
محلياتالجمعة  6  نوفمبر  2009   4

الرشود: التخدير ذو مكانة مميزة ونسبة الوفيات 
والمضاعفات في الكويت تواكب النسب العالمية

حسين: H1N1 متوسط الشدة وأغلب الوفيات نتيجة أمراض مزمنة
دعيج: الوزارة انتهجت الش�فافية والناطق الرس�مي يعلن عن األخبار أواًل بأول لتفادي أي تسييس للقضية

الش�طي: م�ن حكم�ة اهلل أن ين�زل بعب�اده الب�اء والمح�ن بي�ن الحي�ن واآلخ�ر ليلجئه�م إلي�ه

املؤمتر بتوصيات من شأنها 
النهوض مبس���توى اخلدمات 
الصحية في البالد، مشيدا في 
الوقت نفس���ه بجهود اللجنة 
املنظمة للمؤمتر من حس���ن 

التنظيم والترتيب.
ق���ال رئيس  م���ن جانبه، 
املؤمتر د.محمد اخلش���تي ان 
املؤمتر يض���م ورش عمل في 
3 مستش���فيات مختلف���ة من 
مستشفى آلخر، وسيستمر ملدة 
3 ايام متتالية صباحا ومساء، 
ويضم املؤمتر عرضا االجهزة 
احلديث���ة واملتطورة املتعلقة 

باملوضوع.
وأوضح اخلشتي ان اللجنة 
العلمي���ة للمؤمتر عملت على 
تنويع املوضوعات واألوراق 
العلمي���ة ك���ي تش���مل اغلب 
املوضوعات املهمة في التخدير 
والتي ستشمل نواحي متعددة 
تخص التخدير العام واملوضعي 
وعالج اآلالم وتخدير نس���اء 
ووالدة وأطف���ال وتخدير املخ 

واألعصاب والقلب والصدر.

إلى أن  اخلنازير، باإلضاف���ة 
الكويت كانت في طليعة الدول 
التي وفرت األدوية واللقاحات 
ووسائل التعقيم ووزعتها على 
املستش���فيات واملستوصفات 
آلي���ة معينة،  وتصرف وفق 
موضحا أن عقار )TamFlu( ال 
مينع املرض ولكنه يخفف من 
أعراضه ويقلل من مدة املرض 
والتي قد تت���راوح بني 7 و10 
أيام، مشيرا إلى إشادة امللحق 
الصحي بالس���فارة األميركية 
الكويت  التي بذلتها  باجلهود 

في مكافحة املرض.
ولفت إلى أن الوزارة انتهجت 
مبدأ الشفافية في التعامل مع 
امل���رض حيث يعل���ن الناطق 
الرسمي األخبار أوال بأول حتى 
نتفادى أي تسييس للقضية.

وح���ث الناس على الذهاب 
ملوس���م احلج هذا العام قائال 
سيكون موسم احلج هذا العام 
أفضل املواسم على اإلطالق فال 
داعي للتخوف ومكة على مدار 

تاريخها لم تصب بأي وباء.
وش���دد على أن���ه كان من 
املعارض���ني إلغ���الق املدارس 
بسبب املرض مشيدا باخلطة 
التي وضعتها وزارتا الصحة 

والتربية ملواجهة املرض.
ومن جهته أكد أستاذ احلديث 
بكلية التربية األساسية د.محمد 
الش���طي أن من نعم اهلل على 
عباده املؤمن���ني أن ينزل بهم 
الشدة والضر والبالء واحملن 
بني احلني واألخر ليلجئهم إليه 
ويكفر بها سيئاتهم ويرفع بها 
درجاتهم، مؤكدا على ضرورة 

صبر املؤمن على البالء.
وشدد الشطي على ضرورة 
الرضا بقضاء اهلل وعدم اجلزع 
واألخذ باألسباب وأن نتوكل 
على اهلل دون تواكل، الفتا إلى 
حديث رسول اهلل ژ »تداووا 
فإن اهلل عز وجل لم يضع داء 

إال وضع له دواء«.

العمليات في جميع املستشفيات 
وتزويده���ا بأح���دث املعدات 
اخلاصة بالتخدير وعالج اآلالم، 
وأعرب عن تطلعه الن يخرج 

املستشفي في 16 � 6، املرحلة 
الثانية كانت بداية شهر رمضان 
وعودة املصطافني واملعتمرين، 
واملرحل���ة الثالثة وهي بداية 
الدراس���ي واملتوقع أن  العام 

تستمر إلى ديسمبر املقبل.
وأوض���ح دعي���ج ان عدد 
املصاب���ني قد قف���ز إلى 6000 
مص���اب، موضحا ان أضعاف 
هذا العدد لم يتم تشخيصهم 
وهذا يدل على ضعف املرض 
وبالتالي فإن حالة الهلع التي 
يعيشها الناس غير مبررة، ألنه 
بعيدا عن التهويل اإلعالمي أو 
تسييس حجم املرض فإن عدد 
الوفي���ات بل���غ 20 حالة فقط 
وهو رقم أق���ل بكثير من عدد 
ضحايا حوادث السيارات في 
أحد الطرق الدائرية، مش���يدا 
باإلجراءات التي اتخذتها الوزارة 
وتفعيل اجلسم الصحي كامال 
ملواجهة امل���رض وتخصيص 
جناح كامل في كل مستشفى 
الس���تقبال مرض���ى انفلونزا 

احتفلت إدارة الطوارئ الطبية صباح امس بافتتاح مركز اسعاف 
الزهراء مببنى املركز الصحي بحض���ور مختار منطقة الزهراء 
خليفة املطر ومدير اإلدارة د.فيصل الغامن ورئيسة مركز الزهراء 
الصحي بدرية عبدالس���الم ورئيس مركز إطفاء مشرف العقيد 

عبداهلل مبارك وقائد منطقة إسعاف حولي عبداهلل خلف.
ب���دأ احلفل بتالوة عطرة من القرآن الكرمي تبعها عرض فيلم 
وثائقي عن تاريخ اإلس���عاف بالكوي���ت واجلهود التي يقومون 
بها في عملهم اليومي واالس���ت���عدادات في التعامل مع احلوادث 

الكبيرة.
وقال د.فيصل الغامن في كلمة له خالل االحتفال: انه ملن دواعي 
سروري وافتخاري ان أرعى اليوم حفل افتتاح احد مراكز اإلسعاف 
املهمة في منطقة الزهراء والذي يعد من املراكز االستراتيجية من 
حيث الكثافة السكانية، حيث اننا ومن توجيهات وزير الصحة 
د.هالل الساير الذي يحرص على إنشاء وافتتاح مثل هذه املراكز 
التي تس���اهم في تطوير االداء لرجال الطوارئ الطبية وتغطية 

اكبر قدر من املناطق خلدمة املواطن واملقيم في البالد.
وأكد الغامن »اننا نس���عى جاهدين للوصول الى مكان احلدث 
ف���ي الوقت املطلوب وانني من هنا يس���عدني ان أبلغكم اننا لم 
نتوقف عند هذا احلد بل اننا طامحون الى املنافس���ة العاملية من 
خالل التوزيع اجلغرافي ملراكز اإلسعاف وهناك دراسة الستخدام 

االسعاف اجلوي للحاالت التي تتطلب ذلك.
وتابع: ال يوجد شك انه ال نستطيع االستغناء عن دعم القطاع 
اخلاص واملؤسس���ات احلكومية في جمي���ع قطاعاتها، حيث ان 
هذه اخلدمة تخدم اجلميع، فتعاونهم عنصر اساس���ي لالسراع 
في اجناز اخلطط املس���تقبلية لتدعيمها بالتكنولوجيا احلديثة 

متمنني للجميع السالمة.
ومن جانبها، اش���ادت رئيس���ة مركز الزهراء الصحي بدرية 
عبدالسالم بجهود ادارة الطوارئ في إنشاء مركز اسعاف لتغطية 
منطقة الزهراء واملناطق احمليطة بها، خصوصا بعد ان قدمت طلب 
إنشاء هذا املركز وقامت وزارة الصحة بترجمة هذا الطلب وإنشاء 
املركز وجتهيزه بكل املعدات الطبية وسيارتي اسعاف جديدتني، 
متوجهة بالشكر الى وزير الصحة د.هالل الساير وجميع العاملني 
باإلدارة الطبية وعلى رأسهم مدير االدارة د.فيصل الغامن. وأعلنت 
عبدالس���الم عن إنش���اء جلنة مخصصة من قبل مختار منطقة 
الزهراء واجلمعيات التعاوني���ة وجمعيات النفع العام واإلدارة 
العام���ة لإلطفاء وإدارة الطوارئ الطبية، وذلك بهدف مس���اعدة 
الناس في مناطق جنوب الس���رة وتلبية جميع احتياجاتهم من 
قبل تلك اجلهات احلكومية وذل���ك بتضافر جهود اجلميع بهذه 
اللجن���ة. وتال ذلك جولة في معرض للمعدات الطبية وبعدها مت 

توزيع الدروع التذكارية.

التخدي���ر في أعرق اجلامعات 
العاملية.

واشار الرشود الى ان وزارة 
الصحة عملت على حتديث غرف 

اخلنازي���ر، موضحا أن هناك 
قرارا من وكيل وزارة الصحة 
الفئ���ات األكثر عرضة  يحدد 
للمرض وتأثرا به والتي عليها 
أن تأخذ الطعم للوقاية، مؤكدا 
على قدرة جسم اإلنسان على 
مقاومة املرض إذا كانت مناعته 

قوية.
ونصح احلضور بضرورة 
تقوية جهاز املناعة عن طريق 
احلرص على عدم إرهاق النفس، 
تناول األغذية السليمة وممارسة 

الرياضة بصورة منتظمة.
أك���د مدير  وم���ن جهت���ه 
مستش���فى األمراض السارية 
د.جمال دعيج أن االستعدادات 
ملواجهة امل���رض بدأت مبكرة 
منذ ش���هر إبريل املاضي بعد 
وص���ول حتذير م���ن منظمة 
الصح���ة العاملية، موضحا أن 
املستشفي طبق اخلطة العملية 
ملواجهة املرض من خالل ثالث 
مراحل األولي ظهور املرض في 
الصيف وكانت أول حالة تلقاها 

ان وزارة الصحة قامت بانشاء 
كلية التخدير ومن ثم البورد 
انها  الكويتي للتخدي���ر، كما 
تقدم بعثات لالطباء في مجال 

امللوثة بالڤيروس واألخرى غير 
املباش���رة يطلق عليها عدوى 
تل���وث األدوات وتنت���ج عن 
االس���تخدام املشترك لألدوات 
بني ش���خص مري���ض وآخر 
س���ليم خصوصا ان ڤيروس 
اإلنفلونزا يستطيع أن يعيش 
خارج اجلسم على أي سطح مدة 

تتراوح بني 2 و8 ساعات.
وشدد على ان طرق الوقاية 
سهلة وفي املتناول من خالل 
احلرص على النظافة الشخصية 
وغسل اليدين بصورة دورية 
مع عدم مالمسة العني أو الفم 
أو األنف وتغطية األنف والفم 
عند العطس وجتنب مخالطة 
املصابني عن قرب، مع ضرورة 
تعقيم األس���طح املختلفة في 
املن���زل باملطه���رات املتعارف 
عليها، الفتا ألهمية دور  األسرة 
في تعليم أفرادها السلوكيات 

الصحية السليمة.
الوزارة في  وأشار جلهود 
توفير الطعم اخلاص بانفلونزا 

حنان عبدالمعبود
أكد وكي���ل وزارة الصحة 
املس���اعد لش���ؤون اخلدمات 
الطبية املساندة د.راشد الرشود 
ان التخدير في الكويت ذو مكانة 
مميزة، مش���يرا الى ان نسبة 
الوفيات واملضاعفات الناجتة 
تتناس���ب والنس���ب العاملية 
م���ع االخذ في االعتبار نوعية 
املرض���ى وانواع االمراض في 
البالد. واضاف الرشود في كلمة 
له ألقاها صباح امس نيابة عن 
وزير الصحة د.هالل الساير في 
افتتاح مؤمتر الكويت الثالث 
العالم يش���هد  ان  للتخدي���ر 
تطورات واس���عة في جميع 
التقدم  مجاالت احلياة بفضل 
التكنولوج���ي والذي صاحبه 
تطور كبير في مجال التخدير 
والعناي���ة املرك���زة ومجاالت 
الط���ب كافة، وذك���ر ان هناك 
نقالت كبيرة وتقدما ملحوظا 
فيما يخص املعدات واألجهزة 
واالدوية اخلاص���ة بالتخدير 
الى  والعناية املركزة، مشيرا 

أسامة دياب
إميانا منها بضرورة تسليط 
الضوء على أهم املس���تجدات 
على الساحة الكويتية، أقامت 
الديوانية الش���هرية جلمعية 
اإلص���الح االجتماع���ي ندوة 
بعنوان إنفلونزا اخلنازير بني 
الوقاية والعالج مس���اء أمس 
األول بحضور رئيس خدمات 
الصحة العامة مبنطقة العاصمة 
الصحية د.عادل مال حس���ني 
ومدي���ر مستش���فى األمراض 
السارية د.جمال دعيج وعضو 
هيئة التدريس بكلية التربية 
األساسية وأستاذ علم احلديث 
د.محمد الشطي ولفيف من رواد 

الديوانية.
في البداية أكد رئيس خدمات 
الصحة العامة مبنطقة العاصمة 
الصحية د.عادل مال حسني ان 
إنفلونزا اخلنازير هو  مرض 
مرض ڤيروس���ي من س���اللة 
جديدة لڤي���روس اإلنفلونزا 
ظهر قبل 6 أشهر في املكسيك 
ثم انتشر في أميركا ومنها إلى 
مختلف دول العالم ليتحول إلى 
وباء عاملي، مشيرا إلى أن هناك 
مبالغة وحالة هلع غير مبررة 
من املرض، موضحا أنه مرض 
بسيط إلى متوسط الشدة حاله 
مثل حال اإلنفلونزا املوسمية 
بل ان األنفلونزا املوسمية قد 
تكون أكثر شدة منه، الفتا إلى 
أن أغلب الوفيات التي نتجت 
انفلونزا اخلنازير  عن مرض 
كانت نتيج���ة أمراض مزمنة 

يعاني منها املرضي.
وأوضح حسني أن الڤيروس 
يعيش ويتكاث���ر في اجلهاز 
التنفسي في احللق والبلعوم 
واألن���ف، مش���يرا لطريقتني 
النتق���ال الع���دوى أحداهم���ا 
مباشرة تعرف بعدوى الرزاز 
وحتدث أثناء الكالم والعطس 
إفرازات  والسعال أو مالمسة 
األنف والفم واألغشية املخاطية 

افتتح مؤتمر الكويت الثالث للتخدير نائبًا عن وزير الصحة

خالل ندوة بعنوان »إنفلونزا الخنازير بين الوقاية والعالج«

د.قيس الدويري

د.راشد الرشود مفتتحا مؤمتر الكويت الثالث للتخدير

د.عادل مال حسني متحدثا في ندوة إنفلونزا اخلنازير 

شرح حول كيفية إسعاف احلاالت

)سعود سالم(

)سعود سالم(

»الطوارئ الطبية« افتتحت مركز إسعاف الزهراء: لتغطية أكبر قدر من المناطق لخدمة المواطن والمقيم

 »الصحة«: تسجيل 1078 إصابة جديدة 
بڤيروس »إتش1 إن1« خال أسبوع

مريضة خمسينية ترفع ضحايا »الخنازير« إلى 22

السفير الرومي يؤكد أهمية التعاون
في المجال الطبي بين الكويت واألرجنتين

رئيس البعثة األوكرانية يطلب
مساعدات طبية من الهال األحمر الكويتي

اعتماد ضوابط التغذية العاجية  بالقطاع االهلي

البرد  التنفسي ونزالت  اجلهاز 
واإلنفلونزا املوسمية مع دخول 
فصل الشتاء.وشدد على اهمية 
احلرص على الغس���يل املستمر 
لاليدي باملاء والصابون واستخدام 
املطهرات ومراعاة تغطية األنف 
والفم واستخدام املناديل الورقية 
عند الكحة أو العطس والتخلص 
منها بعد استخدامها بالطريقة 

اآلمنة.
الفئ���ات األكثر عرضة  ومن 
لالصابة باملرض فئات األطفال 
دون خمس س���نوات واحلوامل 
واملس���نني الذين تزيد اعمارهم 
عل���ى 65 عام���ا اضاف���ة ال���ى 
املصابني بأمراض مزمنة مثل داء 
الس���كري والربو وذوي املناعة 

املنخفضة.

أعلن���ت وزارة الصح���ة امس تس���جيل حالة 
وف���اة جديدة بڤيروس »ات���ش1 ان1« ملريضة في 
العقد اخلامس من العمر ليرتفع اجمالي الوفيات 
املسجلة في البالد نتيجة االصابة بهذا املرض الى 

22 حالة.
وأكد الناطق الرس���مي لوزارة الصحة د.قيس 
الدوي���ري، في تصريح لوكال���ة االنباء الكويتية 
)كونا(، ان املريضة كانت تعاني من امراض مزمنة 
وارتفاع في درجة احلرارة وآالم والتهاب حاد في 

الصدر.
واوض���ح د.الدويري انه مت حتويل احلالة الى 
العناية املركزة في ال� 26 من الشهر املاضي بعد ان 

كانت تراجع احد املستشفيات اخلاصة بسبب حالتها 
احلرجة وغير املستقرة، مشيرا الى انها خضعت 
للتنف���س الصناعي والرعاي���ة املكثفة وعوجلت 
باالدوية املضادة للڤيروس���ات واالدوية النوعية 

االخرى لكن وافتها املنية صباح امس.
واعرب د.الدويري عن خالص العزاء واملواساة 
ألس���رة الفقيدة وذويها سائال املولى عز وجل ان 

يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
وتعد حالة الوفاة هذه ال� 22 التي يتم تسجيلها 
في دولة الكويت منذ بداية االعالن عن ظهور حاالت 
االنفلونزا بڤي���روس »اتش1 ان 1« في حني متاثل 

اكثر من 99% من املصابني للشفاء.

أكد س���فيرنا لدى جمهورية االرجنتني سعود 
الروم���ي الليلة قبل املاضية اهمي���ة التعاون في 
املجال الطبي ب���ني الكويت وجمهورية االرجنتني 

الصديقة.
ج���اء ذلك في تصريح صحافي ل� »كونا« عقب 
اقامة السفير الرومي مأدبة غداء على شرف وزير 
الصحة االرجنتيني خوان منصور حضرها كبار 
مساعديه وعدد من السفراء العرب املعتمدين في 

بوينس ايرس.
وبني السفير رغبة القيادة السياسية في الكويت 
في تعزيز أواصر التعاون ليشمل استعانة اجلهات 
املتخصصة في الكويت بأفضل التخصصات الطبية 
االرجنتينية وخاصة ف���ي مجاالت امراض القلب 

واالمراض السرطانية والعصبية.
وقدم السفير الرومي عقب مأدبة الغداء هدية 
تذكارية لضيفه وزير الصحة االرجنتيني عبارة عن 
بوم كويتي ذهبي تعبيرا عن أصالة التقاليد الكويتية 

التي تعتبر رمزا للتقارب بني الشعوب.
من جهته، أعرب وزير الصحة االرجنتيني خوان 
منصور عن خالص شكره لسفير الكويت على كرم 

الضيافة واحلفاوة وحسن االستقبال.
وق���ال الوزير منصور ان بالده تتطلع لتعزيز 
اواصر التعاون مع الكويت في كل املجاالت، السيما 
في املجال الطبي، مشيرا الى رغبة وزارة الصحة 
االرجنتينية في إرسال وفد طبي لتبادل اخلبرات 

مع نظرائهم في الكويت.

باملرض.
الزي���ادة في عدد  ان  واك���د 
التوقعات  احلاالت تتماشى مع 
بزيادة أع���داد اإلصابة بأمراض 

اعلنت وزارة الصحة تسجيل 
1078 اصابة جدي���دة بڤيروس 
»ات���ش1 ان1« في الب���الد خالل 
اس���بوع، وقال الناطق الرسمي 
باسم الوزارة د.قيس الدوي��ري 
ل� »كونا« ان اجمالي عدد احلاالت 
التي مت تسجيلها في البالد منذ 
ابريل املاضي بلغ 7718 معظمها 
حاالت بس���يطة وشفيت متاما 
وع���ادوا الى ممارس���ة حياتهم 

الطبيعية.
واضاف الدويري ان الوزارة 
تتبع توصيات واجراءات منظمة 
العاملية ومركز مراقبة  الصحة 
األم���راض بالوالي���ات املتحدة 
املواطن���ني  األميركي���ة داعي���ا 
واملقيمني الى االلتزام باإلرشادات 
الوقائية للحد من انتشار العدوى 

قام رئيس البعثة األوكرانية لدى الكويت سيرغي 
بوشكارسكي بزيارة جلمعية الهالل األحمر الكويتي 
حي���ث التقى رئيس مجلس ادارة اجلمعية برجس 

البرجس.
وتقدم س���يرغي أثناء اللقاء بطلب الى امكانية 
تقدمي املساعدة الطبية ألوكرانيا في مواجهة وباء 

.H1N1 مرض انفلونزا اخلنازير

وأك���د أن رئيس الهالل األحم���ر الكويتي تفهم 
الظروف اإلنسانية للش���عب األوكراني في كيفية 

مواجهة هذا املرض.
مشيرا الى أن رئيس اجلمعية أكد له ان اجلمعية 
على اس���تعداد لتقدمي املس���اعدات اإلنس���انية أيا 
كان نوعها للجميع في ح���دود اإلمكانيات املتاحة 

للجمعية.

حنان عبدالمعبود
أصدر وزير الصحة د.هالل الساير عدة قرارات ادارية 
منها اعتماد االش���تراطات والضواب���ط املقررة لتنظيم 
مزاولة مهنة التغذية العالجية في املستشفيات واملراكز 
الصحية بالقطاع االهلي، كما ش���دد على أهمية مزاولة 
النش���اط في املراكز الصحية، كما مت تخصيص جلان 
للتفتي���ش الفني واالداري على املستش���فيات واملراكز 
الصحية، كما س���مي رئيس قس���م النساء والوالدة في 
مستشفى اجلهراء د.سامي الطاهر ورئيس قسم النساء 

والوالدة في مستشفى الفروانية.
من جهة اخرى، ش���كلت وزارة الصحة فريق عمل 
برئاسة وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون التخطيط 
واجلودة د.وليد الفالح للقيام بدراس���ة س���بل تطوير 
اخلدمات الصحية في الكويت وذلك بالتنسيق مع فريق 
البن���ك الدولي املناظر لالس���تفادة من برنامج التعاون 
الفن���ي املبرم مع حكومة الكوي���ت والبنك الدولي، كما 
سيتم التعاون مع الفريق املناظر لالستفادة من اخلبرات 

املتوافرة لديهم.


