
 7  محليات  االربعاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩   
 أكد خالل افتتاح مختبر في مستشفى الفروانية أن مختبرات فحص الوباء ستتحّول إلى فحص العمالة الوافدة بعد انتهاء موجاته

 دعا إلى التعامل مع القضية بالجدية المناسبة
 

 الساير: نتوقع زيادة عدد اإلصابات بإنفلونزا الخنازير مع حلول الشتاء 
ومستعدون لمواجهتها وسنفتتح مختبرًا بمنطقة الجهراء الصحية قريبًا

 المكيمي: نرفض االعتداء على األطباء 
  دون تفريط في حق المرضى بحسن المعاملة 

 حنان عبدالمعبود
  رفضــــت اجلمعيــــة الطبيــــة 
الكويتيــــة ظاهــــرة االعتداء التي 
يتعرض لها األطباء العاملون في 
املرافق الصحية، ودعت املسؤولني 
في وزارتي الصحة والداخلية الى 
التعامــــل مع املوضــــوع باجلدية 
املناســــبة حلماية افــــراد الفريق 
الطبي وللحد من هذه الظاهرة غير 
احلضارية والتي ال متت بصلة الى 
الشــــعب الكويتي، وذلك انطالقا 
من حقيقة ان امان وسالمة بيئة 
العمل تعد من األمور األساســــية 
التي يتطلب توافرها عند احلديث 

عن انتاجية ذات مستوى.
الطبية    وقال رئيس اجلمعية 
د.علي املكيمي ان موقف اجلمعية 
يأتي دون تفريط في حق املرضى 
الطبية  املعاملة والرعاية  بحسن 
والعالج، فاألطبــــاء دائما هم في 
خدمة مرضاهم وصحة املجتمع، 

احلكومــــي واخلاص مبشــــاركة 
رابطة التعليــــم الطبي التطوعي 
لتعليم املدرسني واملدرسات على 
تشخيص وطرق الوقاية وكيفية 
العالج وحمايــــة الطلبة والطاقم 
التعليمي وكثيــــر من األمور عن 
مرض انفلونزا اخلنازير، كما مت 
توزيع البروشــــرات واملنشورات 
للتعريف باملرض وطرق الوقاية 
منه وجتنب العدوى وذلك للحد 
من انتشاره. وأضاف ان اجلمعية 
تشارك وزارة الصحة بكل ما يلزم 
للحد من انتشار هذا املرض وحماية 
الى ان اجلمعية  املجتمع، مشيرا 
متد يدها الــــى اجلهات احلكومية 
العام  النفع  واخلاصة وجمعيات 
التي ترغب في التعريف باملرض 
وما يدور حوله من تبعات صحية، 
ومــــا عليها ســــوى االتصال على 
الكويتية وذلك  الطبية  اجلمعية 

لترتيب احملاضرات والندوات. 

ولكنه يأتي على شكل نداء موجه 
الى املجتمــــع بأن مظاهر التعبير 
عن عــــدم الرضا ال تكون بالعنف 
او االعتــــداء، خاصة ان اخلدمات 
االنســــانية التــــي يقدمها األطباء 
تتعامل مع حياة ومعاناة البشر.

  مــــن جانب آخــــر، صرح امني 

عــــام اجلمعية بأنــــه حرصا من 
الطبية على املشــــاركة  اجلمعية 
الفاعلة في كل ما ميكن ان يساهم 
في حماية املجتمع ووقايته من كل 
االخطار وخاصة الصحية منها، 
قامت اجلمعيــــة بحملة توعوية 
للمــــدارس بالكويت في القطاعني 

مستشــــفى الفروانيــــة د.نجــــاة 
العوضي «المختبر يصنف كمختبر 
ڤيروسي، وقد  تم افتتاحه خصيصا 
من أجل ڤيــــروس H١N١، وحاليا 

يقوم بخدمة مستشفى الفروانية، 
ألنه في السابق كان هناك مختبر 
واحد فقط وهو مختبر الشــــعب 
وكانت جميع الفحوصات المخبرية 

اليه،  الخاصة بالڤيروس ترسل 
ومع االعداد المتزايدة قامت الوزارة 
بزيادة اعــــداد المختبرات، ولهذا 
تــــم افتتاح مختبر الڤيروســــات 

  حنان عبدالمعبود
  أكد وزير الصحة د.هالل الساير 
أن الوزارة مســــتعدة ألي حاالت 
 ،H١Nإصابة جديدة بڤيــــروس ١
مشــــيرا إلى أن أعداد المختبرات 
الڤيروس في  الخاصة بفحــــص 
ازديــــاد بدأتها الــــوزارة بافتتاح 
مختبر بمستشفى األمراض السارية 
وتالها مستشفى الفروانية، مبينا 
ان المختبر الجديد سيفتتح بمنطقة 

الجهراء الصحية.
  وقــــال وزيــــر الصحــــة عقب 
الخــــاص  المختبــــر  افتتاحــــه 
بفحوصــــات ڤيــــروس انفلونزا 
الفروانية،  الخنازير بمستشفى 
افتتحنا مختبــــر الفروانية وهو 
مختبر بيولوجي ويعد ثاني مختبر 
نفتتحه بعد مختبر السارية، وفي 
القريب العاجل سنفتتح مختبرا 
آخــــر جديدا وســــيكون بمنطقة 
الجهراء الصحية، مشيرا الى ان 
سياسة الوزارة تعتمد اآلن إقامة 
هذه المختبرات الجديدة بافتتاح 
٦ مختبرات ومختبر كلية الطب 
ليكــــون المجمــــوع ٧ مختبرات 
للڤيروسات، وفي المستقبل فإن 
هذه المختبرات ستخصص لفحص 
أننا لم  الوافدة. واضاف  العمالة 
يكن لدينا في البداية غير مختبر 
واحد فقط بالكويت لهذه الحاالت، 
واآلن سنصل إلى أن يكون لدينا ٦ 
مختبرات في ست محافظات لفحص 

ڤيروس انفلونزا الخنازير.
اعداد  ان  الى  الوزير    واشــــار 
االصابة بالڤيــــروس في تناقص 
وقال: األسبوع الماضي كان عدد 
أكثر من ٢٠٠ مصاب،  المصابين 
بينما هذا األســــبوع شهد اصابة 
١٨٦ مصابا، وقد يكون هذا مؤقتا 
أو قد تتزايد االصابة خالل موسم 
الشــــتاء، ولهذا نحن مستعدون 
لجميع الحــــاالت التي تصاب في 

الكويت.
  ومن جانبهــــا قالــــت مديرة 

بمستشفى الفروانية والذي نأمل 
مــن خــالله ســــــرعة الحصــول 
الفحوصات، وفي  علــــى نتائج 
الوقت الحالي نستفيد منه كمختبر 
ڤيروسي خاص بفحوصات الوباء 
الجديد، ومستقبال سنقوم بتدريب 
الطاقم العامل بالمختبر الستخدامه 
ألمراض أخرى ڤيروسية كما هو 
متبع فــــي مختبر الشــــعب، أما 
الحالي  الوقت  العامل في  الطاقم 
فهو تابــع لشــــركة روش والتي 
قامت بالعمل حيث يتبعها المختبر 
ويتبع كذلك المختبرات الطبية، 
كما ساهمت شركة ياكو ايضا في 
المختبر، وسنقوم بتدريب الطاقم 
الموجود بالمختبرات بمستشفى 
الفروانية، لنســــتفيد منه للقيام 

بعمله مستقبال.
  وعن كم الفحوصات التي يتم 
اجراؤها بشــــكل يومي بالمختبر 
قالــــت «المختبر يأخذ حســــب 
الجهاز ٣٢ حالة خالل ســــاعتين 
ليعطــــي النتيجة وهــــذا الجهاز 
يعمل من الســــاعة الثامنة حتى 
العاشرة، وقد عملنا لمدة اسبوع 
اليوم  المختبــــر، والى  منذ فتح 
كنا نرســــل النتائــــج الى مختبر 
الشــــعب كرصد للمختبر للتأكد 
من الفحوصات، واليوم بدأنا في 
مستشفى الفروانية، والعينات يتم 
ارسالها من المختبر بالمستشفى 
الى المختبر الڤيروسي، ومن ثم 
النتائج مرة أخرى  يتم ارســــال 
للمختبر لتوزيعها على األقسام.

  ومن جهتها قالت رئيسة فنيي 
المختبرات فاطمة الشــــمري، ان 
الفحوصات التي تجرى بمختبر 
الڤيروسات الجديد سوف تشمل 
الفروانية بكاملها، حيث  منطقة 
إن اي حالة اشتباه بأحد المراكز 
يتم تحويلها للمستشفى ومن ثم 
عمل الفحص الالزم بالمختبر، وقد 
تم عمل فحوصات بالفعل داخل 

المختبر. 

 د.هالل الساير ود.إبراهيم العبدالهادي  يقصان الشريط ايذانا بافتتاح املختبر 

 خوجة: إجراءات وجهود دول الخليج في مكافحة 
  إنفلونزا الخنازير  نقلة نوعية في كيفية التعامل مع األزمات

 الرياضـ  كونا: أثنى المدير العام للمكتب 
التنفيذي لمجلـــس وزراء الصحة بدول 
مجلس التعاون الخليجي د.توفيق خوجة 
على االجراءات والجهود الكبيرة التي قامت 
بها وزارات الصحة بدول المجلس للتصدي 

لمرض انفلونزا الخنازير.
  واعرب د.خوجة في تصريح خاص لـ 
«كونا» امس عن شكره للجهود الكبيرة التي 
قامت بها وزارات الصحة بدول المجلس في 
ظل هذه الظروف االستثنائية والتي تمثلت 
في تبادل المعلومـــات وعقد االجتماعات 
بهدف التشاور العلمي ونشر الوعي الصحي 
للتعامل الجاد مع الموقف واالستفادة من 

الخبرات العالمية بمشـــاركة عدد من المنظمات االقليمية 
والدولية ذات العالقة.

  وأوضح ان ما قامت به وزارات الصحة في دول مجلس 
التعاون من جهود منذ ان تم االعالن عن هذا المرض يمثل 
نقلة نوعية في كيفية التعامل مع مثل هذه االزمات الصحية 
ونموذجا رائدا لما يجب ان يكون عليه التنسيق والتعاون 

في دول المجلس.

  ونوه خوجة في هـــذا الصدد بنتائج 
المؤتمر االستثنائي الذي عقد في الكويت 
منتصف الشهر الماضي بدعوة من وزير 
الصحة د.هالل الساير لمناقشة تطورات 
المرض وتـــدارس الوضع الوبائي عالميا 
واقليميا ومراجعـــة االجراءات والترصد 
الوبائي وسرعة تبادل المعلومات واالستعداد 
لموسم فتح المدارس وغيرها من االجراءات 

المتعلقة بهذا الوباء.
  وعـــّدد الجهـــود التي قام بهـــا وزراء 
الصحة بدول المجلس منذ الوهلة االولى 
النتشار المرض ومنها االجتماع الطارئ 
لوزراء الصحة بدول المجلس والذي عقد 
بدولة قطر واالجتماع الطارئ العضـــاء الهيئة التنفيذية 
بالرياض ثم المؤتمر العملي الخليجي بالرياض واالجتماع 
المشـــترك لوكالء وزارات الصحة الخليجيين على هامش 
هذا المؤتمر عالوة على االجتماع العاجل لضباط االتصال 
بدول المجلس واخيــرا المشاركــة االيجابيــة فــي انشطــة 
الندوة االستثنائية للجنة االقليمية لشرق المتوسط والتي 

عقدت بالقاهرة. 

 د.محمد شمساه د.علي املكيمي 

 حافالت معقمة وكمامات ودورات توعية للسائقين

 المطوع: «النقل العام» أكملت استعداداتها لنقل الطلبة
 

  «H١N١»مشمول ضمن وثائق الحياة والتأمين
  الصحي الصادرة عن شركة الخليج لتأمينات الحياة

 أكد رئيس مجلس االدارة 
والعضو المنتدب لشــــركة 
النقل العام عبداهللا المطوع 
أن الشركة اكملت استعداداتها 
لنقل طلبــــة مدارس وزارة 
الدراســــي  التربيــــة للعام 

الجديد ٢٠١٠/٢٠٠٩.
  واكــــد المطــــوع علــــى 
جاهزية االســــتعدادات من 
خالل تجهيــــز ١٠٢٩ حافلة 
للمدارس العامة، اضافة الى 
٢٣٤ اخرى للمدارس الخاصة 
لتغطية التشغيل المطلوب 

بالعقود المبرمة مع وزارة التربية.
  واضاف المطوع ان االستعدادات اشتملت 
علــــى عقد دورات تثقيفية توعوية لســــائقي 
ومشرفي الحافالت في كيفية الوقاية من مرض 

«A/H١N١» والمعروف بمرض 
الخنازير وذلك  انفلونــــزا 
باقامة دورة تثقيفية صحية 
لهم الطالعهم وتدريبهم على 
احدث النظريات العلمية بهذا 

الصدد.
  واشــار المطوع الى انه: 
حرصا من الشركة على صحة 
ابنائنا الطلبة وســــالمتهم 
فقد اشتملت خطتها في هذا 
الهدف على ضرورة تطهير 
الحافــــالت مرتيــــن يوميا 
وبصورة دوريــــة صباحا 
ومساء، وإلزام السائقين والمشرفين بارتداء 
الكمامات الواقية اضــافة الــى تــوفير المطهرات 
لتكون فــــي متناول الطلبة اثنــــاء صعودهم 

ونزولهم من الحافالت.

 افادت شركة الخليج لتأمينات الحياةـ  احدى 
شركات الخليج للتأمين ـ بأنها تغطي وبشكل 
كامل مرض انفلونــــزا الخنازير ضمن جميع 
وثائقها للتأمين الصحي وتأمينات الحياة التي 
تصدرها الشركة. واشــارت الشركة الى ان شمول 
وثائقها لتغطيات هذا المرض لن يترتب عليه 
اضافة اي اعباء مادية على عمالئها (مؤسسات، 

افراد)، وستتحمل الشركة جميع المزايا التأمينية 
المترتبة على ذلك من عالج وتعويضات طبقا 
لشروط وبنود الوثائق المصدرة والمعمول بها 
اساسا لمن يصاب بهذا المرض ال قدر اهللا من 
حملة الوثائق الصحية ووثائق تأمينات الحياة 
الســــارية الى الوثائق الجديدة التي تصدرها 

الشركة. 

 حنان عبدالمعبود
ــكاوى املتعددة من تأخر  ــى الرغم من الش   عل
فحوصات انفلونزا اخلنازير وفحص ما قبل الزواج، 
وخسارة العديد من القضايا بسبب تضارب النتائج 
في مختبرات الصحة العامة، فإن مدير ادارة الصحة 
العامة أصدر قرارا بندب فني مختبر غير كويتي 
ليكون رئيسا ملختبرات الصحة العامة والذي كانت 
ــهام املفتي. اجلدير بالذكر ان  ــه السيدة س ترأس
املختبر ال يضم أي أطباء أو متخصصني مما تتوقع 

ــادر طبية أن تتضاعف أخطاء املختبر. وكان  مص
وزير الصحة د.هالل الساير قد أصدر قرارا بنقل 
تبعية مختبرات الصحة العامة إلدارة املختبرات من 
ــها د.إبراهيم املزيرعي  الناحية الفنية والتي يرأس
ــة العامة القرار بندب  ــدر مدير ادارة الصح وأص
الفني دون الرجوع ملدير ادارة املختبرات، وهذه 
تعتبر سابقة لم حتدث من قبل مبختبرات الصحة 
بأن يرأس املختبر فني وليس طبيبا أو متخصصا 

في املختبرات. 

 في تحدٍ واضح لقرار الوزير بنقل تبعية مختبر الڤيروسات إلدارة المختبرات

 مسلسل الفوضى مستمر في مختبرات الصحة العامة

 عبداهللا املطوع 

 د.توفيق خوجة 

 دون اضافة اي أعباء مادية علي العمالء 


