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 ٤٥ متقدمًا للفحص الطبي قبل الزواج في اليوم األول لتطبيقه
 السـاير: دور الوزارة يكون بإجـراء الفحص الطبي والفحـوص المخبرية وتقديم العالج إذا لزم وإسـداء المشـورة والنصيحة دون التدخل فـي قرار الزواج

 ننتظر توصيات الجهات المختصة في السـعودية بشـأن مناسـك الحج لهذا العام وهناك توصيات بالنصح لحمايتهم من العدوى واإلصابة بإنفلونزا الخنازير

 الكندري: تسـليم نتائج التحاليـل بعد ٥ أيام وتحديـد موعد الزفاف بعـد ظهور النتائج

 عائشة الجالهمة ـ كونا:
  اكد وكيل وزارة الصحة للرقابة 
على االدوية د.عمر السيد عمر ان 
الوزارة قامـــت بتأمني املخزون 
الكبسوالت  االســـتراتيجي من 
والشراب اخلاص باالطفال والكبار 
لعالج انفلونزا اخلنازير، الفتا 
الى ان وزارة الصحة اتفقت مع 
شركات بعينها لتوفير الكميات 
الالزمة، مشـــيرا الى ان الوزارة 
لن تتوانى عن توفير املزيد من 
الكميـــات في حال دعت احلاجة 

لذلك.
  وقـــال د.عمر فـــي تصريح 
صحافي لـــه ان وزارة الصحة 
ممثلة في الرقابـــة الدوائية لن 
تقبل دخول اي دواء ما لم يكن 
ذا فعالية ومطابقا للمواصفات 
الدوائيـــة العاملية والدســـاتير 

الدوائية من اي دولة كان.

  كمـــا اعلنـــت وزارة الصحة 
امس تسجيل ٥٤ اصابة جديدة 
بانفلونزا اخلنازير ليصل عدد 
احلاالت املســـجلة  فـــي البالد 
الى ٢٦٥ معظمها من االصابات 
اخلفيفة لم يتبق منها سوى ست 

حاالت في مستشـــفى االمراض 
السارية. وقال املتحدث الرسمي 
باسم الوزارة د.يوسف النصف لـ 
(كونا) ان الوزارة بدأت تطبيق 
العالج فـــي املنـــزل لالصابات 
اخلفيفة التي ال حتتاج للدخول 

الى املستشفى اتباعا لتوصيات 
منظمات الصحة العاملية، مضيفا 
ان معظم احلاالت متاثلت للشفاء 
وعـــادت الى ممارســـة حياتها 
الســـياق ذاته  الطبيعية. وفي 
اعلن القائم بأعمال سفارتنا لدى 

القاهرة بالنيابة املستشار عمر 
الكندري امس عن شفاء جميع 
الكويتيني املصابـــني بڤيروس 
انفلونـــزا اخلنازيـــر في مصر 

والبالغ عددهم ٥ مواطنني.
  واوضح الكندري في تصريح 

لـ «كونـــا» ان نتائـــج حتاليل 
التي اجريت  املركزيـــة  املعامل 
اخيرا للمصابني الكويتيني اكدت 
شفاء تلك احلاالت من الڤيروس 
واســـتجابتهم للعالج. واضاف 
الكنـــدري في هذا الســـياق ان 
سفارة الكويت في القاهرة ممثلة 
باملكتب الصحي تقوم باالجراءات 
الالزمة خلروج جميع املواطنني 
الكويتيني من املستشفى، مؤكدا ان 
السفارة لن تألوا جهدا في تسخير 
جميع امكاناتها في سبيل توفير 
الرعاية الالزمة ملختلف املواطنني 
الكوكيتيني السيما املصابني منهم 
بهذا الڤيروس. وثمن الدور الذي 
تقوم بـــه الســـلطات الصحية 
املصرية في توفير الرعاية الالزمة 
للمصابـــني الكويتيـــني، اضافة 
الى اجلهود التي بذلها مسؤولو 
املكتـــب الصحـــي الكويتي في 

القاهرة. وجدد الكندري الدعوة 
الكويتيني  الرعايـــا  ابتعاد  الى 
مـــن مصطافني وطلبة ومقيمني 
عن االماكـــن املزدحمة واملغلقة 
واالســـراع بالتوجـــه الى اقرب 
مستشفى في حال الشعور بأي 
اعراض لالصابة بالڤيروس. وكان 
رئيس املكتب الصحي الكويتي في 
القاهرة بالنيابة د.عيد العدواني 
اعلن امس عن شفاء ثاني حالة 
اصابة ملواطن كويتي في مصر 
من ڤيروس (اتش ١ ان ١) املعروف 

عامليا بانفلونزا اخلنازير.
  واوضح العدواني في تصريح 
لـ (كونا) ان نتائج حتاليل املعامل 
املركزية بوزارة الصحة املصرية 
التي اخذت من املواطن (١٤ عاما) 
جاءت ســـلبية واكدت شفاءه، 
مشيرا الى اتخاذ اجراءات خروجه 

معافى من املستشفى.

 عمل متكامل

 إلغاء السرية

 أول حالة

 صرف المخصصات المالية 
للمبتعثين للعالج

   في فرنسا قبل سفرهم

 بدور الراشــــد فتاة 
في مقتبــــل العمر اتت 
للفحص املبكر للزواج 
واشادت بالقانون املطبق 
وذلك لتفادي االمراض 
الوراثية التي من املمكن 
ان تؤثر علــــى احلياة 
الزوجيــــة واالســــرية 
ورأت ان العمل في املركز 
متكامل ومرتب ويسير 

على اكمل وجه.

 ضحى املاجد رأت ان 
الفحص يلغي السرية 
امــــور اخلطبــــة  فــــي 
والــــزواج، حيــــث ان 
مجتمعنا بطبيعته يحب 
االستعانة على قضاء 
حوائجه بالكتمان، ولكن 
فــــي الوقــــت ذاته رأت 
انــــه قانــــون للحماية 
من االمــــراض وان كان 

توقيته ليس مناسبا. 

 أول حالة للفحص 
املبكر للزواج عرضها 
الوزير كانت حملمد علي 

وسارة خالد. 

  أعلنت وزارة الصحة أمس 
انها ستصرف املخصصات املالية 
للمبتعثني للعالج في فرنسا قبل 
سفرهم تسهيال عليهم وتوفيرا 

لوقتهم وجهدهم.
  وقال مدير إدارة احملاســــبة 
املاليــــة والتأمــــني الصحي في 
الوزارة محمد العازمي لـ «كونا» 
ان صرف املخصصات قبل السفر 
ســــيغني املواطنني عن انتظار 
صرف الشــــيكات التي قد تأخذ 
بعض الوقت بســــبب القوانني 

املالية املتبعة في فرنسا.
  وأضاف: ان القوانني الفرنسية 
ال تسمح بصرف سوى ٥ شيكات 
للمرضى في اليوم الواحد، مبينا 
الوزارة وفرت مبالغ نقدية  ان 
للمكتب الصحي هناك لصرف 
املخصصات للمرضى ملواجهة 
النقص الذي قد يحدث بســــبب 
الشــــيكات  محدوديــــة صرف 
اليومــــي. وأشــــار العازمي الى 
عزم الوزارة على توفير بدائل 
أخرى لصرف املخصصات املالية 
للمبتعثني في فرنسا في حالة 
متديد فتــــرة العالج عن طريق 
إيداع املخصصات في حسابات 

املرضى مباشرة. 

 وزير الصحة افتتح المركز وأعلن التوجه الفتتاح فروع في جميع المحافظات قريبًا

 د.عمر السيد عمر

 (محمد ماهر) الدعاء ألحد شهداء الكويت األبرار املشاركون في املسيرة رفعوا الفتة تؤكد ان الشهداء رمز للوحدة الوطنية

 د.عيد العدواني عمر الكندري د.يوسف النصف

 محمد العازمي

 وزير الصحة د.هالل الساير يطلع على استمارات الفحص الطبي قبل الزواج

 (سعود سالم)  أحد الشباب املقبلني على الزواج أثناء إجراء الفحص سحب عينة من دم أحد املراجعني

 .. ومتجوالً في املركز

 النصف: ٥٤ حالة جديدة بإنفلونزا الخنازير في البالد 

 «الكويتي األول»: ذكرى شهدائنا ستبقى محفورة في قلوبنا وعقولنا
 حمد العنزي

  في بادرة طيبة ومعبرة تنم عن الروح االنســــانية والوطنية لدور 
الشــــهداء االبطال قام «جتمع الكويتي االول» مساء امس بإحياء ذكرى 

الشهداء االبرار الذين استشهدوا اثناء دفاعهم عن الوطن.
  وبهذه املناسبة اقيم جتمع بساحة العلم ضم مجموعة من اهالي وابناء 
الشهداء الذين استشهدوا إبان الغزو الصدامي حيث اقيمت مسيرة عارمة 
سلمية بدأت من ساحة العلم الى مقابر الشهداء في الصليبخات وصبحان 
لزيارة مقابر اهالي وشهداء الكويت االبرار الذين قدموا الغالي والنفيس 

من اجل الدفاع عن وطنهم وحتريره من ايدي الغزاة العراقيني.
  وعلى هامش املسيرة حتدثت رئيسة التجمع لطيفة الرزيحان وقالت: 
في البداية يجب أال ننسى دور الشهداء واالدوار الكبيرة التي بذلوها من 
اجل حترير بلدنا والدفاع عنه الى ان من اهللا عليهم بنعمة االستشهاد، 
مشــــيرة في الوقت ذاته الى ان ذكرى يوم الثاني من اغســــطس تعتبر 

أليمة ومؤملة ليس فقط جلميع الكويتيني وامنا جلميع الشعوب العربية 
واالسالمية ملا حصل لها من ضعف وتفكك نتيجة الغزو الصدامي لبلدنا 
احلبيب. واوضحت الرزيحان ان جميع الشــــهداء يعتبرون شهداء لكل 
بيت كويتي فذكراهم ســــتظل محفورة في عقولنا وقلوبنا وال ميكن ان 
ننساهم او نتناساهم مهما حصل، مشيرة انه مع مرور االيام والسنني 
يجب ان نتذكر ان لنا شهداء واسرى لم نتسلم رفاتهم حتى اآلن، مبينة 
ان عددهم وصل لـ ٢٢٠ شهيدا كويتيا لم يستدل على رفاتهم، متسائلة 

هل هذا معقول؟!
  وطالبت الرزيحان اجلهات احلكومية باعتبار يوم الثاني من اغسطس 
يوما وطنيا يحتفل به الكويتيون ليتذكروا شهداءهم االبطال، مطالبة 
كذلك بإطالق اسماء الشهداء على الشوارع واملباني احلكومية، مشيرة 
ان هذا اقل ما يقدم الى هؤالء الشــــهداء الذين ضحوا بالغالي والنفيس 

من اجل الدفاع عن بلدهم وحتريره من الغزاة العراقيني. 

 المخزون اإلستراتيجي لعالج إنفلونزا الخنازير مطابق للمواصفات العالمية وسفارتنا في القاهرة أعلنت شفاء جميع المصابين الكويتيين في مصر

 التجمع نظم مسيرة من ساحة العلم إلى مقابرهم في الصليبخات وصبحان

 عائشة الجالهمة
  قال وزير الصحة د.هالل الساير 
ان مرض انفلونزا اخلنازير انتشر 
في جميع أرجاء العالم ولم يعد 
مقتصرا على دول معينة، مشيرا 
الى ان الكويت ليســـت منفصلة 
عن هذه الدول وأن اللجنة العليا 
ملكافحة املرض في وزارة الصحة 
لديها خطط محكمـــة ملواجهته، 
مشـــيرا الى ان الوزارة ستتجه 
في الفترة املقبلة لوقف اإلعالن عن 
عدد احلاالت السيما وانها تزداد 
بشـــكل كبير وهـــذا أمر طبيعي 

ومتوقع.
  وأكد خالل افتتاح مركز الفحص 
الطبي اإللزامي للراغبني في الزواج 
أمس أن الوزارة تنتظر توصيات 
اجلهـــات املختصة فـــي اململكة 
العربية السعودية الشقيقة بشأن 
السماح للحجاج بتأدية مناسك 
احلج للعام احلالي، موضحا ان ما 
سيعلن عنه من قبل وزارة الصحة 
لن يتعـــدى التوصيات بالنصح 
لكبار السن والصغار بعدم الذهاب 
الى األراضي املقدســـة حلمايتهم 

من العدوى.
  وأوضح الســـاير أن إجراءات 

  مـــن جانبه قال مديـــر ادارة 
اخلدمـــة االجتماعيـــة ورئيس 
مركز الفحص الطبي قبل الزواج 
د.يعقوب الكندري انه بعد تطبيق 
القانون فإن حتديد موعد الزفاف 
او «امللجة» يجـــب ان يأتي بعد 
احلصول على املوافقة الرسمية من 
اجلهات املختصة مبا فيها نتيجة 
الفحص، مؤكـــدا في الوقت ذاته 
عدم منع أي حالة زواج في حالة 
ظهور النتيجة غير مطمئنة. وأشار 
الى ان إجـــراءات الصحة تتمثل 
في سحب عينة من الدم لطرفي 
الزواج وإعطائهم موعدا للمراجعة 
أســـبوعا كامال ومن ثم إعطائهم 
الشهادة الطبية للتوجه الى وزارة 
العدل إلنهاء اجراءات الزواج.  وأكد 
د.الكندري ان املركز استقبل ٤٥ 
حالة للفحص املبكر قبل الزواج 
وان األمر يسير بسهولة وسالسة 
وتعاون من املوظفني واملراجعني، 
وثمن تفهـــم املراجعني ان نتائج 
التحاليل ال تسلم إال بعد ٥ أيام، 
مؤكدا أننا األقل عن باقي الدول في 
وقت اظهار النتائج ونحن بدأنا من 
مكان انتهاء من طبق الفحص املبكر 

للزواج من الدول األخرى. 

منع العدوى بســـيطة وتبدأ من 
الشخص نفسه وتتمثل في النظافة 
املستمرة لليدين وجتنب االحتكاك 
املباشر لألفراد في أماكن التجمعات 
باإلضافة الى مسح اليدين واألنف 
مبنديل بعد «العطسة او الكحة»، 
مشيرا الى ان منع انتشار املرض 
واإلجراءات التي ستتبع ستكون 
في اإلرشاد. وفيما يخص املركز بني 
د.الساير ان الوزارة حرصت على 

جتهيز املركز بالصورة املناسبة 
والالئقة ومبا يحفظ اخلصوصية 
للمراجعني وسرية املعلومات، كما 
حرصت على تزويـــده باألطباء 
والهيئـــة التمريضية واإلداريني 
وتوفير اإلمكانيات الالزمة إلجراء 
الفحوصات املطلوبة بســـهولة 

ويسر.
  وأعلن الساير عن افتتاح مراكز 
الطبي فـــي محافظات  للفحص 

الكويت في الفترة املقبلة، مشيرا 
الى ان االنطالقة تكون في املركز 
الرئيسي تليها مراكز في محافظات 

األحمدي واجلهراء والفروانية.
الفحص  ان أهمية    وأوضـــح 
الطبي قبل الزواج تكمن في حتقيق 
الزواج الصحي واآلمن ومبا يساهم 
في احلد من األمـــراض الوراثية 
واإلعاقة ويكشـــف مبكرا عن أي 
الفرصة  أمراض معديه لتتـــاح 

لعالجها، باإلضافة الى إمكانية منع 
انتقالها للطرف اآلخر عن طريق 
الزواج مما يســـاهم في تكوين 
األسرة السعيدة التي تعتبر اللبنة 
األساسية لبناء املجتمع السليم. 
ولفت د.الساير الى ان دور وزارة 
الصحة يكون عبر إجراء الفحص 
الطبي والفحوص املخبرية وتقدمي 
العالج اذا لزم وإســـداء املشورة 
والنصيحة للمقبلني على الزواج 

دون التدخل بقرار الزواج ألنه أمر 
وقرار شـــخصي يرجع للمقبلني 
الزواج وتقرير مستقبلهم.  على 
ورحب د.الساير بجميع االقتراحات 
واملالحظات التي تقدم الى الوزارة 
عن املركز قائال: «كل جتربة جديدة 
خاصة مع تطبيق القانون الول 
مرة في الكويت تكون هناك عليها 
بعض املالحظات التي نرحب بها 

ملا فيه املصلحة العامة». 


