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العبدالهادي: بروتوكول عالجي لمرضى الهيموفيليا قريبًا

بورسلي: أصحاب »الكروش« في خطر

حنان عبدالمعبود
أعلن وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم 
العبدالهادي أن هناك قرارا وزاريا سوف 
يصدر قريبا خاص���ا بتكوين مجموعة 
عمل، لوضع بروتوكول عالجي ملرضى 
الكوي���ت، يكون مبنيا  الهيموفيليا في 
على أحدث التوصيات العاملية، ومعتمدا 
م���ن اختصاصي أمراض ال���دم بجميع 

املستشفيات.
وأض���اف د.العبدالهادي في تصريح 
صحافي أن وزارة الصحة تقدم تشجيع 
األطب���اء والدع���م الت���ام للجمعية في 
إنش���اء بروتوكول عمل مكافحة مرض 
الهيموفيليا والوقاي���ة من أعراضه في 

جميع املستشفيات.
وأكد أن هذا املرض مكتس���ب وراثيا 
وعالجه صعب جدا، مش���يرا إلى أنه ال 
يكتش���ف في بداية اإلصابة وان عالجه 
وقائي أكثر من العالج اإلكلينيكي، لذلك 
فإن الوزارة ممثلة بوزير الصحة د.هالل 
الساير تدعم هذه اجلمعية بكل طاقتها.

ج���اء هذا التصري���ح عقب حضوره 
امللتق���ى الثالث ال���ذي نظمته اجلمعية 
الكويتية للهيموفيليا مساء أمس األول 
حتت ش���عار »نحو حياة أفضل ملرضى 

الهيموفيليا«.
م���ن جانبها قال���ت مراقبة اخلدمات 
الطبية والتوجيه في بنك الدم، وعضو 

الكويتي���ة للهيموفيليا د.رنا  اجلمعية 
العبدالرزاق إن هناك »تأكيدات من قياديي 
الوزارة بالتوسع في خدمات ومشاريع 
مرضى الدم«، مشيرة إلى ان امللتقى يهدف 
إلى إنش���اء فريق عالج متكامل ومتعدد 
التخصص���ات للمرض���ى بالتعاون مع 
الدولي للهيموفيليا ومبشاركة  االحتاد 
أطباء كويتيني من مختلف التخصصات 
الطبية، مشيرة إلى أن أهم ما يتميز به 
امللتقى هو استضافته الثنني من ممثلي 
االحتاد الدول���ي للهيموفيليا، هما نائب 
رئيس االحتاد روب كريس���تي واملمثل 
اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط وافريقيا 

د.أسعد حفار.

وأكدت العبدال���رزاق أن عدد مرضى 
الهيموفيليا في الكويت يبلغ 100 مريض، 
الفتة إلى أنه مرض وراثي ال يشفى منه، 
ويسببه أحد عوامل التجلط، وهذا النقص 
يؤدي إلى أن يكون املريض لديه القابلية 

للنزيف التلقائي. 
العبدال���رزاق أن مريض  وأوضحت 
إلى رعاية متكاملة  الهيموفيليا يحتاج 
مدى احلياة، مشيرة إلى أنه إذا لم يتلق 
املري���ض العناية والع���الج الكامل فإنه 
يتعرض إلعاقات ش���ديدة ويحتاج إلى 
إجراء عمليات جراحية، مضيفة أن امللتقى 
يهدف إلى توعية املجتمع باملرض واملرضى 

بكيفية تعاملهم مع املرض.

العبد الرزاق: 100 مصاب في الكويت والمريض يحتاج لرعاية متكاملة مدى الحياة

أشار إلى أن »القلب« يصيب الرجل بعد الـ 55 والنساء فوق الـ 65 

حنان عبد المعبود
حتت شعار »لنكن أصدقاء 
لقلوبكم« تقيم وزارة الصحة 
يوما مفتوحا وماراثونا يوم 
السبت املقبل حتت رعاية وزير 
الصحة د.هالل الساير بهدف 
تثقيف اجلمهور بأهمية ممارسة 
الرياضة للوقاية من أمراض 
القلب والتي تعتبر في مقدمة 
الرئيسية للوفيات،  األسباب 
وقد أولت وزارة الصحة اهتماما 
بالغا للتصدي لهذه املشكلة من 
خالل العمل على احملور الوقائي 

والعالجي على حد سواء.

وذلك بسبب تراكمات عوامل 
اخلطورة من ضغوط احلياة 
اليومي���ة والتدخني واإلصابة 
باألم���راض املزمنة، مبينا أن 
في مجتمعنا تبدأ اإلصابة بعد 
سن 30 من العمر الرتباطها مبا 
يطل���ق عليه بأمراض العصر 
سواء كان للرجل أو املرأة التي 
دخلت سن اليأس مبكرا وذلك 
بسبب العمليات اجلراحية أو 
فشل املبايض، وهناك الكثير 
من املرض���ى إصابتهم تكون 
على درجة كبيرة من اخلطورة 
بعد ال� 40 مما تشكل ثقال على 

وف���ي ه���ذا اجلان���ب أكد 
استش���اري أمراض الشرايني 
والقلب ورئيس قسم سونار 
القلب في املستشفى الصدري 
د.خالد بورسلي أن الرجل يصاب 
بأمراض القلب والشرايني بعد 
سن 55، واملرأة بعد سن 65، 
معلال تقدم سن اإلصابة للمرأة 
بأنه حلماية الهرمونات األنثوية 
املرأة بصفة عامة من اإلصابة 
حتى انقطاع الدورة الشهرية 
ودخول املرأة سن اليأس هنا 
يبدأ مشوار اخلطورة لديها، 
أما الرجل فاملشوار يبدأ مبكرا 

اخلدمات الصحية ولها تأثير 
سلبي على التركيبة السكانية 
واألداء املهن���ي وتؤث���ر على 
االقتصاد واحلياة االجتماعية 

في الدولة.
وقال إن الدراسات أثبتت أن 
من يعانون من سمنة في منطقة 
البطن )أي أصحاب الكروش( 
يكونون أكثر عرضة لإلصابة 
بأمراض الكولسترول والدهون 
الثالثية والسكر وارتفاع ضغط 
الدم مقارنة مبن تتوزع السمنة 
لديهم في بقية أجزاء اجلسم 

د.خالد بورسليمن النساء والرجال.

)أسامة البطراوي(د.إبراهيم العبدالهادي متوسطا بعض احلضور أثناء امللتقى

الدويري: »التمريضية« عمود فقري للخدمة الصحية

توفير الصقات النيكوتين بعيادات »ال للتدخين«
أعلن����ت وزارة الصح����ة امس توفي����ر الصقات 
النيكوتني ف����ي عيادات »ال للتدخ����ني« املوزعة في 

جميع املناطق الصحية.
وقالت رئيس جلن����ة مكافحة التدخني د.حمدية 
الفضلي في تصريح ل� »كونا« ان عيادات »ال للتدخني« 
س����اهمت في إقالع الكثيرين عن التدخني بواسطة 

العمالة الفنية املدربة العاملة في العيادات.
وذكرت الفضلي ان العي����ادات يعمل بها طبيب 

وممرضة وباحث����ة اجتماعية ومدرب لياقة بدنية، 
كما تس����تخدم هذه العيادات أجهزة تخطيط القلب 
وقياس كفاءة الرئة وأجهزة قياس نسبة السكر في 

الدم وقياس نسبة األكسجني.
وأضاف����ت ان العيادات توف����ر خدمات الفحص 
االكلينيكي الشامل كما تقوم بعمل أشعة على الصدر 
وتخطيط القلب. وقالت الفضلي ان عدد املقلعني عن 

التدخني وصل الى أكثر من 20 ألف شخص.

حنان عبدالمعبود
أك���د وكي���ل وزارة الصحة 
املساعد لشؤون اخلدمات الطبية 
املس���اندة د.قيس الدويري ان 
الهيئة التمريضية متثل العمود 
الفق���ري للخدم���ة الصحي���ة، 
ولهم دور فاعل وكبير في هذا 
القط���اع، وان وزارة الصح���ة 
توليهم اهتمام���ا بانتقاء هيئة 
التمريض، وتشجيع االنخراط 
في هذه املهنة كمهنة انسانية، 

ليس من اجلوانب املالية فقط 
وامنا م���ن اجلوانب التعليمية 
آملني ان ينعكس ذلك  وغيرها 
بااليجاب على اخلدمات املقدمة 
من قبلهم، وأشار الدويري في 
تصريح صحافي إلى ان الوزارة 
أقامت يوم امس مؤمترا صحافيا 
مواكبا لالحتفال باليوم العاملي 
للتمريض � خال من وسائل اإلعالم 
نظرا لعدم اهتمام ادارة العالقات 
العامة بإعالمهم عنه � لالحتفال 

العاملي للتمريض، وقد  باليوم 
ألقت مدير ادارة التمريض بوزارة 
الصحة عواطف القطان محاضرة 
تضمنت شرحا عن الوضع القائم 
حاليا، واالحصائيات والنقص 
التمريضية، وكذلك  الهيئة  في 
التوج���ه القادم مع التوس���عة 
املقبلة من  السريرية واحلاجة 
الكادر التمريض���ي مقابل هذه 
االدارة  التوسعة، وكذلك خطة 

الستكمال وسد هذا النقص.

في مؤتمر صحافي لم يعلم به اإلعالميون

النصف: ال تهاون في فحص العمالة الوافدة
ش����دد وكيل وزارة الصحة 
العامة  املساعد لشؤون الصحة 
د.يوسف النصف أمس على ان 
األمن الصحي في البالد »خط احمر 
ولن يت����م التهاون او التنازل او 
التفريط في حق وزارة الصحة 
في إجراءات الفحوصات الطبية 

للعمالة الوافدة«.
وأك����د النصف ف����ي تصريح 
ل� »كونا« تعقيبا على ما نش����ر 
أخيرا في وسائل إعالم عن أخطاء 
وجتاوزات في نتائج الفحوصات 
الطبي����ة للعمالة الوافدة خاصة 
ملرض التهاب الكبد الوبائي )سي( 

دقة وسالمة إجراءات الفحوصات الطبية.
وقال ان ما نش����ر عبارة عن مس����تندات قدمية 
تعود لسنوات ماضية مشيرا الى ان وزارة الصحة 
قامت بتشكيل جلان حتقيق فنية مكونة من أطباء 
متخصصني وباحثني قانونيني أكدوا سالمة ودقة 
وصحة نتائج الفحوصات وما قامت به إدارة الصحة 
العامة ومراكز فحص العمالة الوافدة والفحوصات 
املخبرية. ويعتبر مرض االلتهاب الكبدي )س����ي( 

من اكثر األمراض الوبائية عدوى 
وش����يوعا من الڤي����روس الذي 
يس����بب مرض االيدز وميكن أن 
يكون مميتا ويصيب على األقل 
170 مليون انسان على مستوى 

العالم.
وينتقل املرض بشكل أساسي 
من خالل ال����دم او منتجات الدم 
املصاب����ة بالڤي����روس وزراعة 
األعضاء او استخدام ابر او أدوات 
العمليات  أثناء  جراحية ملوثة 
اجلراحية او العناية باألس����نان 
او استعمال األدوات احلادة مثل 
امواس احلالقة او أدوات الوشم 
إضافة الى العالقات اجلنسية املتعددة. وال يوجد 
حت����ى اآلن تطعيم او عالج وقائ����ي ضد االلتهاب 
الكبدي )س����ي( ولكن توجد بعض االرشادات التي 

ميكن اتباعها للحد من اإلصابة به فقط.
يذكر فح����ص االلتهاب الكبدي ه����و أحد أنواع 
الفحوصات التي جتريه����ا وزارة الصحة على كل 
راغب في اإلقام����ة في البالد بناء على قرار مجلس 

الوزراء الصادر في عام 1997.

»العربي للتخطيط« يعقد »المرأة والشباب 
في التنمية العربية« 22 الجاري بالقاهرة

تجاوبًا مع رؤية القادة العرب في قمة الكويت االقتصادية

القاهرة ـ هناء السيد
اعلن د.عيس���ى الغزالي مدير عام املعه���د العربي للتخطيط 
ان املعه���د وضمن امللتقيات العلمية الت���ي ينفذها خالل خطته 
لع���ام 2010/2009 بصدد االنتهاء من االعداد لعقد املؤمتر الدولي 
التاس���ع حول »املرأة والشباب في التنمية العربية« املقرر عقده 
بالقاه���رة خالل الفترة من 22 إل���ى 24 مارس اجلاري بالتعاون 
واملش���اركة مع املنظمة العربية للتنمية االدارية ومنظمة العمل 
العربية، واوضح ان موضوع املؤمتر جاء جتاوبا مع ما عبر عنه 
القادة العرب في مؤمتر القمة العربية االقتصادية واالجتماعية 
والتنموية الذي عقد في الكويت خالل الفترة من 19 إلى 20 يناير 
2009 عن التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية في اعالن 
الكويت الذي اشتمل، ضمن ما اشتمل عليه »متكني املرأة واالرتقاء 
بأوضاعها االقتصادية واالجتماعية والقانونية، وتعزيز دورها 
في احلياة العامة، حتقيقا ملبدأ املس���اواة وتأكيدا ملبادئ العدل 

واالنصاف في املجتمع«.
واش���ار إلى أن املؤمتر سيتناول ثمانية محاور ستتناول اهم 
املواضيع املتعلقة باملرأة والش���باب في التنمية من حيث تقييم 
االوضاع االقتصادية واالجتماعية والقانونية للمرأة والش���باب 

العربي واستكشاف مجاالت حتسينها في الدول العربية كمجموعة 
او في كل دولة عربية كدراسة حالة، وكذلك تقييم امكانية حتقيق 
االهداف االمنائية لاللفية املتعلقة باملرأة والشباب بواسطة الدول 

العربية كمجموعة او بواسطة كل دولة عربية كدراسة حالة.
كما س���يتطرق املؤمتر الى تقييم حالة البطالة في اوس���اط 
النساء والشباب واستشراف امكانية االقالل من معدالت بطالتهم 
في املستقبل وتطوير منهجيات تطبيقية مالئمة لتقييم التكلفة 
االقتصادية واالجتماعية القصاء املرأة والشباب عن عملية التنمية، 
وكذلك تطوير اطر حتليلية مالئمة لتقييم، واقتراح سياس���ات 

تنموية لتضمني املرأة والشباب في خطط التنمية العربية.
واضاف الغزالي أن املؤمتر سيقوم مبراجعة وحتليل خصائص 
منوذج النوع االجتماعي الس���ائد واستكشاف اجتاهات تغيرها 
مع التطورات التنموية، باالضافة الى تقييم نقدي للسياس���ات 
االقتصادية واالجتماعية التي اتبعت بواسطة الدول العربية خالل 
اخلمسة عقود املاضية بالتركيز على السياسات التي استهدفت، 
والتوجيه بوضع االمكانات الالزمة للنهوض بالش���باب العربي 
ومتكينه، وتثقيفه، ليصبح مؤهال الس���تكمال مسيرة التنمية، 

وتفعيل مشاركته في مشاريع التنمية.
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الرفاعي: سنلجأ إلى »الشكاوى والعرائض«
لبحث تهديد الحكومة للمضربين

العسكر: اإلضراب واالعتصامات 
حقوق مشروعة كفلتها االتفاقية الدولية

صرح رئيس نقابة العاملني باالدارة العامة للطيران املدني 
رجب الرفاعي، بأنه عق���ب تصريح احلكومة بإحالة كل من 
يقوم باإلضراب من النقابيني او املوظفني إلى التحقيق، ستقوم 
النقابة بتقدمي شكوى الى جلنة الشكاوى والعرائض مبجلس 
األمة ألن هذا يعد مخالفة صريحة للدستور الذي كفل حرية 
الرأى وحرية التعبير. واكد الرفاعي أن النقابة ستقدم شكوى 
ايضا الى االحتاد الدولي لعمال النقل ITF، وشكوى الى منظمة 

العمل الدولية بهذا الشأن.

أيد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملني بالشركة الكويتية لنفط 
اخلليج فالح العسكر التصريحات والبيانات الصحافية الصادرة من 

االحتادات والنقابات العمالية حول احلق املشروع لإلضراب.
وقال العس����كر ان اإلضراب عن العمل حق مشروع للمواطنني 
والعمال والتجمهر السلمي الذي ال يهدد السلم العام وال يستهدف 
غرضا غير مشروع ال عقاب عليه، وهو حق تكفله االتفاقية الدولية 

للمطالبة باحلقوق بشرط عدم إثارة الفوضى.
وأوض����ح ان اإلضراب هو االمتن����اع اجلماعي املؤقت عن العمل 
الواجب على املضربني مبقتض����ى العقود املبرمة مع رب العمل او 
التزاماتهم جتاهه والذي يحدث نتيجة لوجود خالفات بني الطرفني 

وبنية الرجوع الى العمل بعد حسم اخلالفات.

القالف: دعم كامل من »الصحة« لبروتوكول الهيموفيليا
قال املنسق العام للجمعية الكويتية للهيموفيليا أحمد القالف امس ان وزير 
الصحة د.هالل الساير أعرب عن دعمه الكامل لبروتوكول معاجلة الهيموفيليا 
املقدم من قبل اجلمعية. وأضاف القالف في تصريح ل� »كونا« ان وزير الصحة 
التقى ممثلني لالحتاد العاملي للهيموفيليا واجلمعية الكويتية الذين قدموا له 
البروتوكول. وذكر القالف ان البروتوكول يحدد مبادئ رعاية املرضى املصابني 
والطرق االولية لتشخيص هذا املرض الوراثي النادر الذي يؤدي الى سيولة 
في الدم. ويحدد البروتوكول ايضا ادارة العيادات اخلارجية والداخلية وتدريب 

املرضى وأسرهم على كيفية ادارة العالج في املنازل.

د.يوسف النصف


