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أكد أن »الصحة« وافقت على كادر الصيادلة وتم إدراجه على جدول أعمال ديوان الخدمة

العبدالهادي: سنتسّلم 145 ألف لقاح ضد إنفلونزا الخنازير الشهر المقبل
ولدينا 5 ماليين كبسولة من التاميفلو وسنحصل على مليونين آخرين في ديسمبر

حنان عبدالمعبود
أطلقت اجلمعي���ة الصيدلية 
حملة ضد وباء انفلونزا اخلنازير 
مستهدفة في مرحلتها األولى طلبة 
وطالبات املدارس وذلك بغرض 
التعريف باملرض وطرق الوقاية 
منه على أسس علمية وصحية 
إلى توصيات  سليمة اس���تنادا 
منظم���ة الصح���ة العاملية بهذا 
اخلصوص. وأوضح وكيل وزارة 
الصحة د.إبراهيم العبدالهادي ان 
الوزارة تعاقدت مع شركتني من 
كبرى الشركات املصنعة للقاحات 
اخلاص���ة بانفلون���زا اخلنازير 
واالنفلونزا املوس���مية،، مشيرا 
الى ان انتاج اللقاحات اآلن يتم 
بشكل جتاري ولم يصرح به ألن 
اي لقاح ينت���ج يجب ان يكون 
حتت مظل���ة من منظمة الصحة 
العاملية وفق اشتراطاتها والنتائج 
اخلاصة بتجارب اللقاح واعراضه 

اجلانبية.
وأكد العبدالهادي في املؤمتر 
الصحافي الذي عقدته اجلمعية 
الصيدلية امس بحضور قياديي 
وزارتي الصحة والتربية الطالق 
التوعوية ض���د وباء  احلمل���ة 
انفلونزا اخلنازير حتت ش���عار 
»الوقاية حماية« ان وزارة الصحة 
بانتظ���ار اعتم���اد اللقاحات من 
منظمة الصحة العاملية حتى يدخل 
العقد حيز التنفيذ لتوفير مليوني 
لقاح وسيتم تسليم 145 الف لقاح 

منها في اكتوبر املقبل.
وق���ال ان الكويت لن تعتمد 
ش���راء اي لقاح ما لم يعتمد من 
العاملية مبينا  منظمة الصح���ة 
ان االعراض اجلانبية قد تظهر 
على اي لقاح ولهذا تخلي بعض 
الشركات مسؤوليتها عن حتمل 

مضاعفات هذه اللقاحات.
التعاقد لتوريد  انه مت  وذكر 
مليوني حبة تاميفلو في ديسمبر 
املقبل اضافة الى خمسة ماليني 
موجودة بالفعل، وانه مت سحب 
شراب التاميفلو من الصيدليات 

أبناء شعبنا الطيب من تبعاته. 
كما أكد احلبيب أن وباء أنفلونزا 
العلمية  الناحية  اخلنازير م���ن 
والعملية ليس مرضا يستدعي 
الذعر والهلع واخلوف على الرغم 
من خطورت���ه، خاصة وأن زمام 
األم���ور بني أيدين���ا وميكننا أن 
نسيطر على الوضع بإتباع عدد 
من اإلرشادات والنصائح الصحية 
البس���يطة وهي ليس���ت سوى 
بديهيات في مجال الصحة العامة 
النظافة وعدم  كاحملافظة عل���ى 
استخدام معدات الغير واملراجعة 
الطبية في ح���ال ظهور أعراض 
معينة عل���ى املريض وغير ذلك 
من األمور البسيطة، مشددا على 
عدم التقليل من خطورة املرض 
ووجوب أخذ احل���ذر واحليطة 
خاص���ة وأن حاالت الوفيات من 
هذا املرض معدودة على الرغم من 
تضاعف عدد اإلصابات، مبينا أن 
اجلسم السليم الذي ال يعاني من 
أمراض خطيرة مثل الفشل الكلوي 
وارتفاع ضغط الدم وضعف اجلهاز 
املناعي واألمراض التي تصاحب 
كبار السن، هذا اجلسم يستطيع 
مقاومة املرض كأي أنفلونزا عادية 
ورمبا دون اللجوء إلى أي نوع 
م���ن الدواء في بع���ض األحيان. 
وللتفصي���ل أكثر حول مضمون 
احلملة اجلديدة »الوقاية حماية«، 
بني احلبيب أن احلملة تستهدف 
في مرحلتها األولى طلبة املدارس 
بشكل خاص مستندة في ذلك إلى 
املرجعية العلمية املتوازنة بعيدا 
عن التهويل اإلعالمي لدورنا، مبينا 
أن أركان احلملة ترتكز على إعداد 
صناديق وقائية شاملة حتتوي 
على كتيبات ونش���رات توعوية 
تتناول حقيقة املرض والتعريف 
به واحلقائ���ق العلمية املرتبطة 
به وط���رق الوقاية منه وجتنب 
العدوى وأهم الوسائل املساعدة 
في تقليل االنتش���ار من شخص 
آلخر عن طريق املطهرات وغيرها 

من الوسائل.

قبل موعد انتهاء صالحيته، مشيرا 
الى ان االمصال في حال وصولها 
فإنها ستخصص الى الفئات التي 
حددتها منظمة الصحة العاملية 
ومنها الهيئات الطبية والتمريضية 
والفئات التي تعاني من نقص في 
املناعة أو امراض مزمنة، الفتا الى 
ان هناك خط���ة وضعتها وزارة 
الصحة للجهات املناط بها اعطاء 

اللقاحات للمرضى.
وقال ان جناح احلملة االعالمية 
التي اطلقتها وزارة الصحة خالل 
املوجة االولى من املرض ساهمت 
في تقليل نسبة االصابة بانفلونزا 
اخلنازير وانحس����اره متمنيا ان 
تس����هم جهود اجلميع مبواجهة 
املوج����ة الثانية التي س����تبدأ في 
اكتوبر املقبل خصوصا اننا نتعامل 
م����ع هذا املرض وفقا لسياس����ات 
منظمة الصح����ة العاملية. وحول 
كادر الصيادلة قال العبدالهادي ان 
الكادر، من حيث املبدأ، وافقت عليه 
الوزارة ورفعته الى مجلس اخلدمة 
املدنية ومدرج على جدول اعمالها، 
مشيرا الى ان هذا االمر محل اهتمام 
ودعم من قبل وزير الصحة د.هالل 

الساير وقياديي الوزارة.
وأك���د العبدالهادي أن وزارة 

الصح���ة قامت ب���كل اإلجراءات 
الالزم���ة للح���د م���ن انتش���ار 
وب���اء انفلون���زا اخلنازير على 
الوقائية  املس���تويات املختلفة 
والعالجي���ة، وذلك م���ن خالل 
التلفزيونية املستمرة  الرسائل 
والبيانات واملؤمترات الصحافية 
والندوات واحملاضرات املتخصصة 
وجتهيز املستشفيات باملعدات 
الالزمة ملواجهة املرض واستنفار 
الكوادر الطبية والتمريضية في 
املستش���فيات واملراكز الصحية 
والتنسيق مع الوزارات املعنية 
مثل وزارة التربي���ة والداخلية 

الحتواء املرض.

التربية تشكر

من جانبها، أثنت وكيل وزارة 
التربية متاضر السديراوي على 
اجله���ود الكبيرة الت���ي تبذلها 
اجلمعي���ة الصيدلي���ة، واصفة 
أعض���اء اجلمعية مبجموعة من 
أبناء وجنود هذا الوطن املعطاء 
يقفون ليتصدوا خلطر قادم إلينا، 
يخططون لدح���ره ويجاهدون 
لهزميته ودرء خطرهم عن أبناء 
وطنهم بل وأبناء العالم كله وهو 

خطر وباء أنفلونزا اخلنازير.

وأكدت السديراوي أن وزارة 
التربي���ة قامت بكل م���ا ميكننا 
عمله للتص���دي لوباء انفلونزا 
اخلنازي���ر الذي تنق���ل بني بالد 
العالم وأصابها كلها مثل تنظيم 
الن���دوات واحملاضرات اخلاصة 
بامل���رض وط���رق  بالتعري���ف 
الوقاية منه وذلك بالتنسيق مع 
التعريف  وزارة الصحة ليكون 
موضوعيا دون تهويل أو استهتار، 
باإلضافة إلى التنسيق مع جميع 
اإلدارات املدرس���ية لتعريفه���م 
بكيفي���ة التعامل والتصرف في 
حال الش���ك في إي إصابة وذلك 
بتوجيه احلاالت املشكوك بها إلى 
العيادة املدرسية التي أصبحت 
جاهزة اآلن في املدارس وذلك أيضا 
بالتنسيق مع االخوة في وزارة 
الصحة الذين أبدوا كل التعاون 

واملرونة.
وختمت الس���ديراوي بشكر 
االخوة القائم���ني على اجلمعية 
الصيدلي���ة مبارك���ة جهودهم 

ومتمنية لهم كل التوفيق.

حملة »الصيدلية«

من جانبه، قال رئيس مجلس 
إدارة اجلمعية الصيدلية د.طارق 

احلبيب، إن حملة اجلمعية جتسد 
التالح���م والتناغم بني  فك���رة 
املؤسسات واجلمعيات واألفراد 
مجتمعني متضافرين للتصدي 
للخط���ر الذي دق���ت له أجراس 
اإلنذار في العالم بأس���ره وبات 
يتهدد كل الدول دون استثناء وهو 
ڤيروس )A H1N1( املعروف مبرض 
انفلونزا اخلنازير والذي صنفته 
منظمة الصح���ة العاملية كوباء 
عاملي ورفع���ت درجة خطورته 

إلى الدرجة السادسة.
وأض���اف احلبي���ب أن حملة 
اجلمعي���ة الصيدلي���ة انطلقت 
نتيج���ة ح���رص اجلمعية على 
املشاركة الفاعلة في كل ما ميكن 
أن يس���اهم في حماية املجتمع 
ووقايته من كل األخطار وخاصة 
الصحية منها، حيث تقرر إطالق 
احلملة الوقائية اإلعالمية حتت 
شعار »الوقاية حماية« للتعريف 
باملرض وطرق الوقاية منه وكيفية 
عالجه وكثير من األمور األخرى 
املتعلقة ب���ه، مؤكدا أن اجلمعية 
تؤم���ن بأن التكات���ف املجتمعي 
متمثال باجلهات الرسمية واألهلية 
واخلاصة هو اجلدار املنيع الذي 
سيحد من انتشار املرض ويقي 

المزايا الوظيفية للممرضات
اش����ارت بعض املصادر ال����ى ان املزايا الوظيفية 
للممرضات الالتي سيقمن بالعمل في العيادات املدرسية 
من قبل وزارة الصحة ستتأثر من حيث بدل اخلفارة، 
وغيره من املزايا، اال ان وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم 
العبدالهادي نفى هذا األمر وقال لن نقول ان وجود 
ممرضات الصحة داخل املدارس امر مؤقت، ولكن هذا 
األمر يتم بالترتيب والتنسيق مع وزارة التربية التي 

لها الكادر التمريضي والبرنامج اخلاص بهم.
واضاف نحن امام ازمة وحالة طارئة، ولهذا فإن 
وزارة الصحة تقوم بدعم وزارة التربية والتي بالرغم 
من ان لها مناقصة خاص����ة بها وبرنامجا للعيادات 
املدرس����ية، اال ان الوضع يستدعي الدعم، وألن هذه 
احلمل����ة مؤقتة فإن ممرضات الصحة س����يتواجدن 
باملدارس حتى يتوفر الكادر التمريضي لوزارة التربية، 
ولن تتأثر املزايا الوظيفي����ة للممرضات خالل هذه 

احلملة.

120 عيادة مدرسية
في استفس���ار حول عدد ال� 120 عيادة مدرسية 
وهل تكف���ي ملدارس الكويت كانت االجابة بأنها تكفي 
مع االستعدادات املتخذة باملدارس وتدريس املعلمني، 
ولكن املعلوم لدين���ا ان عدد املدارس احلكومية يبلغ 
600 مدرسة وان وزارة التربية قدمت مناقصة لطلب 

150 ممرضة فهل هذا يالئم ذاك.
اكد وكيل وزارة الصحة ان العيادات املدرسية موضوعة 
في خطة الوزارة قبل انتش��ار الڤي��روس، فهل لم يتغير 
االمر مع وجود هذه احلالة الطارئة، ما يجعل الوزارة تفكر 

في مضاعفته.

5 ماليين كبسولة
هناك تأكيد على وجود دواء كاف من التاميفلو 
املعالج )5 ماليني كبسولة( وهو ال يكفي لعالج نصف 
مليون مصاب، حيث ان املريض يتناول كبس���ولتني 
يوميا ملدة اس���بوع، فأين اخلطة واالستعدادات التي 

تتحدث عنها الوزارة؟

د.إبراهيم العبدالهادي ومتاضر السديراوي ود.طارق احلبيب ومنى اللوغاني وفيصل الدوسري خالل املؤمتر الصحافي

الدويري: »الصحة« تبحث إيفاد حاالت مرضية
في بعض التخصصات إلى مستشفيات كوريا الجنوبية

سيئول - كونا: قال وكيل وزارة 
الصحة املساعد للخدمات الطبية 
املساندة د.قيس الدويري امس 
ان وزارة الصحة ستبحث ايفاد 
بعض احلاالت املرضية في بعض 
التخصصات الى املستش���فيات 

الكورية اجلنوبية.
واوضح بع���د زيارته لعدد 
انه  الكورية  من املستش���فيات 
وجدها متطورة من حيث االجهزة 
املستخدمة في العالج والطواقم 
الطبية العامل���ة فيها. وذكر ان 
الوزارة ستدرس ايضا ايفاد اطباء 
كويتيني ل���دورات تدريبية الى 
كوريا اجلنوبية لتأهيلهم على 
احلصول على الدبلوم في جراحة 
العمود الفقري والنخاع الشوكي، 
بالتقنية املستخدمة في  مشيدا 
اجراء عمليات الديسك والعمود 
املناظي���ر  الفق���ري بواس���طة 
املتطورة. واكد الدويري حرص 
القيادة السياسية على تطوير 
وحتسني جودة اخلدمات الصحية 
في الكويت من خالل االستفادة 
من اخلب���رات العاملية وتطوير 
االنظمة الصحية لينعكس ايجابا 

على صحة املجتمع.
وذك���ر انه مت التنس���يق مع 
الكوري���ني ح���ول  املس���ؤولني 
استضافة عدد من املتخصصني 

في امراض الس���رطان وجراحة 
العظام في الكويت لالستفادة من 
خبراتهم، مشيرا الى ان استقدام 
اخلبراء الدوليني يفتح الباب امام 
تدري���ب االطباء الكويتيني على 
احدث الطرق العالجية مما يعود 
بالنفع على الطبيب واملريض في 

نفس الوقت.
وفي االطار ذات���ه قال مدير 
ادارة خدمة املتقاعدين والعالج 
الدفاع الشيخ  باخلارج بوزارة 
صباح العبداهلل ان الوزارة بصدد 
استضافة اطباء متخصصني من 
كوريا اجلنوبية في املس���تقبل 
القريب. وذكر ان املستش���فيات 
واالطباء في كوريا اجلنوبية على 
مستوى عال من املهنية خاصة 
في عالج جراحة العظام والعمود 

الفقري والسرطان.
واكد ان دعوة االستشاريني 
تعم���ل على تنش���يط العالقات 
املراكز  الكويتي���ة مع  الصحية 
الصحي���ة العاملية وتلعب دورا 
ف���ي تب���ادل اخلبرات  كبي���را 
واالس���تفادة منه���ا ف���ي اجراء 
اجلراح���ات الصعب���ة واملعقدة 
التي من شأنها االرتقاء باخلدمات 
الطبية املقدمة ملنتسبي اجلهات 
االمنية في البالد. واشاد الشيخ 
صباح العبداهلل بدعم وتوجيهات 

النائ���ب االول لرئي���س مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك ال���ى التعاقد مع االطباء 
العامليني لرفع  واملتخصص���ني 
مستوى اخلدمة وتطويرها في 
هيئة اخلدمات الطبية واالستفادة 

من اخلبرات االجنبية.
وللعلم فان 277 مؤسسة طبية 
في كوريا اجلنوبية قدمت رغباتها 
في عالج مرضى من اخلارج لدى 
وزارة الصح���ة الكوري���ة ومن 
املتوقع ان يصل عدد املرضى من 
اخلارج للعالج في املستشفيات 
الكورية الى 50 الف مريض في 

نهاية العام 2009.  
يذكر ان مرك���ز »وريدوال« 
الدول���ي للعم���ود الفق���ري في 

كوريا اجلنوبية يتصدر املرتبة 
االولى بني مراكز العمود الفقري 
في العالم وله خمس���ة افرع في 
كوريا وفي الصني ويتم حاليا بناء 
مركز آخر في أبوظبي ويستقبل 
اكثر من 80 الف مريض سنويا 
ويقدم رعاية ش���املة المراض 
العمود الفقري مبا في ذلك اجلزئي 
والكلي واستبدال العمود الفقري 
واملناظير وعالج سرطان العمود 
الفقري. وتسعى كوريا اجلنوبية 
حاليا الستهداف منطقة الشرق 
األوس���ط وخاصة دول اخلليج 
لالس���تفادة من سوق السياحة 
الطبية فيها لالنضمام الى صفوف 
السياحة الطبية ومنافسة الدول 

االسيوية كالهند وتايلند.
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قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم )�لعمرة �إىل �لعمرة كفارة ملا بينهما(

جمل�س �لإد�رة

ي�سر جمل�س اإدارة جمعية القرين التعاونية

�أن يعلن لل�سادة �مل�ساهمني �لكر�م عن

ت�سيري رحلة للعمرة �لتا�سعة
 وذلك وفق �لبنود �لتالية:

رحلة �لعمرة �لتا�سعة

�أوًل: �لإقامة يف هيلتون مكة �أربعة �أيام ثاث ليال.

ثانيًا: �ل�سعر ي�سمل )تذ�كر �ل�سفر + �لقامة + ثاث وجبات بوفيه مفتوح + �ملو��سات(.

ثالثًا: تبد�أ �لرحلة من  2009/10/21م - 2009/10/24م.

1- �لعدد �ملطلوب )400( �سخ�س من �سمنهم �ملحرم.

2- �أن ل يقل عمر �مل�ساهم عن )15 �سنة( كاملة.

3- �أن يكون �مل�سرتك قد م�سى على م�ساهمته باجلمعية �سنة على �لأقل حتى موعد ت�سيري �لرحلة 

ومل ي�سبق له �لقيام بالعمرة طو�ل فرتة م�ساهمته يف �جلمعية )قر�ر وز�رة �ل�سوؤون(.

4- �إذ� ز�د عدد �ملتقدمني عن �لعدد �ملطلوب �سوف يتم �جر�ء قرعة بينهم يف �سوق رقم 4 مقابل بيت 

�لتمويل �لكويتي مبنطقة مبارك �لكبري يوم �لأحد 2009/10/11م �ل�ساعة �ل�ساد�سة م�ساء.

5 - ل يجوز للفائزين بالقرعة �لتنازل ل�سخ�س �آخر حتى لو كان م�ساهمًا. و�إذ� �ن�سحب �أحد �لفائزين 

بالرحلة يحل حمله �لحتياط.

�لت�سجيل:

يتم �لت�سجيل يف �إد�رة �جلمعية - ق�س��م �مل�ساهم��ني يف �ساح���ية �لق�س����ور - �ل�س��وق �مل��رك���زي )2(  

من 2009/9/27 �إىل 2009/10/8م �أثناء �لدو�م �لر�سمي.

�مل�ستند�ت �ملطلوبة:

- �لبطاقة �ملدنية �لأ�سلية ول يعتد بال�سورة ويكون �لعنو�ن على مناطق �لقرين.

- دفع �لر�سوم �مل�ستحقة بعد ظهور نتيجة �لقرعة. - جو�ز �ل�سفر و�سورة عنه.  

�ملو�عيد  �لتا�سعة يف  �لعمرة  �لر�غبة يف تنظيم رحلة  و�ل�سياحة  �ل�سفر  كمان تعلن �جلمعية ملكاتب 

�ملغلق  باملظروف  �لعرو�س  وتقدمي  �ليوم  من  �عتبار�ً  �ل�سروط  كر��سة  ل�سحب  �لتقدم  �أعاه  �ملذكورة 

يف موعد �أق�ساه يوم �خلمي�س 2009/10/8م �إىل �سكرتارية جمل�س �لإد�رة.. �لكر��سة موجودة لدى 

�ل�سندوق بقيمة 25 دينار غري قابلة للرد


