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 طارق احلبيب

 بدر املطر

 العبدالغني:  تخصيص جناحين بمستشفى الجهراء 

إلنفلونزا الخنازير بسبب ازدياد عدد المصابين

 المطر: تكلفة حوادث الطرق تستنزف 
٢٫٥٪ من الناتج اإلجمالي الخليجي 

قصيرة وطويلة االجل واالسلوب 
االمثل للتوعية املرورية، مشيرا 
الــــى ان الباحثــــني االوروبيــــني 
سيستعرضون جتارب بلدانهم 
في هذا االطار للحد من احلوادث 
املرورية التي اصبحت خطرا يهدد 
املجتمع الكويتــــي نظرا لتنامي 
اعداد احلوادث بشكل كبير خالل 
السنوات املاضية حتى وصلت في 
العام املاضي ٢٠٠٨ وحده ٥٦٦٠ 
الف حــــادث تصــــادم خلف ٤١٠ 
الى آالف االصابات  قتلى اضافة 
اخلطيــــرة التي تترك كثيرا منها 

عاهات مستدمية مدى احلياة.
  وذكر املطر ان تكلفة حوادث 
الناجت  الطرق تشــــكل ٢٫٥٪ من 
االجمالي اخلليجي وحترم احلوادث 
سوق العمل من الكفاءات واخلبرات 
الالزمة لدعم اقتصادها، اذ يبلغ 
متوســــط اعمار ضحايا حوادث 

الطرق في اخلليج ٢٠ عاما.

االستراتيجيات قصيرة وطويلة 
االجل للتعامل مع تلك املشــــكلة 
اخلطيــــرة التي اســــتفحلت في 
الكويت خالل السنوات االخيرة.

  واوضح املطر ان املؤمتر هذا 
العام يناقش محورين رئيسيني 
هما وضع االستراتيجيات املرورية 

 اكد رئيس اجلمعية الكويتية 
للسالمة املرورية وعضو املجلس 
االعلى للمــــرور بدر املطر انتهاء 
اجلمعيــــة من كل االســــتعدادات 
اخلاصة بانطالق املؤمتر العاملي 
للمــــرور بالكويــــت وقضايــــاه 
املعاصــــرة مبشــــاركة نخبة من 
الباحثني واالكادمييني واملهتمني 
مــــن االحتاد  بالشــــأن املروري 
االوروبي ويفتتح يوم ١١ اكتوبر 
املقبل حتت رعاية ســــمو رئيس 
مجلــــس الوزراء الشــــيخ ناصر 
احملمد. وقــــال املطر في تصريح 
صحافي ان كل الوفود املشاركة 
في املؤمتــــر ارســــلت تأكيداتها 
حلضور املؤمتر خاصة الباحثني 
من االحتاد االوروبي وتركيا ودول 
اخلليج وغيرها من الدول، مشددا 
على ان هــــذا املؤمتر يعد فرصة 
متميزة ملناقشة الوضع املروري 
في الكويت من كل ابعاده ووضع 

 حنان عبدالمعبود
  نفى مدير مستشفى اجلهراء د.خالدالعبدالغني 
ما أثير عبر الرسائل القصيرة من ان املستشفى 
قـــام بتحويل اجلناحني ٢٥ و٢٦ الى اجنحة عزل 

.H١Nبسبب ازدياد اعداد املصابني بڤيروس ١
  وقال موضحا انه بناء على تعليمات اللجنة 
العليا ملكافحة انفلونزا اخلنازير بوزارة الصحة 

بشأن تخصيص جناحني بكل مستشفى حتسبا 
لزيادة اعداد املصابني، فقد مت تخصيص جناحني 

وهذا ما مت في باقي املستشفيات بالكويت.
  وأضاف: لم نواجـــه زيادة في أعداد املصابني 
ولدينـــا حالة واحدة فقط في املستشـــفى ويتم 
حتويلها في الوقت احلالي الى مستشفى االمراض 

السارية. 

 صرح رئيس اجلمعية الطبية الكويتية د.علي 
املكيمي بان ما تتعرض له الكويت من موجة انفلونزا 
اخلنازير ما هو إال انعكاس ملا يحدث لهذه املوجة 
عامليا، موضحا ان نسبة الوفيات في الكويت ال تزيد 
علـــى ٠٫٣٪ مقارنة باألميركتني والتي وصلت الى 

١٫٩٪ حسب احصائيات منظمة الصحة العاملية.
  وحث د.املكيمي وزارة الصحة املتمثلة في قياداتها 
على االستمرار في سياسة الشفافية واالستعدادات 
الناجحـــة واملبنية على توصيات منظمة الصحة 

العاملية جتاه هذا املرض.
  ودعا د.املكيمي املجتمع الطبي بأكمله من اطباء 
وطبيبات وممرضني وممرضات وفنيني وفنيات الى 
تضافر اجلهود والتعاون في تطبيق سياسة وزارة 
الصحة حتى يتم احتواء هذا املرض والتقليل من 

نسبة مضاعفاته ووفياته.
  ودعا اطباء الصحة الى عدم االنخراط باجلانب 
السياسي لهذا املرض والتركيز على دورهم الفني 
املهم والذي على اساسه تتم مجابهة املرض بشكل 

بناء ومتقدم.
  من جانبه، اكد امني عام اجلمعية الطبية الكويتية 
د.محمد شمساه وقوف اجلمعية الطبية الكويتية 
بجانب وزارة الصحة املتمثلة في قياداتها املهنية 
في مجابهة هذا املرض، مثنيا على اجلهود التي يقوم 
بها جميع العاملني في وزارة الصحة وخصوصا 

القياديني املهنيني واألطباء.
  وتسعى اجلمعية الطبية الكويتية لعمل دورات 
تثقيفية لنشر الوعي الصحي وكيفية الوقاية من 

املرض. 

 المكيمي: نسبة الوفيات من إنفلونزا الخنازير بالكويت ال تتعدى ٠٫٣٪

 الحبيب: وزير الصحة وعد بالعمل على إعطاء الصيدلي الكويتي حقوقه
تواجه مهنة الصيدلة الكويتية 
والصيادلة الكويتيني، واملطالبة 
بحقوقهم على جميع املستويات 
الفنية واالدارية واملادية ملا فيه 
املصلحـــة العامة ومبا ينعكس 
على ادائهم ايجابا ويضمن لهم 

سبل تطوير عملهم.
  وطالب بضرورة العمل على 
اتاحة الفرصـــة لعدد كبير من 
الصيادلة الكويتيني اليجاد فرص 
وظيفيـــة عالية مبا ميكنهم من 
حمل املسؤولية وتطوير املهنة، 
اضافـــة الى املطالبـــة بتكويت 
الوظائف القيادية واالشـــرافية 
واملطالبة باستحداث تخصصات 
جديدة مثل الصيدلة السريرية 
واقتصاديات الصيدلة والرقابة 

الدوائية. 

الوطنية على اكمل وجه ملا فيه 
خير الكويت، الدولة واملواطن، 
خصوصا ان مهنة الصيدلة من 
املهن االنسانية والطبية التي ال 
ميكن االستغناء عنها او التباطؤ 
في تنميتها وتطويرها، والتعاون 
على اتاحة املجال امام الصيادلة 
ملمارسة دورهم احلقيقي واملهم 
وممارسة مهنتهم كما يجب ان 
تكون. وشدد احلبيب على اهمية 
ان يعي املجتمع واجلهات املعنية 
بالدور املهم للصيدلي الذي يتعدى 
مهمة صرفه للدواء واهمية دوره 
التوعوي الذي من شأنه اشعار 
ان  الى  املريض باالمان، مشيرا 
اجلمعية تبذل قصارى جهدها 
لتحقيق هذا الهدف وتبني قضايا 
وهموم ومعوقـــات العمل التي 

ووزارة التعليم العالي ومجلس 
اخلدمة املدنية وكل اجلهات املعنية 
االخرى تقدمي كل العون واملساعدة 
لهم ليتمكنوا من اداء رسالتهم 

الذي يقـــوم به،  املهم  بالـــدور 
موضحا ان هذا االمر تسبب في 
هجرة عـــدد كبير من الصيادلة 
الكويتيني وعزوفهم عن املهنة.

  واشار احلبيب الى اهتمام وزير 
الصحة د.هالل الساير مبطالب 
الصيادلة واستغرابه من اهمال 
هذه املطالب املشـــروعة، واعدا 
بانه سيعمل جاهدا لتحسني تلك 
االوضاع ورفع رواتبهم والعمل 
على نيلهم كل حقوقهم وانصاف 
ابناء هذه املهنة واعطائهم مكانتهم 
ودورهـــم الطبيعي في املجتمع 
الى جانبهم ودعمهم  والوقوف 

وتشجيعهم.
  وبني ان اجلمعية الصيدلية 
طلبت مـــن احلكومة ممثلة في 
وزارة الصحـــة ووزارة التربية 

 قال رئيس اجلمعية الصيدلية 
الكويتية الصيدلي طارق احلبيب 
ان معاناة الصيدلي الكويتي التزال 
التي تبذلها  قائمة رغم اجلهود 
الدور االساسي  اجلمعية لبيان 
واملهم لهذه املهنة االنسانية في 
رفد القطاع الصحي في الكويت 
والوصول به للمستوى املأمول 

الذي يتطلع اليه اجلميع.
  واكد احلبيـــب، في تصريح 
صحافي بعد لقاء وفد من اعضاء 
اجلمعية مع وزير الصحة د.هالل 
الســـاير، ان الصيدلي الكويتي 
اليزال يعاني ولالسف الشديد 
من اهمال واضح وتهميش صريح 
لدوره احلقيقي واالنساني الذي 
يؤديه فـــي املجتمع، اضافة الى 
تدني ما يحصـــل عليه مقارنة 


