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المصابون به في الكويت 16.7% من السكان

النصف: 15 ـ 25% نسبة مرضى السكر في دول التعاون
جنيڤـ  كونا: حذر رئيس 
اللجنة اخلليجية ملكافحة داء 
ارتفاع نسبة السكر في الدم 
وعضو الهيئة التنفيذية في 
مجلس وزراء الصحة لدول 
التعـــاون اخلليجي  مجلس 
د.يوسف النصف من مشكلة 
مرض ارتفاع السكر وتداعياته 
بـــن مواطنـــي دول مجلس 

التعاون اخلليجي.

الخطة التشغيلية

وقال في التقرير املرحلي 
األول ملتابعة تطبيق اخلطة 
التشغيلية اخلليجية ملكافحة 
الداء »ان نسبة مرضى السكر 
تتراوح بن 15 و25% في دول 

املجلس فيما بلغت نســـبة 
معدالتـــه من 15 الى 45% بن 
األطفال والشباب في منطقة 

شرق البحر املتوسط.

معدالت االصابة

واشـــار الى بلوغ معدالت 
االصابة باملرض للفئة العمرية 
من 40 عاما واكثر في البحرين 
30% فيما وصلت الى 28% في 
السعودية ونسبة قطر بلغت 

.%17
واضاف د.النصف ان نسبة 
املرضى في االمارات العربية 
وصلت الـــى 20% فأكثر من 
15% من سكانها يعانون من 
اعتالل في اســـتقالب السكر 

واســـتعرض في اجتماع 
وزراء صحة مجلس التعاون 
اخلليجي على هامش أعمال 
ـ 93 للجمعية العمومية  الدورة ال
ملنظمة الصحة العاملية مسيرة 
البرنامـــج اخلليجي ملكافحة 
زيادة نسبة السكر من حيث 
تبني اخلطة التنفيذية الزمنية 
لكل دولة وضمـــن أولويات 
املجلس الصحي مبا يتوافق 

مع األهمية.

تفعيل المشاركة

وأوضح أن حتديات املرض 
تشمل انشاء السجل الوطني 
للمرضى ومساهمتهم واسرهم 
فـــي التحكـــم في هـــذا الداء 

ومضاعفاته وتفعيل مشاركة 
املجتمع فـــي عملية املكافحة 
البحوث والدراســـات  ودعم 
ذات الصلة. وأكد النجاح في 
الوعي بعوامل  رفع مستوى 
االختطار ذات العالقة واملرحلة 
املبكرة لظهور املرض واملتالزمة 
االستقالبية بن األفراد وشرائح 
العــالي مما ساعد  االختطار 
في رفع جـــودة اخلـــدمــات 
الــصحيـــة املقدمة. وشـــدد 
على تكامل اخلطة من حيث 
وضـــوح الرؤية والرســـالة 
واألهداف االستراتيجية وآليات 
املتابعة  التطبيق ومؤشرات 
والتقييم ومرجعيــة املعاييــر 

العاملية.

بينما بلغت نســـبة االصابة 
في الكويت 16.7% وســـلطنة 

عمان %12.

د.يوسف النصف

د.عادل العصفور

حنان عبدالمعبود
يغادر وفد صحي رفيع املستوى من مستشفى الرازي الى 
املانيا برئاسة مدير املستشفى د.عادل العصفور ويضم كال من 
رئيس قسم العظام د.حمد الهران واستشاري العظام رئيس 

اجلمعية الطبية د.علي املكيمي.
االتفاقيات الثنائية

وتستمر الزيارة التي ستبدأ 27 مايو اجلاري مدة اسبوع 
يطلع خاللها الوفد على عدد من املستشفيات االملانية بالتنسيق 
مع املكتب الصحي، كذلك سيتم خاللها عقد عدد من االتفاقيات 
الثنائية والتي تشمل تبادل زيارات وتدريب االطباء وتبادل 
بروتوكوالت العالج، يذكر ان هذه الزيارة التي يقوم بها الوفد 
جاءت بالتنسيق والتعاون مع مدير املكتب الصحي في املانيا 

د.سليمان احلربش.

في قرارات لوكيل وزارة الصحة 

طلب تحديد موقف محطة الوفرة للصرف الصناعي

العبدالهادي: العنزي عضوًا في »المشتريات«
والخليفة لـ»متابعة العمل واألداء« في »الفروانية«

حنان عبدالمعبود
أصـــدر وكيـــل وزارة الصحـــة د.إبراهيم 
العبدالهادي قرارا بضم م.مشعل العنزي وجاء 
في القرار: ُيضم م.مشعل محمد عويد العنزي 
لعضوية جلنة املشتريات ملنطقة حولي الصحية 
املشكلة مبوجب القرار االداري رقم )2008/3358( 

بشأن تشكيل جلنة املشتريات.
كما أصدر قرارا آخر بضم د.عبداهلل اخلليفة 
للجنة متابعة العمـــل ومراقبة األداء مبنطقة 
الفروانيـــة الصحية وجاء في القـــرار: ُيضم 
د.عبداهلل عيسى اخلليفة للجنة متابعة سير 
العمل ومراقبة اداء املوظفن مبستشفى الفروانية 
املشكلة مبوجب القرار االداري رقم 3600 لسنة 
2008 بشأن تشكيل جلنة متابعة العمل واالداء 

مبستشفى الفروانية.
قرار إداري  رقم 1556 لسنة 2010

كما انه وبعد االطالع على احكام املرسومن 
بقانون ونظام اخلدمـــة املدنية وتعديالتهما، 

وعلى القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2009 بشأن 
تشكيل جلنة ملراجعة وتدقيق طلبات املختبرات 
واللوازم الطبية، وعلى القرار االداري رقم 4543 
لسنة 2009 بشأن تشكيل جلنة فرعية منبثقة 
عن اللجنة الرئيسية ملراجعة وتدقيق طلبات 
املختبرات واللوازم الطبية، وعلى كتاب الوكيل 
املساعد لشؤون اخلدمات الطبية املساندة رئيس 
جلنة مراجعة وتدقيق طلبات املختبرات واللوازم 
الطبية املشكلة مبوجب القرار الوزاري رقم 252 
لسنة 2009 املشار إليه بشأن طلب ضم د.عبداهلل 
علي شمساه لعضوية اللجنة املشكلة مبوجب 
القرار االداري رقم 4543 لســـنة 2009، وعلى 
مقتضيات مصلحـــة العمل، وما عرضه علينا 
الوكيل املساعد لشؤون اخلدمات الطبية املساندة 
اصدر القرار 1556 القاضي بضم د.عبداهلل علي 
شمســـاه ـ اختصاصي اطفال م.مبارك الكبير 
لعضوية اللجنة املشكلة مبوجب القرار االداري 

رقم 4543 لسنة 2009 املشار إليه.

اتحاد الصناعات يطالب بالربط الصحي للمصانع
طالـــب احتـــاد الصناعات 
العامـــة  الهيئـــة  الكويتيـــة 
للصناعـــة باتخاذ مـــا يلزم 
لسرعة اجراء الربط الصحي 
الصناعي للمصانع مع شبكة 

الصرف الصحي العام.
واشار االحتاد الى ان العديد 
من املصانع قامـــت بتركيب 
وتشـــغيل الوحدات املطلوبة 
تطبيقا لتعميم الهيئة العامة 
للصناعة رقم 2007/15 بشأن 
الشـــركات الصناعية  الـــزام 
تركيـــب وحـــدات ملعاجلـــة 
السائلة،  مخلفاتها الصناعية 
وبنتائج مطابقة للمواصفات 
واملعايير احملـــددة، وان هذه 
املصانع تقدمـــت بطلب ربط 
شبكة الصرف الصناعي بشبكة 

الصرف الصحي العام.
اال ان تلك املصانع فوجئت 

بابالغها عـــدم امكانية اجراء 
الربط في الوقت الراهن بسبب 
حتفظ وزارة االشغال في اجراء 
الربط حاليا بســـبب مشاكل 

محطة مشرف.
وقال االحتـــاد ان املصانع 
املعنية بادرت بتلبية قرارات 
الهيئة العامة للصناعة وأبدت 
احلرص االكيـــد في تنفيذ ما 
طلـــب منها وصرفـــت مبالغ 
طائلة لهذا الغرض. وان تلك 
املصانع يحدوها االمل في ان 
تقوم الهيئـــة باتخاذ ما يلزم 
لسرعة اجراء الربط الصحي 
الصناعي للمصانع خصوصا 
ان تلك املصانع باتت تتحمل 
كلفتن: تكلفة اقامة الوحدات، 
مبا فيه مصاريف ادارة تشغيلها 
وصيانتها، وتكلفة االستمرار 
في نقل الصرف الصناعي عبر 

صهاريج النقل. واضاف االحتاد 
ان من الضروري كذلك اعطاء 
مهلة اضافية للمصانع التي لم 
تقم بتركيب وحدات املعاجلة 
ادارية  دون توقيع جـــزاءات 
على تلك املصانع حلن حتقق 
امكانية اجراء الربط مع شبكة 
الصرف الصحي العام، وذلك 
جتنبا لتكبد املصانع تكاليف 
اضافية في هذه املرحلة، اذ ان 
هيئة الصناعة تقوم مبخالفة 
املصانـــع التي لـــم تبادر الى 

تركيب مثل هذه الوحدات.
كما طالب االحتاد بتحديد 
الوفرة  املوقف احلالي حملطة 
اخلاصـــة مبعاجلـــة الصرف 
الصناعـــي وكيفيـــة التعامل 
االمثل للمصانع مع تلك احملطة 
لتتسنى احاطة جميع املصانع 

بهذا الشأن.

وفد صحي من »الرازي« إلى ألمانيا برئاسة العصفور

شيرين: خطوات بسيطة تحمي من السرطان
حنان عبدالمعبود

حتت شعار »ميكن الوقاية من 
السرطان أيضا« احتفلت منظمة 
الصحة العاملية باليوم العاملي 
ملرض السرطان هذا العام، حيث 
ان اإلصابة بالسرطان ارتفعت 
في جميع أنحاء العالم في العقود 
األخيرة، وتسبب السرطان في 

حدوث 7.9 مالين حالة وفاة في 
أرجاء العالم عام2007 ويعتبر 
السرطان ثاني سبب للوفيات في 
الكويت. وأكدت االخصائية بإدارة 
تعزيز الصحة د.شيرين جابر 
محمد أن هذه الزيادة ترجع الى 
عوامل بيئية مثل ارتفاع نسبة 
التلوث ولكن سلوكيات األفراد 

تســـاهم أيضا في ارتفاع هذه 
النسبة. وأشارت الى أن هناك 
بعض اخلطوات التي تساهم في 
الوقاية من السرطان، مبينة أنها 
تأتي في عدة خطوات كاالمتناع 
الوجبات  التدخن وتناول  عن 
الصحيـــة املتنوعة إضافة الى 

ممارسة الرياضة.

الناصر: الكويت نجحت في حماية
سكانها من »إنفلونزا الخنازير«

جنيڤ ـ كونا: أكد رئيـــس وحدة خدمات الصحة العامة بوزارة 
الصحة د.ســـامي الناصر أمس جناح الكويت في حماية سكانها من 

ڤيروس انفلونزا اخلنازير واحلد من انتشاره.
وقال الناصر في كلمة الكويت حول سبل مواجهة هذا الڤيروس 
أمام اجلمعية العامة ملنظمة الصحة العاملية ان وزارة الصحة صاغت 
خطـــة وطنية ملواجهة الڤيروس وعملت علـــى تدريب املعنين بها 

لتنفيذها في أوقات األزمات.
وأشار الى ان مختبرات وزارة الصحة مجهزة بشكل كامل لتقدمي 
التحاليل اخلاصة بڤيـــروس انفلونزا اخلنازير، كما عملت الوزارة 
علـــى افتتاح مختبرات جديدة لتســـريع عملية تنفيذ التحاليل في 
حـــاالت الطوارئ. كما أكد حرص الوزارة والســـلطات املعنية على 
توفير األدوية املضادة للڤيروســـات واملضـــادات احليوية واللقاح 
املضاد للڤيروس مع جتهيز جميع املستشفيات العامة لعزل وعالج 
املرضى واملصابن مما ساهم في تخطي الوزارة صعوبات جمة خالل 

ذروة انتشار الڤيروس.
وأوضـــح ان احلملة اإلعالمية التي صاحبت انتشـــار الڤيروس 
قامت بدور فاعل لتوعية الرأي العام حيث استخدمت احلملة مختلف 
وســـائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة لنشر معلومات حول 
ســـبل الوقاية من املرض واإلرشـــادات التقنيـــة الى جانب حمالت 
توعية تثقيفية في املدارس. وأكد الناصر حرص وزارة الصحة على 
املشاركة في أغلب االجتماعات التي تنظمها منظمة الصحة العاملية 
ومجلس التعاون اخلليجي لتنســـيق اجلهود والتعاون املشـــترك 

للتصدي لتلك اآلفة.

في كلمته أمام الجمعية العامة لـ »الصحة العالمية«


