
الجمعة 21 مايو 2010   7محليات
»األشغال«: تفعيل وتحديث خطط الطوارئ

بالتنسيق مع القطاعات المختصة
البالد أكدت التزامها بتحقيق أهداف األلفية اإلنمائية المتعلقة بتغذية األطفال

عقب تكريمه رؤساء األقسام السابقين

الحمد: ارتفاع نسبة الرضاعة الطبيعية  في الكويت
من 8  إلى 15% خالل السنوات الـ 5 الماضية

الخترش: افتتاح مركزي النفيسي والدوحة الصحيين 
الشهر المقبل وإضافة 320 سريرًا جديدًا في »األميري«

 حنان عبدالمعبود
أعلن مدير منطقة العاصمة 
الصحية د.عادل اخلترش عن 
افتتاح مركز النفيسي الصحي 
بضاحية عبداهلل السالم، خالل 
الش���هر املقبل، مبينا أن املركز 
سيتم تسلمه األسبوع املقبل من 
املتبرع، وسيتم افتتاحه برعاية 
وزير الصحة د.هالل الساير بعد 
التجهيزات  االنتهاء من جميع 
الالزم���ة من كادر طبي وإداري 

ومتريضي وفني.
وقال في تصريح صحافي له 
عقب تكرميه لرؤساء األقسام 
العاملني  الس���ابقني وبع���ض 
باملستشفى األميري في منطقة 
العاصمة الصحية، في احلفل 
الذي أقيم حتت رعايته وحضور 
مدير املستشفى د.نادر العوضي، 
وعدد كبير من األطباء والعاملني 
باملستشفى: ان منطقة العاصمة 

الصحي���ة مقبل���ة عل���ى عدة 
توسعات إنشائية ضمن خطة 
الوزارة التوسعية، ومنها زيادة 
الطاقة السريرية في املستشفى 

األميري، والتي ستضاف اليها 
320 س���ريرا جديدا، مبينا أن 
إدارة املنطق���ة بالتنس���يق مع 
وزارة الصحة تستعد لبلورة 

االتفاق املزمع توقيعه مع احد 
املكاتب الهندسية لإلشراف على 
»بناء وجتهيز« مبنى متكامل 
يض���م 320 س���ريرا، وعيادات 

املبنى  الى  تخصصية، تضاف 
الرئيسي للمستشفى، الفتا إلى 
ان املنطقة الصحية اشترطت 
على املكتب الهندس���ي تسليم 
املبني بشكل جاهز خالل سنة 
بناء وجتهيز )تسليم مفتاح(، 

منعا لتأخير تشغيله.
وأضاف: سيتم خالل نفس 
الفت���رة افتتاح مرك���ز الدوحة 
الصحي الذي أعيد تأهيله من قبل 
وزارة الصحة، التي انتهت بدورها 
من جميع التجهيزات اخلاصة به، 
ولم يعد به أي نواقص س���وى 
الكهرباء التي وعدنا أنها ستصله 
خالل األسبوعني املقبلني، مشيرا 
ال���ى ان ادارة املنطق���ة ماضية 
افتتاح  في خطتها فيما يخص 
املراكز الصحية التي مت االنتهاء 
من إنشائها والتي تصل الى 22 
مركزا صحيا في منطقة العاصمة 

الصحية.

الرومي: المساعدات الكويتية تشمل 
الجميع وال تقتصر على ديانة أو جنسية

موظفو »تراسل تليكوم« يتبرعون بالدمالعتيبي: 1563 مصابًا بالكبد الوبائي »ب« و»ج« 

على إثر شكوى وافدين

العبدالهادي: ندرس التخفيف
 عن المراجعين في تحصيل قيمة الطابع

 حنان عبدالمعبود
تقدم بعض الوافدين الذين يخضعون للعالج مبستشفى الطب 
الطبيعي بش���كوى، بسبب حتصيل املستشفى دينارين في كل 
مراجعة للمستشفى، وقال احد املرضى: اصبت في قدمي منذ فترة 
واضطررت للمراجعة املستمرة، حيث أراجع مرتني في االسبوع 
وسأستمر على هذا احلال لفترة طويلة، وفوجئت بأنني مطالب 
بدفع دينارين قيمة الطابع في كل مراجعة، متسائال: كيف يحدث 
ه���ذا ونحن ندفع ضمانا صحيا؟ أال يكفي اننا ال نتلقى األدوية 

املعاجلة بشكل متساو مع املواطنني؟
فهل سنظل على هذا احلال؟ وهل كل وافد مصاب قد تتسبب 
اصابته في توقفه عن العمل يس���تطيع ان يدفع بشكل مستمر 

طوال فترة العالج هذه املبالغ؟
»األنباء« نقلت تساؤالت الوافد وغيره من مراجعي املستشفى 
ملدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة محمود العبدالهادي 
الذي أكد ان هذا األمر يش���غلهم ف���ي الوقت احلالي، وقال: أقوم 
بدراسته بش���كل أكثر توسعا، حيث ان األمر بالفعل إثقال على 

كاهل الوافدين، وقريبا سيجد األمر حال.

 ندى أبونصر
اقامت شركة تراسل تليكوم حملة تبرع بالدم شارك فيها 
عدد كبير من موظفي شركة تراسل تليكوم والشركات املجاورة 

لها لصالح بنك الدم املركزي.
واكدت املدير العام للشركة اسرار حيات ان الهدف االساسي 
من احلملة انس���اني ولتش���جيع املوظفني على التبرع بالدم 

واملساهمة ولو بجزء بسيط في إنقاذ حياة املرضى.
ومن جانبها قالت املسؤولة في قسم العالقات العامة في 
بنك الدم املركزي عايشة القطامي، انها سعيدة مبشاركة العديد 
من الشركات في حمالت التبرع بالدم وهذا دليل واضح على 
ضرورة مشاركة القطاع اخلاص في املسؤولية االجتماعية. 
هذا واستمرت احلملة طيلة فترة الدوام وشارك فيها عدد كبير 
من املوظفني من مختلف املراتب الوظيفية حيث مت سحب وحدة 
دم بنس���بة 740 ملليليتر من كل موظف سيتم حفظها في بنك 

الدم لالستفادة منها في عملية عالج املرضى.

فريق طبي: ال شكاوى أو مضاعفات
MS في عمليات القسطرة لمرضى

 حنان عبدالمعبود
ما بني تس���هيالت الوزارة 
الت���ي قدمتها إلج���راء عملية 
 MS القسطرة اخلاصة مبرضى
واملعارضني إلجرائها من دون 
إبداء أسباب ملموسة، تداولت 
أوساط صحية معلومات تشير 
إل���ى ظهور مضاعف���ات على 
مرضى التصلب العصبي الذين 
أجريت لهم القسطرة، مما حدا 
»األنباء« على االتصال بالفريق 
الطبي القائم بعملية القسطرة، 
والذي نفى متاما هذه املعلومة، 
وقال أحد األطباء »ال يوجد أي 
مريض يعاني من مضاعفات، 
بني 20 مريض MS أجريت لهم 
عملية القسطرة«، مضيفا أنه 
ومنذ أكثر من ثالثة أشهر بدأت 

عمليات القسطرة والتي أجريت 
على 12 مريضا، وهناك 8 مرضى 
أجريت لهم عملية القس���طرة 
منذ بدء الدراسة خالل األسابيع 
املاضية، وحتى اآلن لم يعان أي 

منهم من أي مضاعفات.
وعن استطاعة الفريق إجراء 
عدد أكبر من عمليات القسطرة، 
نظ���را الرتفاع اعداد املرضى، 
بني أن الدراسة حتكم الفريق 
الطبي بعدد 100 مريض، كما مت 
وضع شروط للمرضى الذين 

جترى لهم العملية.
وع���ن املرض���ى املتقدمني 
للقس���طرة وعلى أي أساس 
يتم قبولهم، أوضح أن الشرط 
األساس���ي أال تتعدى نس���بة 
اإلعاق���ة 6.5%، أي ال يك���ون 

املري���ض طريح الف���راش أو 
مقعدا على كرسي متحرك، ألن 
الدراسات العاملية أشارت إلى 
أن هذه الفئة ال تستفيد كثيرا 

من عملية القسطرة.
وعن املتقدمني للقسطرة، 
قال »لقد حض���ر أمس 3 من 
إعاقته تعدت  املرضى احدهم 
النسبة التي تشترطها الدراسة، 
والثانية وافدة وهي شريحة 
غير مسموح بها ضمن الدراسة، 
الثالثة ملواطن وهو  واحلالة 
إال أن موعد  الدراس���ة  ضمن 
القسطرة اخلاص به سيكون 
بعد 5 أشهر، وخرج املرضى 
الثالثة من املستشفى مقررين 
السفر لألردن إلجراء القسطرة 

هناك.

البرجس: العالقات الكويتية ـ الهندية وثيقة في جميع الميادين

الرئيس الفلسطيني يكّرم »الهالل األحمر« األحد

قال���ت جلنة الط���وارئ بوزارة االش���غال انها 
س���تفعل وحتدث خطط الطوارئ بالتنسيق مع 
القطاعات املختصة مبا يش���مل كل املشاريع على 
اختالف طبيعتها واجراء زيارات فنية وموقعية 

لعدة مشاريع.
واضاف���ت اللجنة في بيان صحافي انه مت عقد 
اجتماع برئاسة م.شريدة العازمي مبحطة مشرف، 
حيث استمعت خالله الى شرح لالجراءات املتخذة 

فيما يتعلق باألمن والسالمة.
وأشارت الى ان االجراءات تتضمن ايضا االطالع 
على طبيعة االجراءات املتخذة مبا يتعلق باألمن 
والس���المة سواء س���المة القائمني على املوقع أو 

سالمة اجراءات العمل باملوقع.
وأوضحت ان تلك االجراءات تشمل دراسة سبل 
تثقيف وتوفير كل اجراءات األمن والسالمة ملوظفي 

الوزارة مبواقع العمل.

اكد مدير  � كون����ا:  كواالملبور 
ب����وزارة اخلارجية  ادارة آس����يا 
محمد الرومي ان املساعدات التي 
تقدمها الكويت للتخفيف من وطأة 
وصعوبة الفقر عن الشعوب االخرى 
مهتدية بتعاليم القران الكرمي تشمل 
اجلميع وال تراع����ي اية ديانة او 

جنسية او قومية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرومي 
النقاش����ية لتخفيف  امام احللقة 
الفقر في دول آسيا والتي تعقد في 
مدينة تشينج تشوجن وسط الصني 
بالتعاون مع املركز الدولي الصيني 
لتخفيف الفقر وذلك ضمن فعاليات 
منتدى التعاون اآلسيوي في الفترة 

مابني 16 و23 مايو اجلاري.
واش����ار الرومي في كلمته الى 
جتربة الكويت في مكافحة الفقر 

ومعاناة اهلها من ش����ظف احلياة 
وكيف واجهوا املصاعب في البحر 
وقس����اوة الصحراء حتى من اهلل 
عليهم بنعمة النفط وحتولت من 
دولة فقيرة الى دولة رفاهية وكيف 
استطاعت ان توظف ثروة النفط 
في خدم����ة مواطنيها، منوها مبا 
تقدمة الكويت من رعاية سكنية 
ورعاية صحي����ة وتعليم مجاني 

ملواطنيها.
واس����تذكر مبادرة املغفور له 
الشيخ جابر االحمد بإلغاء فوائد 
الديون عن الدول احملتاجة وكذلك 
مبادرة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد حفظه اهلل ورعاه 
بإنش����اء صندوق احلياة الكرمية 

للشعوب الفقيرة.
واشاد السفير الرومي بالدور 

الكبير الذي يق����وم به الصندوق 
الكويت����ي للتنمي����ة االقتصادية 
لتخفي����ف صعوبة العيش وحدة 
الفقر في بعض الدول عن طريق 
الت����ي قدمها الصندوق  القروض 
ملش����اريع البنية االساسية قائال 
ان االستثمارات الكويتية في دول 
آس����يا توفر ايضا فرصا ملواطني 
تلك الدول وتساعد على تخفيف 

الفقر.
ولفت الى االعمال اخليرية التي 
تقوم بها الهيئات اخليرية الكويتية 
الرسمية منها والشعبية مثل بيت 
الزكاة والهيئة العامة لالوقاف وما 
تقدمة اجلمعيات اخليرية االهلية 
من مساعدات ومشاريع معتبرا انها 
تخفف من وطأة الفقر على بعض 

الشعوب في القارة اآلسيوية. 

 حنان عبدالمعبود
أعلن رئيس مركز النهضة الصحي بوزارة الصحة 
د.محمد العتيبي آخر اإلحصائيات الصادرة عن وزارة 
الصحة للمصابني بالتهاب الكبد الوبائي »ب« و»ج« 
من املواطنني والوافدين، مبينا ان العدد االجمالي بلغ 
1563مصابا، مشيرا إلى أن عدد املصابني بااللتهاب 
الكبدي »ب« بلغ 698 حتى نهاية 2008، بينما املصابون 
بالتهاب الكبد الوبائي »ج« وصل حتى نهاية العام 

نفسه الى 865.
وأضاف خالل االحتفال بيوم الكبد الوبائي 2010 

حتت شعار »هل أنا رقم 12« الذي نظمته إدارة تعزيز 
الصحة مبنطقة الفروانية الصحية، حتت رعاية مدير 
منطقة الفروانية الصحية في مركز مناحي صنهات 
العصيمي الصحي أمس، »ان التهاب الكبد الوبائي 
هو مرض ڤيروس����ي يصيب الكبد، وميكن تقسيم 
ڤيروسات التهاب الكبد � طبقا لطرق نقل العدوى � 
إلى مجموعتني، األولى تنتقل العدوى بها عن الطريق 
املعوي )البرازي الفموي( مثل ڤيروسات: A وE، أما 
الثانية فتنتقل العدوى بها عن طريق الدم ومشتقاته 

.Bو Cو D :مثل ڤيروسات

اعلن مدير مكتب شؤون الفلسطينيني بالكويت 
زياد الهمش����ري عن تكرمي رئيس جمعية الهالل 
االحمر برجس حمود البرجس االحد املقبل وذلك 
جلهوده البناءة في خدمة الش����عب الفلسطيني 

وتقدمي جميع اوجه املساعدات االنسانية.
وقال الهمشري في تصريح صحافي ان وفدا 
فلسطينيا اضافة الى آخر ميثل اجلالية الفلسطينية 
املوجودة في الكويت سيقوم نيابة عن الرئيس 
محمود عباس بتكرميه عبر تسليمه درعا وشهادة 

تقدير مقدمة من الرئيس.
واضاف ان وفد اجلالية الفلسطينية الذي ميثله 
س����الم ابوالغد ود.عبدالرحيم حسني سيقدمون 
ايضا هدية تذكارية تقديرا للبرجس عرفانا من 
اجلالية الفلسطينية بالدور املهم الذي تقوم به 

اجلمعية خلدمة الشعب الفلسطيني.
ومن جهة أخرى اش����اد رئيس مجلس ادارة 
جمعية الهالل االحمر برجس البرجس بالعالقات 
الوثيقة التي تربط الكويت مع الهند الصديقة في 
جميع امليادين وحرص الطرفني على تعزيزها مبا 

يخدم مصالح الشعبني الصديقني.

وقدم البرجس خالل لقائه مع وفد اعالمي هندي 
ميثل اهم املؤسس����ات االعالمية في الهند يزور 
البالد بدع����وة من وزارة االعالم - قطاع االعالم 
اخلارجي، شرحا عن مسيرة العالقات الكويتية 
� الهندية، مؤكدا عمق ورسوخ العالقات الطيبة 

بني البلدين الصديقني.
وقال ان الرواد األوائل في الهند أمثال الزعيم 
جواه����ر الل نهرو والراحلة اندي����را غاندي كان 
لديهم عالقات ود وتقارب مع الكويت، مشيرا الى 
ان بالده حريصة على استمرار عالقاتها على قدر 

كبير من التميز مع الهند.
وفي االطار ذاته كرمت جمعية الهالل االحمر 
البرنام����ج ال� 25 لتأهي����ل املتطوعات في مجال 
االسعافات االولية والتعامل مع ذوي االحتياجات 

اخلاصة واالسر املتعففة.
واكد رئيس اجلمعية برجس البرجس خالل 
حفل التكرمي الذي اقيم اول من أمس حاجة الكويت 
الى جهود املتطوعني واملتطوعات للمساهمة في 
مواجهة الك����وارث االنس����انية وتنمية املجتمع 

وتقدمه.

م.شريدة العازمي خالل احلديث عن إجراءات األمن والسالمة

محمد الرومي ملقيا كلمة في احللقة النقاشية لتخفيف الفقر

د.محمد العتيبي متوسطا املشاركني في االحتفال بيوم الكبد الوبائي

)متين غوزال( أسرار حيات تتبرع بالدم   

)سعود سالم( د.عادل اخلترش ود.نادر العوضي يكرمان وليد الشطي   

برجس البرجس خالل لقائه وفدا إعالميا هنديا

جنيڤ � كونا: أكدت الكويت امس التزامها 
بتحقيق أهداف األلفية اإلمنائية املتعلقة بتغذية 
األطفال وأنها تسير بثبات نحو تلك األهداف التي 
وضعتها منظمة الصحة العاملية واألمم املتحدة.
وقالت مديرة ادارة التغذية واالطعام بوزارة 
الصحة د.نوال احلمد في مداخلة الكويت أمام 
اجلمعية العامة ملنظمة الصحة العاملية املنعقدة 
حاليا في جنيڤ ان جتربة الكويت العالن كل 
مستشفيات البالد صديقة للطفل حتقق جناحا 
كبيرا، منوهة بالتجرب����ة الراهنة اجليدة في 

مستشفيات اجلهراء والوالدة واملواساة.
وأضافت ان نسبة الرضاعة الطبيعية قد 
ارتفع����ت في الكويت م����ن 8% الى 15% خالل 

الس����نوات ال� 5 املاضية في حني أن املعدالت 
العاملية تشير الى تراجع االقبال على الرضاعة 
الطبيعية بش����كل ملحوظ.وأوضحت د.نوال 
احلمد أن اسباب جناح التجربة الكويتية يعود 
الى تطب����ق قانون منع االعالن والترويج عن 
بدائل لنب األم في املستشفيات واملراكز الصحية 
وعقد دورات تدريبية للعاملني باملجال الصحي 
كأطباء األطفال واختصاصي النساء والوالدة 
واملمرضات.وقالت ان هذا يوضح أن الرعاية 
الصحية على مستوى العالم حتظى باهتمام بالغ 
وان جتارب الدول أصبحت محط انظار جميع 
املهتمني في هذا املجال، حيث أصبح النجاح في 
مجال الصحة العامة يقاس مبا حتققه البرامج 

اخلاصة بها على االنسان بشكل عام.
وأضافت أن األنظار تتجه اآلن الى قياس 
جناح املس����توى الطبي من خالل الوقاية أو 
العالج أو التأهيل بعدما كانت في وقت سابق 
محصورة في مدى تطور األبحاث االكلينيكية 

البحتة حسب قولها.
من جانبها، اشادت العديد من وفود الدول 
املش����اركة في تصريحات ل� »كونا« بتجربة 
الكويت، حيث جاءت اخلطوات الكويتية متوافقة 
م����ع أولويات األجندة العاملية للصحة العامة 
حول العناية بالرضع وحديثي الوالدة وحققت 
اجن����ازات متعددة في فت����رات زمنية قصيرة 

مقارنة بجهود دول أخرى. د.نوال احلمد


