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د.صالح العجيري

الصالح: سنسمح بتطعيم البدون مجانًا  حتى لو لم تتوافر لهم شهادات التطعيم

العجيري: أمطار وغبار اليوم وغدًا

حنان عبد المعبود 
أكد رئيس وحدة مكافح���ة األوبئة ورئيس اللجنة 
اإلعالمية للحملة الوطني���ة د.مصعب الصالح اهتمام 
وزارة الصحة بتوفير جميع التطعيمات جلميع فئات 
املجتمع بغض النظر عن اجلنسية واالنتماءات، وذلك 
بناء على التوصيات الدولية املتعارف عليها في التعامل 
مع األطفال«. جاء هذا التصريح مبناس���بة اإلعالن عن 
تدشني احلملة الوطنية للتطعيم ضد احلصبة واحلصبة 
األملانية والنكاف والتي تنظمها وزارة الصحة في الفترة 
من 18 وحتى 29 أبريل اجلاري، حيث يحضر وزير الصحة 
د.هالل الساير تطعيم أول طفل باحلملة اليوم في مركز 

الصقر التخصصي في الساعة الثامنة صباحا.
وقال الصالح: س���يتم تطعيم األطف���ال ممن لديهم 
ش���هادة تطعيم، أو الذين ليس لديهم ش���هادة، مشددا 
على ضرورة إحضار ولي أمر الطفل لشهادة تطعيمات 

أبنائه، للتأكد من قبل املتخصصني عن استكمال الطفل 
للجرعات، أما من ليس لديه ش���هادة فعليه إحضار أي 
ورق���ة تثبت حصول أبنائه على تطعيمات، وذلك فقط 
للتأكد من استكمال الطفل للتطعيم والستنباط املعلومات 
الوثائقية بن���اء على معرفة الفريق الطبي وليس على 

قرارات أولياء األمور التي رمبا تكون خاطئة.
وأوضح أنه إذا فرض أن هناك إشكالية ولم يكن الطفل 
لديه ما يثبت شهادة تطعيم أو ورقة تثبت التطعيمات، 
فإن الطفل سيتم تطعيمه حفاظا على صحته بناء على 
قرار الفريق الطبي وليس على قرار ولي األمر الذي قد 
يختلط عليه األمر، مضيفا أن التطعيم سيكون مجانا، 
مشددا على ضرورة مراجعة األطفال من سن سنة إلى 

سبع سنوات املراكز الصحية.
من جانبه صرح مدير ادارة الصحة العامة د.راشد 
العويش ب���أن احلملة متت بناء على توجيهات منظمة 

الصحة العاملية، واجلدي���ر بالذكر أن هذه التوجيهات 
توجب ض���رورة أن يكون هناك خبير من قبل املنظمة 
متواجد ملراقبة وتقيي���م احلملة وأنها تتم وفق كل ما 

ألزمت به املنظمة الدول.
وعلق العويش على ذل���ك قائال »باألمس كان هناك 
اتصال بيننا وبني منظمة الصحة العاملية، وتس���لمنا 
اليوم رس���الة أيضا من املنظمة، وهذه الرسالة تشكر 
فيها املنظمة الكويت عل���ى االجناز الكبير وطلبوا من 
د.مصعب الصالح، ان يتحدث في املؤمتر اخلاص مبرض 
احلصبة والذي يقام في شهر يونيو املقبل، أن يتحدث 

عن جتربة الكويت اإلعالمية في هذه احلملة.
وقال إن منظمة الصحة ال تستطيع أن ترسل خبيرا 
إل���ى كل دولة ملراقبة وتقييم احلم���الت التي تقوم بها 
بل���دان العالم في نفس الوقت، وله���ذا فإن كل دولة مت 

حتديد يوم خاص بها.

فنيّو المختبرات يعتصمون األحد إلقرار الكادر
حنان عبدالمعبود

ينظم فنّيو املختبرات في وزارة الصحة في اخلامسة 
من عصر األحد املقبل اعتصام����ا أمام مقر اجلمعية 
الطبية في منطقة اجلابرية، وذلك احتجاجا على عدم 
رفع الوزير كادرهم الى ديوان اخلدمة املدنية، مؤكدين 

ان كادرهم مازال في أدراج مس����ؤولي وزارة الصحة 
الذين يرون � على حد قولهم � ان فنيي املختبرات ال 

يستحقون الكادر.
وقال عدد من الفنيني انهم يتعرضون للكثير من 

املخاطر الصحية.

المزيدي: 80 طفالً في الكويت مصابون باختالل  الغدة الكظرية
حنان عبدالمعبود

أعلن استش���اري غدد صماء 
األطف���ال في مستش���فى البنك 
الوطني لألطفال د.زيدان املزيدي 
أن القس���م سيعقد مؤمترا طبيا 

حتت رعاية وزير الصحة د.هالل 
الساير بعنوان »اخللل الهرموني 
للغدة الكظرية« في الفترة من 18 
إلى 20 من أبريل اجلاري في فندق 
موڤنبيك البدع، وبني املزيدي في 

مؤمتر صحافي أقيم بعيادة الغدد 
الصماء باملستشفى أن املؤمتر 
يضم مناقشة لدراسة مقدمة من 
الكويت عبر ورقة عمل وهي أول 
دراسة جترى في املنطقة عن اخللل 

خبراء عالميون يفحصون 15 حالة من 18 إلى 20 الجاري

اجليني ألمراض الغدة الكظرية، 
كما سيناقش موضوعات أخرى، 
وهي املستجدات في أمراض الغدة 
الكظري���ة، واخلل���ل الهرموني 
الوراثي لها، واختالل منو األعضاء 
التناسلية للمواليد، وكذلك ستتم 
مناقشة اخللل املناعي ألمراض 

الغدد الصماء.
وأوضح أن أنش���طة املؤمتر 
س���تكون على فترتني صباحية 
ومس���ائية، مبين���ا أن الفت���رة 
الصباحية ستكون لورش العمل 
املخصصة ملناقشة وعرض حاالت 
مرضية مختلفة بالتفصيل على 
االخصائيني القادمني من اخلارج، 
مشيرا إلى دعوة 5 استشاريني 
من اخلبراء في هذا املجال، وهم 
بروفيسور من السويد، واثنان 
م���ن بريطانيا، وآخر من أميركا 
واألخير من السودان، كما يشارك 
خمسة أطباء من الكويت، لبحث 
اآلراء املقترحة من قبلهم بشأن 
هؤالء املرضى حيث سيتم عرض 
15 حالة عليهم، وأش���ار إلى أن 
الفترة املسائية سيتم فيها تناول 
األبحاث والدراسات في مختلف 
مواضيع أمراض الغدة الكظرية، 
وأوضح أنه سيقام على هامش 
املؤمتر معرض طبي تش���ارك 
فيه العديد من الشركات الطبية 
املختلفة لعرض األجهزة احلديثة 
املبك���ر ملختلف  للتش���خيص 

األمراض.
املزي����دي، إن اإلصابة  وقال 
باختالل الغدة تكون نسبة اإلصابة 
بها من 1 إلى 3000 طفل مصاب، 
واجمالي األطفال املصابني حوالي 
80 طفال بالكويت، وأكد أن املرض 
وراثي بالدرجة األولى، مضيفا 
أن هؤالء املرضى يحتاجون إلى 
الكثير من املساعدات الطبية من 
قبل األطباء، والهيئة التمريضية 
واملختبرات، وغيرهم من خدمات 

أساسية ومساعدة، 
املزيدي أن األطباء  وأوضح 
املشاركني سينالون 16 نقطة في 
نظام التعليم الطبي املس����تمر، 
وق����ال ان املؤمت����ر يأتي ضمن 
األنش����طة العلمي����ة املختلف����ة 
لوزارة الصحة والتي تهدف إلى 
رفع املس����توى العلمي لألطباء 
واطالعهم على آخر املستجدات 
الطبية، ولتب����ادل اخلبرات مع 
االخصائي����ني العامليني، وإظهار 
مدى التطور العلمي وكل ما هو 
جديد في مجال الكش����ف املبكر 

ألمراض الغدة الكظرية.

وأوضح العجيري ان موس����م 
»سّبق السرايات« اليزال مسيطرا، 
وسيس����تمر حتى دخول موسم 
السرايات الذي سيكون مصحوبا 

بعواصف رعدية ورياح شديدة.

هاني الظفيري
توقع العال����م الفلكي د.صالح 
العجيري أن تس����تمر حالة عدم 
االس����تقرار في الطقس حتى يوم 
غد اجلمعة موضحا أن البالد التزال 
حتت تأثي����ر املنخفضات اجلوية 
التي تسيطر على األجواء في مثل 

هذا الوقت من العام.
وق����ال العجي����ري إن األمطار 
الرعدي����ة املتفرقة التي ش����هدتها 
البالد امس، تستمر اليوم وحتى 
الغد وسيستمر معها تشكل الغيوم 
الركامي����ة موضح����ا ان الرطوبة 
الشديدة التي بلغت نسبة مرتفعة 
خالل فترات املساء ساهمت بشكل 
كبير في هطول األمطار، وينتظر 
أن يتسبب تقلب الرياح وازدياد 
العبار خالل  اثارة  س����رعتها في 

اليومني القادمني.


