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العتيبي: مريض السكر معرض
أكثر لإلصابة بإنفلونزا الخنازير

أكد رئيس مرك���ز النهضة الصحي د.محمد العتيبي ان مريض 
السكر تسهل إصابته بالڤيروسات وامليكروبات، ألن ارتفاع نسبة 
السكر في الدم يس���اعد على تكاثر امليكروبات، ويضعف املناعة، 
خاصة في حاالت كبار الس���ن، واملرض���ى الذين ال يواظبون على 

تناول العالج.
وأضاف في كلمة مبناسبة االحتفال باليوم العاملي للسكر في مركز 
الفروانية الغربي خالل محاضرة بعنوان »مكافحة السكر باملعرفة 
والوقاية« ان إصابة مريض السكر بعدوى إنفلونزا اخلنازير تؤدي 
الى انهيار مناعته متاما، ما يؤثر سلبا على وظائف بعض األجهزة 
احليوية، وتتضاعف لديه أعراض اإلصابة بالڤيروس، سواء كانت 

الكحة، او االرتفاع في درجات احلرارة مقارنة باإلنسان العادي.
وقال ان إصابة مريض السكر بڤيروس إنفلونزا اخلنازير ستؤدي 
الى التهابات في بعض أجهزة اجلس���م ومنها الكلى، ويكون وقتها 

في حاجة الى زيادة جرعة األنسولني، التي يتناولها.

حذرت مديرة ادارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة 
د.عبير البحوة من االلتفات الى املصادر غير الرسمية 
او غير العلمي����ة او الناجتة عن آراء او اجتهادات 
اللقاح املضاد  شخصية، واالش����اعات بخصوص 
لڤيروس انفلونزا اخلنازير، مؤكدة انها غير مثبتة 
علميا ولم تصدر بها قرارات رسمية، داعية جميع 

املواطنني واملقيمني الى اخذ اللقاح.
واضافت في تصريح للصحافيني ان وزارة الصحة 
تتبع افضل املصادر الدولية العلمية املثبتة باألدلة 
العلمية وتتبع التعليمات الرس����مية الصادرة من 
املراك����ز الدولية اخلاصة مبتابع����ة موضوع وباء 
انفلونزا اخلنازير، ومتابعة معلومات اللقاح، ومواكبة 

العالم في املعلومات احلديثة.
واشارت الى انه ال يوجد اي دليل علمي على ان 
اللقاح يس����بب اي تشوهات او مضاعفات للجنني 
وامنا التخوف الذي يحدث حاليا نتيجة عدم الرجوع 
للمصادر العلمية املثبتة واالعتماد على رأي بعض 
اجلهات غير املستندة الى براهني علمية مثل لقطات 
الڤيديو او الرسائل االلكترونية التي ال يعمل مصدرها 
وال من يقوم بها ويوزعها الى جانب التخوف من 
كونه جديدا على مستوى العالم وهذا تخوف عادي 
ومتوقع وال يعني فشل اللقاح، كما ان من حق اي 
فرد التخوف اذا لم يتبع املصادر العلمية املثبتة، 
كما ان����ه ال يوجد حتى اآلن اي مصدر علمي يؤكد 
على ان اللقاح يسبب عجزا جنسيا وقد طلبنا ممن 
اثار هذه التخوفات املصادر التي استندوا اليها في 
االمر ولم يتم تزويدنا بأي دليل علمي ملموس، علما 
ان ما يثار هو مخاوف من كثرة االفتراءات التي ال 

يستند بعضها الى اي دليل.
وذكرت ان منظمة الصحة العاملية، ومركز متابعة 
االمراض CDC هما اللذان دعوا الفئات املس����تهدفة 
الخذ اللقاح، ومنهم احلجاج واملعتمرون لهذا املوسم، 
والعاملون بالقط����اع الصحي احلكومي من اطباء 
وممرض����ني وفنيني، واالطفال دون س����ن اخلمس 
س����نوات وكبار السن فوق 65 عاما، باالضافة الى 

املصابني بأمراض الدم والرئة والقلب والكلى والكبد 
املزمنة، واملصابني بأمراض نقص املناعة عموما، 
مبينة ان الدراس����ات اثبتت ان املصابني بالسمنة 
املفرط����ة يكونون اكثر عرض����ة لالصابة باملرض 

ومضاعفاته.
وتابعت: منظمة الصحة العاملية ومركز االمراض 
العاملي دع����وا احلوامل الخذ اللقاح الن احلامل اذا 
تعرضت للمرض فقد تكون العواقب غير بسيطة 
فقد تتعرض احلامل لالجهاض او للوالدة املبكرة، 
مشيرة الى ان الدراسات اثبتت ان هناك نسبة من 
احلوامل الالتي اصنب بانفلونزا اخلنازير قد تعرضن 
ملضاعف����ات اكثر وبعض احل����االت دخلت العناية 
املركزة مما ح����دا مبنظمة الصحة العاملية ووزارة 

الصحة على نصح احلوامل الخذ اللقاح.
واكدت د.البحوة ان من تعرض للوباء وشفي منه 
ومت اثبات اصابته بتحليل موجب، فهو ال يحتاج 
الى اخذ اللق����اح، الفتة الى ان من اصيب بأعراض 
مشابهة للمرض ولم تثبت اصابته بتحليل موجب 

فاألفضل له ان يأخذ اللقاح.
وعن االعراض اجلانبية للقاح قالت د.البحوة ان 
االعراض اجلانبية للقاح تشمل اعراضا موضعية في 
مكان االبرة من احمرار وألم بسيط وتورم سطحي 
بسيط، وتعب عام بسيط في اجلسم، وصداع بسيط 
او حرارة خفيفة جدا كنوع من التفاعل الذي يدل 
على ان اجلسم قد ابتدأ في اكتساب املناعة والتفاعل 
مع اللقاح ليبدأ اجلسم في بناء مناعته الذاتية بعد 
اللقاح والتي عادة تبدأ بعد اسبوعني من اخذ االبرة 
ولذلك كان نداء وزارة الصحة للحجاج بأخذ اللقاح 

قبل السفر للحج.
ولفتت ال����ى ان املمنوعني م����ن اللقاح هم من 
لديهم حساسية شديدة من جرعة سابقة من لقاح 
االنفلونزا املوسمية او من لديهم حساسية شديدة 
م����ن البيض واملقصود هو هبوط عام ش����ديد في 
اجلس����م او تورم شديد في اجلس����م اي ما يسمى 

.anaphylactic reaction

الجويان: افتتاح فصول خاصة لبطيئي التعلم في مدرستين جديدتين
أعربت مراقبة التربية اخلاصة في منطقة الفروانية التعليمية 
د.خلود اجلويان عن شكرها وتقديرها لوزيرة التربية د.موضي 
احلمود عل��ى رعايتها ومتابعتها املتواصلة وحرصها على تنفيذ 
مش��اريع تطوير التعليم لفئات التربي��ة اخلاصة وتقدمي جميع 
التسهيالت من أجل  جناح جتربة الدمج في فصول التعليم العام 

لهذه الفئة.
وتابعت قائلة: ان العديد من الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة 
لديه��م قدرات محدودة حتتاج ملن يكتش��فها وينميها ويوجهها 
الوجهة الصحيحة حتى نصل بهم إلى مس��تويات ميكن لهم من 
خاللها االندماج في املجتمع بشكل متميز يجعل منهم أشخاصا 

فاعلني يخدمون بلدهم.
وذكرت اجلويان ان مراقبة التربية اخلاصة في املنطقة تعكف 
اآلن على اتخاذ خطوات ملموس��ة الفتتاح الفصول اخلاصة في 
مدرستني جديدتني لبطيئي التعلم، اضافة الى املدارس االربع التي 
طبق بها برنامج الدمج للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة مبدارس 
التعلي��م العام، مش��يرة الى ان هذه اخلطوات تس��هم في جناح 
جتربة دمج طلبة »الداون« وبطيئي التعلم مع اقرانهم االس��وياء 
في مدارس التعليم العام عبر فصول خاصة بهم والتي ش��رعت 
الوزارة بدمجهم بها بعد التنسيق مع مكتب اخلدمة النفسية في 
املناطق التعليمية لتتولى اكتش��اف احلاالت وحصرها ثم دمجها 

في املدارس وتوزيع الطلبة على الفصول اخلاصة.
واوضحت ان مناهج بطيئي التعلم في فصول الدمج مبسطة 
وتتالءم مع قدراتهم احملدودة، إذ نقوم بتبسيط املناهج الصعبة 
واتاحة الوقت املناسب لهم اليصال املعلومة التي يتضمنها املنهج 
الذي يحتوي كل مناهج التعليم العام ولكن بش��كل مبسط حتى 

يس��توعبها طلبة »بطيئي التعلم«. مش��يرة الى أن طلبة الداون 
لهم كذل��ك مناهج خاصة تض��م اربع مواد دراس��ية تتمثل في 

الرياضيات والعلوم واللغة العربية والرعاية الذاتية.
وحول دوام طلبة بطيئي التعلم قالت اجلويان ان لديها أربعة 
فصول لبطيئي التعلم في مدرس��ة رقية املتوسطة بنات باشرت 
دوامه��ا وتواظب على الدراس��ة بش��كل يومي وس��ط اجراءات 
احترازية اتخذته��ا املنطقة التعليمية ومراقب��ة التربية اخلاصة 
للوقاي��ة من الڤيروس، مبينة ان طلب��ة بطيئي التعلم هم الطلبة 
الذي��ن يحققون اقل من 50% من مس��توى النج��اح طوال العام 
الدراس��ي ويخفقون في اجتيازهم تقوميات العام الدراس��ي في 
مادة أو أكثر ويرسبون ويتجاوزون العمر املناسب للمرحلة، أو 

من يتعلمون بدرجة اقل من الطلبة.
وزادت بقوله��ا: »إن أحد املعايير في الكش��ف عن هذه الفئة 
ه��و أن حاصل الذكاء يتراوح بني 75 و90 وحتتاج هذه الفئة الى 
تعديل في املناهج وطرق التدريس املستخدمة مع الطلبة في العمر 
نفس��ه في املدارس العادية، الفتة الى ان من أهم املشكالت التي 
يعاني منها الطلبة بطيئو التعلم تتمثل في سهولة تشتت االنتباه 
لديه��م داخل الصف، كما ان مدة االنتب��اه لدى الطالب قصيرة، 
فهو يفقد االهتمام والتركيز بسرعة، وهنا ميكن للمعلم العادي 
أن يس��تحوذ على انتب��اه هؤالء الطلبة من خ��الل تقصير مدة 
احلصة والتنويع في االس��اليب واالستراتيجيات التعليمية التي 
ميك��ن من خاللها مراعاة الفروق الفردية واالنتقال من الش��رح 
الى اثارة االسئلة وحتضير اوراق عمل مناسبة لالنشطة، مبعنى 
أن يقوم املعلم باس��تغالل كل ما هو ممكن جلذب االنتباه وعدم 

االكتفاء بطريقة الشرح العادية للطلبة.

بناء 3 مجمعات ألصحاب  االحتياجات 
الخــاصة بقيــمة 100 مليــون ديـنار

»الـداون« اعتبـارًا مـن  دوام طلبـة 
الفصـل الثاني مـع خطة وقائية شـاملة

وش���ددت احلم���ود ف���ي 
تصريحات للصحافيني عقب 
لقائها مراقبة التربية اخلاصة 
في منطقة الفروانية التعليمية 
د.خل���ود اجلويان على أهمية 
توفي���ر العناي���ة املثلى لفذة 
ذوي االحتياج���ات اخلاص���ة 
ومساعدتهم على التعلم، وتوفير 
جمي���ع التقني���ات التعليمية 
واملناهج املناسبة لتعليم هذه 
الفئة، مشيدة بتجربة برنامج 
الدمج التي طبقت في مدارس 
العام والتي ش���ملت  التعليم 
فئتي »متالزمة الداون وبطيئي 
التعلم« موضح���ة ان توفير 

على املرحلة املتوسطة.
مراكز مصادر التعليم

واختتمت وزي���رة التربية 
افادتها بان مش���روع جتهيز 
مراك���ز مص���ادر التعليم في 
املناطق التعليمية وإدارة التربية 
اخلاصة والتعليم الديني فجار 
توفير البنية التحتية وحتويل 
مش���روع انش���اء مركز وطن 
الى قطاع  العامل���ي  لالوملبياد 
اإلنش���اءات بعد حتديد موقع 

جديد في منطقة الرقعي.
الوزيرة  إلى ذلك كش���فت 
احلم���ود عن توج���ه الوزارة 

إع���ادة ترتي���ب عمل  نح���و 
التربية اخلاصة في  مراقبات 
املناطق التعليمية وقد شكلت 
جلنة متخصصة العداد دليل 
مراقبات التربية اخلاصة لوضع 
تصور ودراسة شاملة حول آلية 
العمل في هذه املراقبات من عدة 
جوانب تعليمية وادارية، اضافة 
الى تطوير املناهج الدراس���ية 
اخلاصة بطلبة برنامج الدمج 
في مدارس التعليم العام ووضع 
اخلطط الدراسية املناسبة لكل 
فئة من فئات ذوي االحتياجات 
اخلاصة الذين شملهم برنامج 

الدمج.

الفنية قبل اعتماد  املواصفات 
الترس���ية من قبلها وينطبق 
التوجه نفس���ه على مشروع 
توفير جهاز داتا شو وكمبيوتر 
وشاشة عرض لكل مختبر علمي 
ومرسم وورشة جلميع مدارس 

املراحل التعليمية الثالث.
وأشارت وزيرة التربية الى 
ان مش���روع حتديث وتطوير 
االدوات واالجهزة والوس���ائل 
املختبرية للعل���وم للمراحل 
التعليمي���ة الث���الث واملعاهد 
الدينية ومدارس التربية اخلاصة 
فتمت املرحلة األولى )للمدارس 
الثانوي���ة( وحاليا يتم العمل 

طلبة الداون )الدمج اجلزئي( 
في مدارس ذوي االحتياجات 
اخلاص���ة بالتعلي���م اخلاص 
الستكمال املرحلة املتوسطة، 
كما اتيح لهم االلتحاق بورش 
التربية الفكري���ة في التعليم 
النوعي ومنحهم الدرجة السابعة 
وظيفيا وستكون هذه الورش 
مستعدة الستقبالهم بعد العيد 
مباشرة، باالضافة للعمل على 
التعليم  ف���ي  املدارس  جتهيز 
العام لدمج هؤالء الطالب دمجا 
جزئيا اعتبارا من العام الدراسي 

.2012/2011
ومضت قائلة: »إن دوام طلبة 
الفصل  الدوام سيكون خالل  
الدراس���ي الثاني، وذلك ضمن 
خطة وقائية وضعتها وزارتا 
الصح���ة والتربي���ة للوقاية 
من انتش���ار ڤيروس انفلونزا 
اخلنازير بعد ان سبقهم زمالئهم 
من طالب والطالبات فئة بطيئي 
التعلم مبباشرة دوامهم املدرسي 

منتصف اكتوبر املاضي«.
برنامج الدمج

وأشادت احلمود باجلهود التي 
تبذلها مراقبة التربية اخلاصة 
التعليمية  الفروانية  مبنطقة 
لتحقيق جناح جتربة برنامج 
الدمج في مدارس التعليم العام 
واخلطوات التعليمية والتربوية 
التي اتخذت من متابعة وحرص 
وتدقيق في أي انشطة تتضمن 
جوانب صحية أو تعليمية أو 
ثقافية او توعوية أو تربوية 
أو ترفيهية تتعلق بهذه الفئات 
اخلاصة من أجل اتخاذ جميع 
االجراءات التي من ش���أنها ان 
ترتقي باملستوى التعليمي لهذه 
الفئات، معربة عن شكرها لالهداء 
املتميز من مجلة »تواصل« الذي 
قدمته مراقبة التربية اخلاصة 
ويحتوي العديد من النشاطات 
التي قدمت في فصول الدمج.

األولى منه في مدارس املرحلة 
الثانوية.

وبخصوص مشروع توفير 
جهاز حاسوب ثابت لكل تلميذ 
في رياض االطف���ال واملرحلة 
االبتدائية الى جانب توفير جهاز 
حاسوب متنقل )الب توب( لكل 
طالب في املرحلتني املتوسطة 
والثانوية وقد مت ترحيله الى 
العام الدراسي املقبل حيث يتم 
اآلن االنتهاء من البنية التحتية، 
مستدركة بانه مت طرح مشروع 
احلقيبة االلكترونية للطالب 

ملناقصة عامة.
الوزيرة احلمود  وتطرقت 
الى توفير البنية التحتية من 
توصيالت شبكية واجهزة بث 
ملحقة واجهزة احلاسوب الثابتة 
واملتنقلة ف���ي جميع املدارس 
قائل���ة ان املناقص���ة اخلاصة 
بهذا املشروع طرحت للمرحلة 

الثانوية كمرحلة أولى.
واعلنت د.موضي االنتهاء 
من تركيب 70% من متطلبات 
املكتب���ة االلكترونية للمراحل 
التعليمي���ة الثالث، فضال عن 
االنتهاء من تركيب شاش���ات 
العرض في املسارح باملدارس 
أما شاشات الساحات اخلارجية 
)س���احات العلم( فجار طرح 
شاش���ات »LCD« كاشفة ايضا 
عن مشروع املختبرات اللغوية 
للمراح���ل التعليمي���ة الثالث 
بأنه مت تركيب 161 مختبرا في 
امل���دارس االبتدائية مقابل 171 

مختبرا للمدارس املتوسطة.
واما مشروع الفصل املتكامل 
التقنيات مع الشاشة االلكترونية 
جلميع فصول املراحل التعليمية 
ورياض االطف���ال فتم توريد 
اخلزان���ات والكمبيوترات اما 
الشاشة التفاعلية والداتا شو 
فسيتم توريدها بعد الترسية 
وعرضه���ا على جلن���ة فنية 
باملناقصات املركزية للتأكد من 

التعليم بأشكاله املختلفة لهذه 
الفئة وتقدمي كل ما يحتاجون 
إليه من خدمات وجميع السبل 
الكفيل���ة برعايته���م تربويا 
واجتماعيا وصحيا ونفسيا، 
جعل ترتيب الكويت في مصاف 
أوائل دول املنطقة التي اهتمت 

بذوي االحتياجات اخلاصة.
المنظومة التربوية

الكويت حملت  ان  واضافت 
على عاتقها النهوض باملنظومة 
التربوية بشكل عام وتوفير كل 
السبل التي من شأنها ان تنهض 
بركب التربية والتعليم وتطويره 
وفق متطلبات العصر، ووضعت 
العديد من اخلطط واملش���اريع 
التي  التعليمي���ة والتربوي���ة 
ستشرع بتنفيذها بدءا من العام 
2009 حت���ى 2013 وذلك ضمن 
مش���روع البرنام���ج احلكومي 
للتربية، مش���يرة ان من ضمن 
هذه املشاريع بناء مدارس التربية 
اخلاصة بواقع 3 مجمعات مبناطق 
حولي والفنطاس واجلهراء يتم 
تنفيذ هذا خالل 10 سنوات بقيمة 
100 مليون دينار وتس���توعب 
6000 طالب وعدد 1000 موظف 
بهدف تطوير وحتديث مدارس 
التربية اخلاصة وتوفير مكان 

مناسب.
ووصفت احلم���ود عملية 
الدمج ف���ي م���دارس التعليم 
العام بأنه���ا التطبيق العملي 
لدمج هذه الفئات في املجتمع 
على املستوى املدرسي وحتقيق 
مبدأ تكاف���ؤ الفرص التربوية 
العاديني  وتش���جيع املعلمني 
التربي���ة اخلاصة  ومعلم���ي 
على التعاون لتلبية احلاجات 
التعليمية اخلاصة للطلبة ذوي 

االحتياجات اخلاصة.
وبينت ان الوزارة ستشرع 
في اتاح���ة الفرص���ة للطلبة 
خريج���ي االبتدائ���ي من فئة 

مريم بندق
التربية  أعلن����ت وزي����رة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود في تصريحات خاص�ة 
ل� »األنباء« انه سيتم انشاء أول 

ثانويتني للمتفوقني.
وقالت الوزي����رة: يتم اآلن 
دراس����ة تنفيذ املشروع الذي 
ميثل ض����رورة الس����تيعاب 
أبنائن����ا وبناتنا م����ن الطلبة 
الذين يتميزون بقدرات خاصة 
ومواهب متميزة ويحتاجون 
الى خطط دراس����ية وبرامج 
تعليمية وكوادر تدريس����ية 
خاصة بهم لتدعيم وصقل هذه 
القدرات واملواهب وتوجيهها 
التوجيه السليم، خصوصا فيما 
يتعلق بالتخصصات العلمية 
التي حتتاجها كويت احلاضر 

واملستقبل.
ه����ذا، وعلم����ت »األنباء« 
ان الوزارة ت����درس اآلن عدة 
مواقع الختيار موقعني إلقامة 
مدرسة للبنات وأخرى للبنني 
في مناطق خيطان والساملية 

والرقعي.
13 مشروعًا

على صعيد متصل، كشفت 
الوزيرة د.موضي احلمود عن 
ان الوزارة بدأت في تنفيذ 13 
مشروعا تربويا متطورا لتزويد 
املدارس احلكومية بالوسائل 
التعليمي���ة احلديثة التي من 
االداء  ش���أنها ان ترفع كفاءة 
لدى املعلم وتساعد على تقدم 
مس���توى التعليم في املراحل 
الدراسية تنفيذا خلطط الوزارة 
واستجابة لالقتراحات النيابية 

املقدمة لها.
واكدت الوزيرة احلمود ان 
من ضمن هذه املشاريع مشروع 
تطبيق التعليم االلكتروني في 
مدارس وزارة التربية، مشيرة 
الى انه يتم اآلن تنفيذ املرحلة 

أكدت أنه يتم اآلن اختيار الموقعين المناسبين إلى جانب تنفيذ 13 مشروعًا
تعليميًا متطورًا تنفيذًا لتطلعات الوزارة واالقتراحات برغبة المقدمة من النواب

د. موضي الحمود لـ »األنباء«: بدأنا إجراءات
إنشاء أول ثانويتين للمتفوقين

تنفيذ المرحلة األولى من تطبيق التعليم اإللكتروني في المدارس الثانوية للعام الحالي

االنتهاء مـن 70% من متطلبات المكتبات اإللكترونية فـي المراحل التعليمية الثالث

البحوة: ال تلتفتوا إلى إشاعات اللقاح
وأصحاب السمنة المفرطة األكثر إصابة بـ »الخنازير«


