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بدور وديما بدأتا الحياة بمستشفى األمومة

أعرب مستش���فى األمومة عن اعتزازه بأول طفلتني 
له، األولى هي ب���دور مزيد اخلالدي من اململكة العربية 

السعودية.
والثانية هي دمي���ا فواز برج���س العازمي كويتية 

اجلنسية.
وقد ب���دأت دائ���رة حياتهم���ا وبحم���د اهلل بتاريخ 

.2010/5/17
وكتعبير عن فرحة مستشفى األمومة بابنيته واعتزازا 
منه بهما فقد قرر املستشفى تقدمي خدمات متابعة للطفلتني 
بقسم األطفال حتى السادسة عشرة، هذا فضال عن الهدايا 

القيمة التي قدمها املستشفى لهما.
ومتنى مستش���فى األمومة للطفلتني ومواليده حياة 

زاهرة ومشرقة في ظل رعاية طبية متميزة.

بدور مزيد اخلالدي

قياس ضغط الدم

جانب من املشاركني في االسبوع الصحي

فحص نسبة السكر

دميا فواز العازمي

بهدف نشر التوعية والتثقيف الصحي بين أفراد المجتمع

مستشفى طيبة شارك البنك الوطني »أسبوع الصحة«

رابطة السمنة أعدت 
برنامجًا عن تقييم 

صحة الفرد

اعدت رابطة السمنة برنامجا 
عن تقييم صحة الفرد اليومية 
احتفاال بالذكرى اخلامس���ة 
لتأسيس���ها به���دف التذكير 
بأهمية اكتساب عادات غذائية 
وس���لوكية يومية للمحافظة 
على الصحة وجتنب األمراض 

املكتسبة من داء السكري.
وق���ال رئي���س الرابط���ة 
د.يوس���ف بوعب���اس ان هذا 
التقييم يعد األول من نوعه، 
موضحا انه يتم تطبيقه على 
املراجعني ملعرفة فاعليته من 
الوزن، مشيرا  حيث نقصان 
الى انه يحتوي على 10 نقاط 
ولكل نقطة تتدرج من صفر 

إلى 10.
واضاف بوعباس ان نقاط 
التقييم موزعة على املش���ي 
اليومي والوجبات السريعة 
واملأكوالت البحرية والفواكه 
والتمر اضافة الى النوم واالكل 
بني الوجبات الثالث وكميته.
وحس���ب آخر إحصائيات 
منظم���ة الصحة العاملية فإن 
الدول  الكويت تصنف ضمن 
األعلى عامليا من حيث زيادة 
نسبة الس���منة بني اجلنسني 
التنمية  إلى جانب أن تقرير 
اإلنسانية )البش���رية( لعام 
2009 الذي حذر من أن ارتفاع 
معدالت الس���منة في الكويت 
يعتب���ر من أكب���ر التحديات 

الصحية التي تواجهها.
وتشير احصائيات املنظمة 
ال���ى ان اعداد األف���راد الذين 
يصنفون ضم���ن فئة الوزن 
الزائد وصلوا حتى نهاية العام 
املاضي إلى نحو مليار نسمة 
ويعان���ي 70% من الكويتيني 
السمنة في حني تصل نسبة 
الذين يعانون سمنة مفرطة 
وبحاجة ال���ى تدخل جراحي 

نحو %40.

شارك مستشفى طيبة بنك الكويت الوطني في االسبوع 
الصحي الذي نظمه ملوظفيه مل���دة 4 ايام، حيث قام فريق 
من مستش���فى طيبة بإج���راء الفحوص���ات واالختبارات 
الطبية وش���ملت هذه الفحوصات نس���بة السكر في الدم 
والكوليسترول وتقدمي االستشارات الصحية الفورية وذلك 
بهدف تشجيع املوظفني على احداث تغيير في منط حياتهم 
للحد من امراض العصر واهمها السمنة وامراض السكري 
والكوليسترول والقلب، باالضافة الى خصومات تصل الى 
50% عل���ى الفحوصات الطبية للموظفني وخصومات على 
العديد من العي���ادات الطبية حيث القت ترحيبا كبيرا من 

قبل موظفي البنك.
وقالت مديرة التس���ويق والعالقات العامة منال عمر ان 
مشاركة مستشفى طيبة في مثل هذه األيام العاملية، واملساهمة 
في دعم البرامج واحلمالت التوعوية من املخاطر واألمراض 
واآلفات، من خالل الندوات واملؤمترات تهدف لنشر التوعية 
والتثقي���ف الصحي بني أفراد املجتم���ع، وحتقيقا للتكامل 
بني دور قطاع االعمال واملؤسسات االخرى، وحماية افراد 
املجتمع عامة، حيث سبق ان رعى مستشفى طيبة العديد 

من احلمالت.
كما ان احلملة ساهمت في رفع مستوى الوعي والتثقيف 
الصحي لدى موظفي البنك حيث انها كانت تهدف الى مساعدة 
الذين يعانون من االم���راض على تغيير منط حياتهم مبا 

ينعكس باإليجاب عليهم في حياتهم العملية واخلاصة.
ومن جانبه، اعرب مس���ؤول العالقات العامة لدى بنك 
الكوي���ت الوطني يعقوب الباقر عن س���عادته لتعامله مع 
مستشفى طيبة حيث قدم شكره وتقديره إلدارة املستشفى 

على هذا التعاون املشترك.

د.يوسف بوعباس


