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توجه لفتح عيادات طبية في المناطق السكنية الجديدة 
لتمكين المريض من تلقي العناية الطبية خالل 5 دقائق

الساير افتتح مركز محمود حيدر الطبي بالجابرية:

د.هالل الساير والنائب م.ناجي العبدالهادي واملتبرع محمود حيدر ود.إبراهيم العبدالهادي يقصون الشريط

تكرمي املتبرع محمود حيدر من قبل وزير الصحة والنائبة د.روال دشتي د.ميثم حيدر يلقي كلمة املتبرع

حي�در: مس�اهمتنا ج�اءت للتع�اون م�ع وزارة الصحة الت�ي تعم�ل ليل نه�ار لتقديم 
قريب�ًا أخ�رى  خيري�ة  مش�اريع  ولدين�ا  المرض�ى..  ع�ن  وللتخفي�ف  الصحي�ة  الرعاي�ة 

حنان عبدالمعبود
أعل����ن وزير الصح����ة د.هالل 
الس����اير عن توجه الوزارة لفتح 
عي����ادات طبية في جميع املناطق 
السكنية اجلديدة، مشيرا الى أن 
هذه اخلدمة ستمكن املريض من 
الوصول الى العيادات خالل 5 أو 

10 دقائق.
وقال الس����اير ف����ي تصريحه 
لإلعالميني عل����ى هامش افتتاحه 
مركز محمود حيدر الطبي باجلابرية 
ان مراكز الرعاية الصحية األولية 
مبثابة خط الدفاع األول خلدمات 
وزارة الصحة الفتا إلى أن املركز 
يضم 9 عيادات عامة وعيادة خاصة 
للسكر باإلضافة إلى عيادات أخرى 

لألمومة والطفل السليم.
وقال الس����اير في كلمته التي 
ألقاها مبناسبة االفتتاح ان وزارة 
الصحة حريصة عل����ى االهتمام 
بتطوير خدمات الرعاية الصحية 
األولية ضم����ن برنامج عملها في 
اخلط����ة اإلمنائية للدولة، مضيفا 
أن مركز حيدر يعد إضافة جديدة 
للبنية األساسية للرعاية الصحية 
األولية في الكويت، مش����يرا الى 
اخلدمات الصحية التي سيقدمها 
املركز، وتتمث����ل في الطب العام، 
ورعاية األمومة، وخدمات األسنان، 
باإلضافة لعيادة السكر والتغذية 
والطفل الس����ليم والسمنة، كذلك 
أشار إلى وجود مختبر، وخدمات 
التطعيم. وأكد الساير أن اخلدمات 

السمو االمير في نفوسنا من حب 
الوطن والتسابق في عمل اخلير 
كان نعم املثل في ذلك حيث بلغت 
أيادي أهل الكويت البيضاء شرق 
األرض وغربها وكانت خير معني 

لنا عند الشدائد.
وأكد أنهم سيبقون على الدرب 
مرضاة لرب العاملني وتضامنا مع 
آالم الن����اس وتكريس����ا لواجبهم 
الوطني قوال وعمال. بدورة أشاد 
مدير منطق����ة حول����ي الصحية 
د.عبدالعزيز الفرهود باملتبرع مبديا 
إعجابه بالصرح الطبي وباخلدمات 
العالجية والوقائية التي سيقدمها 

ألهالي اجلابرية.
أما مدير املركز د.عدنان الوقيان 
فأعرب عن فخره بهذا املركز موجها 
الشكر للمتبرع وإلى وزارة الصحة 
حيث انه يخدم ما يقارب ال� 67 ألف 

نسمة من سكان املنطقة.
النائبة  ومن جانبها أعرب����ت 
د.روال دشتي عن سعادتها بافتتاح 
هذا املركز موجهة شكرها للمتبرع 
ملا سيقدمه املركز. ومن جانبه بارك 
النائب م.ناجي العبدالهادي ألهالي 
اجلابرية على افتتاح املركز واصفا 

إياه بأنه مركز شامل.
كما تقدم بالشكر للمتبرع، آمال 
أن يكون بداي���ة لتواجد مثل هذه 
املراكز بكل منطقة، لتكون مبثابة 
مستشفيات صغيرة، من حيث تكامل 
اخلدمات بها، مما يخفف الضغط 

على املستشفيات الكبيرة.

التي يقدمها  الوقائية والعالجية 
املركز تعك����س اهتم����ام والتزام 
الوزارة بتطوي����ر مفهوم الرعاية 
الصحية املتكاملة وفقا للمعايير 
واإلرشادات التي وضعتها منظمة 
الصح����ة العاملية، ووجه ش����كره 
ألصح����اب األي����ادي البيضاء من 
الكويتيني الذين يقدمون وبشكل 
مس����تمر دعما كبي����را للخدمات 

ومن جهته قال املتبرع محمود 
حاجي حيدر ان تكلفة بناء املركز 
تخطت املليون دينار موجها الشكر 
والتقدير لصاحب الس����مو االمير 
الذي يقدم  الشيخ صباح االحمد 
الدعم للمتبرعني مشيرا إلى أن هذا 
التبرع مساهمة بسيطة لدين لن 

نستطيع رده لبلدنا الكويت.
املركز يعتبر  أن  إلى  وأش����ار 

محم����ود حي����در ورئيس مجلس 
ادارة الش����ركة املتحدة للخدمات 
أن  الطبية د.ميثم حي����در مؤكدا 
القط����اع الصحي يش����هد ضغطا 
من املجتمع نتيجة للنمو الكبير 
في عدد السكان باإلضافة العديد 
من األمراض مثل القلب والس����كر 
وارتفاع ضغط الدم وانتشار حاالت 
التوح����د واحلساس����ية وأمراض 

الصحية م����ا يعكس روح العطاء 
داخل األسرة.

من جانبه أعرب وكيل وزارة 
العبدالهادي  الصحة د.إبراهي����م 
عن سعادته بافتتاح املركز الذي 
العالجية  الطبي����ة  يقدم اخلدمة 
الالزم����ة لس����كان اجلابرية قائال 
»اهلل يجعلها في ميزان حسنات 

محمود حيدر«.

مساهمة بسيطة لوزارة الصحة 
التي تعمل لي����ل نهار على تقدمي 
الرعاية الصحية وكذلك للتخفيف 
عن املرضى، كاش����فا عن مشاريع 
خيرية ستتم خالل الفترة القادمه 
منها بناء صالة أفراح للمناسبات 
ودار لأليتام باإلضافة إلى عدد من 

املشاريع الصحية القادمة.
وفي كلمة ألقاها جنل املتبرع 

العيون واملوجات املعدية والسارية 
التي أصبحت تداهم األطفال منها 
انفلون����زا اخلنازير ومن ثم جاء 
دور أصحاب األيادي البيضاء في 
بناء مجتمع تنموي يشاركون من 
خالله في نشر التوعية الصحية 
الفتا الى أنه بناء على هذه املعطيات 
جاءت فكرة إنشاء هذا املركز قائال 
إن ما غرسه وطننا بقيادة صاحب 

حضور في نادي املرأة الديبلوماسي

نرجس الشطي ود.سهام القبندي جنالء النقي وعضوات النادي

العمر: حمالت توعوية خاصة للنساء قريبًا

اكتش����اف هذا املرض بنفسها اال 
عن طريق مراجعة الطبيب والقيام 

بالفحوصات املستمرة.
ومن جابنها قالت اخلبيرة في 
التجميل في مستشفى طيبة ان 
العناية بالبشرة لها خطوات البد 
على املرأة ان تتابعها، لكي حتافظ 

على بشرتها.

متواصلة للم����رأة للحفاظ على 
بشرتها بطرق سليمة.

ومن جهتها تطرقت استشارية 
امراض النساء والوالدة د.اماني طه 
الى موضوع تفادي املرأة ملرض 
س����رطان عنق الرح����م وذلك من 
الفحص املستمر،  خالل ضرورة 
موضح����ة أن املرأة ال تس����تطيع 

تس����اعد كذلك على فقدان الوزن 
وس����حب الدهون والس����موم من 
اجلسم. ومن جانبه قال استشاري 
جراحة التجميل د.احمد حجازي ان 
هناك عمليات التجميل ال حتتاج 
الى جراحة من خالل حقن البوتكس 

امليزوثيرابي.
وتطرق الى اهمية اقامة جلسات 

ال����ى ان هناك خمس طرق اخرى 
من خاللها تستطيع املرأة ان تفقد 

وزنها بشكل سريع.
العس����كر من خالل  واضافت 
التزام املرأة بهذه الطرق اخلمسة 

ستحصل على لياقة بدنية.
وأكدت على ض����رورة تناول 
االلياف مبينة اهمية االلياف التي 

حنان عبدالمعبود
»األم« نب����ع احلنان وحصن 
االمان، في كل زمان ومكان ومن 
اجلها ومن اجل صحتها واحتفاال 
معها وبها اقام مستش����فى طيبة 
للعيادات التخصصية يوما توعويا 
مبناسبة االحتفال بعيد األم، يوم 
امس في ن����ادي الكورنيش دعت 
اليه عضوات النادي الديبلوماسي 
وسيدات املجتمع ووسائل االعالم، 
حيث قام مجموع����ة من االطباء 
واالستشاريني باملستشفى بالقاء 
محاضرات وفي هذا اجلانب حتدثت 
مديرة التسويق والعالقات العامة 
العمر قالت ان  باملستشفى منال 
ادارة املستشفى حرصت في هذا 
اليوم على اقامة هذا اليوم التوعوي 
اخلاص بالنساء فقط. واضافت 
العمر لقد قدمنا الدعوة الى عدد 
كبير من النساء الديبلوماسيات 
وس����يدات املجتم����ع، مضيفة ان 
ادارة املستشفى دخلت في اطار 
جديد خالل الفت����رة املقبلة وهو 
عمل منهج جديد يتمثل في عمل 
حمالت توعوية خاصة للنساء، 
مبينة ان املستشفى سيستمر خالل 
السنوات القادمة في عمل هذا اليوم 
املفتوح اخلاص بهذه املناسبة التي 

تصادف يوم عيد األم.
حتدث����ت  جانبه����ا  وم����ن 
االختصاصية في قس����م التغذية 
في مستشفى طيبة د. منال العسكر 
عن ضرورة اهتمام املرأة بجسدها 
واحلف����اظ على وزنه����ا وتفادي 
السمنة وذلك من خالل ممارسة 
الرياضة لفقدان الوزن، مش����يرة 

مستشفى طيبة أقام يومًا توعويًا للمرأة بمناسبة عيد األم

)أحمد باكير(

استشاري بريطاني أجرى فحصًا ل� 40 حالة عيون معقدةالشومر: ضرورة توفير العالج واستمراريته لكل المصابين باإليدز
الس����ابعة  ال����دورة  املقبل����ة في 

واخلمسني.
وق����د كان من اهم البنود التي 
متت مناقش����تها، ضرورة توفير 
الع����الج واس����تمراريته جلميع 
املصاب����ني، وقد مت عرض جتارب 
الدول املش����اركة، وكانت الكويت 
ضم����ن فريق عمل ش����اركت فيه 
الكويت واالمارات العربية املتحدة، 
ومت عرض برنامج الكويت والذي 
ال يختل����ف كثيرا ع����ن االمارات 
العربي����ة املتح����دة، اذ ان االدوية 
 متوافرة جلميع املصابني وطبقا

ملواصفات منظمة الصحة العاملية. 
وفي نهاي����ة االجتماع، مت عرض 
التوصي����ات والتي كان من اهمها 
ان يتم عرض نتائج هذا االجتماع 
البلداني عل����ى وزراء الصحة في 

جميع الدول املشاركة.

قال استشاري بريطاني زائر 
من مستش����فى جري����ت اورمند 
س����تريت ملركز البح����ر للعيون 
 ان����ه س����يجري عملي����ات نادرة
كويتي����ني  الطف����ال  ومعق����دة 
تتراوح اعمارهم بني ستة اشهر 

وسنتني.
واضاف البروفيس����ور كنيث 
جنل لوكالة االنباء الكويتية )كونا( 
مبناسبة زيارته للبالد ان العمليات 
اجلراحية التي سيتم اجراؤها هي 
 عبارة عن ازالة ماء ابيض وراثي
اضافة الى عملية ازالة ماء ازرق 

خلقي من العني )جولوكوما(.
واوض����ح انه اج����رى فحصا 
وعاي����ن اكثر من 40 حالة معقدة 
بحضور عدد من اطباء مركز البحر 
اضافة الى ان����ه القى محاضرات 
علمية مكثفة الطباء مركز البحر 

لتدريبهم وزيادة خبرتهم في مجال 
طب العيون وخصوصا في احلول 

واملاء االزرق واالبيض لالطفال.
الزائر  واش����اد االستش����اري 
مبستوى أطباء مركز البحر للعيون 
ومس����توى االجهزة املتوافرة في 
املركز مشيرا الى ان هناك اتصاال 
دائما ومس����تمرا مع االطباء في 
الكويت ملتابعة احلاالت واعطاء 

االستشارات الطبية.
وم����ن جانبه اكد استش����اري 
العيون مبركز البحر للعيون د. 
عبداملطلب بهبهاني ل� »كونا« ان 
هذه الزيارات تعمل على تنشيط 
العالق����ات الصحية الكويتية مع 
املراكز الصحي����ة العاملية اضافة 
ال����ى دوره����ا الكبير ف����ي تبادل 
اخلبرات واالستفادة منها في اجراء 

اجلراحات الصعبة واملعقدة.

وبني بهبهاني ان العمليات التي 
يتم اجراؤها تكلف االف الدنانير 
لو اجريت خارج الكويت مضيفا 
ان استقدام اخلبراء الدوليني يفتح 
الباب امام تدريب االطباء الكويتيني 

على احدث الطرق العالجية.
وذك����ر ان الكويت تتميز في 
منطق����ة اخلليج بوج����ود نخبة 
من االطباء من ذوي اخلبرة في 
مجال العيون مضيفا ان استضافة 
العامليني من ذوي  االستشاريني 
االختصاص تساعد على تطوير 
الكويت  اخلدمات الصحي����ة في 
وتشجيع انشطة البحث العلمي. 
وقال ان زيارة اخلبراء للكويت 
تهدف الى تقليل النفقات املادية 
التي تتكبده����ا الدولة في عالج 
املواطنني في اخلارج اضافة الى 
التخفيف من عناء الغربة ومشقة 

التنقالت في الدول التي يتم العالج 
السابقة  الزيارات  ان  فيها. واكد 
س����اهمت في اطالع االطباء في 
الكويت على اح����دث املعلومات 
واالبحاث والتقنيات التي توصلت 
اليها اش����هر املراكز الطبية على 
مس����توى العالم مشيدا باهتمام 
وحرص القيادة السياس����ية في 
البالد على االستمرار في تطوير 
اخلدمات الطبية. يذكر ان وزارة 
الفترة  الصحة استضافت خالل 
االخي����رة العدي����د م����ن االطباء 
واالستشاريني العامليني لتحسني 
ج����ودة اخلدمات املتاحة وتبادل 
اخلبرات مع االطباء العامليني مما 
حقق جناح����ات كبيرة من خالل 
توفير عناء السفر على املواطنني 
للع����الج باخل����ارج والتكاليف 

الباهظة املترتبة عليه.

البرامج  هذا االجتم����اع مدي����رو 
الوطني����ة ملكافحة االيدز في دول 
اقليم ش����رق املتوس����ط وممثلو 
برنام����ج األمم املتحدة املش����ترك 
املعني بڤيروس االيدز في جنيڤ 

وبعض املنظمات الشريكة بهدف 
دعم هذا االجتماع.

وقد ركز االجتماع على ضرورة 
ادم����اج برامج االيدز ضمن النظم 
اذ  الصحية احلالي����ة املوجودة، 
ان جميع دول مجل����س التعاون 
البرامج  اخلليجي أدمجت ه����ذه 
النظم الصحي����ة احلالية،  ضمن 
ومتت دعوة باق����ي الدول إلدماج 
برام����ج االيدز ضم����ن ذلك حتى 
ال يتعرض املص����اب بالڤيروس 
للوصم����ة والتمييز. وكذلك متت 
مناقشة االستراتيجية االقليمية 
القطاع  املقترحة بشأن استجابة 
الصحي لڤيروس االيدز للسنوات 
من 2011 - 2015 وس����يتم وضع 
االس����تراتيجية االقليمية لشرق 
املتوس����ط في صيغتها النهائية، 
وستعرض على اللجنة االقليمية  

ش����اركت رئيسة مكتب االيدز 
واالحص����اءات واملعلومات د.هند 
الش����ومر بتمثي����ل الكوي����ت في 
االجتماع البلداني التاس����ع عشر 
ملديري البرنامج الوطني ملكافحة 
االيدز وتوزيع الدالئل االرشادية 
العاملية  اجلديدة ملنظمة الصحة 
البالغ����ني  اخلاص����ة مبعاجل����ة 
الڤيروسات  واملراهقني مبضادات 
القهقري����ة واس����تخدام مضادات 
الڤيروسات القهقرية مع احلوامل 
في بيروت � لبنان في الفترة من 

13 - 18 مارس 2010.
اذ ان����ه مت افتت����اح االجتماع 
البلداني التاس����ع عش����ر ملديري 
الوطني ملكافحة االيدز  البرنامج 
بحضور املدير االقليمي لش����رق 
املتوسط د.حسني اجلزائري ووزير 
الصحة اللبناني. وقد ش����ارك في 

د.هند الشومر

)احمد باكير(فحص السكري والكورتيزون للحضور


