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الساير وقيادات »الصحة« يتلقون تطعيم إنفلونزا الخنازير اليوم
»التع�اون« للح�ج والعم�رة والتعام�ل م�ع الڤي�روس النص�ف: االجتم�اع الخليج�ي ف�ي مس�قط الي�وم لمراجع�ة إج�راءات دول 

اعلن����ت وزارة الصح����ة امس 
ان وزير الصحة د.هالل الس����اير 
وقيادات الوزارة سيبدأون اليوم 
بتدشني حملة تطعيم ضد ڤيروس 
»ايه اتش1ان1« املعروف بانفلونزا 
اخلنازير. وذكر مدير ادارة العالقات 
العامة واالعالم ب����وزارة الصحة 
الدوس����ري مبناسبة بدء  فيصل 
احلمل����ة ان وزير الصحة د.هالل 
الوزارة اول من  الساير وقيادات 

سيتلقى التطعيم.
واوضح انه ستوزع اللقاحات 
على الفئ����ات احملتاجة املعرضني 
للمضاعف����ات، مؤك����دا ان جميع 
إج����راءات وزارة الصحة جترى 
وفقا الرشادات وتوصيات منظمة 
الصحة العاملية والهيئات الطبية 
العاملية. واشار الدوسري الى ان 
145 الف جرعة اخرى ضد ڤيروس 
»ايه اتش1ان1« وصلت الى البالد 
الش����هر اجلاري وس����توزع على 
املراك����ز الصحية ومراكز الصحة 
العامة،  الوقائية واملستش����فيات 
وفئات االطفال دون خمس سنوات 
واحلوامل واملسنني فوق ال� 65 عاما 
هي الفئات األكثر عرضة لالصابة 
بهذا امل����رض اضافة الى املصابني 
بأمراض مزمنة مثل داء السكري 
والرب����و وذوي املناعة املنخفضة 
ومرض����ى الكلى والقلب ومرضى 

اجلهاز التنفسي.
هذا واعلنت وزارة الصحة انه 
اتباعا لتوصيات منظمة الصحة 
العاملية والهيئات الطبية العاملية 
فان فحص ڤيروس )ايه اتش 1 ان 

للوضع ع����ن كثب منذ اعالن اول 
حالة في ابريل املاضي موضحا ان 
تزايد احلاالت امر متوقع مع دخول 
فصل الشتاء. في االطار ذاته، قال 
وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون 
الصحة العامة د.يوسف النصف ان 
االجتماع اخلليجي ملناقشة تطورات 
انفلونزا »ايه اتش1ان1« في دول 
مجلس التعاون واملقرر في مسقط 
اليوم يهدف الى مراجعة االجراءات 
املتخذة ف����ي دول املجلس للحج 
والعمرة للتعام����ل مع الڤيروس 
اضافة الى التباحث حول اللقاح 

املضاد وخطط التطعيم.
واوضح النصف قبيل مغادرته 
الكويت امس للمشاركة في االجتماع 
الصحي اخلليجي في مسقط انه 
س����تتم مناقش����ة حتديث خطط 
الطوارئ حتس����با حلدوث موجة 
الوب����اء، خصوصا مع  ثانية من 

1( سيقتصر على االشخاص ذوي 
الشديدة والذين سيتم  االعراض 

ادخالهم للمستشفى فقط.
وأوضح وكيل وزارة الصحة 
د. ابراهي����م العبدالهادي انه وفقا 
للبروتوكوالت واالرشادات العاملية 
سيعطى دواء )تامي فلو( للمصابني 
باألمراض املزمنة كالربو والسكر 
والقلب وكبار السن فوق ال� 65 عاما 

واالطفال اقل من خمس سنوات.
واضاف العبدالهادي ايضا انه 
سيعطى العقار للمصابني بأمراض 
الرئة والدم والكلى والكبد ونقص 
املناعة املكتسبة والسمنة املفرطة 
اضافة الى احلوامل دون احلاجة 
ألخذ عينة منهم وفحصهم اما بقية 
املرضى فيعاجل����ون مبخفضات 
احلرارة. واكد ان االوضاع في البالد 
مطمئنة وال تدعو للقلق مش����يرا 
الى متابعة الوزارة بكل قطاعتها 

دخول فصل الش����تاء اضافة الى 
تنفي����ذ مقترح الترص����د الوبائي 
وس����رعة تب����ادل املعلومات عن 

احلاالت املشتركة.
 واضاف د.النصف انه سيتم 
التط����ورات واالجراءات  ع����رض 
املتخذة في الكويت حيال انفلونزا 
»ايه اتش1ان1« واالرشادات الصحية 
املتعلقة بأداء مناسك احلج والعمرة 
وفي املدارس وخط����ة واولويات 
التطعيم. وذكر انه س����يتم خالل 
االجتماع تبادل اآلراء حول افضل 
الس����بل ملواجهة وب����اء انفلونزا 
اخلنازير في املرحلة املقبلة بعد 
تزايد انتشاره والنظر في التدابير 
واالحتياطات االحترازية اضافة الى 
حتديث خطط املراقبة واستمرار 
وتفعيل التنس����يق مع املنظمات 
والهيئات الدولية املختصة. واشاد 
د.النصف باجلهود املبذولة في دول 
املنطقة وتعاونها الكامل واملستمر 
ملواجهة وب����اء انفلونزا اخلنازير 
واحلد من انتشار الڤيروس املسبب 
له، معربا ع����ن امله في اخلروج 
بتوصيات واجراءات تعود بالنفع 

واملصلحة على دول املنطقة.
ويتضمن جدول اعمال االجتماع 
اخلليجي في مس����قط على مدى 
يومني تقرير املدير العام للمكتب 
التنفي����ذي ملجلس وزراء الصحة 
الدكتور  التع����اون  لدول مجلس 
توفيق خوجة ومراجعة محضر 
االجتماع الذي عق����د في الكويت 
اغسطس املاضي ومتابعة تنفيذ 

التوصيات املتخذة به.

خالل تدشين حملة التطعيم ضد الڤيروس

الساير: تعجيل إجراءات بناء مستشفى جديد للدرن

وزير الصحة يفتتح مختبر الڤيروسات في »األحمدي الصحية« غدًا

وفاة جديدة بالڤيروس لمريضة خمسينية يرفع عدد الضحايا إلى 17

الجمعية الصيدلية 
مستمرة في حملتها 

»الوقاية حماية«

  االستعانة بطائرات إخالء طبي بنظام التأجير
إلجالء الحاالت الحرجة من المرضى

منح صالحيات أكبر لمدراء المكاتب الصحية 
في الخارج ونقل تبعيتها لوكيل الوزارة

قال وزير الصحة د. هالل الساير ان الوزارة 
بصدد االستعانة بطائرات اخالء طبي )اسعاف 
جوي( بنظام التأجير ضم���ن خدماتها التي 
تعتزم تقدميها الج���الء احلاالت احلرجة من 

املرضى.
وأكد الس���اير ل� )كونا( ان الوزارة تدرس 
بشكل جدي االستعانة بطائرات االخالء الطبي 
وذلك لنقل بعض احلاالت احلرجة من املرضى 
واالصابات الناجمة عن احلوادث التي حتتاج 
الى اخالء فوري تتوقف فيه حياة املرضى على 
مدى سرعة نقلهم ويكون عامل الوقت حيويا 

في احملافظة على حياتهم.

واضاف ان خدمة استئجار طائرات االخالء 
الطبي ستكون افضل طريقة الن التكلفة املادية 
اقل بكثير من شراء الطائرات مبينا انه سيتم 
استقدام عروض في القريب العاجل من مختلف 
الش���ركات التي تعمل في هذا املجال الختيار 
افضله���ا وذلك ضمن خطة ال���وزارة لتطوير 

اخلدمات الطبية.
وقال ان هذه اخلدمة س���تعمل على توفير 
خدمة افضل للمرضى الكويتيني في نقل احلاالت 
احلرجة مؤكدا اس���تمرار الوزارة في تطوير 
اخلدمات الصحية في مختلف املجاالت وسعيها 
الدؤوب للنهوض مبستوى اخلدمات املقدمة.

  ذك���ر وزير الصحة د. هالل الس���اير انه مت  
اعطاء صالحيات اكبر ملدراء املكاتب الصحية في 
اخلارج السيما في احلاالت احلرجة واالنسانية 

التي تتطلب سرعة في اتخاذ القرار.
واوضح الس���اير ل�  »كونا« انه اصدر قرارا 
يقضي بنقل تبعية املكاتب الصحية لوكيل الوزارة 
مباشرة بعد ان كانت تتبع ادارة العالج باخلارج 
واللجنة العليا ومنحهم صالحيات اكبر متكنهم 

من س���رعة اتخاذ القرارات مبا ال يتعارض مع 
روح القانون.

واك���د اهمية حتقيق االجن���از وعدم تعطيل 
احتياجات املواطنني االساس���ية خلدمة املرضى 
املبتعثني وتسهيل اية عقبات قد تواجههم اثناء 
فترة العالج بعيدا عن البيروقراطية في العمل 
واالجراءات في ظل رقابة سابقة والحقة العمال 

وقرارات املكاتب الصحية وفي اطار القانون.

مجلس لمركز خيطان الصحي برئاسة المطيري

العنزي ان عالج املرض في املراكز 
الصحية ينقسم إلى 3 مجموعات، 
مؤكدة أن عملية العالج باملراكز 
الصحية تك���ون من دون اجراء 
الفحوصات املخبرية وذلك بناء 
على تعليم���ات منظمة الصحة 

العاملية.

اخلنازي���ر وط���رق الوقاية منه 
وكيفية معرفة املصاب والعالج 
ال���الزم وكيفية التعامل مع مثل 
هذه احلاالت في املدارس للطلبة 

واملدرسني وأولياء األمور.
ومن جانبها قالت رئيس���ة 
مركز خيطان الشمالي د.ضحية 

املساهمة بزيادة الوعي الصحي 
لدى املواطنني مبا يعود بالنفع 

ألهالي املنطقة.
واضاف في تصريح للصحافيني 
عقب االجتماع ان احملور الرئيسي 
الذي ناقشه املجلس في اجتماعه 
األول هو تطورات مرض انفلونزا 

ُشّكل مجلس املركز الصحي 
ملنطقة خيط����ان بناء على رغبة 
وزارة الصح����ة بحيث يرأس����ه 
رئيس املركز الصحي وفق القرار 
595 لسنة 2008، ويضم مجلس 
مرك����ز خيط����ان الصحي كال من 
رئيس مركز خيط����ان اجلنوبي 
د.حس����ني املطي����ري، ورئي����س 
مركز خيطان الشمالي د.ضحية 
العنزي وعضوية كل من مختار 
منطقة خيط����ان، رئيس مجلس 
ادارة جمعية خيطان التعاونية، 
مديري مدارس منطقة خيطان، 
أمني مركز خيطان اجلنوبي، وأمني 

مركز خيطان الشمالي.
وف���ي أول اجتماع للمجلس 
أش���ار رئي���س مرك���ز خيطان 
إلى  اجلنوبي د.حسني املطيري 
أن الهدف من تش���كيل املجلس 
حتس���ني اخلدم���ة الصحية في 
املراك���ز الصحية، باإلضافة إلى 

اك���د رئيس مجل���س ادارة 
اجلمعية الصيدلي��ة الكويتي���ة 
د.طارق احلبي��ب ان احلمل���ة 
الت���ي  الوقائي���ة االعالمي���ة 
اطلقته�����ا اجلمعية مع بداية 
العام الدراس�����ي حتت شعار 
»الوقاية حماية« مستمرة في 
تغطية جميع مدارس الكويت 

احلكومية واألهلية.
واض���اف ان احلملة ته��دف 
الى التعري���ف باملرض وط��رق 
الوقاي�����ة من���ه على اس���س 
علمي������ة وصحي���ة س���ليمة 
اس���تنادا ال������ى توص��ي���ات 
العاملي���ة،  منظم��ة الصح���ة 
موضح���ا ان اجلمعي���ة تقوم 
بتوزي���ع صناديق ش���امل���ة 
مستحضرات طبية وتشم���ل 
املعقم���ات واألقنع���ة الواقي���ة 
ومقياس���ا للحرارة وكف��وف���ا 
معقم��ة والتي تأمل اجلمعي��ة 
ف���ي التمك���ن م���ن توزيعه��ا 
عل��ى جمي���ع طلب��ة املدارس 
احلك��ومي�����ة واألهلي���ة في 
الكويت وكذل��ك ف��ي التجمعات 
الكب���رى وغيرها  واألس��واق 
م���ن األماكن املهم���ة م��ع عقد 
احملاضرات التوعوي���ة والتي 
تعرف بكيفية استخ���دام هذه 

األدوات.

حنان عبدالمعبود
اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حالة وفاة 
بإنفلونزا اخلنازير H1N1 ليصل بذلك اجمالي 

عدد الوفيات الى 17 حالة.
واحلالة التي اعلن����ت عنها وزارة الصحة 
ملريضة تبلغ من العم����ر 58 عاما ادخلت احد 

املستشفيات العامة 24 اكتوبر املاضي، وكانت 
تعاني من ارتفاع في احلرارة وضيق وصعوبة 
في التنفس، وزيادة في الوزن وارتفع بضغط 
الدم وارتفاع السكر بالدم، ونظرا حلالتها احلرجة 
وغير املستقرة فقد مت حتويلها للعناية املركزة، 
حيث خضعت للتنف����س الصناعي والرعاية 

املكثفة وعوجلت باألدوية املضادة للڤيروسات 
واألدوية النوعية األخرى، اال انها توفيت مساء 
29 املاضي. ومن جانبه����ا اعربت الوزارة عن 
خالص العزاء واملواساة ألسرة الفقيدة وذويها 
س����ائلني املولى عز وجل ان يتغمدها بواسع 

رحمته ويسكنها فسيح جناته.

ص����رح مدير ادارة العالقات العام����ة واإلعالم بوزارة الصحة 
فيصل الدوسري بأن وزير الصحة د.هالل الساير ويرافقه وكيل 
الوزارة د.ابراهيم العبدالهادي س����يفتتحان مختبر الڤيروسات 
مبستش����فى العدان التابع ملنطقة األحمدي الصحية غدا في متام 

الساعة الواحدة ظهرا. 
واضاف الدوس����ري ان افتتاح هذا املختبر يأت��ي اس����تكماال 
الفتتاح باقي املختبرات في جميع محافظات الكويت وذلك تلبية 
الحتياج����ات املواطنني واملقيم���ني للفحص وب�الس����رعة املمكنة 
وإخبارهم بالنتيجة أوال بأول باالضافة الى معرفة األطباء بسرعة 

تشخيص مرض انفلونزا اخلنازير.

ومن جهة أخرى ذكر الدوسري بأنه نظرا ألهمية التعاون بني 
وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم العالي سيتم غدا في الساعة 
العاشرة صباحا في ديوان عام وزارة الصحة بالصليبيخات توقيع 

اتفاقية تعاون بني وزارة الصحة وكلية الطب. 
واوضح الدوسري ان االتفاقية تتم بحضور كل من وزير الصحة 
د.هالل الساير ووكيل الوزارة د.ابراهيم العبدالهادي ممثلني عن 
وزارة الصحة، واضاف بأنه سيمثل وزارة التعليم العالي كل من 
وزيرة التربية ووزيرة والتعليم العالي د.موضي احلمود ورئيس 
جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد وعميد كلية الطب د.فؤاد العلي 

واألساتذة املساعدين لعميد كلية الطب. 

شدد وزير الصحة د.هالل 
الس����اير امس عل����ى ضرورة 
تعجيل اج����راءات ازالة املبنى 
القدمي واعادة بناء مستش����فى 
جديد للدرن وجتهيزه بأفضل 
الطواق����م الفني����ة واملع����دات 
الطبية وتخصيص  واالجهزة 
قسم للعناية املركزة. وقال عقب 
قيامه بجولة تفقدية مبنطقة 
الصب����اح الصحية مع قيادات 
الوزارة ان����ه متت دعوة وزير 
االشغال العامة والبلدية د.فاضل 
صفر لزيارة موقع مستشفى 
الدرن لالس����راع واالنتهاء من 
االجراءات املطلوبة العادة بناء 

املستشفى في اسرع وقت.
وكش����ف د.الس����اير عزم 
ال����وزارة انش����اء مستش����فى 
تخصص����ي لالطف����ال يض����م 
جميع تخصصات االطفال في 
مكان واحد في منطقة الصباح 
الصحية لتقدمي الرعاية الصحية 
خالل الفترة املقبلة وذلك ضمن 

الصحية ف����ي البالد من خالل 
تطوير اداء العمل فنيا واداريا 
ومعاجلة اوجه القصور ومكامن 
اخللل. واكد د.الساير حرص 
واهتمام القيادة السياسية بدعم 
اخلدمات الصحية وتطويرها، 
مضيفا ان الوزارة ماضية في 
مس����يرة اس����تكمال وحتسني 
اخلدم����ات وتطويرها في كل 

املراكز الطبية في الكويت.

خطط الوزارة لتطوير واالرتقاء 
املقدم����ة. وذكر ان  باخلدمات 
مواقف السيارات متعددة االدوار 
في مستش����فى الصباح سيتم 
االنتهاء منها خالل 12 ش����هرا 
بسعة الف سيارة، مؤكدا انها 
ستؤدي الى تخفيف العبء على 
املراجعني والزوار للمستشفى. 
واكد د.الساير ان الهدف من هذه 
الزيارة هو تلمس مواطن اخللل 

ان وج����دت واملعوقات لوضع 
اجلهود الالزمة لتذليلها اضافة 
الى االطالع على س����ير العمل 
والبحث عن االفضل ملصلحة 
املرضى. وقال ان الفترة املقبلة 
ستش����هد تطورا في اخلدمات 
الصحية في مختلف املجاالت 
الطبية، مشيرا الى ان الوزارة 
بدأت بوضع خط����ط قصيرة 
وطويلة املدى لتحسني اخلدمات 

د.هالل الساير ومسؤولو »الصحة« خالل جولة تفقدية مبنطقة الصباح الصحية

د.يوسف النصف

د.حسني املطيري مترئسا االجتماع

د.ابراهيم العبد الهادي


