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مثبطات السعال تعجل بالشفاء

عادة ما ينتح عن التهابات ڤيروسية في الجهاز التنفسي.. والتدخين يعطل الشفاء

العجمي: السعال المزمن.. يختلف العالج باختالف األسباب

جمانة الشطي

العناية باالسنان في عيادة امليدان 

»الميدان« تشارك في يوم الصحة العالمي
ضمن اطار خطتها لتوسيع رقعة 
نشاطاتها ووفقا الستراتيجيتها 
القاضية بتحقيق أقصى س���بل 
التعاون والنشاط مع املؤسسات 
والشركات االخرى قامت عيادة 
امليدان املتنقلة بالتنسيق مع ادارة 
شركة نفط الكويت باملشاركة في 
معرض يوم الصحة العاملي وذلك 

على مدى يوم واحد.
وحرصت عيادة امليدان وهي 
العيادة الرائدة في مجال اخلدمات 
الطبية على تفعيل هذه اخلدمة 
غير املس���بوقة في الكويت من 
منطلق حرصها على صحة وسالمة 
اسنان اجلميع ورغبتها في توفير 
النصائح واالرش���ادات السليمة 
لالفراد، وعيادة امليدان املتنقلة هي 
في الواقع عبارة عن باص مزود 
ومجهز بعيادة اسنان متكاملة من 
الداخل وقادرة على تقدمي العالج 
واالستشارات للمراجعني في املوقع 

بقصد االستفادة من خدمات العيادة 
املتنقلة، وقام الطاقم الطبي املرافق 
للعي���ادة املجهز بأحدث االدوات 
والتقنيات بتقدمي االستش���ارات 
املناسبة للمراجعني مع  الطبية 
تقدمي النصائح واالرشادات حول 
كيفية احملافظة على صحة الفم 

واالسنان.
وقد اكدت مديرة ادارة التسويق 
والعالقات العامة في عيادة امليدان 
جمانة الش���طي ان هذه الزيارة 
تأتي مدادا خلدمات عيادة امليدان 
الس���باقة في تق���دمي اخلدمات 
الصحية باالضافة الى س���عيها 
خللق بيئة صحية ونشر التوعية 
الصحية مبا يخدم مصلحة افراد 

املجتمع.
ومن اجلدير بالذكر ان عيادة 
املي���دان ه���ي احدى الش���ركات 
التابعة للشركة املتحدة للخدمات 

الطبية.

الذي تزوره.
وقام���ت العي���ادة خالل هذه 
الزي���ارة بتقدمي خدمة الكش���ف 
املجاني للعاملني في الشركة الذين 
املتنقلة باالضافة  العيادة  زاروا 
الى فتح ملف مجاني لهم، وتوافد 
عدد كبير من العاملني في الشركة 

ُيعد السعال من أهم األسباب 
لزيارة الطبيب، إذ ال يكاد يوجد 
إنس����ان لم يعان من السعال في 
مرحلة من مراحل حياته، وعادة 
ما ينتج السعال احلاد عن التهابات 
ڤيروس����ية يتعرض له����ا اجلهاز 
التنفسي العلوي، مما ينتج عنه 
تهيج األغشية املبطنة ملجرى األنف 
واحللق والشعب الهوائية، الذي ما 
يلبث ان يزول تدريجيا خالل بضعة 
أيام. السعال يوصف، طبيا، باملزمن 
إذا استمر مدة تزيد على 3 أسابيع 
متواصلة، األمر الذي يسبب اإلزعاج 
والتوتر ويؤثر س����لبا في جودة 
النوم واحلياة العملية واالجتماعية 
لإلنسان. ويصف معظم املصابني 
بالسعال املزمن حالتهم بالسيئة، 
إذ يحرمون م����ن التمتع بالطعام 
واملشاركة في املناسبات االجتماعية 
والنوم الهادئ ويعانون من سوء 
املزاج وعدم مقدرتهم على الدراسة 
والعمل بصورة طبيعية، وكثرا ما 
يلجأ الشخص املصاب الى تناول 
العدي����د من املض����ادات احليوية 
املتوافرة في  الس����عال  وأدوي����ة 
الصيدليات وحتى املستحضرات 
العش����بية دون احلص����ول على 
النتيج����ة املرجوة وبعدها يذهب 
مضطرا لزي����ارة الطبيب، ويجب 
التنبيه الى ان السعال املزمن يعد 
عرضا داال على مش����كلة صحية 
نتيجة ألكثر من س����بب في أغلب 
األحيان، مما يجعل التش����خيص 
والعالج من أكبر التحديات التي 
تواجه األطباء، وفي السياق نفسه، 
قد يأخذ الشفاء التام من السعال 
املزمن زمنا لي����س بالقصير مما 
يتطل����ب تفهما كبيرا من املريض 

والطبيب على حد سواء.

أسباب السعال

إن للسعال أسبابا عديدة ميكن 
تلخيصها في اآلتي: السعال الناجت 
الته����اب احللق أو الش����عب  عن 
الهوائية احلاد وينتج هذا النوع 
من السعال بسبب التهاب ڤيروسي 
يصيب اجلهاز التنفسي العلوي مما 
يؤدي الى التهاب مجاري الهواء، 
وزيادة تهيجها، ويستمر حتى بعد 
انتهاء أعراض الزكام أو البرد احلادة 
كالرشح واحلرارة، وهذا من اكثر 
أسباب السعال املزمن شيوعا، وفي 
أغلب األحيان ال يستمر هذا النوع 

من السعال اكثر من 8 أسابيع، حيث 
يتالشى تدريجيا مع مرور الوقت 
م����ن دون عالج محدد، ويجب في 
هذه احلالة التأكد من عدم إصابة 
املري����ض بالتهاب رئوي أو غيره 
وذلك بإجراء الكشف الطبي وعمل 
أشعة سينية للصدر، وميكن ان 
يعان����ي بعض الن����اس املصابني 
باحلساسية املفرطة من هذا النوع 
من السعال وهو ما قد يكون مؤشرا 
ال����ى قابلية إصابته����م بالربو أو 
حساسية اجليوب األنفية، وُيعد 
التدخني املزمن وتأثيره السلبي في 
الشعب الهوائية من العوامل التي 
ال تساعد على الشفاء العاجل من 
هذه املشكلة، ويصعب أحيانا عالج 
هذا النوع من السعال املزمن، إال انه 
ميكن ملثبطات السعال، واالمتناع 
ع����ن التدخ����ني، وتن����اول بعض 
الهوائية  أنواع موسعات الشعب 
)Artovent( أو مضادات االلتهاب 
كمضادات الهستامني أو مستنشقات 
  )Flixotide, Pulmicort( الكورتيزون
ان تعجل بالش����فاء. وكذلك هناك 
السعال الناجت عن إفرازات األنف 
احللقية: ان هذا النوع من السعال 
يح����دث ع����ادة لدى األش����خاص 
الذين يعانون من أعراض التهاب 
وحساسية األنف واجليوب األنفية، 
إفرازات  الدائم بوجود  كالشعور 
تقطر في مج����رى األنف اخللفي 
ثم تتجمع في احللق، وتؤدي الى 
محاولة طردها أو بلعها باستمرار 

مما قد يس����بب الس����عال وتغير 
الصوت والتهاب احللق وأحيانا 
الشعور باالختناق أثناء النوم نظرا 
لنوبات تشنج احلبال الصوتية، 
وميكن ايضا ان يعاني الشخص 
املصاب من اعراض اخرى كزيادة 
العطاس وحكة األنف وس����يالنه 
أو  املستمر واإلحساس بالضغط 
الصداع في منطقة الوجه والناصية 
نتيجة النس����داد اجليوب األنفية 

والتهابها. وميكن عالج هذا السعال 
بتجنب مهيجات األغشية املخاطية 
لألنف واجليوب األنفية كالعطور 
والبخ����ور، واس����تعمال األدوية 
 Claritin,( الهس����تامني كمضادات 
Zyrtec( كما ميكن استخدام مضادات 
االحتق����ان )Decongestants( ذات 
املفعول السريع لبضعة أيام فقط 
وذل����ك لتجنب آثاره����ا اجلانبية 
والتع����ود عليه����ا، باإلضافة الى 
أنواع معينة من املضادات احليوية 
حسب مش����ورة الطبيب، أما في 
بع����ض احلاالت املس����تعصية أو 
الشديدة، فيمكن للطبيب املختص 
اللجوء ال����ى حبوب الكورتيزون 
)Prednisolone( ملدة ال تزيد على 
5 أيام وذلك للتخفيف من السعال 
الشديد في أسرع وقت، وهناك ايضًا 
السعال الناجت عن الربو الشعبي 
)Bronchial Asthma(: انه العرض 
املرضي الذي يعاني منه املصابون 
بهذا املرض املزمن، وهو من أعراض 
حساسية الشعب الهوائية، الذي 
ليس بالضرورة ان يكون مصحوبا 
بغيره من األعراض كضيق التنفس 
او صفير الصدر عند بذل اجلهد او 
التعرض لألبخرة، وعادة ما يزداد 
هذا النوع من السعال سواء قبل 
اخللود للن����وم، او عند التعرض 
للدخان او العطور القوية، وغالبا 
ما يكشف التاريخ املرضي إصابة 
أحد أفراد العائلة بالربو، وميكن 
التأكد من التشخيص عن طريق 

فحص وظائف الرئتني والذي غالبا 
ما يظهر انسدادا في مجرى الهواء 
ميكن عكس����ه بواسطة موسعات 
الهوائية قصيرة األمد.  الش����عب 
ويعال����ج هذا النوع من الس����عال 
املزمن مبستنشقات الكورتيزون 
)Inhaled Steroids( املضادة لاللتهاب 
وموسعات الشعب الهوائية طويلة 
 )Symbicort, Seretide( األم����د 
والتي يجب على الطبيب ش����رح 
آلية عملها وطريقة اس����تخدامها 
للمري����ض ومتابعة نتائجها على 
املدى الطويل، ويعاني ما نسبته 
80% من مرضى الربو من حساسية 
األنف املزمنة، ما قد يكون س����ببا 
إضافيا للسعال املزمن والذي يجب 
عالجه بصفة مستقلة كما تقدم. 
السعال الناجت عن ارجتاع حموضة 
 Gastro-Esophageal Reflux( املعدة
Disease(: او »حرقان الصدر« وهو 
احد االسباب اخلفية للسعال املزمن 
وينتج عن التأثير السلبي حلمض 
املعدة في الغشاء املخاطي للمريء، 
ما يؤدي الى تهيج الشعب الهوائية 
بطريقة غير مباشرة، ويتميز هذا 
النوع من السعال باشتداده بعد 
تناول الطعام او االستلقاء وخالل 
النوم، وميكن ان يسبب  ساعات 
نوبات اختناق أثناء النوم وشعورا 
بطعم حمضي عند االستيقاظ نظرا 
لس����هولة وص����ول احلامض الى 
جتويف احللق خالل ساعات النوم. 
وميكن عالج هذا النوع من السعال 
باالمتناع عن التدخني، والتقليل من 
تناول املنبهات واتباع نظام غذائي 
صحي، وكذل����ك بتناول مثبطات 
 Nexium, Losec,( حامض املع����دة
Pantazol(، ويجب التنويه الى ان 
عالج هذا النوع من السعال يأخذ 
في العادة وقتا طويال قد يصل الى 
3 اشهر، ولذا يجب على املريض 
أال يتوقف عن تن����اول الدواء اال 

باستشارة الطبيب.
وبناء عل����ى ما تق����دم، نؤكد 
ض����رورة ان يلج����أ املريض الى 
املعاناة  الطبيب عند  استش����ارة 
من السعال املزمن بدال من تناول 
العالجات املختلفة بدون وصفة 
العالجات  طبية، حيث تختل����ف 
باختالف األسباب والتي قد تضطر 
الطبيب الى إجراء فحوص معينة 
ووصف بعض األدوية قبل احلصول 

على النتيجة املرجوة.

gethealthykuwait.com األوقاف« تحارب السمنة مع«

البدر: »دايت كير« تقدم استشارات لتبنّي نظام غذائي صحي
رئيس الفحوصات ف���ي احلملة الوطنية 
الصحية gethealthykuwait.com ورئيس 
قطاع التشغيل في مستشفى طيبة راشد 
الفضالة: »نش���كر األمانة العامة لألوقاف 
على استضافتها للحملة الوطنية الصحية 
ومنحن���ا الفرصة للوصول لعدد أكبر من 
موظفي احلكومة. السمنة في الكويت هي 
مسألة خطرة تدعو لتبني أنظمة غذائية أكثر 
صحة ألن أكثر من 80% من األشخاص في 
الكويت يعانون من الوزن الزائد، إننا نعمل 
على حتدي املشكلة العامة التي تواجهها 
الكويت وسنستمر في نشاطاتنا للتواصل 
م���ع أكبر عدد ممكن من مجتمع الكويت«. 
ومنذ انطالق احلمل���ة الوطنية الصحية 
gethealthykuwait.com، زار فريق احلملة 
اكثر من 20 شركة خاصة ومركزا جتاريا، 
ومدرس���ة وهيئة حكومية، وقد ساعدت 
gethealthykuwait.com الكويت في خسارة 
1221 كيلوغراما من الدهون خالل 6 أشهر، 
وفي املرحلة األولى من احلملة التي انتهت 
في نوفمبر من الع���ام املاضي، فاز ايفان 
كريستوفك بالرحلة األولى الى جزيرة بالي 
بعدما خسر 8.8% من وزنه األولي خالل 28 
يوما من اتب���اع النظام الغذائي املقدم من 
احلملة، وفي املرحل���ة الثانية، فاز نواف 
الضبيان بالرحلة الى بالي بعد خس���ارته 
ل� 32 كيلوغراما من الدهون خالل 3 اشهر، 

ما يعادل 18.9% من وزنه األولي.

لتبن���ي نظام غذائي صح���ي، لهم وألفراد 
عائالتهم وأصدقائهم. زيارتنا األسبوعية 
ساعدت العديد من األشخاص حتى يومنا 
هذا وتواصلت مع أكثر من 3000 شخص 
من أجل الصحة الوطنية«. من جانبه، قال 

في املجتمع الكويتي من خالل تواجدنا في 
األماكن التي يقضي فيه���ا األفراد أغلبية 
أوقاتهم كالعمل واملدرسة، فبذلك نستطيع 
ان نقدم لهم االستشارات الصحية ومنكنهم 
من اتخاذ اخلطوات األساس���ية والالزمة 

أعلن���ت احلمل���ة الوطني���ة الصحية 
gethealthykuwait.com انه���ا اليوم قدمت 
فحوصات واستشارات شخصية ومجانية 
ل� 412 موظفا حكوميا خالل زيارات احلملة 
الى املؤسسات احلكومية حتى اآلن، وبزيارة 
املقر الرئيسي لألمانة العامة لألوقاف في 
الدسمة، وصل عدد املستفيدين من احلملة 
الوطنية الصحية منذ انطالقها في يونيو 

2009 الى 3194 شخصا.
وتنضم زيارة احلملة الوطنية الصحية 
العام���ة  gethealthykuwait.com لألمان���ة 
لألوقاف الى سلسلة الزيارات التي تقوم 
بها احلملة اس���بوعيا لتشخيص موظفي 
الش���ركات واملؤسسات احلكومية وطالب 
ومعلمي املدارس وزوار املراكز التجارية، 
وتسعى احلملة الوطنية الصحية حملاربة 
السمنة وأعراضها في الكويت، فيقدم فريق 
خبراء التغذية في احلملة التي أسس���تها 
كل من شركة دايت كير ومستشفى طيبة 
فحوصات لنس���ب الكوليسترول والسكر 
في الدم وحس���ابه ملؤش���ر كتلة اجلس���م 
واستشارات غذائية وصحية مجانا ألفراد 
املجتمع لتشجيعهم على تغيير منط حياتهم 
إيجابا الى حياة اكثر صحة. وقال رئيس 
خبراء التغذية في احلملة الوطنية الصحية 
gethealthykuwait.com ومدير العمليات في 
شركة دايت كير سامي البدر: »تسعى احلملة 
الوطنية الصحية للحد من عوارض السمنة 

الربو يمكن السيطرة عليه والتعايش معه
مرض الربو يصيب املجاري التنفسية ويؤدي 
إلى التهابها ومن ثم تضييقها وزيادة حساسيتها، 
وهو مرض ش��ائع يصيب نحو 4-32% من البشر 
وي��ؤدي الى عدد كبير من املراجعات الى اقس��ام 
الطوارئ وعيادات االطباء كما قد يؤدي إلى الوفاة 
في احلاالت الش��ديدة، يعتقد الكثير من الباحثني 
ان نس��بة االصابة بالربو ازدادت بسبب التدخني 
وزي��ادة التلوث واالعتماد عل��ى املواد الصناعية 
والكيميائية، كما ان الربو له عالقة مباشرة بالغبار 
واألتربة ومخلفات العث واحلشرات التي قد تسكن 
معنا في البيوت. إن الهواء النقي مع نسبة رطوبة 
مالئمة والسكن النظيف اخلالي من دخان السجائر 
يعتبر من اهم العوامل املساعدة على تفادي الربو 
وعلى حتسني فرص عالجه، وبالرغم مما يشاع عن 
مرض الربو إال انه ميكن عالجه والس��يطرة عليه 
والتأقلم معه ولكن البد للمريض والطبيب املعالج 
من التعاون للوصول ألحسن مستوى من السيطرة 
على املرض والتأقلم مع احلياة املنتجة، فهناك العديد 
من الرياضيني احملترفني املصابني بالربو املصاحب 
لرياضة اجلهد وهم يقومون بأخذ أدويتهم بانتظام 
حسب ارشادات الطبيب ثم يقومون بالتمرين أو 
حتى املنافسة الرياضية ويعيشون حياتهم مثل اي 
انسان عادي يحب الرياضة ويستمتع باملنافسة. 
مرض الربو كما يعلم القارئ مرض شائع جدا، وهناك 
الكثير من املرضى الذين يعانون منه، ونظام عالج 
الربو يخضع ملراجعة مستمرة من قبل املختصني، 
وهن��اك جهات علمية عاملية تضع ضوابط وطرق 
العالج وتصدر هذه الضوابط بناء على أفضل األدلة 
العلمية املتوافرة وتتم مراجعتها بصورة دورية كل 
سنة أو سنتني وتصدر اجلهات الصحية في كثير 
من الدول ارشادات لعالج الربو وهناك ارشادات 

سعودية يتم مراجعتها بصورة دورية.
ويتطلب عالج الربو تفهم التغيرات التي حتدث 
وتزيد من اعراض الربو، لذلك على الطبيب احلصول 
على معلومات مفصلة عن املرض من املريض، واذا 
كان املريض يتناول عالج الربو ولكنه ال يش��عر 
بالتحسن، يجب حينئذ البحث عن سبب ذلك، كأن 
يكون املريض غير منتظم في أخذ العالج أو ال يجيد 
اس��تخدام العالج او يحتاج الى تعديل في جرعة 
أو نوع العالج كما سنبني الحقا. كما يجب البحث 
عن اس��باب زيادة اعراض الربو كالتهاب اجليوب 
االنفية او توق��ف التنفس او ارتداد احلمض الى 
املريء وعالجها. كما يجب جعل بيئة غرفة النوم 
مناسبا جدا، حيث يفضل عدم استخدام السجاد 
)املوكي��ت( في غرف املصاب��ني بالربو الليلي ألنه 
وسط مناس��ب جدا لعيش عثة الغبار كما ينصح 

بتنظيف غرفة الن��وم والفراش بصورة منتظمة 
من الغبار وغس��ل الشراش��ف وأكياس املخدات 
بصورة منتظمة وعدم السماح للحيوانات االليفة 

بدخول غرف النوم.
النظام العالج��ي للمرضى املصابني بالربو أو 
حساسية الصدر، فالعالج في اساسه يتكون من 

البخاخات وفي بعض االحيان بعض االقراص.
وبخاخات الربو تتكون في االساس من نوعني، 
النوع األول موس��عات الشعب أو ما يعرف ايضا 
باالدوية املسعفة ومنها بخاخ الفينتولني وتؤخذ 
عند اللزوم أو عند احس��اس املريض بضيق في 
التنفس والنوع الثاني االدوية الواقية وتأخذ عادة 
بانتظام مرتني أو مرة باليوم حسب وصف الطبيب. 
أما البخاخ املس��عف فعلى املريض تناوله في أي 
وقت احتاج إليه. والفكرة من اس��تخدام االدوية 
الواقي��ة ه��ي تغير فهم آلية م��رض الربو، حيث 
ينظ��ر االطباء اآلن ملرض الرب��و على أنه التهاب 
يحدث في مجاري وقصبات الهواء ويحدث اعراض 
الربو. فآلية مرض الرب��و اكثر بكثير من مجرد 
انقباض العضالت في قصبات الهواء مما يحدث 
ضيقا في مجرى التنفس. وتهدف االدوية الواقية 
الى وق��ف االلتهاب في قصبات الهواء ويتم ذلك 
على عدة مستويات وبعدة ادوية فالستيرويدات 
)الكورتيزون( املدعمة مبوسعات الشعب طويلة املدى 
تعمل على مستوى معني لوقف االلتهاب ومضادات 
الليوكوتراييز )سنجلويير( تعمل على مستوى آخر 
وهكذا تستمر محاوالت االطباء والباحثني للوصول 
إلى أدوية واقية جديدة. وبفضل اهلل فإن النسبة 
العظم��ى من مرضى الربو يس��تجيبون لالدوية 
الواقية املتمثلة في البخاخ��ات الواقية. واطمئن 
القراء الى أن هذه االدوية آمنة في االستخدام اذا 
استخدمت حسب وصفات الطبيب املختص وهناك 
خبرة طويلة للمعاجلني مع هذه االدوية تصل الى 
عدد كبير من الس��نوات كما ان هذه االدوية آمنة 
االستخدام اثناء فترة احلمل والرضاعة. وهناك 
اعتقاد لدى املرضى بأن الربو ميكن عالجه بصفة 
قاطعة ونهائية بحيث تنقطع االعراض متاما وال 
ترج��ع مرة أخرى، لذلك من امله��م ان يعرف ان 
الربو ليس له عالج قاطع ونهائي مثله في ذلك مثل 
مرض السكر والضغط وغيرها وذلك نظرا لوجود 
العاملني املهمني في تكوينه وهما االستعداد الوراثي 
واحملسسات اخلارجية، إال اذا مت عزل االنسان عن 
بيئته متاما وهذا غير ممكن، ولكن مبحاولة جتنب 
احملسسات البيئية واستعمال االدوية الفعالة ميكن 
للمص��اب ان يعيش حياة طبيعية هادئة من دون 

أزمات ربوية أو أعراض مزعجة.

بقل�م: د. مب�ارك جويع�د العجمي 
اختصاصي األمراض الصدرية واجلهاز 
التنفسي حائز على البورد األميركي 
والكندي في األمراض الباطنية والزمالة 
الكندية لألمراض الصدرية واجلهاز 
التنفسي، من قس�م أمراض الصدر 
واجلهاز التنفسي في مستشفى طيبة  

االخصائيتان سارة سالم ونورة العسكر تقدمان االستشارة ملوظفة باألمانة العامة لألوقاف

رؤساء مجالس األقسام األسبوع المقبل

»الصحة« تتوجه إللغاء فحص األشعة للوافدين

الكندري: 13 شخصًا فحصوا بمركز الجهراء 
لفحص المقبلين على الزواج في اليوم األول

برنامج تلفزيوني إلنقاص الوزن عند المراهقين
اعد اختصاصي التغذية وعضو هيئة التدريس في 
كلية العلوم الصحية د.أحمد راشد الهيفي برنامجا 
تلفزيونيا غذائيا يستهدف بصورة رئيسية انقاص 
الوزن عن����د املراهقني ويع����د االول من نوعه على 

مستوى دول اخلليج العربي.
وق����ال ل� »كونا« أمس مبناس����بة انطالق حملة 
توعوية إلنقاص الوزن االس����بوع املقبل ان الهدف 
من البرنامج هو تشجيع فئة املراهقني على انقاص 
أوزانهم من 10 الى 20% من الوزن الزائد خالل ستة 

اشهر.
وأوضح ان احلملة س����تكون عبارة عن حلقات 
تلفزيونية توعوية يش����ارك فيه����ا املراهقون مع 
شخصيات سياسية ورياضية وفنية واختصاصيي 
تغذية وخب����راء من داخل الكويت وخارجها بهدف 
تشجيع املشاركني على االبتعاد عن العادات السيئة 
واخلاطئة في االكل مشيرا الى انه سيتم منح املشاركني 
جوائز قيمة بعد تخفيف اوزانهم وانتهاء احلملة.

واضاف ان الشريحة املستهدفة في البداية ستكون 
من املراهقني الذكور من سن 15 الى 18 سنة وسيتم 
توزيعهم على شريحتني األولى ستشارك في حلقات 
البرنامج التلفزيوني اما األخرى فستكون غير ظاهرة 

مع متابعة مباش����رة للشريحتني املكونتني من 70 
شخصا من مختلف محافظات الكويت.

وقال الهيفي انه ستكون هناك متابعة للمشاركني 
في احلملة مع مراعاة ايام العطل واالختبارات من 
خالل أولياء األمور واملدرسة واألصدقاء مضيفا ان 
تصوير حلقات احلملة سيكون في اماكن خارجية 

كاألندية الصحية والنوادي العامة واألسواق.
وذكر ان البرنامج سيكون مبنزلة مبادرة للتوعية 
مبخاطر السمنة وتسليط الضوء على أهمية اتباع 
نظام معيش����ي صحي من خالل التغذية السليمة 
واحملافظة على الوزن الس����ليم وممارسة الرياضة 
بأسلوب مشوق مع متابعة للمشاركني بعد انتهاء 

احلملة.
وأضاف ان من اكثر العوامل التي ساعدت على 
انتشار السمنة في الكويت ودول اخلليج العوامل 
االجتماعية والعادات السيئة في االكل اضافة الى عدم 
ممارسة الرياضة واجللوس امام االنترنت واأللعاب 
االلكترونية فترات زمنية طويلة. وقال الهيفي ان 
السمنة أصبحت وباء ولها آثار خطيرة تساعد على 
انتشار األمراض كالسكر والضغط إضافة الى اثارها 

النفسية واالجتماعية على األفراد.

حنان عبدالمعبود
علم���ت »األنباء« من مص���ادر مطلعة بوزارة 
الصح���ة أن هناك توجها إللغاء فحص األش���عة 
اخلاص بالوافدين، وذلك النه يتسبب في املزيد من 
املصروفات. وأشارت املصادر الى ان هذا التوجه 
كان قيد التفعيل إال أن هناك اعتراضات ش���ديدة 

واجهته، خاصة انه قد يتسبب في انتشار العديد 
من االمراض التي يتم اكتشافها من خالل هذا اإلجراء 
ومنه���ا الدرن. ومن جانب آخر ترددت تخمينات 
كثيرة حول اعالن رؤساء مجالس األقسام إال أن 
مصادر مطلعة بالوزارة أكدت ان اعالن االس���ماء 

لن يكون قبل االسبوع املقبل.

حنان عبدالمعبود
اكد مدير ادارة الصحة االجتماعية في وزارة 
الصحة د.يعقوب الكن���دري انه مت فحص 13 
ش���خصا من املقبلني على الزواج في اول يوم 
عمل ملرك���ز الفحص الطب���ي الكائن في مركز 
اجلهراء الصحي مبنطقة القصر، مشيرا الى انه 
يتوقع ان يتم فحص من 15 الى 20 حالة يوميا 
في املركز املذكور. وكشف الكندري على هامش 
افتتاحه صباح امس مركز الفحص قبل الزواج 
في منطقة اجله���راء، عن افتتاح مراكز مماثلة 
في محافظتي الفروانية ومبارك الكبير، لتوفير 

الوقت واجلهد على املقبلني على الزواج.
مش���ددا عل���ى ان هذا املركز س���يعمل على 

تخفيف الضغط على املركز الرئيسي في منطقة 
الصباح اضافة الى التس���هيل وتوفير الوقت 

على املواطنني.
وأوضح ان مرك���ز اجلهراء للفحص الطبي 
قبل الزواج يبعد خطوات بس���يطة عن ادارة 
التوثيق���ات التابعة لوزارة العدل مما يس���هل 
على املراجعني من املواطنني، الفتا الى ان مدة 
نتيجة الفحص تستغرق خمسة ايام، مضيفا ان 
صالحية الشهادة ستة اشهر فقط وفقا للقانون 
والفحص يكون لثالثة امراض وراثية هي تكسر 
الدم املنجلي والتالسيميا وانزمي نقص اخلميرة 
)انيميا الفول( اضافة الى االمراض املعدية مثل 

الزهري وااليدز والتهاب الكبد الوبائي.


