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فحص احدى الفتيات

ممارسة الرياضة في أحد مراكز كيرفز

استخدام منظفات األيديتوزيع حقائب خاصة

وضع كمامة واقية

توزيع حقائب خاصة وتجهيز عيادات مدرسية

أكاديمية اإلبداع األميركية تتخذ إجراءات وقائية ضد إنفلونزا الخنازير

اعلنت مدرسة اكادميية االبداع االميركية انه مع بدء العام الدراسي 
اجلديد الذي ابتدأ 27 س���بتمبر املاضي ووسط احلضور الكبير عن 
قيامها باتخاذ تدابير وقائية مش���ددة ملنع انتش���ار ڤيروس »اتش1 
ان1« املعروف باسم انفلونزا اخلنازير بني طالبها وموظفيها لتحقيق 
الراحة والطمأنينة انطالقا من »درهم وقاية خير من قنطار عالج«.

واكدت ادارة املدرسة انها قامت باتخاذ العديد من االجراءات الوقائية 
التي من ش���أنها ان حتافظ على سالمة طالبها، ومنها توزيع حقائب 

خاصة على الطالب حتتوي على مطهر وكمام واق ونشرة توعية، كما 
مت جتهيز غرفة عزل خاصة قادرة على التعامل مع أي اصابة محتملة، 
ومت كذلك جتهيز العيادات املدرسية جتهيزا كامال لتكون قادرة على 
التعامل مع هذا الڤيروس بش���كل سريع وايجابي ، باالضافة الى انه 
مت تشكيل جلنة مدربة تقوم بفحص الطالب بشكل يومي للتأكد من 

عدم اصابتهم بالزكام او ارتفاع درجة حرارتهم.
ودعت ادارة املدرسة أولياء األمور الى عدم احلاق ابنائهم املصابني 

بالزكام وارتفاع درجة احلرارة ولو بنسبة بسيطة للمدرسة، وذلك بغية 
حماية بقية التالميذ وعدم املخالطة مع احلرص على اخذهم للمستشفيات 

للتأكد من سالمتهم واعطائهم مناديل ومعقمات وكمامات.
اجلدير بالذكر ان ادارة املدرس���ة قامت بتوزيع وس���ائل التعقيم 
ف���ي جميع الفصول واملكاتب واملمرات وحرصت على تدريب الهيئة 
االدارية والتعليمية لتقدمي الدورات التثقيفية عن هذا املرض وكيفية 

التعامل معه وطرق الوقاية منه.

في الفترة من 5 وحتى 18 الجاري 

شدد على ضرورة رفع مستوى الوعي حول طرق الوقاية واتباع سلوكيات صحية

مراكز كيرفز للياقة البدنية تطلق حملتها 
لدعم التوعية ضد مرض سرطان الثدي 

المطوع: 17.5 مليون حالة وفاة سنويًا 
بالعالم نتيجة اإلصابة بأمراض القلب

 Curves أعلنت مراك����ز كيرفز
التي تعتبر اكبر سلسلة في العالم 
للياقة البدنية ومراكز فقدان الوزن 
للسيدات عن دعمها حلملة التوعية 
العاملية للوقاية من مرض سرطان 
الثدي وذلك من خالل تنازلها عن 
رس����وم اخلدمات لكل امللتحقات 
مبراكز كيرفز املنتشرة في مناطق 
الكويت ف����ي الفترة من 5 الى 18 
اجل����اري. وتهدف ه����ذه املبادرة 
الى تشجيع السيدات على القيام 
 Mammogram بفحص املاموجرام
املبكر عن  وهو األفضل للكشف 
املرض، وايضا لتشجيعهن على 

احلركة، فقد ثبت علميا ان الرياضة 
البدنية والتغذية السليمة تلعبان 
دورا مهما في الوقاية من مخاطر 
االصابة بسرطان الثدي خاصة ان 
زيادة الوزن بعد سن اليأس لدى 
النساء تزيد من مخاطر السرطان 
بنحو 60%. وتقدم مراكز كيرفز 
للياقة البدنية خدماتها لتحسني 
اسلوب حياة السيدات، حيث ان 
النش����اط البدني ال����ذي تقوم به 
السيدة خالل ثالثني دقيقة يساعد 
على تنشيط القلب وعلى فقدان 
الوزن وهي طريقة مؤكدة علميا 

للتمتع بحياة صحية سليمة.

وتعتبر شركة علي عبدالوهاب 
الوكي����ل  وش����ركائهم  وأوالده 
احلصري ملراك����ز كيرفز للياقة 
الوزن للسيدات  البدنية وفقدان 
في الكويت وتتواجد في اجلابرية 
البحري  والس����املية والش����عب 
وقريبا في ديس����كفري مول، كما 
ان املؤسسني »جاري وديان هيفني« 
الرياضية  التقنية  مبتكرا ه����ذه 
والتي هي����أت ألكثر من 4 ماليني 
امرأة على مستوى العالم فرصة 
استعادة اللياقة وحتسني اسلوب 
حياتهن من خالل اكثر من 10 آالف 

مركز منتشرة حول العالم.

حنان عبدالمعبود
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية القلب الكويتية 
فيصل املطوع على أهمية الوقاية من أمراض القلب 
وبخاصة في أماكن العمل وقال يحتفل العالم بيوم 
القلب العاملي حتت ش����عار »م����كان العمل وصحة 
قلبك« وقد حدد االحت����اد العاملي للقلب ذلك اليوم 
اللقاء الضوء على أهمية الوقاية من أمراض القلب 
وبالتحديد في مكان العمل حيث إنها تعتبر من أهم 
األمراض الفتاكة ف����ي العالم وتقدر منظمة الصحة 
العاملية الوفيات الناجتة عن امراض القلب كل عام 

ب� 17.5 مليون نسمة في العالم. 
وتهدف هذه املناسبة السنوية الى رفع مستوى 
الوعي والق����اء الضوء على عوامل اخلطر املرتبطة 
بامراض القلب وكيفية الوقاية منها عن طريق اتباع 
السلوكيات والعادات الصحية السليمة للحياة والتي 
منها التخلص من زيادة الوزن والسمنة وممارسة 
النش����اط البدني بانتظام واحل����رص على التغذية 
الصحية ذات احملتوى العالي من اخلضروات والفواكه 
الطازجة. وفي هذا اإلطار فإن االحتاد العاملي ألمراض 
القلب بالتعاون م����ع منظمة الصحة العاملية ينظم 
أنشطة في أكثر من 100 بلد في العالم مبا فيها الكويت 
للتوعية بأهمية ممارس����ة النشاط البدني بانتظام 
وتتضمن تلك األنشطة اجراء الفحوص الطبية وتنظيم 
املسيرات واملسابقات للجري ودورات للمحافظة على 
اللياقة البدنية الى جانب معارض فنية ومنتديات 
علمي����ة ومباريات رياضية. واش����ار املطوع الى ان 
اجلمعية حترص على التوعي����ة مبخاطر االصابة 
بامراض القلب وأهمي����ة جتنب عوامل اخلطر مثل 
التدخني والسمنة وزيادة الوزن واخلمول اجلسماني. 
وذلك من خ����الل الوحدة املتنقلة للتوعية بأمراض 
القلب التابعة جلمعية القل����ب الكويتية واملجهزة 

بأح����دث األجهزة والتي تق����وم بإجراء الفحوصات 
الطبية وفحوصات الدم باملجان من خالل جوالتها 
باملناطق املختلفة كما تقوم اجلمعية بتنظيم حمالت 
توعية بهذه املناس����بة وإصدار النشرات التوعوية 
واملطويات والرسائل اإلعالمية موجهة بهذه املناسبة 
وبإصدار النشرات التوعوية واملطويات والرسائل 
االعالمية موجهة جلميع الفئات املختلفة من املجتمع. 
واستطرد رئيس مجلس ادارة جمعية القلب الكويتية 
ب����أن اجلمعية ترعى املؤمت����رات العلمية وحترص 
عل����ى التواصل مع االحت����اد العاملي ألمراض القلب 
ومتابعة االبحاث والدراسات العلمية حول أمراض 

القلب والوقاية منها. 
واضاف: تعتب����ر جمعية القلب الكويتية احدى 
جمعيات النفع العام ذات االهتمام بالشأن الصحي 
وتعمل كشريك لوزارة الصحة وتساهم في أنشطة 
الوزارة بهذا الشأن. وذكر رئيس مجلس إدارة جمعية 
القلب الكويتية أن االحتاد العاملي للقلب اختار شعار 
هذا العام Work with Heart أي مكان العمل وصحة 
القلب عن طريق احلرص على االنتظام في مزاولة 
النشاط البدني اليومي ملدة نصف ساعة على األقل، 
واإلقالع عن التدخني، وتناول ما ال يقل عن 5 حصص 
من اخلض����روات والفواكه الطازجة يوميا، وتقليل 
تناول املل����ح مبا ال يزيد على ملعقة ش����اي يوميا 
فضال عن احلرص على متابعة مستوى ضغط الدم 
وضبط السكر بالدم وتقليل الوزن وتناول االغذية 
الصحية. ونصح فيصل املطوع املواطنني واملقيمني 
بأهمية اجراء الفحوص الطبية للتعرف على عوامل 
اخلطر ألم����راض القلب في وقت مبكر والعمل على 
الس����يطرة عليها من خالل التحكم في ضغط الدم 
ومراقبة نس����بة الس����كر في الدم واحلد من ارتفاع 

نسبة الدهون بالدم.


