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عبدالفتاح العسماويد.هالل الساير

د.رشيد احلمد

»الصحة«: 253 إصابة بإنفلونزا الخنازير خالل أسبوع
وااللتزام باإلشادات الوقائية ضرورة للحد من انتشار العدوي 

حنان عبدالمعبود
اعلنت وزارة الصحة امس 
تس���جيل 253 اصاب���ة جديدة 
بڤيروس انفلونزا اخلنازير في 
البالد خالل االسبوع اجلاري.

وقال بيان صحافي للوزارة 
ان اجمالي عدد احلاالت التي مت 
تسجيلها في البالد منذ ابريل 
املاضي بلغ 2881 معظمها حاالت 
بسيطة وشفيت متاما وعادوا الى 

ممارسة حياتهم الطبيعية.
واكدت ال���وزارة انها تتبع 
توصيات واج���راءات منظمة 
الصحة العاملية ومركز مراقبة 
األمراض بالوالي���ات املتحدة 
األميركي���ة داعي���ة املواطنني 
واملقيمني الى االلتزام باإلرشادات 
انتش���ار  الوقائي���ة للحد من 

العدوى باملرض.
يذكر ان عدد حاالت الوفيات 

عيادة مدرسية مجهزة بالطواقم 
الطبية وبجميع املس���تلزمات 

واالجهزة الطبية.
وكان طالب املرحلة الثانوية 
باش���روا عامهم الدراس���ي في 
27 اجل���اري فيما تبدأ املرحلة 
الى الصفني  املتوسطة اضافة 
الرابع واخلام���س من املرحلة 
االبتدائية في 4 اكتوبر املقبل اما 
صفوف األول والثاني والثالث 
من املرحلة االبتدائية فتبدأ في 

18 اكتوبر نفسه.
يذكر انه مت االتفاق مسبقا 
بني وزارتي الصحة والتربية 
على جتهيز 120 عيادة مدرسية 
ملواجهة اي ط���ارىء وتوزيع 
النقل  منشورات على شركات 
التي تقوم بنق���ل الطالب من 
منازلهم ال���ى املدارس لتوفير 

البيئة الصحية في احلافالت.

 واعلن���ت وزارة الصح���ة 
الكويتية امس انه مت صرف نحو 
اربعة ماليني دينار على اخلطط 
االحترازية والوقائية ملواجهة 
ان1( املعروف  ڤيروس )اتش1 

باسم انفلونزا اخلنازير.
ال���وزارة  واوض���ح وكيل 
املالي���ة  املس���اعد للش���ؤون 
العس���ماوي في  عبدالفت���اح 
تصري���ح للصحافيني ان هذه 
املبالغ مت صرفها من امليزانية 
املقدرة ب����5 ماليني دينار التي 
خصصها مجلس الوزراء للجنة 
مكافح���ة انفلون���زا اخلنازير 
التربية  بالتعاون م���ع وزارة 

والتعليم العالي.
وذكر العسماوي انه مت توفير 
معقمات وأدوات تطهير وادوات 
طبية مختلفة في مدارس وزارة 
التربية اضافة الى جتهيز 120 

الت���ي مت تس���جيلها في البالد 
بل���غ 8 حاالت كان���وا يعانون 
من ام���راض اخرى اضافة الى 

انفلونزا اخلنازير.
وم���ن الفئات األكثر عرضة 
لالصاب���ة بهذا امل���رض فئات 

األطفال دون خمس س���نوات 
واحلوامل واملسنني الذين تزيد 
اعماره���م على 65 عاما اضافة 
الى املصاب���ني بأمراض مزمنة 
مثل داء السكري والربو وذوي 

املناعة املنخفضة.

صرف 4 ماليين دينار على الخطط االحترازية والوقائية لمواجهة الڤيروس

سفارتنا في القاهرة شّكلت لجنة
خاصة لمواجهة إنفلونزا الخنازير

القاه���رة � كون���ا: اعلن 
سفيرنا لدى القاهرة د.رشيد 
احلمد امس عن تشكيل جلنة 
خاصة منبثقة عن السفارة 
واملكات���ب التابعة لها تعنى 
مبواجهة ڤي���روس )اتش1 
ان1( املعروف عامليا بانفلونزا 

اخلنازير.
وقال الس���فير احلمد في 
تصريح ل� »كونا« ان هذا القرار 
يأت���ي في اطار اجلهود التي 
تقوم بها الكويت واملتمثلة في 
االهتمام بكل ما يتعلق برعاية 
الكويتيني  املواطنني  شؤون 
املتواجدين في مصر من طلبة 

ومصطافني.
واض���اف ان هذه اللجنة 
ته���دف ال���ى وض���ع آليات 
انفلونزا  ملكافحة ڤي���روس 
اخلنازي���ر والتركي���ز على 

التوعية االعالمية واالرشادية 
ملواطنين���ا وذل���ك الحتواء 
ومواجهة أي حالة مرضية 

قد تصاب بهذا الوباء.
وذك���ر احلم���د ان م���ن 
مه���ام اللجنة كذل���ك القيام 
الوبائ���ي للحاالت  بالرصد 

التي تتع���رض لهذا املرض 
واتخاذ كل االجراءات الالزمة 
لتل���ك احل���االت وذلك وفقا 
للمس���تجدات واالرشادات 
العاملي���ة املبنية على االدلة 

والبراهني.
واوضح ان اللجنة تتكون 
من مدير املكتب الصحي في 
القاه����رة د.منصور صرخوه 
بصفته رئيسا لها وتضم في 
عضويته����ا كال من امللحقتني 
الدكت����ورة أنوار  الثقافيتني 

القبندي ود.خيرية رمضان.
كما تض���م اللجنة كذلك 
مس���اعد امللحق العسكري 
لالدارة والعالج املقدم عماد 
الثاني في  امان والسكرتير 
سفارتنا علي حمادة اضافة 
الى الرائد خالد احلسون ممثال 

عن املكتب االمني.

فريحة األحمد: بعض المكاتب الصحية 
بالخارج تعطل مصالح المواطنين

أعربت رئيس���ة اللجنة العليا جلائزة االم املثالية لالس���رة 
املتميزة الش���يخة فريحة االحمد عن اس���فها الشديد ملا تقوم 
به بعض املكات���ب الصحية خارج الكويت من تعطيل ملصالح 
املواطنني. وقالت في لقاء صحافي ان الشكاوى كثرت في اآلونة 
االخيرة حول اجراءات تل���ك املكاتب التي فيها اذالل للمرضى 

وتأخير معامالتهم وكأنهم يعطون املواطنني من جيوبهم.
وطالبت الشيخة فريحة األحمد وزير الصحة د.هالل الساير 
بالتدخل السريع حملاسبة املقصرين واستبدالهم بكفاءات وطنية 
منتجة تهتم بأحوال املرضى الكويتيني وال تتالعب مبشاعرهم 
وحاجتهم للعالج، حي���ث ان احلكومة منحت العالج باخلارج 

باملجان ملن لم يجد عالجه داخل الكويت.
وناشدت الشيخة فريحة مجلس الوزراء ومجلس االمة وضع 
سياسة صحية خاصة تعيد للمرضى الكويتيني كرامتهم وتعجل 
في عالجهم وش���فائهم وحتد من اذاللهم، وايضا ناشدت وزير 
الصحة غربلة املكاتب الصحية اخلارجية وتس���هيل اجراءات 
املرضى ومتابعة امورهم وظروفهم في الغربة وعدم اهمال اي 
مواطن مهما كان، وتوفير العالج واالدوية الالزمة حلني االنتهاء 
من عالجه، كما طالبت الشيخة ذوي املرضى بعدم السكوت عن 
اي ش���كوى وكتابة املالحظات وايصالها للمسؤولني حملاسبة 

املقصرين واملتقاعسني.
وختمت الشيخة فريحة بأن الكويت ال تألو جهدا في تقدمي 
اخلدم���ات الصحية للمواطنني في ظل صاحب الس���مو األمير 

وسمو ولي العهد واحلكومة الرشيدة.

»التحالف الوطني« أطلق حملته لنشر التوعية 
بإنفلونزا الخنازير: دورنا مكمل لـ  »الصحة« و»التربية«

 بشرى الزين
أطلق التحالف الوطني الدميوقراطي مس���اء 
اول من امس حمل���ة للوقاية من مرض انفلونزا 

اخلنازير والتوعية مبخاطر الوباء.
وقال األمني العام للتحالف خالد الفضالة انه 
اميانا من اعضاء التحالف ومؤيديه مبا تنص عليه 
املادة 15 من الدس���تور التي تنص على ان تعنى 
الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعالج 
من األمراض واألوبئة، واميانا بدور مؤسس���ات 
املجتمع املدني والقوى السياس���ية جتاه الوطن 
فإن دورنا ال يقتصر فقط على العمل السياس���ي 

بل املساهمة في توعية املواطنني واملقيمني.
وأكد ان دور التحالف الوطني مساند ومكمل 
للجهود التي تقوم بها وزارتا التربية والصحة، 
داعيا باقي مؤسسات املجتمع املدني والشركات 
واألفراد للتبرع واملساهمة في مبادرة تصب في 
مصلحة املواطن واملجتمع، مشيرا الى ان املجال 
مفتوح في هذه احلملة التي تس���تمر لألسابيع 
املقبلة التي تتزامن مع بدء الدراسة في املدارس 
االبتدائية واملتوسطة، مناشدا باقي اجلهات تبني 
حمالت مماثلة، الفتا الى ان التحالف قام بالتبرع 
ب� 10 آالف معقم توزع على املدارس واجلامعات 

اخلاصة.
وذك���ر الفضالة ان حمل���ة التحالف الوطني 
الدميوقراطي ال تضر في شيء اي خطة لوزارتي 
التربي���ة والصحة اللتني قامتا بجهود جبارة في 
هذا املج���ال، مبينا ان دور احلملة ليس بديال بل 

مكمال لهما.
واشار الى ان مؤيدي التحالف الوطني سيقومون 
بتوزيع املعقمات الالزمة على الطلبة في مختلف 
املدارس احلكومية واخلاصة عبر القيام باختيار 

عش���وائي لهذه املدارس في املناطق التعليمية، 
كما س���تقوم كوادر التحال���ف بتوزيع املعقمات 
في األماك���ن ذات التجمعات الكثيفة كاجلمعيات 

التعاونية واملجمعات التجارية.
وأعرب التحالف عن امله في ان تتضافر جهود 
مؤسس���ات املجتمع املدني والقوى السياس���ية 
واملس���اهمة في حملة التحالف او اطالق حمالت 
مشابهة كل حسب قدرته وامكاناته البراز التكاتف 
والتالحم الوطني سواء في املدارس احلكومية او 

اخلاصة او اجلمعيات.

تبرعنا بـ 10 آالف معقم توّزع على المدارس والجامعات الخاصة

خالد الفضالة متحدثا خالل اللقاء

جانب من معقمات التحالف ضد إنفلونزا اخلنازير
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