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)أنور الكندري(قطع كيكة االحتفال

جانب من كبار احلضور

عبدالعزيز الغنام

)فريال حماد(د. طارق عبدالعزيز د. عمرو عصام

»الصحة« تعلن الوفاة الـ 14 بإنفلونزا الخنازير
حنان عبدالمعبود

أعلنت وزارة الصحة يوم أمس عن تسجيل 
حالة وفاة جديدة بإنفلونزا AH1N1 ليصل بذلك 
إجمالي عدد الوفيات باالنفلونزا إلى أربع عشرة 
حالة. وجاء ببيان الوزارة ان املريضة تبلغ من 
العمر 34 عاما، وكانت قد أدخلت املستش���فى 
يوم االربعاء 2009/10/21 بارتفاع في احلرارة، 
وضيق وصعوبة ف���ي التنفس ومت حتويلها  

الى العناي���ة املركزة، حيث خضعت للتنفس 
الصناعي والرعاية املكثفة وعوجلت باالدوية 
املضادة للفيروسات واالدوية النوعية، ووافتها 
املنية باحد املستش���فيات العامة الثالثاء 27 
اكتوبر اجلاري. واعربت الوزارة عن خالص 
العزاء واملواساة ألسرة الفقيدة وذويها سائلني 
املولى عز وجل أن يتغمدها بواس���ع رحمته 

ويسكنها فسيح جناته.
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عبدالعزيز: الفحص المبكر يضمن
نتائج ناجحة لعالج سرطان الثدي

بس����رطان الثدي مث����ل جراحات 
التجميل اخلاص����ة بالثدي مثل 
تكبيره ووجود السيلكون، واوضح 
ان الندوب الناجتة عن اجلراحة 
قد تتس����بب في اخفاء االنسجة 

اثناء الفحص.
الفحص  وشدد على ضرورة 
الدوري لرصد اي تغير يطرأ على 
الثدي، سواء كان الفحص ذاتيا او 
لدى الطبيب حتت اشعة املاموغرام 
والتي ال يجب ان تتعرض املرأة لها 
قبل سن االربعني. وقال ان اورام 
الثدي من املمكن معاجلتها بشكل 
ناجح مادام مت اكتشافها في مرحلة 
مبكرة. من جهته، شرح استشاري 
امراض النساء والتوليد واطفال 
االنابيب د.عمرو عصام اس����باب 
االصابة بسرطان عنق الرحم، وقال 
ان النس����اء الالتي يصنب به يكن 
متوس����ط االعمار لديهن 40 عاما 
وهو سن الش����باب للمرأة ويعد 
الڤيروس املسبب للسرطان هو 
ڤيروس يطلق عليه اسم الڤيروس 
احلليمي البشري والذي يصيب 
عنق الرحم وينتقل عبر االتصال 

اجلنسي.

ايضا، مبينا ان نسبة اصابة الرجل 
هي رجل واحد مقابل 500 امرأة 
مصابة، واوض����ح ان هناك عدة 
عوامل تزيد من احتمال اصابة املرأة 
بالسرطان اكثر من غيرها ومنها 
املرأة صاحبة البش����رة البيضاء 
والتي تكون معرضة لالصابة اكثر 
من صاحبة البشرة السمراء، اال 
ان اصحاب البشرة البيضاء تكون 
الس����رطانات لديهم قابلة  أغلب 
للعالج بينما صاحبات البش����رة 
الس����مراء تكون أغلب اإلصابات 
لديهن شرس����ة وقاسية واضاف 
ان التاري����خ العائل����ي باالصابة 
يرفع املعدل لدى املرأة في احتمال 
اصابتها ألنها تكون حاملة جلينات 

وراثية تتناقلها وأسرتها.
وأوضح ان عوامل اخلطورة من 
اإلصابة تقل بني النساء املتزوجات 
اكثر م����ن غير املتزوجات وكذلك 
الالتي حمل����ن واألمهات ألطفال 
وايضا األمهات املرضعات حيث 
ان هذه األمور تخفض من احتمال 
االصابة. وب����ني د.عبدالعزيز ان 
هناك بعض االفكار املغلوطة التي 
تتناولها النس����اء حول االصابة 

حنان عبدالمعبود
أقامت مستشفى السالم الدولي 
محاضرات توعوية ضمن أنشطة 
برنامج التوعية الصحية للمرأة 
الت����ي تنظمها ادارة املستش����فى 
حتت رعاية رئيس مجلس االدارة 
د.طارق املخيزمي ومدير املستشفى 
د.امين املطوع، ومديرة التسويق 
والعالق����ات العامة علياء محمد، 
أقيم����ت احملاضرات حتت  حيث 
شعار »ال تخافي.. الفحص املبكر 
يحمي حياتك«، وقد ألقت مديرة 
التسويق والعالقات العامة علياء 
محمد كلمة افتتاحية اشارت فيها 
الى اهمية الفحص املبكر، وقالت ان 
املرأة متثل نصف املجتمع، وحيث 
ان سرطان الثدي وسرطان عنق 
الرحم من األمراض الس����رطانية 
التي ته����دد حياتها، كان البد من 
التوعية بأهمية الكش����ف املبكر، 
ومن هذا املنطل����ق جاءت اهمية 
محاضرات اليوم للمس����اهمة في 
زيادة الوعي لدى النساء حول اكثر 
انواع السرطانات فتكا بالنساء 

في العالم.
ومن جانبه، قدم استش����اري 
اجلراحة العامة وجراحة األوعية 
الدموية مبستشفي السالم الدولي 
د.طارق عبدالعزيز محاضرة حول 
مرض س����رطان الثدي بني فيها 
ان الفحص املبك����ر ميثل ضمانا 
للطبيب واملريضة بإمكانية جناح 
العالج، وقال ان سرطان الثدي ال 
يوجد له لقاح، ولكن الكشف املبكر 
يعد وقاية من انتشار الورم في 
اجلسم، وقد يغني عن اللجوء الى 

البتر أيضا.
كما أشار د.عبدالعزيز الى ان 
الرجال  الثدي يصيب  س����رطان 

في محاضرة توعوية بمستشفى السالم الدولي

الرشود: أكثر من 12 مستشفى و70 مركزًا صحيًا و60 مستوصفًا تشكل تطورًا ممتازًا
الغنام: الكويت ترسل 2000 حالة لعالج الخصوبة للخارج سنوياً بتكاليف مرتفعة جداً

العبدالهادي: أكثر من مركز معتمد
في الكويت يغيرون العالج من الخارج إلى الداخل

أكثر مراكز أطفال األنابيب تطوراً يفتتحه »رويال حياة« ومستشفى جامعة بروكسل

الشرق األوسط«.
وقد أرسل مستش����فى جامعة بروكسل 
فريقا من ثالثة خبراء برئاس����ة د.هومان 
فاطمي إلنش����اء عيادة اخلصوبة ولتعليم 
وتدريب الطاقم الطبي في مستشفى رويال 

حياة في الكويت.
ثم حتدث د.هومان فاطمي عن مختلف 
التطورات في حقل الطب االجنابي وتطلع 
إلى تكريس خبرت����ه ووضعها في متناول 

الكويتيني.
وأشار الرئيس التنفيذي ملستشفى رويال 
حياة د.أسامة الصانع إلى التزام املستشفى 
بتقدمي أفضل اخلدمات الطبية التخصصية 
في الكويت، مبينا أن مركز أطفال األنابيب 
هو إضافة لكثير من اخلدمات املتميزة في 
املستش����فى بتقدمي أفضل اخلدمات الطبية 
التخصصية ف����ي الكويت وهو يعد إضافة 
لكثير من اخلدمات املتميزة في املستشفى 
مثل جراحة اليوم الواح����د للغدد والثدي 
والس����منة وعالج األلم التداخلي وبرنامج 

اجلهاز الهضمي.

بروكسل البروفيسور مارك نوبن »أن مركز 
أطفال األنابيب مبستشفى جامعة بروكسل 
ه����و أحد املراكز الثالث����ة األولى في العالم 
حيث اكتشفت العديد من التقنيات هناك، 
وأضاف أن عددا كبيرا من الكويتيني يسافر 
إلى بروكسل بحثا عن هذه العالجات ولهذا 
فهي فكرة جيدة الفتتاح املركز في الكويت 
نفسها تسهيال على املريض ولضمان متابعة 

احلالة من الفريق املعالج مباشرة«.
وأشار املدير العلمي والطبي ملركز أطفال 
األنابيب في مستش����فى جامعة بروكس����ل 
البروفيس����ور د.بول ديف����روي »لقد طور 
مركز أطفال األنابيب في مستشفى جامعة 
بروكسل عدة تقينات للخصوبة والتكاثر 
واإلجن����اب منذ عام 1983 كم����ا طور املركز 
العديد من األبحاث والعالجات الفريدة من 
نوعها ملعاجلة مشاكل اإلجناب كاإلجهاض 
الذين يواجهون  املتكرر وتقنيات لألزواج 
صعوبات في احلمل نتيجة األمراض الوراثية 
لقد اختيرت عيادة اخلصوبة في مستشفى 
رويال حياة كمركز تعليمي وتدريبي ملنطقة 

هذا املجال نظرا ألهميته للمجتمع«، وقال 
ان وزارة الصحة تدفع بشكل كبير بالقطاع 
األهلي الميانها بدوره كقطاع مساعد وليس 
منافسا للقطاع احلكومي موضحا أن دور 
الوزارة تنظيمي ورقابي من خالل التعاون مع 

القطاع األهلي مع احملافظة على اجلودة.
وأوضح أن وزارة الصحة تتحرك باجتاهني 
يتمثل األول باعادة التشريعات وتسهيلها 
وتبسيط االجراءات والثاني احملافظة على 
املقدمة للمواطنني  الطبية  جودة اخلدمات 

واملقيمني على حد سواء.
ومن جهته، صرح أحمد عبدالعزيز الغنام 
أن هذه االتفاقية هي ثمرة جهود املستشفى 
لتقدمي أفضل اخلدمات الصحية في هذا املجال 
وجعلها مبتناول اجلميع في اخلليج العربي 
وأش����ار إلى أن الكويت ترسل نحو 2000 
مريض لعالج اخلصوبة باخلارج س����نويا 
بتكالي����ف مرتفعة جدا واآلن أصبح أفضل 
مركز لعالج اخلصوبة متوافرا في الكويت 

وبتكاليف أقل.
وذكر الرئيس التنفيذي ملستشفى جامعة 

حنان عبد المعبود
ثمن وكي����ل وزارة الصح����ة د.إبراهيم 
العبدالهادي دور القطاع اخلاص في املنافسة 
على اجلودة العاملية ف����ي مجال اخلدمات 
الطبية، وأعرب عن سعادته بوجود مركز 
طف����ل األنبوب اجلديد مبستش����فى رويال 
حياة بالكويت. وقال »اليوم افتتحنا مركز 
طفل األنب����وب الذي يعتبر مفخرة للقطاع 
اخلاص في الدولة، والذي ميكن أن ينافس 
مراكز أخرى، ولكن يعتبر مركزا متميزا ألن 
الشريك األجنبي متميز وعالمة مميزة أيضا 
في أوروبا، ونحن في وزارة الصحة نبتعث 
مرضانا إلى هذا املركز ببلجيكا، واآلن أصبح 
املركز موجودا بالكويت، ولهذا أصبح االبتعاث 
للداخل بدال من اخلارج كما وعدنا املرضى 
من قبل، وهذه إحدى اخلطوات املكملة وهي 
االبتعاث خارج أسوار وزارة الصحة وليس 
خارج الدولة هذه خطوة من اخلطوات، واآلن 
هناك قرار وزاري لينظمها حيث يتم العالج 
على حساب وزارة الصحة وبدال من إرسال 
احلاالت إلى بلجيكا سيتم إرسالها للعالج هنا 
بالكويت، في جميع مراكز الكويت املعتمدة، 
فهناك أكثر من مركز معتمد عامليا، وبني أن 
هن����اك جلنة خاصة بعالج العقم بالتعاون 
مع ادارة العالج باخلارج، وضعت املعايير 
واملراكز التي تنطبق عليها املعايير سيتم 

إرسال املرضى إليها«.
جاء هذا ف����ي تصريح صحافي أدلى به 
العبدالهادي عقب افتتاح مركز اطفال األنابيب 
في مستشفي رويال حياة وسط حضور طبي 
وإعالمي مكثف برعاية وزير الصحة د.هالل 
الساير والذي أناب عنه وكيل وزارة الصحة 

د.إبراهيم العبد الهادي الفتتاحه.
شارك في االحتفال سفير مملكة بلجيكا 
في الكويت جيل هيفرد، وسفيرنا لدى بلجيكا 
نبيلة املال، وأك����د العبدالهادي على أهمية 
التبادل العلمي بني الدولتني، مشيرا إلى أن 
هذا خاص بالعقم فقط أما باقي التخصصات 
األخ����رى ومختلف اجلراح����ات واألمراض 
النادرة فهي بالطريق، حيث سيتم تعميم 
ه����ذا األمر عليها ما دام����ت بالكويت مراكز 
معتمدة عامليا، وعن جلنة العالج الطبيعي 
التي ش����كلت مؤخرا للعالج الطبيعي بني 
أنها جلنة مشتركة لتحديد وتقييم احلاالت 
إلرسالها للخارج من عدمه، وأفاد بأن هناك 
اتفاقيات مع بعض الدول جللب أطباء الفرق 

الطبية للعالج الطبيعي للكويت.
وم����ن جانبه أكد وكي����ل وزارة الصحة 
املس����اعد للخدمات الطبية األهلية د.راشد 
الرشود ان مستوى اخلدمات الصحية االهلية 
في الكويت جيد جدا. وقال »في الس����نوات 
االخيرة تطورت اخلدمات الصحية بشكل 
كبير فهناك اكثر من 12 مستشفى و70 مركزا 
صحيا و60 مستوصفا وكل هذا يعتبر تطورا 
ممتازا للخدمات الصحية، كما ان هناك الكثير 
من القرارات الوزارية التي تسعى لتشجيع 

الرومي لـ »األنباء«: ترشيح 3500 مواطن ومواطنة اليوم
مريم بندق

أعل����ن وكي������ل ديوان 
اخلدم����ة املدني����ة محم��د 
ل����� »األنباء« ان  الروم��ي 
الدي����وان س����يعلن اليوم 
ترشيح اسماء 3500 مواطن 
ومواطنة للعمل في الوزارات 
واملؤسس����ات واجله����ات 
احلكومي����ة. وقال الوكيل 
الرومي: تنفيذا لتعليمات 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان، 
تضم الدفعة اجلديدة 50 من 

أصحاب االحتياجات اخلاصة، مشيرا الى ان 
هذا العدد ميثل أكبر نسبة لهذه الفئة مقارنة 
بالدفعات السابقة. وأوضح وكيل ديوان اخلدمة 
املدنية ان االسماء املرشحة تضم كل التخصصات 
العلمية واألدبية وأصحاب الشهادات الدراسية 

الى جانب احلاصلني على 
العامة  الثانوية  ش����هادة 
بدورة وم����ن دون دورة. 
وأضاف: من بني املرشحني 
أيضا بعض اإلناث الالئي 
يحملن شهادة املتوسطة 
مطمئن����ا  واالبتدائي����ة، 
اجلميع بأن الديوان يبذل 
قصارى جه����ده لتوظيف 
هذه الفئات. واستطرد: قد 
تقل الدفعة عن هذا الرقم 
بعدد بسيط لتكون 3350 
إذ ان  مواطنا ومواطن����ة، 
الديوان ينتظر صب����اح اليوم وصول بعض 
االحتياجات األخيرة من إحدى الوزارات، وان 
لم تصل فسنضطر الى إعالن هذا العدد فقط. 
هذا وتنشر »األنباء« اسماء املرشحني في عددها 

الصادر غدا اجلمعة.

محمد الرومي

يسرى العمر

العامة ملنطقة  املدي����رة  أكدت 
الفروانية التعليمية يسرى العمر 
أن املراحل التعليمية في مدارس 
املنطقة تستعد للدخول في موعد 
اختبارات الفترة األولى مما يؤكد 
مضي العام الدراس����ي في موعده 
دون تأخير موضحة أن اإلدارات 
املدرسية تعمل بتزامن مع تنفيذ 
خطط الوقاية الصحية في تهيئة 
الس����بل ألبنائن����ا وبناتنا الطلبة 
الدراسية حلصد  لتوفير األجواء 
التمي����ز العلمي وتوفي����ر املناخ 
املناسب لتحصيلهم استعدادا لفترة 
االختبارات التي تبدأ في النصف 
األول من الشهر املقبل وهى مرحلة 
مهمة حتتاج إل����ى تضافر جهود 
املدرس����ة والبيت لتوفير األجواء 
الدراسية املناسبة استعدادا لهذه 
الفترة وستتم اعادة اختبار الطلبة 
املتغيبني بأعذار طبية حيث وضعت 

ملعلومات أو حقائق كون املرض 
عامليا وال يقتصر على بلد بعينه 
الوقاية املتبعة جاءت عبر  وان 
تعليم���ات من منظم���ة الصحة 
العاملية التي تؤكد على التعامل 
الس���ريع الحتوائ���ه والوقاية 
منه، مشددة على أن التعليمات 
املتواصلة لإلدارات املدرس���ية 
تعتمد على إرسال تقرير يومي 
للوضع في املدارس وقياس نسبة 
احلضور والتأك���د من جهوزية 
العيادات املدرسية وتوافر املعقمات 
ومتابعة احلاالت الصحية للطلبة 
والطالبات بشكل دوري ومستمر 

طوال اليوم الدراسي.
وثمنت العم���ر دور الهيئات 
التعليمية واإلدارية في مدارس 
املنطقة على اجلهود املضاعفة التي 
تبذل في هذه االثناء والتي تدل 
داللة قاطعة على متيز العاملني في 

وأشارت العمر الى أن وزارة 
التربية بش���كل ع���ام ومنطقة 
الفروانية بشكل خاص تتعامل 
بكل ش���فافية مع أي عارض قد 
يح���دث في محيط ه���ذا املرض 
الذي ال حتتمل ظروفه أي اخفاء 

لهم خطط تعويضية وعالجية قبل 
الدخول بهذه الفترة.

 وقال����ت العمر ف����ي تصريح 
صحافي ان انتظام حضور الطلبة 
والطالب����ات في م����دارس املنطقة 
ارتفاع  املختلفة بش����كل عام في 
مستمر ما يدلل على قدرة املنطقة 
على تهيئة كافة األجواء الدراسية 
عبر تفعيل التعليمات واالستعداد 
املنظمة للوقاية من عوارض مرض 
انفلونزا اخلنازير ورغم تسجيل 
عدد من حاالت االشتباه أو اإلصابة 
اال أن األسرة التربوية في املنطقة 
قادرة على التعامل مع أي عارض 
عبر تنفيذ خطط وزارتي الصحة 
والتربية الوقائية بكل دقة وتفان 
وتفعي����ل فرق التدخل الس����ريع 
املش����كلة في كل مدرسة برئاسة 
مديري ومديرات املدارس لتطبيق 

كافة التعليمات الوقائية. 

منطقة الفروانية التعليمية مؤكدة 
ان التزامهم بالعمل هو األساس 
ويعك���س مدى قدرته���م كونهم 
التربوية احلسنة وأنها  القدوة 
لديها ثقة كاملة بجهودهم وأدائهم 
عبر العطاء املتواصل لتوفير سبل 

أفضل للعام الدراسي. 
وأش���ادت العمر بثقة أولياء 
األمور التي تعد وس���ام اعتزاز 
للعاملني في املنطقة كونهم شركاء 
في جناح العام الدراس���ي الذي 
يعود بالفائدة على أبنائنا وبناتنا 
الدارسني متمنية تواصل اجلميع 
مع اإلدارات املدرسية وفتح قنوات 
التواصل بني البيت واملدرس���ة 
للوقوف على استعدادات الطلبة 
والطالب���ات للدخ���ول في فترة 
االختبارات املقبلة وما يليها من 
حتصيل علمي يوصل إلى طريق 

التميز الدراسي والنجاح.

العمر: االستعداد لبدء اختبارات الفترة األولى في موعدها 
يؤكد مضي العام الدراسي في موعده دون تأخير 

تفعيل فرق التدخل السـريع المشّكلة في كل مدرسـة لتطبيق التعليمات الوقائية

ثمنت دور الهيئات التعليمية واإلدارية في مدارس المنطقة على الجهود المضاعفة


