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تتقدم ب�صادق العزاء من

عائلة كيوان الكرام

وال�شيد/ ب�شار كيوان
لوفـــــــاة املرحـــــوم والــــده

حممد ب�شري ابن حممد ريا�ض كيوان
تغمد اهلل الفقيد بوا�صع رحمته

واأ�صكنه ف�صيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�صرب وال�صلوان

�شركة دار الكويت لل�شحافة

 يتقدم مدير عام الإدارة العامة

ملنطقة الفروانية التعليمية 
وكافة العاملني يف ديوان املنطقة

مراقب املوارد الب�شرية

ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

ال�شيد/ مناور مو�شى اجلدعان

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته

وي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم اأهلها ال�سرب وال�سلوان

لوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

والــدتــه

تدريب األطباء على إجراء 5000 فحص ليكونوا قادرين على قراءة األشعة بدقة

الساير: اإلصابة بسرطان الثدي في سن مبكرة تدفعنا لدراسة األسباب
كرماني: 1700 امرأة خضعن للفحوصات والنائبات شّكلن دعمًا للحملة

حنان عبدالمعبود
»س���رطان الث���دي بكل دول 
العالم يش���كل مش���كلة صحية 
كبيرة، والفحص املبكر ينقذ حياة 
املصابة به«، بهذه الكلمات عبر 
وزير الصحة د.هالل الساير عن 
أهمية الفحص املبكر لس���رطان 
الثدي ف���ي كلمته الت���ي ألقاها 
مبناسبة احلفل اخلتامي حلملة 
»ألجلك سيدتي« التي بدأت مطلع 
أكتوبر اجل���اري واختتمت أول 

من أمس.
وأوضح الوزير د.الساير أن 
مشكلة سرطان الثدي في الكويت 
أنه يصيب املرأة في عمر أصغر 
من دول العال���م األخرى حيث 
تبدأ اإلصابات من سن األربعني 
بينما في الغرب تبدأ اإلصابة من 
عمر اخلامسة واخلمسني، وقال 
»مازلنا ال نعرف األسباب، ولكننا 
س���نجري البحوث الستكشاف 
األسباب إلصابة النساء في سن 
مبكرة بالكويت، ومن أجل ذلك 
نظمنا حملة ألجلك سيدتي التي 
نتقدم بالش���كر للدكتورة نور 
الهدى كرمان���ي، على مجهودها 

العظيم الذي قامت به.
 وأضاف: تشاركنا مع الكلية 
امللكية في اجنلترا ليقوم خبراؤها 
بتدري���ب الفنيني لدينا، وبعدها 
أطباء األش���عة ليكونوا مؤهلني 
املبكر،  لقراءة فحص السرطان 
والذي يعد من األمور الصعبة، 
نظرا ألن ال���ورم املبكر ال يكون 
ظاهرا، وإمنا الذي يظهر هو تغير 
قد ال يالحظه من ال يتمتع باخلبرة 
ولهذا ال يستطيع الطبيب قراءة 
الفحص بش���كل صحيح إال بعد 
جتاوزه قراءة 5000 أشعة، ولهذا 
من اآلن سنقوم بتدريب أطبائنا 
على قراءة األشعة، كما سنقوم 
بعمل مركز موحد جلميع النساء 
للحصول على كمية كافية، من أجل 
عمل إحصائيات جيدة، وأخيرا 

الوقاية خير من العالج.

ومن جانبها ألقت رئيسة قسم 
الفحص اإلكلينيكي مبستشفى 
الصباح ورئيس���ة حملة ألجلك 
سيدتي د.نور الهدى كرماني كلمة 
أكدت فيه���ا أن احلفل اخلتامي 
هو نت���اج 28 يوم���ا من اجلهد 
املتواصل ألكثر من 35 شخصا 
عملوا بجهد في هذه احلملة من 
أطباء وفنيي أشعة، مخصصي 
كمبيوتر وسكرتارية ومتطوعات 
استقبلوا أكثر من 1700 حالة، مت 

عمل فحصها جميعا.
وأضافت خ���الل هذه الفترة 
مت عمل العديد من النش���اطات 
التوعوية التي كشفت عن العديد 
من القطاعات املهمة املشاركة في 
نشر الوعي، وحاجة السيدات إلى 
هذا الفحص املهم، وتعد مشاركة 
النائبات في يوم املشي حافزا، 
زاد من إقبال النساء على إجراء 
الفحص بنسبة ثالثة أضعاف، 
وه���ذا دلي���ل عل���ى أن جتاوب 
السيدات من كل الشرائح يحتاج 
فقط إلى زيادة الوعي، ومعرفة 
املعلوم���ات والطريق الصحيح 
واملكان املالئ���م للحصول على 
فحص عالي اجلودة، كما تكاثفت 

األعداد من بعدها، لدرجة أنه في 
يوم وصل عدد احلاالت اخلاضعة 
للفحص 160 حالة، وقد مت عملها 
بكل هدوء وترتيب، من الساعة 
الثامن���ة صباحا، إل���ى الثامنة 
العمل املوجود  مساء مع فريق 

في مستشفى الصباح.
وأضاف���ت أن حمل���ة ألجلك 
سيدتي أعلنت شراكتها مع شراكة 
الواليات املتحدة والشرق األوسط 
ملكافحة س���رطان الثدي ونشر 
الوع���ي والبحوث من���ذ فبراير 
2009. كما مت تدشني أول مجموعة 
دعم الناجيات من سرطان الثدي 
فبراي���ر 2009، وهذه املجموعة 
تهدف إلى مساندة احلاالت حديثة 
اإلصابة وتشرف جامعة جونز 
هوبكنز على برنامج مجموعة 
الدعم. وسوف يتم تسليم دروع 
تذكاري���ة للس���فيرة األميركية 
بالكويت لتوطيد املش���اركة من 
ناحية الدورات التدريبية ملجموعة 
الناجي���ات من س���رطان الثدي 
وإرساء األسس احلديثة للتوعية 

ولنشر املعلومة الصحيحة. 
السيدات  وشكرت د.كرماني 
الالت���ي س���اهمن بعمل فحص 

الكشف املبكر والرعاة ووسائل 
االع���الم املس���موعة واملرئي���ة 
الرسالة  واملقروءة ملس���اندتها 
السامية ألجلك س���يدتي وهي 

الكشف املبكر ينقذ احلياة. 
عق���ب احلفل قال���ت النائبة 
د.معصومة املبارك في تصريح 
صحافي »في ختام هذه احلملة 
التي تختص بصحة  التوعوية 
املرأة وهي من األمور التي توليها 

دول العالم أجمع أهمية كبيرة، 
لتوعية النساء بأهمية الفحص 
املبكر كأول خطوة نحو الشفاء 
ألن اإلحصائي���ات والتج���ارب 
أثبتت أنه إذا مت الكش���ف املبكر 
ع���ن اإلصابة من خالل الفحص 
ال���دوري تتم مواجه���ة وعالج 
املرض بشكل مبكر وبالتالي يكون 
الشفاء أسرع، ولهذا البد أن نكسر 
حاجز اخلوف والرهبة من إجراء 

الفحص من خالل الفحوصات التي 
تقدمها وحدة الفحص املتوافرة 
لدى وزارة الصحة، فمنذ عامني 
بدأت هذه الوحدة عملها بنجاح، 
لكن البد من حملة إعالمية، وفي 
اعتقادي أن حملة هذا العام كانت 
ناجحة ولهذا نحن نشكر القائمني 
على هذه احلملة من وزارة الصحة 
وكذلك املؤسسات اإلعالمية التي 
تنش���رها على مستوى الكويت 
بأسرها كمش���اركني وأطباء في 
هذه احلملة الس���نوية ونتمنى 

الشفاء والصحة للجميع.
التلوي���ح   وع���ن مس���ألة 
باالستجواب قالت كنا متفائلني 
ونحن نستمع إلى صاحب السمو 
عندم���ا وضع خريط���ة للعمل 
السياس���ي بالكويت من جانب 
السلطتني التنفيذية والتشريعية، 
وجعل عنوان هذا العمل السياسي 
التعاون بني السلطتني وأن تكون 
هناك ثقة بني السلطتني من أجل 
اإلجناز، فعندما يتم التلويح بهذا 
الكم من االس���تجوابات بعد أقل 
من 24 ساعة من خطاب صاحب 
السمو والكلمات االيجابية التي 
جاءت سواء من رئيس مجلس 

األمة ورئيس احلكومة، فهناك 
عالمة استفهام كبيرة وهي ماذا 
يري���د من يه���دف ويتطلع إلى 
التصعيد؟ ومازلن���ا نتمنى أن 
يكون الفصل التشريعي اجلديد 

فصل اجناز.
النائبة  ومن جانبها قال���ت 
العوضي »هذه احلملة  د.أسيل 
مفخرة للكويت وألهل الكويت، 
ألن عملية الفحص ال تستغرق 
أكثر من 10 دقائق ولكنها حتافظ 
على أرواح الكثيرات، ولهذا أحيي 
العاملني والعام���الت على هذه 
احلملة وأقول هم »قواكم اهلل، ما 
قصرتوا« وأدعو نساء الكويت إلى 
التفاعل مع هذه احلملة وتلبية 

النداء بالكشف املبكر.
وعن مؤازرة النواب للحملة 
بشكل جيد، خاصة أن املستهدف 
من احلملة ه���و املرأة التي هي 
األم واألخ���ت والزوجة واالبنة 
في حياة الرجل. وملاذا لم يتقدم 
نائ���ب واحد مل���ؤازرة احلملة؟ 
الس���ؤال  العوضي، هذا  أجابت 
يوجه للزمالء النواب وال أستطيع 

اإلجابة نيابة عنهم.
وعن رأيها في املرحلة املقبلة 

وان كانت تتوقع أن يكون هناك 
ت���أزمي قالت االس���تجواب حق 
دستوري، ونطلب من احلكومة 
التعام���ل مع حق الن���واب في 
ممارسة صالحياتهم الدستورية 
وصعود الوزراء املستجوبني إلى 
املنصة في اعتقادي يضع حدا لكل 
االستجوابات الشخصانية، مما 
ينهي هذا اللغط احلاصل حول 

التلويح باالستجوابات. 
وبعد ذلك مت تكرمي السفيرة 
األميركية لدى الكويت، والشركات 
الراعية واملش���اركة في احلملة، 
وكذلك الفريق العامل باحلملة.

من جان���ب آخر ق���ام وزير 
الصح���ة أول من أم���س بزيارة 
مفاجئة للمستشفيات. وصرح 
بأنه ليست في نية الوزارة شراء 
طائرات اخالء طبي، وقال انه من 
األفضل لنا تأجير هذه الطائرات 
وقت االحتياج اليها، حيث اننا 
ان اشتريناها فسنتكفل بتأمني 
وخدمة، وستقف مدة طويلة وهو 
أمر غير جيد للطائرة، باالضافة 
الى تكلفة توقفها، بينما التأجير 
يكون مببلغ بسيط وال يتكلف 

قيمة كبيرة.

وزير الصحة ود.نور الهدي كرماني يكرمان السفيرة االميركية ديبورا جونز

)أسامة البطراوي(حديث بني النائبات د.أسيل العوضي ود.سلوى اجلسار ود.معصومة املباركد.هالل الساير ود.نور الهدى كرماني يتوسطان فريق العمل في حملة »ألجلك سيدتي«

6640 مصابًا بالڤيروس في الكويت منذ ظهوره

»الصحة« تسجل أمس حالتي وفاة بإنفلونزا الخنازير
و1623 إصابة جديدة خالل األسبوع الماضي

حنان عبدالمعبود
أعلنت وزارة الصحة امس عن تسجيل 
حالتي وفاة بانفلونزا اخلنازير ليصل بذلك 
اجمالي عدد الوفيات الى ستة عشرة حالة. 
واحلالة االولى التي اعلنت عنها وزارة الصحة 
حدثت ملريض يبلغ من العمر 16 عاما كان 
قد ادخل املستش���فى يوم الثالثاء املاضي 
كان يعان���ي من ارتفاع في احلرارة وضيق 
وصعوبة في التنف���س كما كان يعاني من 
اعاقة شلل دماغي وارتفاع السكن بالدم ومت 
حتويله للعناية املركزة، حيث خضع للتنفس 
الصناعي والرعاية املكثفة وعولج باألدوية 

املضادة للڤيروس���ات واالدوي���ة النوعية 
واالنسولني، ووافته املنية بأحد املستشفيات 

العامة االربعاء 28 اكتوبر اجلاري.
اما الوفاة الثانية فحدثت ملريض يبلغ 
من العمر 37 عاما كان قد ادخل املستشفى 
20 اكتوب���ر اجلاري ويعاني من ارتفاع في 
احلرارة وضيق وصعوبة في التنفس وزيادة 
في ال���وزن ومت حتويل���ه للعناية املركزة، 
حيث خضع للتنف���س الصناعي والرعاية 
املكثفة وعولج باألدوية املضادة للڤيروسات 
واألدوية النوعية االخرى، ووافته املنية بأحد 
املستشفيات العامة يوم األربعاء املوافق 27 

اكتوبر اجلاري. هذا وأعلنت وزارة الصحة 
أن عدد حاالت االنفلونزا اجلديدة AH1N1 التي 
سجلت خالل األسبوع املاضي في الفترة من 
22 وحتى 28 اجلاري قد بلغ 1623 حالة، مت 
تشخيصها مخبريا مبختبرات الڤيروسات 
بالشعب وبكلية الطب ومبختبرات مستشفى 
الفروانية ومستشفى األمراض السارية ليصل 
بذلك إجمالي عدد حاالت االنفلونزا اجلديدة 
AH1N1 التي سجلتها وزارة الصحة منذ أن 
أعلنت منظمة الصح���ة العاملية WHO عن 
بداية ظهور املرض بالعالم في ابريل 2009 

إلى 6640 حالة.

86 حالة إصابة 
في المدارس

التربية  اعلن���ت وزارة 
امس ان عدد احلاالت املصابة 
بڤيروس انفلونزا )اتش 1 
ان 1( في جمي���ع املدارس 
احلكومي���ة واخلاصة بلغ 
86 حالة خالل االس���بوع 

اجلاري.
وذك���ر بي���ان صحافي 
للوزارة ان منطقة الفروانية 
التعليمية شهدت اكبر عدد 
من احلاالت املؤكدة اذ بلغ 
28 حالة وفي منطقة مبارك 
التعليمية 19 حالة  الكبير 
منه���ا حالتان م���ن الهيئة 
التدريسية واالدارية وفي 
حولي التعليمية 8 حاالت 
وفي العاصمة التعليمية 10 
حاالت ولم تسجل اي حالة 
اصابة مؤكدة باملرض في 
منطقتي االحمدي واجلهراء 

التعليميتني.
وق���ال ان ع���دد حاالت 
االصابة املسجلة في مدارس 
التعليم اخلاص بلغ 21 منها 
الهيئة  حالتان من اعضاء 

التدريسية.
واعربت وزارة التربية عن 
متنياتها بالسالمة والصحة 
الطلبة  ابنائه���ا  جلمي���ع 
واعضاء الهيئة التدريسية 
العاجل  واالدارية والشفاء 
جلميع املصابني ليعودوا 
الدراس������ة  ال���ى مقاع���د 
التحصي���ل  ومواصل������ة 

العلم��ي.


