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حنان عبدالمعبود
أكد وزير الصحة د.هالل الساير انه سيأخذ 
بعني االعتبار التقرير النهائي والتوصيات 
الصادرة عن اجتماع منظمة الصحة العاملية 
في القاهرة، وقال انه سيطلع عليه قياديي 
وزارتي الصحة والتربية، مبجرد أن نتسلمه 
من الوفد املشارك، وحول موضوع تأجيل 
الدراســــة لفت الى ان كل دولة لها ظروفها 
وطريقتهــــا اخلاصة بالتعامل مع مســــألة 
تأجيل الدراســــة. وقال الساير في تصريح 
للصحافيني عقب تكرميه للفرق التي عملت 
على انقاذ املصابني في حريق اجلهراء: هناك 
دول لديها اســــتعدادات جيدة للتعامل مع 
انفلونزا اخلنازير بالتوعية، مشــــيرا الى 
ان استعدادات الوزارة متميزة. وأوضح ان 
هناك قوانني من منظمة الصحة العاملية ومن 

مركز التحكم للعالج بشأن تأجيل املدارس 
منها اغالق الفصل الدراسي في حالة اصابة 
تلميذين فيه ملدة اسبوع، واذا زادت االصابات 
في املدرسة الواحدة تغلق ملدة اسبوع واحد 
فقط، الن العالج من املرض بسيط وميكن 
التعافــــي منه في اســــبوع ومن ثم العودة 
للدراسة من اجل املساهمة في عدم تعطيلها.

وبني الســــاير كذلك ان الوزارة لم تفكر في 
التعاقد مع الشركات الصينية املصنعة لعالج 
انفلونزا اخلنازير في الوقت احلالي اال في 
حالة اخذ االعتماد من منظمة الصحة العاملية 
والشهادة لها بكفاءة منتجاتها، ولهذا فإن 
األمر قيد الدراسة. وفي كلمة ألقاها الوزير 
خالل احلفل قال «ان حادث اجلهراء كان أليما 
ومأساوي وتأثر جميع أهل الكويت به وهذا 
ليس بغريب عليهم ألن الكويت هي االسرة 

الكبيرة التي ننتمي اليها جميعا، مشيرا الى 
ان ما قام به العاملون في مستشفى اجلهراء 
يعتبر مفخرة للجميع وهو ما كشف املعدن 
االصيل لهم واحلس اإلنساني الذي يتمتع 
الطــــوارئ واألطباء واملمرضون  به رجال 
واإلداريون. وان االستجابة الفورية للحادث 
واعالن حالة الطوارئ في املستشــــفى بعد 
دقائــــق من وصول اول حالــــة مصابة الى 
املستشــــفى كان موضع اشادة وتقدير من 
سمو رئيس مجلس الوزراء وقياديي الصحة 
البناء اجلهراء، مشيدا بالتعامل مع احلادث 

بروح املسؤولية.
وقال ان احلادث أوضح للجميع االمكانيات 
التي يتميز بها النظام الصحي في البالد من 
عناصر بشــــرية متميزة وجتهيزات كاملة 
الطوارئ تســــتطيع  مــــع حاالت  للتعامل 

االستجابة للكوارث واحلوادث باملستوى 
املطلوب وفق أحدث املعايير العاملية.

وبدوره قال مدير منطقة اجلهراء الصحية 
د.عبدالعزيز الفرهــــود ان حريق اجلهراء 
سيسجل في تاريخ الكويت ضمن االحداث 
املؤملة بتسجيله وفاة ٤٠ امراة وطفل مبوقع 
احلادث واصابات بلغت ١٠٠ اصابة مختلفة 
اال ان العاملني في الصحة ابلوا بالء حسنا 

رغم العوائق التي واجهتهم.
واشاد الفرهود بطريقة التعامل مع كل 
حالة على حدة وعمل فريق الصحة الذي طبق 
خطة الطوارئ على اكمل وجه بالتعاون مع 
مركز البابطني للحروق ومستشفى مبارك 
الكبير ومستشفى الفروانية، مبينا ان اجلهود 
اجلبارة ســــاهمت في انقاذ حياة املصابني 

بفضل اهللا تعالى.

في حفل تكريم المساهمين بإنقاذ المصابين في حريق الجهراء

الساير: لن نجلب الدواء الصيني إلنفلونزا الخنازير إال بعد اعتماده من الصحة العالمية

د.راشد العويش

د.إبراهيم هادي يتسلم شهادة شكر وتقدير من وزير الصحة د.هالل الساير (سعود سالم)د.هالل الساير يسلم شهادة شكر وتقدير ملدير منطقة اجلهراء الصحية د.عبدالعزيز الفرهود

أكد أهمية التوعية الصحية وااللتزام باإلجراءات الوقائية

العويش : محاضرات لـ ٢٥٠ مدرسًا ومدرسة يوميًا 
اكـــد مديـــر ادارة الصحة 
العامـــة فـــي وزارة الصحة 
د.راشد العويش اهمية التوعية 
الصحية للمدرسني العاملني في 
وزارة التربية، مشيرا الى ان 
التوعية الصحية املنفذة على 
أسس علمية تؤدي الى النتائج 

املطلوبة.
وقال العويـــش لـ «كونا» 
أمس انه يتم اعطاء محاضرات 
يوميا لـ ٢٥٠ مدرســـا في كل 
محافظات الكويت حول مرض 

انفلونزا اخلنازير. وأضاف انه سيتم االنتهاء 
في االســـبوع املقبل مـــن تدريب نحو ٢٥٠ 
الف مدرس ومدرسة، مشيرا الى ان املدرسة 
هي املكان األنســـب للتوعية الصحية فهي 
تتعامل مع فئة ال تذهب الى املستشـــفى بل 
الى املدرسة لتلقي العلوم واملعارف واملهارات 
والسلوكيات. وذكر ان التوعية الصحية قادرة 
على إعداد اجليل اجلديد من طالب املدارس 
وبالتالي االرتقاء باملستوى الصحي خصوصا 
اذا كانت موضوعاتها الصحية ذات أولوية 
مثل مرض انفلونزا اخلنازير. وحول املؤمتر 
االقليمي لدول الشـــرق األوسط عن مرض 
انفلونزا اخلنازير قـــال ان االجتماع يهدف 
الى وضع خطة عربية للتعامل معه واحلد 
منه، مشيرا الى ان املشاركني من كل وزارات 

الصحة والتربية واجلامعات 
الـــدول العربية. واضاف  في 
انه ســـيتم وضع ارشـــادات 
وضوابـــط بالنســـبة الغالق 
املدارس او الفصول املدرسية 
وكيفية التصرف في املدارس 
التي تظهر فيها اعرض املرض. 
وحول تقرير منظمة الصحة 
العاملية اكد اهمية دور املنظمة 
في وضع االرشادات التي تصدر 
منها وهي مدروســـة بعناية 

واهتمام.
وفيما يخص الكويت اشار الى ان التقرير 
كان واضحا على اســـاس انه كان يبني دور 
املـــدارس في نقل العـــدوى اضافة الى دور 
املساجد او اماكن جتمع الناس. واضاف ان 
التقرير حدد ان الـــدول التي لديها امكانات 
واستعدادات ال تلتزم بقضية اغالق املدارس 
لكن بعض الدول التي ليس لديها تلك االمكانات 
فانهـــا تنظر في اغالق املـــدارس. ودعا الى 
االلتزام باالرشادات الوقائية للحد من انتشار 
العدوى باملرض مشددا على ضرورة غسل 
األيدي بانتظام وتغطيـــة األنف والفم عند 
السعال والعطس والتزام الراحة واستشارة 
الطبيب عند الشـــعور بأعراض االنفلونزا. 
واكد ان الوزارة تتعامل بشفافية ووضوح 

فيما يتعلق بهذا املرض.


