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تستهدف البالغين من مواطنين ووافدين وتنتشر في المجمعات التجارية الكبرى

»إيكويت« تطلق حملة »خلك طبيعي« للتوعية بأمراض ضغط الدم

حنان عبدالمعبود
أطلقت شركة ايكويت للبتروكيماويات حملة صحية خاصة بالتوعية 
حول أمراض ضغط الدم بالتعاون مع وزارة الصحة حتت شعار »خلك 
طبيعي«، ودشنت احلملة في مؤمتر صحافي أقيم مبقر الشركة بحضور 
فريق ايكويت للمسؤولية املجتمعية وميثله محمد آل بن علي، ومحمد 
ح����امت، وعلى احلمد، وممثلي وزارة الصحة مدير ادارة الصحة املهنية 
د.أحمد الش����طي، ود.آمال اليحيى، وقد أوضح أهداف احلملة املسؤول 
التنفيذي بالعالقات العامة علي احلمد، فقال »انها تس����تهدف البالغني 
الذك����ور واإلناث من مواطنني ومقيمني في الكويت عبر جميع القنوات 
اإلعالمية واإلعالنية، مشيرا الى أن احلملة ستنتشر في جميع املجمعات 
التجارية الكبرى في الكويت من أجل ضمان وصول رسالة احلملة الى 
جميع القطاعات والش����رائح املس����تهدفة وحثهم وارشادهم الى كيفية 

اتباع نظام صحي وسليم لتجنب هذا املرض اخلطير«.
ومن جانبه وضح نائب رئيس ش����ركة ايكويت للش����ؤون الفنية 
ورئيس فريق ايكويت للمسؤولية املجتمعية محمد آل بن علي إطالق 
شركة »إيكويت« لهذه احلملة ضمن تطبيقها الدائم ملبادئ املسؤولية 
املجتمعية للمؤسسات وإميانا منها بتشجيع االنشطة االجتماعية التنموية 
الهادفة في الكويت، حيث تلقي حملة ايكويت للتوعية بأمراض ضغط 
ال����دم »خلك طبيعي«، الضوء على أهم املش����اكل الصحية التي يعاني 
منها املجتمع الكويتي وهي أمراض ضغط الدم، التي تنبثق خطورتها 
من عدم وجود أعراض واضحة لها تدفعنا ملراجعة املراكز الطبية، كما 
أنها تؤثر بشكل كبير على أداء القلب والشرايني وقد تؤدي إلى حدوث 
السكتة الدماغية، وأضاف ان حملة »خلك طبيعي« تشدد على ضرورة 
الفحص الدوري لضغط الدم وأهمية اتباع نظام حياة سليم من رياضة 

وغذاء صحي واالبتعاد عن الضغوط النفسية.
واستطرد آل بن علي قائال: »عبر اس����تخدامها لشبكة متكاملة من 

خالل القمة األولى جلوائز املسؤولية االجتماعية للمؤسسات في الشرق 
األوسط، كما حازت مؤخرا � وللسنة الثانية على التوالي � جائزة االمتياز 
الذهبية في البيئة والصحة والسالمة ومؤسسات القطاع اخلاص في 
دول مجلس التعاون اخلليجي في مجال صناعة الهيدروكربونيات. ومن 
جانبه أكد مدير ادارة الصحة املهنية د.أحمد الشطي، على أهمية مشاركة 
القطاع اخلاص في دور التوعية املجتمعية، مشيدا باحلملة واختيارها 
ألمراض ضغط الدم، وقال »ان الكويت تباهي بأن نس����بة العمر لديها 
مرتفعة حيث تصل في النساء إلى 78 عاما، والرجال 76 عاما، ولكن مع 
توسع النظرة العاملية كان البد وأن يواكب ذلك جودة احلياة مما حث 
على ض����رورة االهتمام بالكثير من األمراض املزمنة والتي من ضمنها 
أمراض الضغط، للتوعية عنها«. وأشار إلى أن االحصائيات التي قامت 
بها ش����بكة اميان »بينت أن 26% من الرجال و22% من النساء يعانون 

أمراض الضغط، مما يدل على أن املرض يشهد انتشارا كبيرا«.
وبنينّ أهمية الدور الذي تقوم به شركات القطاع اخلاص من التوعية 
املجتمعية، وأنها تش����كل تواصال للثقافة الصحية، تأتي من التعريف 
باألمراض وطرق الوقاية منها أو اكتشافها املبكر، والذي أصبح يسيرا 
على الكثيرين خاصة مع توافر األجهزة الطبية املنزلية البسيطة التي 

ميكن من خاللها قياس الضغط أو السكر، الكولسترول، وغيرها.
وأكد أن احلملة س����تجني ثمارها الطيبة بخلق بيئة واعية، خاصة 
وأن وزارة الصحة س����تقدم مواد علمية عبر نش����رات صحية ستوزع 
باألماكن التي ستوجد بها احلملة وهي املجمعات التجارية والديوانيات، 

كما سيوجد مختصون لإلجابة عن جميع األسئلة للجمهور.
ومن جانبها أش����ارت االختصاصية د.آمال اليحيى إلى أن الوزارة 
خصصت للحملة 10 من املختصني من أطباء وممرضني ومثقفني صحيني، 
للتواجد في األماكن املخصصة للحملة، مش����يرة إلى أنهم سيقومون 

بتقدمي الفحص للجمهور وكذلك الرد على جميع استفساراتهم.

القنوات اإلعالمية واإلعالنية املختلفة، وعبر تواجدها في أهم املجمعات 
التجارية والديوانيات في مختلف محافظات الكويت، تستهدف حملة 
»خلك طبيعي« إيصال رسالتها املجتمعية الصحية الى جميع املعنيني، 
حيث ترفع االرشادات التي يقدمها الفريق الطبي املرافق للحملة، وذلك 
بالتعاون مع وزارة الصحة، مس����توى الوع����ي الصحي حول أمراض 
ضغط الدم وكيفية جتنبها وما أفضل الس����بل لتحقيق ذلك«، وأكد أن 
فريق عمل شركة إيكويت في حماس جماعي ينخرط في »أنشطة هذه 
احلملة للوصول إلى الشرائح املستهدفة ومخاطبتهم مببادئ ورسائل 
احلملة الضرورية للوصول إلى أفضل صدى وتأثير في املجتمع وهو 

غايتنا من اطالق حملة »خلك طبيعي«.
وب����ني أن من أهم مبادئ ش����ركة »ايكويت« حرصه����ا على تطبيق 
مش����اركة النجاح مع املجتمع لضمان التنمية املستدامة، حيث أسست 
منذ عام 2005 برنامج ايكويت للمسؤولية املجتمعية الذي يركز على 
تطوير اجلوان����ب الصحية والتربوية والبيئية والعلمية في الكويت، 

وأشار الى إطالق مجموعة من املبادرات والتعاون مع اجلهات احلكومية 
واألهلية في مجال البحوث والتنمية، ولفت الى دور شركة »إيكويت« 
ف����ي التبرعات والرعايات للعديد من هذه اجلهات حيث أطلقت وتبنت 
كثيرا من احلمالت االجتماعي����ة والصحية منها حملة الفحص الذاتي 
لسرطان الثدي »خلي عمرك وردي«، وحملة ايكويت للتوعية بالبالستيك 
»فانتاستيك... يا بالستيك«، ومبادرة ايكويت لصحة املجتمع »خفف«، 
ومجموعة من االتفاقيات مع بعض كليات جامعة الكويت، والعديد من 
التبرعات للجهات التربوية والصحية والعلمية، وبعثات جامعية سنوية 
ملوظفي شركة ايكويت أو خريجي الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة 
التعليم العالي«.  واجلدير بالذكر أن شركة إيكويت للبتروكيماويات 
حصدت العدي����د من اجلوائز لدورها التنم����وي واملتميز منها: جائزة 
صاحب الس����مو األمير ألفضل مصنع في الكويت، جائزة أفضل شركة 
خليجية في مجال توظيف العمالة الوطنية، جائزة الكويت للمسؤولية 
االجتماعية للمؤسس����ات في قطاع الصناعة والنفط، جائزة تقديرية 
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  آل ب�ن عل�ي: خطورتها في ع�دم وجود 
أعراض واضحة وفي أثرها على القلب والشرايين

  الش�طي: 26% من الرجال و%22 
الكويت مصاب�ون بها  النس�اء ف�ي  من 

تخرج الدفعة الثانية من أطباء األسنان الحاصلين على البورد األلماني في زراعة األسنان الخليفة: مشروع إلنشاء 70 عيادة مختلفة التخصصات يستغرق عامين

الحميدة: التعاون مع ألمانيا مثمر لريادتها
والكويت حريصة على تنويع مصادر التعاون األكاديمي

3 سيارات هبة »تعاونية النسيم« لمستشفى الجهراء 
وتدشين أول مواقف متعددة األدوار اليوم

حنان عبدالمعبود
أعرب مدير إدارة طب األسنان 
د.صقر احلميدة عن ش���عوره 
بالفخر، مبينا أن الكويت تفتخر 
الذين يواصلون  بأبنائها  دائما 
العلمي ويحرصون  حتصيلهم 
العلمية  على تطوير خبراتهم 
والعملية، إذ ناب د.احلميدة عن 
وزير الصحة د.هالل الساير الذي 
رعى حفل تخريج الدفعة الثانية 
من اطباء االسنان احلاصلني على 
البورد األملاني في زراعة األسنان، 
وأكد أنها مناسبة سعيدة ومهمة 
في مسيرة الكويت العلمية والتي 
نش���عر فيها بالفخر واالعتزاز 
وذلك بع���د النجاح الذي حققه 
عدد م���ن أطباء األس���نان بعد 
البورد األملاني  حصولهم على 
لزراعة األس���نان كثاني دفعة 

حترز هذا اإلجناز«.
وتوجه د.احلميدة بالشكر 
والتقدير إلى كل من ساهم في 
مواصلة جناح هذا االجناز وأولهم 
جمعية أطباء األسنان الكويتية 
التي حترص دائما على مواكبة 
كل ما ه���و جديد في عالم طب 
األسنان وتطوير خبرات أطباء 

األسنان في الكويت.
و أشاد د.احلميدة بالتعاون 
املثمر بني الكويت وأملانيا على 
املستويني الثقافي والعلمي مؤكدا 

حنان عبدالمعبود
اعلن مدير منطقة اجلهراء 
الصحية د.فه���د اخلليفة عن 
العي���ادات  مش���روع مبن���ى 
اخلارجية مبستشفى اجلهراء، 
مبينا ان تدشني هذا املشروع 
سيكون عقب عامني من اآلن، 
مش���يرا الى انه سيتم بناؤه 
النووي،  بجانب مبنى الطب 
وس���يضم 70 عي���ادة طبية 
متنوعة، تشمل عيادات لالطفال 
واجلراحة والباطنية، مشيرا 
الى ان العيادات السابقة التي 
كان���ت في مبنى املستش���فى 
ستحول الى عيادات تخصصية 
مثل اجلهاز الهضمي واالمراض 
اجللدية والصدرية، وقال ان هذا 
املشروع سيساهم في تخفيف 
العيادات  الضغط على قطاع 
في مستش���فى اجلهراء فضال 
عن تنظي���م عمليات املراجعة 
بالنسبة للمرضى وتخصيص 
مبنى لهم بعيدا عن مستشفى 
اجلهراء بحيث يخفف االعباء 

عن مبنى املستشفى.
واض���اف اخلليف���ة ف���ي 
تصرح له خالل تسلمه تبرع 
جمعي���ة النس���يم التعاونية 
بعدد 3 من س���يارات الغولف 
املخصص���ة لنقل املرضى من 
والى املستشفى وذلك بحضور 

80% من سكان الدول النامية يعتمدونه

الجالل: 60 مليار دوالر مبيعات 
السوق العالمية للعالجات الشعبية

حنان عبدالمعبود
أكدت اخصائية تعزيز الصحة د.مي اجلالل أن الطب الشعبي يضم 
املعارف واملهارات واملمارسات القائمة على النظريات واملعتقدات، 
واخلبرات األصيلة التي متتلكها مختلف الثقافات والتي تستخدم 
للحفاظ على الصحة والوقاية من األمراض اجلسدية والنفسية أو 
تشخيصها أو عالجها أو حتسني أحوال املصابني بها، وهو ال يندرج 
ضمن نظام الرعاية الصحية الرئيسي في البلد. وقالت د.اجلالل، 
في تصريح صحافي، »ومع زيادة اإلقبال على الطب الشعبي في 
البلدان املتقدمة والنامية على حد س���واء � حوالي 80% من سكان 
الدول النامية � يعتمدون عليه، حيث يبلغ حجم مبيعات السوق 
العاملية للعالجات الشعبية حوالي 60 مليار دوالر سنويا )حسب 
منظمة الصحة العاملية(، ومع زيادة الثقة فيه كأس���لوب تطبيب 
ناجع في كثير من األمراض بدأ النظر له كأداة مهمة لزيادة إمكانية 
احلصول على الرعاية الصحية في البلدان النامية، وكأسلوب عالج 

قد ينجح مع بعض األمراض فشل فيها الطب الغربي احلديث.
وأش���ارت د.اجلالل الى أن منظمة الصحة العاملية تفاعلت مع 
الطب الشعبي مؤخرا كنس���ق طبي متكامل ميكن استخدامه في 
الرعاية الصحية، وإدماجه في نظام الطب الغربي احلديث، حيث 
أقر املكتب اإلقليمي لش���رق املتوسط في 2002/10/3 خالل دورته 
التاس���عة واألربعني إستراتيجية لتعزيز وتطوير الطب الشعبي 
ف���ي نطاق اإلقليم، مبينة أن هناك بع���ض القرائن العلمية تؤيد، 
استخدام الطب الش���عبي والطب التكميلي، مثل استخدام الوخز 
اإلبري للتخلص من األلم وممارسة اليوغا للحد من أزمات الربو 
وممارسة تقنيات التايتشي التي تساعد املسنني على التحكم في 
اخلوف من السقوط. وال توصي منظمة الصحة العاملية، حاليا، بتلك 
املمارس���ات لكنها تتعاون مع البلدان من أجل الترويج لنهج قائم 
على القرائن العلمية ميكن من تناول املسائل املرتبطة مبأمونية 
تلك املمارس���ات وفعاليتها ونوعيتها. ومن اجلدير بالذكر ما ذكر 

في إسالم اون الين بالنسبة النتصار في عالج اإليدز.

أن أملانيا دولة رائدة في العلوم 
والتكنولوجيا والكويت حترص 
التعاون  على تنويع مص���ادر 
األكادميي مع مختلف دول العالم 
املتقدمة في شتى املجاالت من 
اجل ضمان أفضل الفرص العلمية 
واخلبرات العملية ألبناء الكويت 
ودعم وتشجيع التعليم العالي 
والذي أصبح احد أهم التحديات 

التي نواجهها.
ألقى ممثل اجلمعية  بدوره 
األملانية لزراعة األسنان د.روالند 
هيل���ي كلمة هن���أ فيها األطباء 
احلاصلني على البورد األملاني في 
زراعة األسنان مشيدا بالتعاون 

املثمر ب���ني الكويت وأملانيا في 
مجال الطب وتنمي���ة مهارات 
األطب���اء وخبراته���م العملية، 
وق���ال إن أطباء األس���نان في 
الكوي���ت يتمي���زون باحلرص 
الكبي���ر على تطوي���ر قدراتهم 
العلمي  ومواصل���ة حتصيلهم 
خلدمة مجتمعهم ونحن نشعر 
بالفخر واالعتزاز مبا حققه هؤالء 
األطباء من تفوق ومتيز خالل 
عام كامل من التدريب والتحصيل 

العلمي العالي.
من جهته أشاد رئيس القسم 
الدولي للجمعية األملانية لزراعة 
األس���نان د.مازن التميمي بهذا 

االجناز ال���ذي وصفه باالجناز 
العظيم قائال: إن الكويت سباقة 
ف���ي اهتمامها املس���تمر  دائما 
العلم  لتطوير ومواكبة تطور 
خاصة في مجال زراعة األسنان. 
وهنأ التميم���ي الدفعة الثانية 
من أطباء األس���نان احلاصلني 
عل���ى البورد األملان���ي في ظل 
هذا التعاون املثمر بني الكويت 
وأملانيا في مجال الطب عموما 
وطب األسنان بشكل خاص، وقال 
إنهم كانوا خير مثال للحماس 
واالجتهاد طوال عام كامل ومتنى 
لهم حياة مهنية حافلة بالعطاء 

وخدمة مجتمعهم.

رئيس مجل���س ادارة جمعية 
النسيم د.حس���ني الدويهيس 
وعدد من اعضاء اجلمعية، ان 
هذا التبرع سيساهم في دعم 
اخلدمة الصحية باملستشفى.

من جانبه قال د.الدويهيس 
ان اجلمعية تق���دم اخلدمات 
املتنوعة الهالي منطقة اجلهراء 
كدعم للمؤسس���ات املوجودة 
في املنطقة، منها املؤسس���ات 
الصحية والتربوية، وذلك من 
ارباح اجلمعية وهو من ضمن 
املعونة االجتماعية املخصصة 
للصرف على اخلدمات، مبينا 
ان التبرع بس���يارات الغولف 

جاء ملس���اعدة املرضى وكبار 
الس���ن للتنق���ل م���ن وال���ى 
املستش���فى، كاشفا عن تبرع 
آخر ملستوصف العيون الصحي 
مبنطقة اجلهراء، وهو عبارة 
عن جهاز لفح���ص قاع العني 
كما مت تقدمي عدد من االجهزة 
الطبية للقطاعات الصحية في 

اجلهراء.
من جهته اعلن وكيل وزارة 
الصحة د.ابراهيم العبدالهادي 
امس عن تدشني اول املواقف 
املتع���ددة االدوار الي���وم في 
مستشفى اجلهراء بسعة 1015 

سيارة.

واوض���ح العبداله���ادي ل� 
»كونا« ان هذا املشروع سيكون 
باكورة لسلس���لة االفتتاحات 
للمواق���ف متعددة االدوار في 
املستش���فيات بهدف تخفيف 
الضغط على املراجعني وزوار 

املستشفى واملوظفني ايضا.
واشار الى وجود سيارات ال� 
»غولف« التي تكون موجودة 
في املواقف لنقل املرضى وكبار 
الس���ن وذوي االحتياج���ات 
اخلاص���ة ملختل���ف مبان���ي 
الوزارة  املستشفى اميانا من 
بأهمية توفير كل وسائل الراحة 

للمرضى والزوار.

.. ومركز األحمدي للفحص قبل الزواج خالل أسابيع

»الصحة« تعيد تشكيل لجنة الوقاية من اإلشعاع

اعلن مدير ادارة الفحص قبل الزواج في وزارة 
الصحة د.يعقوب الكندري عن قرب افتتاح مركز 
جديد للفحص قبل الزواج في محافظة االحمدي 

خالل االسابيع املقبلة.
وقال الكندري في تصري���ح ل� »كونا« »ان 
املركز اجلديد سيعمل على تخفيف الضغط على 
املركز الرئيسي الذي يقع في منطقة »الصباح« 
الصحية اضافة الى تس���هيله وتوفيره للوقت 
على اهلي وقاطني محافظتي االحمدي ومبارك 

الكبير.
وأوض���ح د.الكندري ان���ه مت فحص 18 ألف 
شخص مقبلني على الزواج حتى االن وان العدد 
الذي صدر من الشهادات غير االمنة للزواج بلغ 
نحو 200 شهادة في حني اصر نحو 115 حالة منهم 

على استكمال الزواج رغم عدم املالءمة.
وأكد وجود وعي ملحوظ لدى املتقدمني للزواج 
مشيرا الى ان الهدف من تطبيق هذا القانون هو 
ضمان اس���رة آمنة وصحية وسعيدة وخالية 
من األمراض الوراثية او املعدية وان االمر بعد 
النتيجة متروك خليار الزوجني وقرارهما وليس 

هناك اي الزام لهما.
واوض���ح »ان دور وزارة الصحة ال يقتصر 
فقط على اخ���ذ العينات وامنا حتويل املريض 
في حال اكتشاف اصابته مبرض ما الى اجلهة 
املخولة لعالجه« مؤكدا انه »اصبح هناك وعي 
ملحوظ لدى املتقدمني لل���زواج وان االمر بعد 
النتيجة متروك خليار الزوجني وقرارهما وليس 

هناك اي الزام لهما«.

صدر في اجلريدة الرسمية أمس قرار عن وزارة 
الصحة قضى بإعادة تش���كيل جلنة الوقاية من 
االشعاع. وبحسب القرار تتألف اللجنة اجلديدة 
من كل من م.سمير سليمان يوسف وكيل الوزارة 
املساعد لشؤون اخلدمة العامة والصيانة � رئيسا، 
فاضل علي حيدر غل���وم مدير ادارة الوقاية من 
االشعاع � وزارة الصحة مقررا، العقيد عادل محمد 
احلبيب مدير ادارة الوقاية املدنية � االدارة العامة 
للدفاع املدن���ي � وزارة الداخلية عضوا، محمود 
حاجي عبدالهادي مدير ادارة الشؤون القانونية 
والتحقيقات � وزارة الصحة عضوا، د.فريال نادر 
بوربيع مساعد نائب مدير اجلامعة للشؤون العلمية 
للتطوير االكادميي � جامعة الكويت عضوا، م.محمد 

محس���ن العنزي � مدير ادارة البيئة الصناعية � 
الهيئة العامة للبيئة عضوا، د.نادر محمد العوضي 
نائب املدير العام للمعلومات � معهد الكويت لالبحاث 
العلمية عضوا، م.جمال احمد العبداجلليل رئيس 
مهندسي املشاغل الرئيسية � وزارة الكهرباء واملاء 
عضوا، د.سلوى رمضان محمد الكندري � رئيس 
مجلس اقس���ام االش���عة � وزارة الصحة عضوا، 
د.عبداحلميد حلمي اجلزار � رئيس مجلس اقسام 
الطب النووي � وزارة الصحة عضوا، وليد خالد 
مبارك السابج مدير ادارة جمارك املوانئ اجلنوبية 
� االدارة العامة للجمارك عضوا، م.محمد شعبان 
س���الم اختصاصي أول طبيعة اشعاعية � ادارة 

الوقاية من االشعاع عضوا.
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