعة {فورت وورث} 
فـــي تــكــســاس يــخــدم الــمــرضــى الــدولــيــيــن 
 حول العالم، 

ً
القادمين من أكثر من 40 بلدا

ــائـــالت الـــتـــي تــقــصــده من  ــعـ  عـــن الـ
ً
فـــضـــال

مختلف أنحاء الواليات المتحدة للحصول 
على عالج ورعاية مميزة حظيت بجوائز 

مرموقة. 
وأضــافــت غــونــزالــيــس: «يــوفــر أطباؤنا 
أفــضــل الــعــالجــات والتقنيات المتطورة، 
فيما تتفانى جهات الدعم في اهتمامها 
بمختلف الــتــفــاصــيــل وتــوحــيــد الــجــهــود 
لبلورة رؤية قابلة للتنفيذ وتحويلها إلى 
تأثير ملموس فــي حــيــاة األطــفــال. لدينا 

فــريــق متخصص يجيد لــغــات عـــدة، بما 
في ذلك العربية، ويتحلى بوعي كبير على 
المستويين اإلنساني والثقافي مع التزاٍم 
راسٍخ بإضفاء طابٍع من الخصوصية إلى 

تجربة المريض واألسرة واالرتقاء بها. 
ويـــتـــألـــف الـــفـــريـــق مـــن مـــواهـــب مــذهــلــة 
حــــائــــزة جــــوائــــز عـــــــدة، وتـــتـــمـــيـــز بــحــبــهــا 
 
ً
الكبير لألطفال وتكريس جهودها خدمة

لصحتهم الوقائية والعالجية.
وأعلنت سينثيا غونزاليس عزم المركز 
توسيع نطاق برنامج المرضى الدوليين 
الــمــكــثــف، ذلـــك مــن خـــالل تــوفــيــر عــالجــات 
متخصصة في تقويم العظام مع رعاية 
رفيعة المستوى ألطفال الكويت والشرق 
األوسط، باإلضافة إلى تخصصات أخرى 
يتميز فــيــهــا، مــن عــلــم األعــصــاب والــغــدد 
الصماء وأمراض الدم واألورام، إلى أمراض 

القلب وعلم الوراثة والمسالك البولية.
وأوضـــحـــت أن مــركــز {كــــوك تــشــلــدرنــز} 
لنظام الرعاية الصحية منظمة طبية غير 
ربــحــيــة، تــتــخــذ مـــن فــــورت وورث بــواليــة 
 لــهــا، الـــذي يستعد 

ً
 رئــيــســا

ً
تكساس مــقــرا

لالحتفال فــي مـــارس المقبل بــمــرور مئة 
عام على تأسيسه، دأب خاللها على منح 
لمسة الشفاء لألطفال وإحــيــاء األمــل في 

حياة العائالت.
وأشــارت إلى أن مركز {كــوك تشلدرنز} 
يقع في منطقة فورت ورث بتكساس ولديه 
 ضمن نظام متكامل من 

ً
أكثر من 60 مكتبا

الرعاية الصحية التخصصية في أنحاء 
شمال الــواليــة بما فيها مناطق دينتون، 
وهود، وجونسون، وباركر، وتارانت، وقد 
تأسس في عام 1918 وال يزال يقدم خدماته 

ر العالجات الطبية لألطفال.
ِّ
ويوف

زار وفد من األطباء المتخصصين في طب األطفال بمستشفى «كوك تشلدرنز» لرعاية األطفال في والية 
تكساس األميركية، مستشفى البنك الوطني لألطفال، بهدف تأسيس قناة للتفاهم بين األطباء في الجانبين 

للحاالت المستعصية، وإيجاد الحلول لها داخل الكويت، والتعرف إلى آلية عالج األطفال داخل الكويت. 
كذلك هدفت الزيارة إلى أن يتعرف األطباء من {كوك تشلدرنز} إلى رفاقهم في مستشفى البنك الوطني 

لألطفال، وإلى تعزيز االتصال المباشر بين الجانبين من دون حواجز.

ز ومطابق للمواصفات العالمية خبراء أميركيون: مستشفى البنك الوطني متميِّ

fitnessتوابل دلبلا٢٦
culture@aljarida●com العدد 3676 / األحد 4 فبراير 2018 م / 18 جمادى األولى 1439 هـ

اتفقنا على 
تبادل الزيارات 
والمعلومات 
العالجية بين 

الجانبين
غرانجر

عالجنا حاالت 
غير محدودة 
من األطفال 
الكويتيين 
من مرضى 
األعصاب 

شيرمان

٢٠١٧ عام متميز 
أّكـــدت سينثيا غــونــزالــيــس أن عــام 2017 شــّكــل عالمة 
فارقة في مسيرة «كوك تشلدرنز» لنظام الرعاية الصحية، 
 
ً
 جديدا

ً
فشهد افتتاح البرج الجنوبي الذي يحتضن طابقا

 لطب القلب يتيح طباعة صور ثالثية األبعاد 
ً
مخصصا

بــاســتــخــدام الــرنــيــن المغناطيسي والــتــصــويــر المقطعي 
ــمـــوذج لــقــلــب الـــمـــريـــض والــتــخــطــيــط لــلــجــراحــة  ــداد نـ إلعــــ
قبل إجرائها، باإلضافة إلــى جناح جديد لجراحة المخ 
واألعصاب مع جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي بقيمة 
9.3 مــاليــيــن دوالر أمــيــركــي وقـــوة مغناطيس 3.0 تسال 
لتوفير صور رقمية فورية في غاية الدقة للدماغ، وقسم 

جديد للصحة السلوكية وقسم طوارئ ومختبر جديد.

 
ً
 متطورا

ً
وكشفت عن افتتاح المركز العام الفائت مركزا

لــجــراحــة الــمــســالــك الــبــولــيــة لــألطــفــال بـــإشـــراف فــريــق من 
. ويستخدم 

ً
المتخصصين الطبيين المرموقين عالميا

المركز نظام الجراحة الروبوتية الجديد والمعروف باسم 
{دافنشي 11}، الذي يحد من األلم وخطر حدوث مضاعفات 

ويسرع تعافي المرضى بأقل قدر من التدخل الجراحي.
أما بالنسبة إلى علم األعصاب، فتوّصل المركز إلى عدد 
من اإلنــجــازات في عــام 2017 بما في ذلــك إنشاء برنامج 
السكتة والجلطة الدماغية بهدف توفير تشخيص سريع 
وتطوير عالج أكثر فاعلية والخروج بأفضل نتائج ممكنة 

في حاالت السكتة الدماغية.

ألو دكتور

 
ً
أعـــــانـــــي وزنـــــــا
. لذلك 

ً
 كبيرا

ً
زائدا

يشجعني طبيبي 
عــــــلــــــى الـــــخـــــضـــــوع 
ــة عـــالج  ــراحــ ــجــ لــ
البدانة. لكنني 
قــــلــــقــــة مـــــــن أن 
تـــــــــــــــــــــؤدي إلـــــــــى 
نــتــيــجــة مــشــابــهــة 
لــلــحــمــيــات الــغــذائــيــة 
التي اتبعتها، فتنجح 
لبعض الوقت ثم يزول 
تأثيرها. هل أبالغ في 

حذري؟

تـــشـــمـــل جــــــراحــــــات عــــالج 
 
ً
الــــــــبــــــــدانــــــــة أنـــــــــواعـــــــــا
مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــفـــــــة مـــــن 

جرى على المعدة واألمعاء وتهدف 
ُ
الجراحات ت

إلى الحد من السعرات الحرارية التي يمتصها 
الجسم مما تتناولينه مــن طــعــام. كــذلــك تسهم 
هذه الجراحات في خفض الشهية. ويعود ذلك 
إلى أن معدتنا عندما تفرغ تبدأ بإفراز هرمون 
ز الشهية. 

ّ
(ُيدعى غريلين) ينتقل إلى الدماغ ويحف

ويبدو أن جراحات عالج البدانة تحد من مقدار 
هذا الهرمون.

من الحكمة السؤال عن الفوائد الطويلة األمد 
، وال 

ً
ألن جــراحــات عــالج الــبــدانــة جــديــدة نسبيا

نملك حتى اليوم معلومات قوية عن تأثيراتها 
على األمد الطويل.

شرت في مجلة {نيو إنغالند} 
ُ
قّدمت دراســة ن

للطب بعض األجوبة. تتّبع باحثون في الواليات 
المتحدة والنرويج ثالث مجموعات ممن يعانون 
سمنة حــادة طــوال 12 سنة: 418 منهم حصلوا 
على معلومات عن الجراحة وخضعوا لها، 417 
حــصــلــوا عــلــى مــعــلــومــات عــن الــجــراحــة إال أنهم 
 إلــى أن 

ً
لــم يخضعوا لها (يــعــود ذلــك خصوصا

شـــركـــات الــتــأمــيــن ال تــغــطــيــهــا)، و321 جعلتهم 
سمنتهم مرشحين لــجــراحــة مماثلة غير أنهم 
رفضوا الخضوع لها. كان معدل وزن المشاركين 
 فــــي بـــدايـــة 

ً
فــــي الـــمـــجـــمـــوعـــات الــــثــــالث مـــتـــقـــاربـــا

. وبعد 12 
ً
الدراسة: 123.8 إلى 133.8 كيلوغراما

سنة، كان وزن َمن خضعوا للجراحة أقل بنحو 
 كــمــعــدل، فــي حين انخفض وزن 

ً
45 كــيــلــوغــرامــا

الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة الــتــي لــم تــخــضــع للجراحة 
2.7 كيلوغرام فقط. أما المجموعة التي رفضت 

الجراحة، فلم تختبر أي تبدل في الوزن.
تــشــمــل مــضــاعــفــات الــســمــنــة الــخــطــيــرة الــــداء 
السكري من النمط الثاني. في بداية الدراسة، كان 
بعض المشاركين يعاني هذا المرض. ولكن بعد 
12 سنة، تبين أن عدد مرضى الداء السكري أدنى 
بأكثر من %90 بين َمن خضعوا للجراحة، مقارنة 
 إلى أن 

ً
بمن لم يخضعوا لها. ويعود ذلك عموما

َمــن لــم يعانوا الـــداء السكري فــي بــدايــة الــدراســة 
ــاروا أقـــل عــرضــة لــإلصــابــة بــه بــمــرور الــوقــت  صــ

عندما خضعوا لجراحة عالج البدانة.

عــــالوة عــلــى ذلــــك، اخــتــفــى الـــــداء الــســكــري في 
مــجــمــوعــة الــجــراحــة فــي حــالــة نــصــف َمـــن كــانــوا 

مصابين به في بداية الدراسة.
كــذلــك اتــضــح أن مــعــدالت ارتــفــاع ضــغــط الــدم 
ومــعــدالت الكولسترول وغيره من دهــون عالية 

جاءت أدنى بكثير في مجموعة الجراحة.
على غــرار أية جراحة أخــرى، تحمل جراحات 

عالج البدانة مخاطر من الضروري تقييمها 
ومقارنتها بالفوائد. لكن السؤال الذي طرحته 
ظهر هذه الدراسة 

ُ
كان: هل فوائدها دائمة؟ ت

الكبيرة الممتازة أنــهــا كــذلــك، مــدة عقد من 
الزمن على األقل.

أنتوني كوماروف

الوفد الطبي مع الزميل سامي عادل

سينثيا غونزاليس
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