
 8  خدمات  االثنين  ٢١  سبتمبر  ٢٠٠٩   
 وفد صحي يزور كوريا الجنوبية 

اليوم لالستفادة من خبراتها
 قال وكيـــل وزارة الصحة 
الطبية  املســـاعد للخدمـــات 
املســـاندة د.قيـــس الدويري 
ان الزيارة التي ســـيقوم بها 
وفد كويتي صحي الى كوريا 
اجلنوبيـــة اليـــوم تهدف الى 
االطالع على اخلبرات الكورية 

في مجاالت الصحة.
الدويري ان هذه    وأوضح 
الزيارة تأتي ايضا للمشاركة في 
املؤمتر الكوري العاملي للسياحة 
الطبية فضال عن تعزيز وتنمية 
االستثمارات في مجاالت الصحة 

وتبادل اخلبراء واألطباء.
  واكد اهتمام القيادة السياسية ووزارة الصحة بتطوير وحتسني 
جـــودة اخلدمات الصحيـــة في الكويت من خالل االســـتفادة من 
اخلبـــرات العاملية وتطوير االنظمـــة الصحية في الكويت اضافة 
الى االســـتفادة من تبادل زيارة الوفود لفترات زمنية لالستفادة 

من اخلبرات الكورية.
  وأوضح ان الزيارة ستشمل تفقد مراكز طبية كورية لالطالع على 
امكاناتها الطبية والعالجية وقدراتها فضال عن تقييم مستوياتها 

املهنية والتعرف عن قرب على بيئة العمل فيها.
  وقال الدويـــري ان كوريا اجلنوبية (بعد زيارة وفد رســـمي 
أخيرا للكويت) تسعى الى ان تكون وجهة للسياحة الطبية وان 
يكون هناك تبادل بني البلدين في مجال الصناعات الطبية وتقدمي 

التكنولوجيا الطبية واخلدمات بأسعار تنافسية.
  وتشتهر كوريا بعالج امراض السرطان فضال عن تقدمي عالج 
الطب الرياضي وزراعة األعضاء وعمليات ترميم الصدر ومنهجية 
عالج الدم واخلاليا اجلذعية اضافة الى ان مركز (وريد وال) للعمود 

الفقري في كوريا يعتبر من املراكز املتقدمة في العالم.
  وتقوم كوريـــا اجلنوبية حاليا باســـتهداف منطقة الشـــرق 
األوسط لالستفادة من سوق السياحة الطبية فيها وبذلك حتقق 
كوريا اجلنوبية جهودها الرامية لالنضمام الى صفوف السياحة 

الطبية.
  وتستمر زيارة الوفد الكويتي لكوريا اربعة ايام ويضم الوفد 
وكيل وزارة الصحة املســـاعد للخدمات الطبية املساندة د.قيس 
الدويـــري ومدير ادارة العالج باخلارج د.محمد املشـــعان ومدير 

االدارة الفنية بوزارة الصحة د.احمد العياف. 

 أعلن النائب 
مســـلم البراك 
عن انـطـــــالق 
الشراكة البيئية 
تشمـــل  التي 
النـــواب أحمد 
السعدون وخالد 
س  حـــو لطا ا
مزيد  وحسني 
والصيفــــــي 
مبارك الصيفي 
وعلي الدقباسي 
ود.حســــــــن 
جوهر وجماعة 

اخلط األخضر وميثلهـــم رئيس اجلماعة خالد 
الهاجري واحملامي احلميدي السبيعي وجاسم 
الشـــواف، مشيرا الى ان هذه الشراكة متت بعد 
املؤمتر الصحافي الـــذي عقد في ديوان النائب 
أحمد الســـعدون يوم االثنني املاضي بتاريخ ١٤ 

اجلاري.
  وقال البراك في تصريح للصحافيني ان االجتماع 
تطرق الى ما آل اليه الوضع البيئي من خطورة 
في البالد سواء كان في شمال البالد أو جنوبها 
بســـبب الكارثة التي حصلت مبحطة الضخ في 
منطقة مشرف، مؤكدا ان جماعة اخلط األخضر 
ستتولى اجلوانب الفنية املتعلقة بالوضع البيئي 
اخلطر وأين هي املواقع األخطر بيئيا في الكويت، 
خصوصا ان مياه الصـــرف الصحي التزال الى 
اآلن تضخ في البحر مما ستكون له انعكاساته 
اخلطرة واملدمرة بيئيا، مشـــيرا الى ان النواب 
سيتولون اجلانب السياسي والدستوري والرقابي 
الذي يحتمه عليهم دورهم كنواب، مبينا انه مت 
االستماع الى جماعة اخلط األخضر حول كل ما 
يتعلق باجلانب البيئي خالل االجتماع الذي جمع 

الطرفني يوم اخلميس املاضي ١٧ اجلاري. 
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 وفاة شخص على األقل يوميًا بسبب حوادث السيارات في الكويت

  الشطي: األلعاب النارية و«البقيات» 
  تفسد فرحة العيد إذا ُأسيء استخدامها

 ألعاب نارية

 االلعاب النارية والدراجات النارية 
قد تفســــد فرحة العيد بســــبب سوء 
اســــتخدامها وتتســــبب في حوادث 
اليمة تتكرر كل عام ومع ذلك يستمر 
التراخي وعــــدم االهتمام عند بعض 

اولياء االمور.
  وفي كل مناسبة او عيد يجري فيه 
استخدام املفرقعات وااللعاب النارية 
و(البقيــــات) تكثر حوادث االصابات 
في كل أنحــــاء العالم ودائما ما يحذر 
املسؤولون الناس من عواقب االستهتار 
الصبياني في استخدام تلك االلعاب 
النارية والدراجات النارية ولكن املآسي 
تتكــــرر. وفي هذا الســــياق قال مدير 
ادارة الصحة املهنية بوزارة الصحة 
د.احمد الشطي ان شخصا واحدا على 
االقل يتوفى يوميا في الكويت بسبب 
حوادث السيارات والدراجات النارية 
وان ما بني ثالثة الى اربعة يصابون 

يوميا جراء حوادث الطرق.
  وذكر ان اطالق االلعــــاب النارية 
واستخدام الدراجات النارية باستهتار 
اصبح احد مسببات املشاكل الصحية 
مؤكدا اهمية حتقيق ثقافة الســــالمة 
لضمان مرور فرحة املناسبات واالعياد 
دون اي آثار صحية محزنة وتشديد 
الرقابــــة من جانب االهل حيث ان مع 
الفرح تقــــل الرقابة. واوضح ان ثمة 
اســــبابا رئيسية لســــهولة وارتفاع 
احتماالت االصابــــة بحوادث األلعاب 
النارية وحوادث «البقيات» و«اجلت 
ســــكي» خاصة في مناسبات االعياد 
واالحتفاالت تتمثل في االهمال وعدم 

وسائل الترفيه اخلطرة التي قد تؤدي 
الى الوفاة او االعاقة وفقدان حواس 
البصر او السمع او التشوه واالصابة 
باحلروق. وحذر د.الشطي ايضا من 
ترك االطفال وحدهم واهمالهم خالل 
االحتفال بالعيد وعدم تركهم يلعبون 
حتت اشعة الشمس لفترة طويلة ملا لها 
من اثار جسيمة من ضربات الشمس 
وغيرها من االثار السلبية على صحتهم 
داعيا الى االكثار من شــــرب السوائل 
واملاء. ومن احد املسببات لالصابات 
النوعيات  النارية بعض  في االلعاب 
الرديئة من االلعــــاب النارية التي ال 
تتفاعل بطريقة متوقعة او ال تشتعل 
بطريقة صحيحة ما يجعل املرء يعتقد 

املباالة وتوافر املال فــــي يد االطفال 
التنبيــــه عليهــــم  واملراهقــــني دون 

ومراقبتهم.
  وقال ان ظاهرة استخدام االلعاب 
الناريــــة واملفرقعــــات والبقيات من 
الشــــباب واالطفال بصفة عامة  قبل 
خالل مواسم االعياد واملناسبات من 
الظواهر السلبية واخلطيرة على االفراد 
واملجتمع فان سوء استخدامها يؤدي 
احيانا الى عاهات مستدمية ما يترتب 
على ذلك من اثار نفسية على املصابني 
وذويهم. وشدد على اهمية دور اولياء 
االمور واملدارس ووسائل االعالم في 
الرسالة والتوعية مبخاطر  توصيل 
االلعاب النارية والبقيات وغيرها من 

أنها حتتاج الى مزيد من االشعال او 
انها خمدت بينما ال تلبث ان تنفجر. 
يذكر ان حوادث املفرقعات وااللعاب 
النارية بدأت نســــبتها تنافس نسبة 
حوادث األطفال املرورية ويقع العبء 
األكبر في هذا النوع من احلوادث على 
كاهل ولي امر الطفل وان عليه ان يبحث 
البنه عن وسيلة ترفيهية أخرى تؤدي 
له نفس الغرض وهو اســــعاده دون 
ان يلحق بــــه ادنى ضرر ومير العيد 
عليهم بســــالم. ووفقا لتقرير اعدته 
اجلمعية األميركية للجراحة التجميلية 
والترميمية فان األطــــراف تعد أكثر 
املناطق تعرضا لألذى لدى استخدام 
األلعــــاب النارية فيمــــا تتأثر منطقة 
الرأس والوجه على نحو أكثر خطورة 
حيث يشكل الذكور من مختلف الفئات 
العمرية الغالبية العظمى من ضحايا 
هذا النوع من احلــــوادث. وقد تصل 
درجة حرارة تلك املفرقعات البسيطة 
أثناء االحتراق الى ما يقارب ٩٨٢ درجة 
مئوية أي ما يكفي لصهر معدن كالذهب 
وقد تسببت االلعاب النارية مبا نسبته 
١٪ من مجموع احلرائق في الواليات 
املتحدة األميركية في عام ١٩٩٧. ويقدم 
العديد من املختصني في مجال الوقاية 
من حــــوادث االلعــــاب النارية بعض 
النصائح لالفراد في حال استخدام تلك 
املواد املتفجرة بان يتم استخدامها في 
اماكن واسعة مفتوحة وحتت إشراف 
شخص بالغ اضافة الى اهمية توفير 
مصدر قريب للماء قبل اشــــعال تلك 

املتفجرات الصغيرة. 

 بعد كارثة محطة مشرف

 البراك يعلن شراكة بيئية
  بين «الشعبي» و«الخط األخضر»


