
 6  محليات  الجمعة  ٩  اكتوبر  ٢٠٠٩   

 قدمت نصائح للوالدين والهيئة التعليمية إلسعاف الحاالت التي تحتاج لرعاية طبية عاجلة خالل محاضرة عن الڤيروس

 الشومر: اتباع العادات الصحية السليمة يحول دون اإلصابة بإنفلونزا الخنازير
 «تعاونية الرميثية» تسهم في محاربة «الخنازير»

 تواصل جمعية الرميثية التعاونية حملتها للحد من انتشار انفلونزا 
اخلنازير حيث قامت بتلبية احتياجات مدارس منطقة الرميثية لتالفي 

اثار هذا املرض تزامنا مع بداية العام الدراسي اجلديد.
  وقــــال رئيس مجلس ادارة عباس البغلي ان اجلمعية حرصت على 
توفير اجهزة قياس احلرارة واملنظفات وسوائل التعقيم باالضافة الى 
االكواب البالستيكية ومت توزيعها على مدارس املنطقة ويأتي ذلك انطالقا 
من دور اجلمعية االجتماعي في مساندة وزارة الصحة ووزارة التربية 

لتحقيق أفضل النتائج في مكافحة مرض انفلونزا اخلنازير.
  ودعــــا البغلي اجلميع الــــى ضرورة اتباع التعليمات واالرشــــادات 
الصــــادرة عن وزارة الصحة ووضعها بعني االعتبار ملا لها من أثر بالغ 

في جتاوز هذا الوباء وتفادي نتائجه السلبية.
  واضاف ان اجلمعية متابعة بشكل مباشر آلخر التطورات املتعلقة 
بهــــذا املرض حتى تتمكن من تفعيل اخلدمات التي توفرها وتقدمها في 

 عباس البغليالوقت املناسب 

 الشمري: مكابرة «التربية» ستهلك أبناءنا
 أكد الناشط السياسي خليل ابراهيم الشمري ان بدء انتشار مرض 
انفلونزا اخلنازير في املدارس احلكومية يعتبر كارثة حقيقية بكل 
املقاييس، تســـببت فيها وزيرة التربية والتعليم مبكابرتها وعدم 
جتاوبها مع اآلراء التي طالبتها بتأجيل بداية املوعد الدراسي حتى 

يصل الطعم الواقي ويتم تطعيم الطالب والطالبات.
  وقال الشـــمري في تصريح صحافي انه يســـتغرب من تصرف 
الوزيرة التي اصرت على بدء العام الدراســـي، وهي تعلم يقينا ان 
كثافة الفصول الدراســـية في املدارس احلكومية هي بيئة صاحلة 
ومهيأة النتشار هذا الوباء، وتعلم يقينا ان الطعم الواقي لن يصل 
قبل شهرين او اكثر فضال عن ان حصة الكويت منه ستكون محدودة، 
ومع مناشـــدة العديد من اولياء االمور لهـــا واعضاء مجلس االمة 
ضرورة التريث في بداية العام الدراســـي اال ان اصرارها تسبب في 
النتيجة التي وصلنا اليها من انتشار الوباء في بعض مدارس البنات 

 خليل الشمريالثانوية في اجلهراء والعاصمة ايضا. 

 «النسائية الهندية» تنظم سلسلة من الندوات 
وورش العمل في الكويت للتوعية بسرطان الثدي

 قالت رئيســـة (اجلمعية النسائية الهندية) 
مورييل ألفونسو ان الندوات وورش العمل التي 
تنظمها اجلمعية بالتعاون مع (منتدى األطباء 
الهنود) في اطار احلملة الوطنية ملكافحة سرطان 
الثدي التي أطلقتها اجلمعية الطبية الكويتية 
اكتوبر اجلاري حترص على الوصول الى اكبر عدد 
من أفراد اجلالية الهندية في الكويت في املدارس 
وأولياء األمور الى جانب عدد من املؤسســـات 

املدنية األخرى من خالل تدريب افرادها.
  ورأت ألفونســـو في تصريح لــــ «كونا» ان 
التحـــدث مع األطباء املتخصصني واالســـتماع 
اليهم يسهم كثيرا في التعامل مع مرض سرطان 
الثدي في مراحل متقدمة بحيث يسهل السيطرة 

عليه.
  من جهتها، أوضحت نائبة رئيس اجلمعية 
النسائية الهندية د.حتسني خان في تصريح مماثل 
لـ «كونا» ان اجلمعية تنظم نحو ١٦ ورشة عمل 
خالل اكتوبر اجلاري، والتي تدعو نحو خمسني 

شخصا ملشـــاهدة عروض مرئية وشرح طبي 
يســـتمر نحو ٢٠ دقيقة يعقبها جلسة مفتوحة 

لألسئلة التي يطرحها املدعوون.
  ولفتت خان الى ان تبادل األسئلة كشف عن 
الكثير من املفاهيم اخلاطئة لدى عدد كبير من 
السيدات، وكشف كذلك عن املخاوف التي يحذر 

منها النساء بشكل عام.
  وشددت على ان احلملة تهدف الى حمل النساء 
الالتي تخطني سن العشـــرين عاما على اجراء 
الفحص الذاتي ليكون اجراء روتينيا على مدى 
حياتهن، مشيرة الى ان اللواتي يتجاوزن سن 
األربعني يفضل ان يجرين فحصا بواسطة األشعة 

والسونار مرة في كل عام.
  وقدم رئيس منتدى األطباء الهنود د.رياض 
خان شرحا حول عمل املنتدى الذي يضم اكثر من 
٦٠٠ طبيب ممن يعملون في القطاعني احلكومي 
واخلاص والذي يهدف الى نشر الوعي باألمراض 

الشائعة والطريقة األفضل للتعامل معها. 

 جانب من املشاركني في الندوات

 جرح غائر مكان استئصال السكني

 أجرى جراحة أخرى ناجحة الستئصال ورم

 جراح كويتي يستأصل «سكينًا»
  من دماغ صبي في الـ ١٦ من عمره

 أجرى الطبيب الكويتي د.هشــــام اخلياط عمليتني جراحيتني، 
االولى الستئصال جسم حاد (سكني) من الدماغ األيسر لصبي في الـ 
١٦ من عمره، والثانية الستئصال ورم في الفص األيسر من الدماغ 

ملريضة كويتية في العقد اخلامس من العمر.
  وقال استشاري جراحة الدماغ واالعصاب والعمود الفقري في 
مستشــــفى دار الشفاء د.هشــــام اخلياط لـ «كونا» ان الصبي الذي 

خضع للعملية االولى خرج من املستشفى بصحة وعافية.
  وأضاف ان الصبي اخترق جسمه جسم حاد في جمجمته ليستقر 
في الفص االيسر اثر مشاجرة مع احد أصدقائه، مشيرا الى ان اجراء 

العملية استغرق ثالث ساعات من االصابة.
  وأوضح ان العملية احتاجت الى دقة ومهارة الستئصال اجلسم 
احلاد من غير تأثير على مناطق مهمة من الدماغ، وقد خرج املريض 
بعد ثالثة ايام من املستشــــفى متعافيا متاما ويستطيع العودة الى 
املدرسة في غضون اسبوع. وعن الورم الذي ازيل من دماغ املريضة، 
قال انه كان يشغل ربع حيز اجلمجمة ما يؤثر على الكالم والذاكرة 
وضعف في اجلهة اليمنى من اجلسم، مشيرا الى ان الفريق الطبي 
استطاع استئصال كامل الورم في غضون ٦ ساعات احتاجت خاللها 
املريضــــة ١٠ أكياس من الدم. واوضــــح أن هذا النوع من العمليات 
املعقدة اصبح يجرى بطريقة روتينية، مشيرا الى ان الفريق الطبي 
باملستشــــفى أجرى اكثر من ١٥ عملية اســــتئصال اورام في الدماغ 
والعمود الفقري، ولقد تكللــــت العملية بالنجاح. يذكر ان اخلياط 
حاصل على البورد األميركي في جراحة الدماغ واألعصاب والعمود 

الفقري، كما انه متخصص في جراحة الدماغ والعمود الفقري. 

 أين إعالم «الصحة»؟
  

  حنان عبدالمعبود
  بالرغم من املعرفة الســـابقة باليوم العاملي للرؤية 
للعاملني بإدارة العالقات العامة واالعالم بوزارة الصحة، 
واســـتعداد استشـــاري ورئيس مجلس اقسام العيون 
 WHO بوزارة الصحة واملنسق مع منظمة الصحة العاملية
د.نادية ابل باالحصاءات اخلاصة باملرضى واجلراحات 
التي اجريت لتواكب احلدث في اليوم نفسه وهو امس، اال 
ان احد العاملني في ادارة العالقات العامة واالعالم بوزارة 
الصحة تقاعس عن تقدميها في الوقت املالئم لنضطر الى 
تقدميها للقراء في اليوم التالي لالحتفال باليوم العاملي 
للرؤية، وكان اجلدير به ان يراعي املوعيد، واال فجدير 

باملنظمة ان تضبط مواعيدها مبا يالئم وقته. 

 الكويت تشارك العالم االحتفال باليوم العالمي لإلبصار

الشـــبكية    - اجـــراء عالج 
بالليزر لـ ٣٦٩٠ مريضا.

  واضافت د.نادية ابل منسق 
الكويـــت مع منظمـــة الصحة 
العاملية للمبادرة العاملية للوقاية 
من العمى: «الرؤية ٢٠٢٠: احلق 
في االبصار» ان قســـم العيون 
بـــوزارة الصحة يقوم بتدريب 
وتعليم اطبـــاء العيون اجلدد 
الطـــب ويفخر  وطلبـــة كلية 
القسم هذا الشهر بتخريج اول 
دفعة من اطباء البورد الكويتي 
لطب وجراحة العيون وتطوير 
قدرات االطباء مـــن خالل عقد 
املؤمترات الطبية سنويا بجميع 
الدقيقـــة واقامة  التخصصات 
ورش العمل واستضافة االطباء 
العامليني ذوي اخلبرات لالستفادة 
منهم في عالج املرضى واكتساب 

املهارات. 

الشـــبكية في االطفـــال اخلدج 
والوقاية من بعض االمراض مثل 
العني في االطفال نتيجة  كسل 
لوجود عيـــوب االبصار حيث 
السالف ذكرها  تعتبر احلاالت 
من االســـباب الرئيسية للع مى 

وضعف االبصار.
  وتقول د.نادية أبل استشاري 
ورئيس مجلس اقسام العيون ان 
قسم العيون بوزارة الصحة ممثال 
مبركز البحر للعيون والعيادات 
التابعة له وكذلك قسم العيون 
مبستشفى العدان قام خالل عام 

٢٠٠٨ باالعمال التالية:
  - فحـــص ٢١١٩١٨ مريـــض 

بالعيادات اخلارجية.
  - فحـــص ٢٤٣٨٧١ مريضا 

لقسم احلوادث.
  - اجراء ٥٦٧٥ عملية جراحية 

منها ٤١١٦ عملية كبرى.

 حنان عبدالمعبود
  «الرؤيـــة ٢٠٢٠: احلـــق في 
االبصار» هي مبادرة انشـــأتها 
منظمة الصحة العاملية بالتعاون 
مع الوكالة الدولية للوقاية من 
العمى املمكن  العمى ملكافحـــة 
تفاديـــه مع بداية عـــام ٢٠٢٠، 
حيث يعاني نحـــو ٣٧ مليون 
العمى حسب آخر  نســـمة من 
الزيادة في  التقديرات وتقـــدر 
عدد املصابـــني بالعمى الى ٧٥ 
مليون فـــرد بحلول عام ٢٠٢٠ 
ان لم تتخذ االجراءات الصحيحة 
لتفادي ذلـــك، لذا يحتفل بيوم 
الرؤية العاملي كل عام في ثاني 
خميس من شـــهر اكتوبر حلث 
العالم على االهتمام مبسببات 
العمى ومشكلة ضعف االبصار 
وبـــذل اجلهود من قبل اجلهات 
احلكوميـــة وغيـــر احلكومية 
واملؤسسات والشركات واالفراد 
للمشاركة بهذه املبادرة والوقاية 

من العمى.
  وحيـــث ان التركيـــز هـــذا 
العام على مســـألة صحة العني 
وضمان املساواة في احلصول 
الطبية، يقوم  على اخلدمـــات 
قســـم العيون ممثال في مركز 
البحر للعيون واالقسام التابعة 
العيون مبستشفى  له «أقسام 
الفروانيـــة واجلهراء والعدان» 
بهذه املهمة خير قيام عن طريق 
عالج امراض العيون للمواطنني 
واملقيمني على حد ســـواء مثل 
العني  التهابات  البيضاء،  املياه 
ومضاعفاتهـــا، ولذلـــك نعمل 
على احلد من تفاقم املضاعفات 
لبعض االمراض مثل اجللوكوما 
وداء الشبكية السكري وامراض 

 د.هالل الساير 

 أكد حرص القيادة السياسية على تطوير الخدمات الصحية واالرتقاء بها

 الساير: مؤتمر «الصحة العالمية» فرصة لتحديث اإلجراءات االحترازية لمواجهة األمراض

 فاسـ  كونا: قال وزير الصحة د.هالل الساير امس 
ان االجتماع الـ ٥٦ إلقليم شرق املتوسط ملنظمة الصحة 
العامليـــة «كان فرصة ملراجعة وحتديث السياســـات 
واالستراتيجيات واالجراءات االحترازية املتخذة بدول 

االقليم ملواجهة مختلف االمراض».
  وقال الساير في تصريح لـ «كونا» في ختام املؤمتر 
امس ان التواصل املستمر بني كبار املسؤولني والهيئات 
العاملية واملتخصصني بوزارات الصحة وتبادل اخلبرات 

ينعكس إيجابا على اخلدمة الصحية في الكويت.
  وأوضح الوزير الساير ان املؤمترين أكدوا اهمية 
االستمرار في الترصد الوبائي ومراقبة االمراض غير 

املعدية اضافة الى تكثيف احلمالت التوعوية ووضع 
استراتيجيات وخطط مشتركة بني مختلف اجلهات ذات 
الصلة للوقاية من اصابات وحوادث الطرق التي تشكل 

عبئا اقتصاديا على دول اقليم شرق املتوسط.
  وأكد اهمية ان االجتمـــاع دعا الى تكثيف حمالت 
الوقاية والتوعية من السرطان بكل أنواعه، حيث ان 
االكتشـــاف املبكر يقي من االصابة من املرض وخفف 

من معاناة املرض بنسبة تتراوح بني ٣٠ و٤٠٪.
  واكد الوزير الساير حرص القيادة السياسية في 
البالد على تطوير اخلدمات الصحية واالرتقاء بها من 
اجل مجتمع صحي ســـليم خال من االمراض، مؤكدا 

حرص وزارة الصحة على االســـتمرار في حتســـني 
اخلدمات الطبية وتوفير كل الســـبل من اجل صحة 

املجتمع.
  كما اكد حرص الكويت على االهتمام بسالمة املرضى 
وتعزيز الصحة وتقوية النظم الصحية القائمة على 
الرعاية الصحية مبختلف أنواعها واتباعها وتواصلها 
املستمر مع منظمة الصحة العاملية والهيئات الصحية 

العاملية.
  وأعرب الساير عن خالص شكره وامتنانه للمملكة 
املغربية على حسن الضيافة وحفاوة االستقبال التي 
قوبل بها، مشيدا بدور منظمة الصحة العاملية ومكتب 

اقليم دول شرق املتوسط على دعوتهم لهذا االجتماع 
وحرصهم الدائم على التواصل مع دول االقليم للحفاظ 

على صحة املجتمع.
  يذكر ان اقليم شرق املتوسط يضم ٢١ دولة يقطن 
فيها ٥٣٢ مليون نســـمة، حيث ميتد من املغرب الى 
أفغانستان وباكســـتان مرورا ببلدان شمال افريقيا 

وبلدان الشرق األوسط. 
  ويرافق الساير وفد يضم كال من وكيل الوزارة املساعد 
لشؤون الصحة العامة د.يوسف النصف واملستشار 
الفني مبكتب وزير الصحة د.راشـــد العميري ومدير 

ادارة العالقات العامة واالعالم فيصل الدوسري. 

 االستمرار في الترصد الوبائي ووضع خطط مشتركة بين دول إقليم شرق المتوسط للوقاية من إصابات وحوادث الطرق 

 أبل: تخريج أول دفعة من أطباء البورد الكويتي 
لطب وجراحة العيون

والصابــــون والقمامات بالتعاون 
مع االدارة املدرسية.

  - ان يكون املدرس أو املدرسة 
مثاال يحتذى للطلبة وذلك بتغطية 
الفم واألنف عند الكحة أو العطس 

وغسل اليدين.
الطلبة ألعراض    - مالحظــــة 
االنفلونــــزا وحتويلهــــم للرعاية 
الصحية الالزمة وضرورة التنبيه 
على املصابني بالبقاء باملنزل ملدة ٢٤ 
ساعة بعد اختفاء األعراض ودون 
أدوية، وعلى ادارة املدرسة ضرورة 
ترتيب جدول خاص للمتغيبني بعد 
شفائهم التام وعودتهم للمدرسة 
لتعويضهم عما فاتهم من دروس 

أو امتحانات.
  - عــــزل الطلبة أو املدرســــني 
املصابــــني بالعــــدوى باالنفلونزا 
أثناء التواجد باملدرسة وتزويدهم 
بالكمامات الواقية ومن ثم اعادتهم 

للمنزل.
  - تنظيف األسطح واألدوات 
باملطهرات (مثل الطاوالت واألدراج 
واملقابض واألقالم) وتهوية الفصول 

تهوية جيدة.
  - يجب على املدرس أو املدرسة 
البقــــاء باملنزل عند االحســــاس 
بأعراض االنفلونزا والبقاء ملدة ٢٤ 
ساعة بعد اختفاء األعراض ويجب 
على ادارة املدرسة توفير البديل 

املناسب حتسبا ألي طارئ.
املدرسة احلامل    - يجب على 
أو املصابني بالربو أو الســــكر أو 
أي أمراض مزمنــــة قد تؤدي الى 
حدوث مضاعفــــات االنفلونزا ان 
يتلقوا العــــالج والرعاية الطبية 
الالزمة ومبجرد اإلحســــاس بأي 

من أعراض االنفلونزا. 

التي يتم تســــويقها في االنترنت 
ألضرارها.

  إشارات تحذيرية

  كمــــا بينت ان هناك اشــــارات 
حتذيرية خاصة بحاالت الطوارئ 
والتي تستدعي رعاية طبية عاجلة، 
وقالــــت هي: ســــرعة التنفس او 
التنفــــس بصعوبــــة، حتول لون 
الرمادي  او  الــــى األزرق  اجللــــد 
وخصوصا في األطفال، عدم شرب 
سوائل كافية، عدم التبول او عدم 
ظهور دموع عند البكاء، قيء حاد 
او مستمر، عدم القدرة على السير 
او التفاعل مع اآلخرين، شــــعور 
املفرطة بحيث  الطفل بالعصبية 
يرفض محاوالت اإلمساك به، األلم 

او الضغط في الصدر او البطن.
  الدوخة املفاجئة.

  االرتباك.
  حتســــن األعراض املشــــابهة 
لالنفلونــــزا مع عــــودة ظهورها 
بصحبة احلمى والســــعال بشكل 

أسوأ.

  نصائح للهيئة التعليمية

  كما قدمت د.الشــــومر نصائح 
التباعها من قبل املدرسني واملدرسات 

ملنع انتشار االنفلونزا:
  - تعليم وتشجيع الطلبة على 
تغطية األنف والفم باملنديل الورقي 
عند الكحة أو العطس (إيتيكيت 

.Respiratory etiquette (التنفس
  - تذكير الطلبة بتنظيف اليدين 
باســــتمرار وذلك بالغســــل باملاء 
والصابون أو استخدام املطهرات 

احملتوية على الكحول.
  - توفيــــر املناديل واملطهرات 

مريضا انــــت او طفلك على األقل 
ملدة ٢٤ ساعة بعد اختفاء احلرارة 
او اي اعراض مصاحبة لها (دون 
استخدام ادوية خافضة للحرارة)، 
عــــزل الطلبة املرضــــى في غرفة 
منفصلة باملدرسة حلني عودتهم 
الى املنــــزل وتزويدهم بالكمامات 
الواقية ان أمكن لهم اســــتخدامها 
وحتديد اشخاص محددين ليقوموا 
برعايتهم، تزويد املمرضات ومن 
سيقوم برعاية املصابني باإلنفلونزا 
في املدارس بالكمامات الواقية، عزل 
أفراد األســــرة املرضى في غرفة 
منفصلة باملنزل قدر املســــتطاع 
للحد مــــن اتصالهم بغير املرضى 
من األسرة واألفضل حتديد شخص 
واحد لرعاية املريض، احلرص على 
حصول العائلة على اللقاح اخلاص 
باإلنفلونزا املوســــمية وإنفلونزا 
(H١N١)A عند توافره، عدم أخذ أي 
دواء إال بعد مراجعة الطبيب مثل 
االسبرين لالطفال ملا له من اضرار 
وكذلك املضاد احليوي ليست له اي 
فاعلية وعدم اخذ اي من االدوية 

قدر املستطاع، خاصة بعد املصافحة 
او ملس اي سطح خارجي قد يكون 

ملوثا بالڤيروس.
  االبتعاد عن مخالطة املصابني 

بأعراض االنفلونزا.
  جتنــــب التجمعــــات واألماكن 

املزدحمة.
  االلتــــزام بالعــــادات الصحية 
اجليدة كالتغذية السليمة والنوم 

الكافي.
  التوجه ألقرب مركز صحي عند 
بداية ظهور أعراض االنفلونزا للتأكد 

من عدم االصابة باالنفلونزا.
  لبس الكمام الواقي: ملن يقوم 
برعاية شــــخص مصاب باملرض، 
وكذلك في األماكــــن املزدحمة او 
اثناء السفر او التنقل في املناطق 

املوبوءة.
  لبس الكمــــام الواقي ان كنت 
مصابــــا باالنفلونزا حتى ال تنقل 

العدوى لآلخرين.

  نصائح للوالدين

  ونصحت الشومر اآلباء حلماية 
ابنائهم والعائلة من االنفلونزا خالل 
العام الدراسي عبر عدة خطوات.

  يوصي مركز مكافحة األمراض 
والوقاية منها (CDC) بالطرق التالية 
التي ميكن ان حتول دون اإلصابة 
باإلنفلونزا في املدرســــة واملنزل: 
اتباع العادات الصحية الســــليمة 
لنظافة اليدين وذلك بغسلها باملاء 
والصابون باستمرار او باستخدام 
املطهــــرات املكونة مــــن الكحول 
او  بالفاعلية خاصة بعد السعال 
العطس، احلرص على تغطية الفم 
واألنف مبنديل ورقي عند السعال 
او العطس، املكوث باملنزل اذا كنت 

 حنان عبدالمعبود
  من أجــــل حماية الطالبات من 
انفلونــــزا اخلنازيــــر، ولضمان 
الڤيروس  توعيتهن حول ماهية 
وكيفية انتقاله وكذلك معرفة طرق 
الوقاية منه والتعامل مع املصابني 
به في املنزل أقامت مدرسة عاتكة 
بنت عبداملطلب بن هاشم املتوسطة 
بنات محاضرة تثقيفية عن ڤيروس 
(H١N١)A قدمتها رئيسة مكتب اإليدز 
لإلحصــــاءات واملعلومات د.هند 
الشومر، بينت خاللها ماهية املرض 

وطرق انتقاله.
ان  د.الشــــومر    وأوضحــــت 
الڤيروس ينتقل عن طريق الرذاذ 
من الكحة والعطس (انتقال مباشر) 
او عن طريق مالمســــة االجسام 
واالسطح امللوثة بالڤيروس (انتقال 
غير مباشر) (يبقى الڤيروس من 
٢ـ  ٨ ساعات) مثل مقابض االبواب 
واألدوات املدرسية واي ادوات اخرى 
ومن ثم مالمسة األنف والفم او عن 

طريق املصافحة والتقبيل.
  وقالت ان أعراضه هي ارتفاع 
احلرارة اكثر من ٣٧٫٨، الرعشــــة 
والتعب واإلرهاق، التهاب احللق 
والبلعوم، السعال والصداع وآالم 
اجلسم، القيء واإلسهال (في بعض 

احلاالت).
  مبينــــة ان الوقاية تكون عبر 
جتنب املصافحة والتقبيل، وغسل 
اليدين باستمرار باملاء والصابون 
وملدة عشــــرين ثانية كلما المس 
او االدوات  الشــــخص االســــطح 

املشتركة او بعد املصافحة.
  واســــتخدام املطهرات لتطهير 

اليدين واألسطح.
  وجتنب ملس األنف والعني والفم 

 د. هند الشومر


