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1252 إصابة جديدة بإنفلونزا الخنازير األسبوع 

الماضي ترفع اإلجمالي إلى 5017 حالة بالكويت
حنان عبدالمعبود

اعلنت وزارة الصح���ة ان عدد حاالت 
االنفلونزا اجلديدة »A»H1N1 والتي سجلت 
خالل االسبوع املاضي منذ 15 اجلاري وحتى 
21 منه بلغ 1252 حالة، وقد مت تشخيصها 
الڤيروسات بالشعب  مخبريا مبختبرات 
الط���ب ومبختبرات مستش���فى  وبكلية 
الفروانية ومستش���فى االمراض السارية 
ليص���ل بذلك اجمالي ع���دد احلاالت التي 
س���جلتها وزارة الصحة من���ذ ان اعلنت 
منظمة الصح���ة العاملية عن بداية ظهور 
املرض بالعالم في 24 ابريل 2009 الى عدد 

5017 حالة.
واك���دت الوزارة في بيانه���ا ان معظم 
احلاالت كانت حاالت بسيطة حيث متاثلوا 
للش���فاء بعد تلقيهم العالج الالزم حسب 
البروتوكوالت الصادرة عن منظمة الصحة 
العاملية، ومركز مراقبة االمراض بالواليات 
املتحدة االميركية وعادوا ملمارسة حياتهم 
الطبيعية، وقد اشارت الوزارة في بيانها 
الى ان الزيادة في عدد احلاالت تتماشى مع 
التوقعات بزيادة امراض اجلهاز التنفسي 
ونزالت البرد واالنفلونزا مع قدوم فصل 

اخلريف وقرب دخول فصل الشتاء.

خلود الفيلي ود.نور الهدى كرماني

تسجيل الدور بانتظار الفحص

فريق جلنة حياة لرعاية مرضى السرطان

)أحمد باكير(د.طارق سنان متوسطا د.عبدالرزاق العبيد ود.احمد البداح

سمر أحمد ومنى الغامن ود.لبيبة غنيم

د.يوسف النصف ود.إبراهيم العبدالهادي ومتاضر السديراوي ومحمد الكندري خالل املؤمتر الصحافي

»زين« تساهم بحملة إعالنية للتوعية بمخاطر سرطان الثدي

سنان: ورشة عالج العمود الفقري تشهد 10 طرق دون جراحة

احمل���دودة من قب���ل مبتكريها واخلبراء 
العامليني«.

ورحب رئيس الورشة د.سنان بجميع 
املرضى الذين يودون مراجعة الورش���ة 
والفحص ل���دى االطباء الذين يعتبرون 
م���ن الرواد في مجال عمله���م، مؤكدا ان 
احلاالت التي تستدعي التدخل اجلراحي 
البروفيس���ور االملاني هلينجر  سيقوم 
مبناظرة هؤالء املرض���ى وحتت رعاية 
استشاري العظام وجراحة العمود الفقري 
في مستشفى الرازي للعظام د.عبد الرزاق 
العبيد، الفتا إلى ان بعض هذه العمليات 
تكلفتها باخلارج تصل إلى 35 الف دوالر 

وس���تكون في الكويت رمزية اثناء عمل 
الورشة

واشاد د.سنان بدور الشركات الراعية 
على رأسها شركة بدر السلطان واخوانه 
التي تقدمت بتب���رع ببعض االجهزة 
املكلفة الثم���ن دون مقابل خالل عمل 
الورشة ومبشاركة مدير قطاع العظام 
والعمود الفق���ري أحمد البداح، مثمنا 
دور منظمي الورشة د.ماجدة الزنكي، 
ود. عبد احملس���ن الصح���اف ووكيل 
وزارة الصحة د.إبراهيم العبد الهادي 
املتواصل  ود.خالد السهالوي لدعمهم 
لالنشطة واالعمال التي تبرز دور الكويت 

لتصبح رائدة في الشرق االوسط واول 
دولة عربي���ة خليجية في مجال عالج 
الفقري بالتكنولوجيا  العمود  مشاكل 

احلديثة
العظام  من جانبه اوضح استشاري 
وجراحة العمود الفقري في مستش���في 
الرازي د.عبد الرزاق العبيد ان هناك 100 
حالة مناظرة وسيتم عالج من 30 إلى 50 
حالة مرضية منها طرق ال يتوافر عالجها 
اال في الواليات املتحدة االميركية وكوريا 
اجلنوبية خالل فترة عمل الورشة، كما 
يوجد بالورشة جميع التخصصات الطبية 
التي تعنى بالعمود الفقري وس���تكون 
مرتبطة بخطة عالج متكاملة لتوفر افضل 
النتائج التي تتبع مسار تقليل التدخل 
اجلراحي والتخدير بفضل التكنولوجيا 

وابحاث الطب احلديث.
من جهت���ه ذكر مدير قط���اع العظام 
والعمود الفقري بش���ركة بدر السلطان 
واخوانه د.أحمد البداح أن مبادرة الشركة 
تأتي من دورها في خدمة املجتمع، اضافة 
الى كون الورش���ة ستجمع مجموعة من 
األطباء العلماء املبتكرين لطرق جراحية 
فريدة، حيث سيحضر مبتكر طريقة ازالة 
الديسك بالقس���طرة وغيره من العلماء 
اخلبراء في مجاالت ع���الج آالم العمود 
الفقري. وأشار د.البداح الى أهمية الورشة 
وانها أصبحت عاملية جتمع في محاضراتها 
وعملياتها اجلراحية بني أطباء الش���رق 

والغرب.

حنان عبدالمعبود
أكد استش���اري االش���عة التداخلية 
وع���الج آالم الظهر بالتدخ���ل احملدود 
د.طارق س���نان أن ورشة العمل األولى 
لعالج العمود الفقري بالتدخل احملدود 
التي أقيمت بالكويت العام املاضي القت 
جناحا واقب���اال من قبل األطباء لم يكن 
متوقعا، مشيرا الى أنه أثناء االستعداد 
للورشة فوجئنا بطلب من دول غربية 
تطلب اش���راك أطبائها بالورشة ومنها 
كوريا التي طلبت احلاق 3 أطباء بورشة 
العمل الثانية واملزمع عقدها في الكويت 

برعاية وزارة الصحة. 
وقال د.سنان خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقد باجلمعية الطبية لإلعالن عن 
أنشطة الورشة »ان ورشة العمل ستجمع 
اكثر من 10 طرق لعالج العمود الفقري من 
دون جراحة في مكان واحد وحتت أشراف 
أطباء متخصصني من 6 دول مبشاركة 
أطباء وعلماء ذوي خبرة عاملية من أميركا 
وايطاليا وأملانيا وكوريا واألردن والكويت 
وحتت رعاية وزارة الصحة ومعهد الكويت 

لالختصاصات الطبية«.
وأضاف انه »س���تتم مناظرة مرضى 
العمود الفقري مبا فيها اخلشونة والتهاب 
املفاصل واالن���زالق الغضروفي وضيق 
القناة كما سيقوم األطباء بعمل التدخالت 
اجلراحية والالجراحية للمرة االولى في 
الكويت وبفضل آخر م���ا توصلت اليه 
التكنولوجيا من إجراءات للعالج بالطرق 

لبيبة: استقبال 105 حاالت للكشف المبكر عن سرطان الثدي

ندى أبونصر
اقامت جلنة حياة لرعاية مرضى السرطان، اميانا 
من رئيستها الشيخة اوراد اجلابر ورئيستها الفخرية 
رقي����ة القطامي بأهمية التوعية، حملة تضامنية مع 

احلملة العاملية لسرطان الثدي.
واكدت د.لبيبة متيم العضوة في جلنة حياة لرعاية 
مرضى الس����رطان ان هذا اليوم التوعوي الذي اقيم 
اول من امس في األڤنيوز حتت شعار »ابتسامة مع 
زهرة« هدفه االساسي توعية السيدات بضرورة الكشف 
املبكر عن سرطان الثدي ومعاجلتهن وتقدمي الدواء 
لهن. وزادت د.متيم: ان جلنة حياة كان لها العديد من 
املساهمات واحلمالت التوعوية، حيث زارت السفارتني 
املصرية واجلزائرية والنادي الديبلوماسي للتعرف 

على اهمية الكشف املبكر عن سرطان الثدي.
وتابعت: حتى اآلن مت استقبال اكثر من 105 حاالت، 
واوضحت انه بالتعاون مع مستش����فى مكي جمعة 
المراض السرطان وقسم االشعة سيقام اليوم املفتوح 
داخل املستشفى من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء 
وستكون هناك جولة على املرضى وتوعية للسيدات، 
كما سيتم استقبال اي سيدة من سن 40 الى 69 عاما 

للقيام بفحص املاموغرام.

عقدت ش���ركة زين مؤمترا 
صحافيا أعلنت خالله مشاركتها 
للعام الثان���ي على التوالي في 
رعاية حملة »ألجلك س���يدتي« 
للتوعية مبرض سرطان الثدي، 
والتي تقام هذا العام حتت شعار 

»الكشف املبكر ينقذ حياة«.
 وحتدثت خالل املؤمتر مديرة 
العالق���ات واالتص���االت  إدارة 
الفيلي،  بش���ركة »زين« خلود 
مؤكدة ان رعاية الش���ركة لهذه 
احلملة تأتي انطالقا من أهميتها 
في نشر الوعي بخطورة سرطان 
الثدي، واملس���اهمة بفاعلية في 
الكش���ف املبكر عن هذا املرض، 
وبالتالي تقدمي العالج في الوقت 
املناسب، كما أنها تأتي ضمن إطار 
املسؤولية االجتماعية التي تضع 
الشركة على عاتقها تنميتها، من 
أجل املس���اهمة بفاعلية في سد 
احتياجات مجتمعية تعود بالنفع 

على اجلميع.
وحول طبيعة الرعاية التي 
تقدمها »زين« للحملة ذكرت أن 
هناك دعما ماديا ومعنويا سيقدم، 
إضافة إلى املش���اركة في حملة 
إعالنية بعنوان »اشرحي صدر 
صديقات���ك«، للتوعية مبخاطر 
امل���رض وحث الس���يدات على 
اإلس���راع بإج���راء الفحوصات 

الثدي مبستشفى الصباح د.نور 
الهدى كرماني أن رعاية القطاع 
اخلاص بصفة عامة، وش���ركة 
»زين« بصفة خاصة، للحمالت 
التوعوي���ة س���مة حضاري���ة، 
تدل عل���ى التفاعل مع القضايا 
املجتمعي���ة، موضحة أن حملة 
»ألجلك س���يدتي« تهم شريحة 

كبيرة من النساء.
وأضافت أن احلملة استقبلت 
العام املاضي 1100 سيدة  خالل 
جرى فحصه���ن، وتبني إصابة 
الثدي، جرى  7 منهن بسرطان 
عالجه���ن مبركز حس���ني مكي 
اجلمعة عن طريق اس���تئصال 
جزئي للمناطق املصابة، وهن 
اآلن يتمتع���ن بحال���ة صحية 

جيدة.
ودع���ت كرماني اجلميع إلى 
التواصل مع احلملة عبر موقعها 
اإللكتروني، وذكرت أن املوقع فيه 
ترجمة باللغة العربية حول مرض 
سرطان الثدي، مشيرة إلى أهمية 
وجود مثل ه���ذا الطرح باللغة 
العربية بهدف الوصول إلى جميع 
الفئات، خاصة ان هناك نسبة 
كبيرة ال جتيد اللغة اإلجنليزية، 
ويعد هذا املوقع مرجعا لكل من 
يرغب ف���ي التعرف على كيفية 

اكتشاف املرض والوقاية منه.

إرسال رسائل قصيرة )SMS(، إلى 
جميع عميالت زين ممن جتاوزن 
سن األربعني، باعتبارهن األكثر 
تعرضا لإلصاب���ة بهذا املرض، 
باإلضافة ملشاركة زين ألنشطة 
احلملة التي تضمنت املاراثون 
الذي نظم ف���ي مجمع األڤنيوز 

وغيرها من أنشطة احلملة.
وضمن املشاركة أيضا تنظيم 
حملة توعي���ة داخلية ملوظفي 
»زين« وأسرهم حلثهم على إجراء 
فحوص���ات املاموغرام اخلاصة 

بالكشف عن سرطان الثدي.
ومن جهتها أكدت رئيسة وحدة 

الالزمة للكشف املبكر عنه، حيث 
تشمل احلملة الصحف واملجالت 
وفروع زين املنتشرة في أنحاء 
الكويت باإلضافة الى موقع زين 

اإللكتروني.
شملت مشاركات »زين« ايضا 
إطالق حملة إعالنية عن طريق 

ترعى حملة »ألجلك سيدتي«

بمشاركة خبراء ألمان وأميركيين وإيطاليين وكوريا تطلب حضور 3 أطباء

مسؤولو »الصحة« و»التربية« تناولوا كيفية االستفادة منه ككتاب ومسابقة

العبدالهادي: »حقائق للحياة« استثمار مرتفع 
العائد في الصحة والتنمية البشرية المستدامة

إنفلونزا الخنازير تثير الرعب في السجن المركزي

حتى نهاية أكتوبر الجاري

تمديد فترة التسجيل لمسابقة 
القرآن في »الشباب والرياضة«

صرح طارق احلس���ون مدير ادارة الهيئات الشبابية ورئيس 
اللجنة العليا املنظمة للمسابقة ال� 15 حلفظ وجتويد القرآن الكرمي 
ان اللجنة قررت متديد فترة التس���جيل للمس���ابقة الى تاريخ 31 
اجلاري، وذلك إلتاحة الفرصة لعدد اكبر من الشباب لالشتراك في 

هذه املسابقة الشبابية الهامة ملا حتمله من قيمة دينية كبيرة.
وقال احلس���ون ان اللجنة خصصت مقرا الس���تقبال الراغبني 
في املشاركة، وذلك مبقر قسم البرامج واألنشطة مبنطقة الدعية 
امتداد الدائري الثاني، في الفترة املس���ائية من ال� 5 حتى ال� 8.30 

مساء، حيث تتوافر استمارات التسجيل للمسابقة.
ودعا احلس���ون الش���باب الكويتي الى املسارعة في التسجيل 
واالشتراك، مشيرا الى ان الهيئة العامة للشباب والرياضة خصصت 
جوائز قيمة مادية وعينية للحاصلني على املراكز املتقدمة، وذلك 
دعما منها حلفظة كتاب اهلل وتش���جيعا لهم على التمسك بالقيم 

االسالمية احلميدة وترسيخ الوازع الديني في نفوسهم.

دراسة طبية: التداوي 
باألعشاب يجب أن 

يستخدم بطريقة صحيحة
قالت دراسة طبية ان التداوي 
باالعش���اب الطبي���ة يجب ان 
يس���تخدم بطريقة صحيحة 
ومقنن���ة ومدروس���ة لتفادي 
االضرار الت���ي ميكن أن تنتج 

عنه والتي قد تكون قاتلة.
وأضافت الدراسة التي قدمها 
رئيس قس���م العقاقير ومدير 
الطبية  النباتات  ابحاث  مركز 
والعطرية والسامة في جامعة 
امللك سعود د.جابر القحطاني 
في املؤمتر الدولي للطب البديل 
الذي عقد في الكويت اخيرا ان 
هناك سلبيات عديدة لألدوية 
العش���بية ينتجها االنس���ان 

نفسه.

علمت »األنباء« من مصدر مطلع بالس���جن 
املركزي ان هناك من 10 الى 12 إصابة بإنفلونزا 
اخلنازير قد اقتحمت الس���جن املركزي، ما أثار 

الرعب في نفوس السجناء.
وأكد املص��در ان هن��اك شبه��ة ف����ي إصاب��ة 
م��ا يقرب من 20 حالة اخ��رى بالسجن بالعناب���ر 

1 و2 و3.
كم���ا اكد ان العس���اك��ر املكلف��ني بالتعام��ل 

م��ع املساجني يحرص��ون عل��ى ارتداء الكمامات 
ط����وال الوقت خوفا من االصابة باملرض.

وقرر املص��در، ال��ذي رفض ذكر اس���م���ه، 
ان العنابر 1 و2 و3 مغلق��ة متاما وال يس���م���ح 
ألح��د بالدخول إليه���ا او اخل��روج منها بينما 
العناب���ر 4 و5 و6 ال ش���بهة فيها ألي إصاب��ة 
بامل��رض، ولذل��ك فهي مفتوحة بشك��ل طبيعي 

للسجناء.

حنان عبدالمعبود
اك����د وكي����ل وزارة الصحة 
د.ابراهيم العبدالهادي ان كتاب 
»حقائق للحياة« مت اعداد النسخة 
الكويتية منه وفقا لتوصيات 
منظمة األمم املتحدة للطفولة 
»اليونيسيف«، ومنظمة الصحة 
العاملية، واملكتب التنفيذي ملجلس 
التعاون اخلليجي، مشيرا الى ان 
الكتاب جاء إلمداد الشباب في 
املرحلة العمرية بني 13 و15 سنة 
باحلقائق األساسية عن الصحة، 
ومبا ميكنهم من اختيار واتباع 
السلوكيات الصحية، موضحا ان 
احلقائق التي يحتويها الكتاب 
متثل اس����تثمارا مرتفع العائد 
البشرية  في الصحة والتنمية 
املستدامة، ألن الغرس في هذه 
الفئة العمرية له اهمية خاصة 
اذ ان ه����ذه املرحل����ة العمرية 
يب����دأ عندها الش����اب او الفتاة 
في اختيار س����لوكياته، داعيا 
الى ان نش����جعهم على اختيار 
الس����لوكيات الصحية القومية 
بامدادهم باحلقائق العلمية عن 

احلياة وعن الصحة.
العبدالهادي  ابراهيم  ودعا 
في كلمته التي ألقاها نيابة عن 
وزير الصحة د.هالل الساير في 
اطالق مب���ادرة كتاب »حقائق 
للحي���اة« الى دعم وتش���جيع 
الطالب والطالبات على قراءة 
النسخة الكويتية من الكتاب، 
العلمية  واستخالص احلقائق 
عن الصحة واالس���تفادة منها 
الس���لوكيات الصحية،  لبناء 

مش���يرا الى ضرورة التصدي 
لألمراض املزمنة والسلوكيات 
غير الصحية من خالل تعويد 
الش���باب على تبن���ي األمناط 
الصحية للحياة وجتنب التدخني 
والتغذية غير الصحية واالبتعاد 
عن اخلمول اجلسماني ومحاربة 
زيادة الوزن والسمنة، مشيرا 
الى ان كل ذلك يحتاج لتزويد 
العلمية  الش���باب باحلقائ���ق 
ع���ن اهمية االمن���اط الصحية 

للحياة.
من جانبه، قال وكيل وزارة 
الصحة املساعد لشؤون الصحة 
العامة ورئيس اللجنة الدائمة 
املشتركة لتطبيق مبادرة مجلس 
التعاون لكتاب »حقائق للحياة« 
الكويت  ان  النصف،  د.يوسف 
تبن���ت تطبيق ه���ذه املبادرة 
لتنضم بذلك ال���ى الدول التي 
قامت من قبل بتطبيق الكتاب 
بصورة منهج يدرس او مسابقة 
اختيارية ضمن البرامج واملناهج 
الدراس���ية، الفتا الى ان جناح 
هذه التجربة في سلطنة عمان 
الشقيقة دليل واضح على اهمية 
الدور الذي ميكن لهذا الكتاب ان 
يحققه في مجال التثقيف الصحي 

لطلبة وطالبات املدارس.
وأوض���ح النصف ان فكرة 
الكتاب وأشكاله املتعددة هي 
نتاج جهد خبراء من املنظمات 
الدولية، ومت اعداده بأكثر من 
176 لغة عاملية ولهجة محلية في 
العديد من دول العالم، موضحا 
ان من شأن هذا الكتاب ان يعطي 

للقارئ وجبة معرفية مناسبة 
حول اهمية الصحة ووسائل 
حفظها والتعام���ل األمثل مع 
ظروف احلياة ومبا يكفل غرس 
السلوكيات الصحية واالرتقاء 

بالصحة وامنائها.
بدوره، قال مدير ادارة تطوير 
املناهج بوزارة التربية سعود 
احلربي ان الوزارة تسعى جاهدة 
اليجاد املواطن الصالح وتوليد 
ش���عوره باالنتماء والوطنية 
من خ���الل القيم في س���لوكه 
العام واخلاص، وحتقيقا لهذه 
الغاية قام���ت الوزارة بجميع 
مس���توياتها لتوفير الس���بل 
لوضع الصورة املتكاملة ملفهوم 
املواط���ن الصالح، واضاف ان 
الوزارة ركزت في هدفها على 
النمو  الفرص لتحقيق  تهيئة 
املتكامل بحيث يشمل جوانبه 
اجلسمية والعقلية واالجتماعية 
والروحي���ة مب���ا يتوافق مع 
املتعلم وقدراته من  امكانيات 
بعد ان متت ترجمة الهدف الى 
امناط سلوكية ومعرفية وقيمية 
ومهارية لتحقيق متطلبات النمو 

لدى املتعلمني.
وأب���دى احلرب���ي ترحيب 
الوزارة بهذا املشروع اجليد اال 
وهو كت���اب »حقائق للحياة« 
ال���وزارة بأهمية  اميانا م���ن 
التعاون بني وزارات ومؤسسات 
الدولة، ويقينا منها بأن التربية 
مس���ؤولية مجتمعية اي ال مت 
اال مبشاركة قطاعات املجتمع 

ومؤسساته كافة.


