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العوضي: أهمية الصحة النفسية والتثقيف السليم

أكد رئيس اجلمعية الكويتية ملكافحة التدخني والسرطان 
د.عبدالرحمن العوضي اهمية الصحة النفسية في حياة 
اإلنس���ان ودورها في معاجلة األمراض النفس���ية داعيا 
املواطن���ني الى التثقيف الصحي الس���ليم لتجنب اآلفات 

املختلفة.
وقال د.العوضي في افتتاحية العدد اجلديد من مجلة 
»حياتنا« الشهرية الصادرة عن اجلمعية ان األصل في احلياة 

ان تكون سليمة من العلل واآلفات وان املرض هو خروج 
عن الصحة وتعد على السالمة في جسم اإلنسان.

وأضاف العوضي الذي يرأس حترير املجلة ان األمراض 
النفسية جعلت اإلنسان أسيرا حلبوب الهلوسة واملخدرات 
واملسكرات والتدخني وغيرها مما يتناوله اإلنسان واهما 
ان هذه األش���ياء تخرجه مما هو فيه وتخفف من همومه 

وإحباطاته.

العبداهلل: فئة التوحد بحاجة للدعم وتوفير البيئة الصالحة

النصف: ضمان الحصول على دواء آمن وفعال
حنان عبدالمعبود

صرح وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة 
وعضو الهيئة التنفيذية ملجلس وزراء الصحة لدول 
مجلس التعاون د.يوسف النصف بأن قسم التسجيل 
املركزي لألدوية واملستلزمات الطبية يعد من أهم 
األقسام باملكتب التنفيذي ويقوم بتنفيذ قرارات وزراء 
الصحة لدول مجلس التعاون املتعلقة بالدواء والتي 
تهدف الى ضمان احلصول على دواء آمن وفعال من 
خالل توحيد التسجيل واألنظمة واإلجراءات املتبعة 
في تسجيل الش����ركات الدوائية وتوحيد تسعيرة 
األدوية بدول مجلس التعاون ومتابعة األدوية بعد 
التسويق والبيع من ناحية اجلودة واألمان وترصد 
اآلثار اجلانبية لألدوية ومبا يحقق االستخدام األمثل 
للدواء وبأقل التكاليف ويتم ذلك بتوحيد املعلومات 
والشروط عند تسجيل األدوية والتأكد من تطبيق 

أسس التصنيع اجليد من قبل الشركات قبل تسجيلها 
مركزيا باملكتب التنفيذي. جاء هذا التصريح عقب 
افتتاحه امس االجتماع رقم 47 � 48 للجنة اخلليجية 
املركزية للتسجيل الدوائي املركزي والتي تضم في 
عضويتها ممثلي التس����جيل املركزي بدول مجلس 
التعاون واجلمهورية اليمنية، ومن املقرر ان تستمر 
أعمالها حتى العاشر من مارس اجلاري، وتقام حتت 

رعاية وزير الصحة د.هالل الساير.
وأضاف ان أعمال اللجنة اخلليجية تعقد تفعيال 
لقرارات مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، 
مشيرا الى ان اللجان الصحية اخلليجية املنبثقة عن 
املكتب التنفيذي تعقد اجتماعاتها بصورة دورية بني 
دول مجلس التعاون وفقا لالئحة عمل تلك اللجان 
متمنيا للمجتمعني النجاح والتوفيق في أداء مهمتهم 

وطيب اإلقامة في بلدهم الثاني الكويت.

ذكر رئيس جلنة تعزيز الصحة مبنطقة حولي 
الصحية د.س���امي الناصر أنه حتت رعاية � مدير 
منطقة حولي الصحية د.عبدالعزيز الفرهود اختتم 
أمس املخيم األول لألطفال مرضى الس���كر مبنتزه 
»سليل اجلهراء« بالتعاون مع جلنة تعزيز الصحة 
باملنطقة ووحدة الغدد والس���كر بقس���م األطفال 

مبستشفى مبارك الكبير.
وقال الناصر: انه من املعروف ان داء السكري 
من األم���راض املزمنة غير املعدية يصيب الكبار 
والصغار معا وميكن ان يؤدي الى مضاعفات عدة 
وأمراض أخرى، اذا لم يتم التحكم فيه، فضال عن 
األثر النفسي له على كل من الطفل واألسرة، ولذلك 
أصبحت التوعية والتثقيف الصحي استراتيجية 
محلية وعاملية أولتها الوزارة اهتمامها، وتسعى 
جلنة تعزيز الصحة مبنطقة حولي الصحية الى 
نش���ر الوعي الصحي بني سكان املنطقة للوقاية 
من مرض السكر والتقليل من مضاعفاته واحلد 
من انتش���اره باس���تخدام مجموعة من األنشطة 
التعليمية واالتصالية م���ع اجلمهور واملصممة 
للتأثير في العوامل ذات الصلة بالس���لوك بهدف 
تعدي���ل أمناط احلياة الصحية وتبني الس���لوك 

املعزز للصحة.
م���ن جهتها، قالت استش���ارية األطفال والغدد 
والسكر مبستشفى مبارك د.ماجدة عبدالرسول يعتبر 
مرض الس���كري من أكثر األمراض املزمنة شيوعا 
لدى األطفال ويعاني منه في الكويت حوالي 2500 
طف���ل ويبلغ معدل االصابات اجلديدة حوالي 300 
حالة سنويا. وقد يضع تشخيص مرض السكري 
لدى األطفال األس���رة كلها حتت ضغوط نفس���ية 
واجتماعية إضافة الى الشعور بالذنب من الوالدين 
جتاه الطفل وقلق شديد على مستقبله مما يدفعهم 

الى تدليل الطفل املصاب وإهمال أشقائه.
ومن هنا كان الدور الكبير على الفريق الطبي 
املعالج في تثقيف مرضى السكري وذويهم بطبيعة 
املرض وطرق التعايش معه والتعامل مع املستجدات 
اليومية لتجنب املضاعفات العضوية والنفس���ية 

على املريض وأسرته.
واس���تمر املخيم من 4 إلى 6 م���ارس 2010 في 
منتزه سليل اجلهراء، وقد قام أطباء الوحدة برئاسة 
د.ماجدة عبدالرس���ول وبجهود حثيثة من أطباء 
الوحدة د.إميان البصيري ود.فيصل الشواف ود.أمين 
فكري إضافة الى مثقفات السكر آالء جعفر وأسماء 
فارح واختصاصية التغذية رائدة عباس باالعداد 
لهذا املخيم وتنظيم له وذلك مبساهمات مالية من 
الشركات الطبية العاملة في مجال سكري األطفال، 
إضافة الى بعض الش���ركات األخرى واجلمعيات 

التعاونية.
واحتوى برنامج املخيم على فقرات رياضية والتي 
من خاللها يتعلم األطفال اثر الرياضة على السكري 
وكيفية التعامل مع السكر في حالة هبوطه، إضافة 
الى مس���ابقات ترفيهية هدفت الى تخفيف معاناة 
هؤالء األطفال النفس���ية، كما احتوى على برنامج 
تغذوي لتعليم األطفال حس���ب مكونات الوجبات 
املختلفة خصوصا الكربوهيدرات وحتديد اجلرعة 
املناسبة من االنسولني لتجنب االرتفاع أو الهبوط 

املفاجئ في مستوى السكر.
وقد ألقى الطفل أحمد ابراهيم كلمة نيابة عن 
زمالئه ف���ي املخيم اثنى فيها عل���ى كل من رعى 
هذا املخي���م الرائع الذي جمع ب���ني مجموعة من 
معاصري داء السكر وقال: بفضلكم يا من رعيتمونا 
مبتابعتكم الدائمة لنا ونصائحكم التي نقلتموها 
الينا، متكنا من ان منارس حياتنا اليومية كحياة 
طبيعية ألي طفل حتى تبني لنا ان مرض السكر 
ليس اال احد األمراض العادية التي ميكن التأقلم 
معها بقليل من املتابعة الذاتية منا والتحكم مبعدل 
ونوعية وجباتن���ا الغذائية، وبهذا نتمكن من ان 
نحيا حياة طبيعية دون مخاوف، فش���كرا على 
جلهودكم ايها املس���ؤولون عن املخيم من أطباء 
ومثقفني صحيني واخصائي���ي التغذية مبنطقة 
حولي الصحية ومستش���فى مبارك وشكرا لكل 
من وقف وساهم فيما وصلنا اليه اليوم من فهم 

حلالتنا وتقلبنا ألمر الرحمن وقدره.

ندى أبونصر
أكد وزير البترول واإلعالم 
الش���يخ أحمد العب���داهلل ان 
مشاركته في ماراثون التوحد 
للسنة اخلامسة على التوالي 
هي رس���الة للجميع بأن هذه 
الفئ���ة بحاجة للدعم وتوفير 
البيئة الصاحلة لهم، وس���ن 
القوان���ني الت���ي تص���ب في 
النفط حقهم  صاحلهم لك���ي 
بالكامل وزاد ان هناك الكثير 
من النعم التي وهبنا اهلل إياها 
يجب على اإلنسان احملافظة 
عليها وان ندرك كيفية احلفاظ 

عليها.
واضاف ان عدد املشاركني 
واملتطوعني في املاراثون فاق 
التوقعات وان هذا املاراثون من 
ضمن املناسبات واالحتفاالت 

بعيد االستقالل والتحرير.
ومتنى املزيد من االحتفاالت 
التي تبعث السعادة والتفاؤل في 

املجتمع وشكر جميع الشركات 
الراعية للماراثون، جاء ذلك 
خالل ماراث���ون التوحد الذي 
أقيم حتت شعار »لنحدث فرقا 
في التوحد« بحضور الراعي 
الفخري للماراثون الشيخ أحمد 
العبداهلل ومديرة ومؤسسة 
مركز الكويت للتوحد سميرة 
السعد وحشد من الشخصيات 

املرموقة في املجتمع.
وبدورها ش���كرت سميرة 
الس���عيد الراع���ي الفخ���ري 
للماراثون وجميع املتطوعني 
كبارا وصغارا الذين اختاروا 
قوة احلب وقوة العطاء التي 
تفعل املس���تحيل وهذا قليل 

بالنسبة للكويت.
وف���ي اخلت���ام مت تكرمي 
الفائزين في املاراثون من ذوي 
االحتياجات اخلاصة وتكرمي 
املاراثون والش���ركات  راعي 

الراعية للماراثون.

تواصل اللجنة املنظمة 
لسباق بنك الكويت الوطني 
للمشي السنوي السادس 
عشر استعداداتها إلطالق 
التظاهرة  انش����طة هذه 
الرياضية والصحية في 
27 اجلاري، وذلك في اطار 
حملة ش����املة للتوعية 
بصحة الكلى حتت شعار 
»الصحة مع كل خطوة« 
بالتعاون مع رابطة الكلى 

الكويتية.
وقالت مديرة العالقات 
العامة بالبنك، منال املطر 
ان التحضي����رات جتري 
على قدم وس����اق إلطالق 

الس����باق وعملية استقبال وتسجيل الراغبني 
بجانب املركز العلمي في الساملية والتي بدأت 
امس وتس����تمر حتى 26 من مارس، أي قبيل 
يوم واحد من انطالق سباق الوطني للمشي 

في السابع والعشرين من هذا الشهر.
واضافت املطر ان سباق الوطني السنوي 
للمشي يعتبر من ابرز االنشطة الرئيسية التي 
يحرص بنك الكوي����ت الوطني على تنظيمها 
ورعايتها سنويا في اطار التزامه مبسؤولياته 
االجتماعية وتعزيز وطنيته املؤسسية، مشيرة 
الى ان سباق الوطني للمشي حقق على مدى 
السنوات الثالث عشرة املاضية جناحا الفتا، 
وكان على ال����دوام محط اهتمام واس����ع من 
اجلمهور، بحيث بات اجلميع، صغارا وكبارا 
من اجلنسني، ينتظرون قدومه للمشاركة فيه 

عاما بعد عام.
وأشارت املطر الى ان ما مييز سباق الوطني 
للمش����ي هذا العام هو تنظيم����ه واطالقه في 

اطار حملة ش����املة للتوعية 
الك ل����ى، وقد حرص  بصحة 
البنك الوطني على تنظيم هذه 
احلمل����ة بالتعاون مع رابطة 
الكلى الكويتية من أجل حشد 
كل الطاقات واجلهات املعنية 
بالش����أن الصح����ي على كل 
مستوياتها لتحقيق االهداف 
املرج����وة م����ن تنظي����م هذه 
التظاهرة الرياضية والصحية 
الفريدة من نوعها في الكويت، 
والتي حتفل باالنشطة الصحية 
والترفيهية الى جانب العديد 
من املسابقات واجلوائز القيمة، 
السيما السحب الذي سيجرى 
لدى اختتام السباق جلميع 

املشاركني على سيارة مني كوبر اجلديدة.
ومن املعروف ان املش����ي يفيد في حتسني 
أداء القلب وحتسني التمثيل الغذائي ويكسب 
االنس����ان الكثير من اللياقة البدنية ويحمي 
من الكثير من االمراض التي ميكن ان تعتري 
االنسان لكثرة جلوسه وقلة حركته مثل أمراض 
القلب والكلى ومرض السكر، وتشير الدراسات 
الى ان معدل التمثيل الغذائي يكون بطيئا لدى 
االنسان البدين الذي ال ميارس احلركة، بينما 
يكون التمثيل الغذائي سريعا لدى من ميارس 

احلركة أو الرياضة.
وكأي عضو آخر في جسم االنسان، تلعب 
الكلى دورا اساسيا ومهما في صحة االنسان، 
فباالضافة الى تخليص اجلسم من الفضالت، 
تساهم الكلى في تنظيم ضغط الدم واحلفاظ 
على صحة العظام، كما انها تعمل على حتفيز 
انتاج كريات الدم احلمراء التي تنقل األوكسجني 

الى مختلف اجزاء اجلسم واعضائه.

املرتبة االولى: عبداهلل علي العبيد.
املرتبة الثانية: عبدالعزيز هاني.

املرتبة الثالثة: محمد فالح العنزي.

املرتبة الرابعة: يوسف عباس الوايل.
عل����ي  عب����داهلل  اخلامس����ة:  املرتب����ة 

عبداحملسن.

املرتبة األولى: فاطمة ناصر.
املرتبة الثانية: سارة إبراهيم.
املرتبة الثالثة: سوسن جمال.
املرتبة الرابعة: عبير ابراهيم.

املرتبة االولى: جناة سلمان.
املرتبة الثانية: ماريا.

املرتبة الثالثة: جناة صوادي.
املرتبة الرابعة: سارة رضا عبدالعزيز.

شباب:
املرتبة االولى: عبداهلل خالد الصالح.

املرتبة الثانية: ناجي محمد مبارك.
املرتبة الثالثة: مايكل جورج.

املرتبة الرابعة: حسام سليمان محمد.
املرتبة اخلامسة: مايكل جون.

شباب:
املرتبة االولى: تيسير سميح علي.

املرتبة الثانية: حسن عبداهلل العيدان.
املرتبة الثالثة: رمضان أحمد عبدالغفار.

الفائزون في فئة ذوي االحتياجات الخاصة »اللون األخضر« شباب:

الفائزون في فئة ذوي االحتياجات الخاصة اللون »البرتقالي« نساء:

الفائزون باللون »بيج« نساء:

وزير اإلعالم والنفط يرعى ماراثون التوحد تحت شعار »لنحدث فرقا في التوحد«

الشيخ أحمد العبداهلل يتوسط كبار حضور املاراثون

منال املطر

د.يوسف النصف

بدء التسجيل لسباق »الوطني« السنوي للمشي 
الـ 16 تحت شعار »الصحة مع كل خطوة«

المطر: السباق لهذا العام يأتي ضمن حملة شاملة للتوعية 
بصحة الكلى يطلقها البنك بالتعاون مع رابطة الكلى الكويتية

يتخلله سحب على سيارة ميني كوبر لجميع المشاركين

)أحمد باكير(وزير اإلعالم يكرم الفائزين في املاراثون

المؤتمر األول
 لسالمة الغذاء 

من 15 إلى 17 الجاري
تقيم إدارة التغذية واإلطعام 
بوزارة الصحة املؤمتر األول 
لسالمة الغذاء والذي سيعقد 
في الفترة من 15 الى 17 اجلاري 
في فندق موڤنبيك � املنطقة 
التجارية احلرة، حتت رعاية 
وزير الصحة، ويتناول املؤمتر 
قضايا س���المة الغ���ذاء من 
جوانب املعوقات والتحديات 
العام��لني في  التي تواج���ه 
مج���ال صناعة الغ���ذاء من 
االلت���زام بتطبي�����ق  حيث 
نظم سالمة الغذاء وذلك خالل 
التركيز على احدث ما صدر 
عامليا من موضوعات في هذا 

املجال.
ويحاضر في املؤمتر العديد 
من اخلبراء املتميزين عامليا 
الواليات  ودوليا من كل من 
املتحدة األميركي���ة وأملانيا 
واستراليا وجمهورية مصر 
العربية  العربية واململك���ة 
الس���عودية ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة مبش���اركة 
محاضرين قديرين من داخل 
الكويت، ويتضمن البرنامج 
العلم���ي للمؤمتر الى جانب 
احملاض���رات انعقاد 4 ورش 
عمل تخصصية، ويصاحب 
انعقاد املؤمتر اقامة معرض 
يقدم مجموع���ة متميزة من 
املنتج���ات اخلاص���ة بإعداد 
األغذية ويفت���ح املجال امام 
اجلمهور للتعرف على اسس 
ضمان األمان والسالمة في نقل 

وحفظ وإعداد الطعام.

عبدالرسول: 300 إصابة سنويًا بسكر األطفال
ختام المخيم األول لألطفال مرضى السكر في منطقة حولي الصحية


