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حنان عبدالمعبود
إدارة الصحة  صرح مدي����ر 
االجتماعية ف����ي وزارة الصحة 
ورئيس مرك����ز الفحص الطبي 
الكندري  الزواج د.يعقوب  قبل 
بأن هناك تنسيقا يجرى حاليا 
للربط اآللي بني كل من مختبري 
الشعب والوالدة واملركز الرئيسي 

للفحص الطبي قبل الزواج.
وأضاف في تصريح صحافي 
انه س����يتم قريبا رب����ط املراكز 
الفرعية األخرى، وهذه اخلطوة 
النظام اآللي  ستعقب استكمال 
في تلك املراكز، مش����يرا الى أن 

الهدف من هذا يأتي متاش����يا مع مش����روع امليكنة 
اجلديد، وتخزين امللفات الكترونيا من أجل احلفاظ 
عليها. ومن جانبها بينت رئيسة مركز الفروانية 
للفحص الطبي قبل الزواج د.إميان اليافعي أن عدد 
الفحوصات الت����ي أجريت للراغبني في الزواج في 
منطق����ة الفروانية الصحية منذ افتتاح املركز بلغ 
730 حالة، منهم 90% كويتيون، و10% غير كويتيني، 

موزعني على 51% ذكورا، و%49 
إناثا. مش����يرة إلى أن 99% من 
الشهادات التي أصدرت عبر مركز 
الفرواني����ة للفحص الطبي قبل 
الزواج منذ افتتاحه هي شهادات 
آمنة، مؤك����دة أن 1% فقط كانت 

شهادات غير آمنة.
املتقدم����ني للفحص  وع����ن 
أوضح����ت اليافع����ي أن احلالة 
االجتماعي����ة للمتقدمني إلجراء 
الفحص الطبي قبل الزواج كانت 
نسبتها 74% منهم أعزب، و%7 
متزوجا، و18% مطلقا، الفتة الى 
أن هذه النسب موزعة على الرجال 
والنس����اء. أما فيما يختص باملس����توى التعليمي 
فبينت أن 41% يحملون مؤهال جامعيا، و35% ثانوية 
عامة، و22% مؤهال متوس����طا، بينما 2% يحملون 
االبتدائي. وعن صلة القرابة أوضحت اليافعي أن 
16% من املتقدمني كانت بينهم صلة قرابة، بينما %84 
ليست بينهم صالت قرابة، الفتة أيضا الى أن %2 

من الفحوصات كانت لزواج خارج البالد.
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د.مشعل السعيد

الدويري: إنشاء بنك للخاليا الجذعية
والحبل السري قريبًا في منطقة »الصباح الصحية«

»الوطنية لالتصاالت« توّحد الجهود
للتوعية بمرض »إم إس« والحدّ من انتشاره 

أعل���ن وكي���ل وزارة الصحة 
املساعد للخدمات الطبية املساندة 
د.قي���س الدوي���ري عن إنش���اء 
بنك للخالي���ا اجلذعية واحلبل 
السري قريبا في منطقة الصباح 

الصحية.
وأوضح الدويري في تصريح 
ل� »كونا« عقب زيارة وزير الصحة 
الس���اير مع وفد رسمي  د.هالل 
للواليات املتحدة ان هذه الزيارة 
تهدف الى االطالع على اخلبرات 
العاملية في مجال اخلاليا اجلذعية 
والطرق اجلديدة ف���ي تصاميم 

املستشفيات.
وذك���ر الدوي���ري ان���ه متت 
زيارة مستشفى »ماس جنرال« 
في مدينة »بوس���طن« األميركية 
التع���رف على األمناط  حيث مت 
اجلديدة ف���ي التصاميم احلديثة 
العمليات  لغرف املرضى وغرف 
والعناية املركزة لالستفادة منها في 
املشاريع املستقبلية لوزارة الصحة 
فضال عن االطالع على التقنيات 

احلديثة املستخدمة هناك.
وح���ول زيارة بن���ك اخلاليا 
اجلذعي���ة واحلبل الس���ري في 
بوس���طن وزيارة بن���ك الدم في 
والية »رود ايالند« قال الدويري 
ان الزيارة كانت بهدف االستفادة 
من النظم والسياسات املتبعة هناك 
فضال عن االط���الع على طريقة 
عمل بنك خاليا واحلبل الس���ري 
بعد توجه الوزارة إلنشاء مركز 

مماثل.
ويع����د بنك »ني����و اينغالند« 
خلالي����ا احلبل الس����ري من أهم 
املراك����ز املتخصصة في فحص و 
حتضير وتخزي����ن خاليا احلبل 

السري ويرتبط املركز مع جامعة 
»هارفرد« بعدة أبحاث الستخدام 
احلبل الس����ري في عالج أمراض 
متع����ددة مث����ل س����رطانات الدم 
الدم وإصابات  وأمراض تكس����ر 

اجلهاز العصبي.
وأكد الدويري حرص الوزارة 
على توفير جميع التقنيات احلديثة 
وتقدميه����ا للمواطنني في أفضل 
صورة مشيرا الى ان إنشاء بنك 
للخاليا اجلذعية سيساهم بشكل 
كبير في عالج قائمة من األمراض 
مثل س����رطان ال����دم )اللوكيميا( 
وامراض الدم األخرى وس����يوفر 
على الدولة أمواال طائلة تصرف 

على العالج في اخلارج.
ان����ه مت االط����الع على  وذكر 
مختبرات حتضير احلبل السري 
ومختب����رات جتمي����د وتخزين 
اخلاليا وط����رق احملافظة عليها 
خالل التجميد طويل املدى الذي 
قد يتعدى العشرين سنة اضافة 
الى االطالع على أحدث التقنيات 
والتطورات في عل����وم نقل الدم 

واستخداماته.
وأوضح د.الدويري ان خاليا 
احلبل السري أثبتت جناحها في 
عالج عدة أمراض وخاصة سرطان 
الدم لدى األطفال كما ان استخدام 
اخلاليا اجلذعية املستخلصة من 
احلبل السري له عدة مزايا مقارنة 
باستخدام نخاع العظم في بعض 
احلاالت مؤكدا ان إنش����اء البنك 
سيعزز من املكانة الطبية للكويت 

في املنطقة.
وأشار ان الوزارة تتطلع الى 
تعزيز وتنمية االستثمارات وتوثيق 
التعاون في مجاالت الصحة وتبادل 

اخلبرات مع مختلف دول العالم 
سعيا الى تطوير وحتسني جودة 
الكويت  ف����ي  اخلدمات الصحية 
من خالل االستفادة من اخلبرات 
العاملية وتطوير األنظمة الصحية 

وتبادل زيارة الوفود.
وتعتب����ر اخلالي����ا اجلذعية 
اجلنينية وتس����مى كذلك اخلاليا 
األساسية ذات قدرة على االنقسام 
أنواعا مختلفة  والتكاثر لتعطي 
من اخلالي����ا املتخصصة كخاليا 
العضالت وخاليا الكبد واخلاليا 
العصبية واخلاليا اجللدية اي من 
املمكن ان تعطي أي نوع من اخلاليا 
وهذه امليزة هي التي جعلت العلماء 
واألطباء يهتم����ون بها ويفكرون 
في استخدامها لعالج العديد من 
األم����راض املزمنة والتي ال يوجد 

لها عالج شاف حتى اآلن.
وقد ض����م الوفد الزائر إضافة 
الساير وكيل  الوزير د.هالل  الى 
الوزارة املساعد لشؤون اخلدمات 
الطبية املساندة د.قيس الدويري 
ومدي����ر ادارة خدم����ات نقل الدم 
د.رمي الرضوان واخصائي العالج 

الكيماوي د.سالم الشمري.

حنان عبدالمعبود
الوطنية  الش���ركة  أعلن���ت 
لالتصاالت، ع���ن دعمها ملرضى 
داء التصلب العصبي في مواكبة 
منها لالحتفال باليوم العاملي لداء 
التصلب العصبي، جاء هذا االعالن 
خالل مؤمتر صحافي عقد في مطعم 
لو نوتر. وتأتي مبادرة الوطنية 
في إطار تعزيز إس���تراتيجيتها 
االجتماعية وجهودها البناءة جتاه 
أبناء املجتمع الكويتي، حيث ال 
تألو جهدا في سبيل توعيته ونشر 
املعرفة ف���ي ربوعه حول جميع 

األمور الصحية الهادفة.
وفي البداية حتدث املدير العام 
والرئيس التنفيذي ل� »الوطنية« 
س���كوت جيجنهامير، قائال: »ان 
مبادرة الوطنية ترتكز في أساسها 
عل���ى خدمة املجتم���ع الكويتي 
وتبصي���ره بأمور ق���د ال يكون 
الكثيرون مدركني لها ومن ضمنها 
داء التصلب العصبي اآلخذ في 
االنتشار، وتأتي هذه املبادرة في 
وقت تشارك فيه نحو 100 منظمة 
ملكافحة التصلب العصبي حول 
العالم، عبر نش���ر املعرفة حول 
ماهية هذا الداء وكيفية الوقاية 
منه وتقدمي كل الدعم الى املصابني 
به. وبناء على هذا رصدنا ضرورة 

إطالق حملة تعريفية حول هذا 
ال���داء لنفي األقاوي���ل، وتوفير 
املعلومات احلقيقية بشأنه مبا 

فيه فائدة أبناء الكويت«.
وأض���اف »نحن هن���ا اليوم 
بغرض نش���ر الوعي حول هذا 
املرض، والعمل على نشر املعرفة 
بشأنه في الوقت ذاته. من هنا فان 
»الوطنية« قد بادرت الى توحيد 
جهودها مع املرضى ملساعدتهم 
أوال على التغلب على املرض ولكي 
مننح عمالءنا فرصة معرفة هذا 
الداء واملساهمة الفعلية في احلد 

من انتشاره.
مبينا أن تبن���ي »الوطنية« 
القضاي���ا يعزز من  ملثل ه���ذه 
اإلستراتيجية االجتماعية، كما 
يس���اعد على تش���جيع العمالء 
الفعالة  واملوظفني باملس���اهمة 
وااليجابي���ة في أمن وس���المة 
املجتمع الكويتي. وقال »لتحقيق 
هذا الهدف، فإننا نؤمن بتوحيد 
جهودنا م���ع عمالئنا وموظفينا 
باجتاه إرساء التغيير االيجابي 
ف���ي مجتمعنا. مش���يرا إلى أن 
إلى جميع  »الوطنية« تتوج���ه 
عمالئه���ا بدعوتهم إلى دعم هذه 
القضية اإلنسانية وإلحداث الفرق 
ف���ي املجتمع، وأيضا  االيجابي 

للفوز بالرقم امللكي.
ومن جانبها شكرت رئيسة 
رابط���ة مرض���ى »ام اس« منى 
املصيري���ع لش���ركة الوطني���ة 
والقائمني عليها دعمهم للمرضى، 
مبينة أن هذه هي املبادرة األولى، 
بشكل مطلق لدعم هذه الشريحة 
من املجتمع بعد اكتشاف 17 ألف 

حالة.
كما ش���اركتها نائبة رئيسة 
الرابطة أميرة املش���هود الشكر 
للشركة، وكذلك لوزارة الصحة، 
مبينة أن الكويت تعتبر أول دولة 
على مستوى العالم تسمح بإجراء 
عملية القسطرة البحثية ملرضى 
»MS« وذلك وفق قوانني معينة 
حلماية املريض والطبيب وبرعاية 
وإشراف وزارة الصحة وضمن 
بروتوكول طبي قانوني يحفظ 

حقوق املرضى.
ودعت املشهود وزارة الصحة 
إلى محاولة تيسير األمر على كل 
املرضى، مشيرة الى أن الشروط 
التي وضعته���ا الصحة تعتبر 
تعجيزية، مبين���ة أنه يجب أن 
يتم تعميم العمليات البحثية على 
كل األشخاص واجلنسيات على 
اعتبار أن املريض يوقع مبوافقته 

على إجراء العملية.

بعد اكتشاف 17 ألف حالة

انطالق حملة إيكويت »خّلك طبيعي« لمواجهة »ضغط الدم«
فحص 800 شخص خالل ساعات ونسبة اإلصابة فيهم %25

حنان عبدالمعبود
أكد وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون الصحة العامة 
د.يوسف النصف، على أهمية الفحص الدوري اخلاص بالكشف 
عن األمراض املزمنة مثل الضغط والسكر، وغيرهما، جاء هذا 
خالل رعايته النطالق حملة شركة إيكويت للبتروكيماويات 
الصحية، واخلاصة بالتوعية بأمراض ضغط الدم بالتعاون 
مع وزارة الصحة حتت شعار »خلك طبيعي«، أمس األول 
في مجمع »مارينا مول« الذي ش����هد أول األنشطة للحملة 
بحضور د.يوسف النصف، ممثال وزارة الصحة، ومجموعة 
كبيرة من العاملني بش����ركة ايكويت، وعلى رأسهم نائب 
رئيس شركة ايكويت للشؤون الفنية ورئيس فريق ايكويت 
للمسؤولية املجتمعية محمد آل بن علي، حيث تدافع زوار 

املجمع الى مقر احلملة.

»خلك طبيعي«

وقال محمد آل بن علي »تشرفنا أن نبدأ اليوم اجلزء الثاني 
من مبادرتنا لهذا العام، بحملة ايكويت للتوعية بأمراض 
ضغط الدم »خلك طبيعي«، والتي عبرها نشارك املواطنني 
واملقيمني، بعمل الفحوصات درءا ألمراض ارتفاع ضغط الدم 
واألمراض املصاحبة له، وهذه املبادرات دأبت عليها الشركة 
من البداية منذ إنشاء قسم املسؤولية املجتمعية عام 2005، 
والتي بدأناها بحملة التوعية عن س����رطان الثدي، وحملة 
خفف، واليوم حملة خلك طبيعي ملكافحة أمراض ضغط الدم، 
والتي بدأت صباح امس وخالل ساعات جتاوزت حصيلة 
اجلمهور الذين اجريت لهم الفحوصات 800 شخص، ودلت 
النتائج التي مت حتصيلها إلى نفس نتائج وزارة الصحة 
ب����أن حوالي 25% ممن مت فحصهم يعانون من ضغط الدم، 
البعض منه����م على دراية باملرض والبعض اآلخر ال يعلم 
بإصابته به، وهو أمر هام حتى يعتاد كل شخص على إجراء 

الفحص من وقت آلخر.
وأض����اف أن أمراض ضغط الدم تعد من أهم املش����اكل 
الصحية التي يعاني منها املجتمع، والتي تنبثق خطورتها 
من عدم وجود أع����راض واضحة لها تدفع ملراجعة املراكز 

الطبية، كما أنها تؤثر بشكل كبير على أداء القلب والشرايني 
وقد تؤدي إلى حدوث الس����كتة الدماغية، لذا تشدد حملة 
»خلك طبيعي« على ضرورة الفحص الدوري لضغط الدم 
وأهمية اتباع نظام حياة س����ليم من رياضة وغذاء صحي 

واالبتعاد عن الضغوط النفسية«.

»القاتل الصامت«

من جانبه، أكد د.مشعل السعيد أن الرسالة التي يجب 
إيصالها للمجتمع، تتركز على أهمية فحص الضغط، بالنسبة 
لكل شخص ألن مرض الضغط هو »القاتل الصامت« حيث 
ان مضاعفاته حتدث دومنا شعور للمريض بأي أعراض، 
وما رصدناه اليوم أن 45% ممن مت عمل الفحص لهم وتبني 

إصابتهم بأمراض الضغط كانوا ال يعلمون، وأش����اروا إلى 
أنهم ال يفحصون الضغط، مما يدل على أن املجتمع يحتاج 

لهذا النوع من احلمالت التوعوية.

برنامج توعوي

وم����ن جهته، بني طبيب ش����ركة ايكويت وعضو فريق 
املسؤولية املجتمعية د.ساجد املطيري، إن الشركة تتبنى 
كل عام برنامجا توعويا على مس����توى الصحة كجزء من 
برنامج الشركة للمسؤولية املجتمعية، عرفانا منها ألنها 
البد أن تقدم ش����يئا ملجتمع الدولة احلاضنة لعملها، ولهذا 
نقوم بتقدمي هذه احلمالت التوعوية بشكل دوري ومتواصل 
باإلضافة إلى الكثير من األنشطة األخرى املرتبطة باملسؤولية 
املجتمعية، مثل برنامج البعثات الدراسية والذي نقوم فيه 
برعاية ودعم الطلبة في بعثات خارجية، وكذلك تبرعات 
لدعم أنش����طة مختلفة لوزارة الصح����ة واملدارس ومراكز 
االحتياجات اخلاصة. وعن معايير اختيار احلمالت من قبل 

الشركة بني أن أهمها طرق أبواب لم تطرق من قبل.

النظام الغذائي

من جهته، اكد مدير العالقات الشاملة في شركة ايكويت 
وعضو فريق اخلدمة املجتمعية محمد املنصوري ان حملة 
ايكويت توعوي����ة والهدف منها حماية الناس من خطورة 
بعض االمراض التي يجهل الكثير منهم األخطار املستقبلية 
لها، الفتا الى ان مرض ضغط الدم الذي مت اختياره للحملة 
هذا العام يجهل الكثير من الناس استخدام النظام الغذائي 
األمثل للتعامل معه، ولذلك مت اختيار شعار 80/120 ليكون 

القياس األمثل.
وأضاف: احلمد هلل، الوعي الصحي للناس ازداد بشكل 
كبير في الس����نوات األخيرة ولعل أبلغ دليل على ذلك هو 
اإلقبال اجلماهيري للناس على املشاركة في حملة ايكويت، 
ولذلك أمتنى أن يتسع النطاق ملشاركة عدد أكبر من الشركات 
في الكويت وتكوين فرق مختلفة لتوعية اجلمهور مبخاطر 

بعض األمراض.

النصف: ضرورة الفحص الدوري للكشف على األمراض المزمنة

ربط مركز فحص قبل الزواج مع مختبرات الوالدة والشعب 

د.يعقوب الكندري

مستشفى طيبة نّظم دورة توعوية لموظفيه للوقاية من الحرائق
نظمت ادارة مستشفى طيبة بالتنسيق مع مركز اطفاء مشرف 
سلسلة من احملاضرات التوعوية ملوظفي املستشفى، واختتم مركز 
اطفاء مشرف هذه احملاضرات بتدريب عملي على كيفية استخدام 
املطفآت، حيث قام رئيس نوبة )ب( مبركز اطفاء مشرف النقيب 
علي العبدالرزاق باعطائهم نبذة عن مطفآت احلريق ومدى أهميتها 
وطريقة استخدامها نظريا قبل ان يقوم بتدريبهم عليها عمليا.

وأكد رئيس قطاع التشغيل في مستشفى طيبة راشد الفضالة 
اهمية اقامة مثل هذه ال���دورات التدريبية ملوظفيه حيث تهدف 
بالدرجة األولى الى تزويدهم باألسس العلمية وأساليب التطبيق 
احلديث���ة ملواجهة األخطار التي قد حت���دث أثناء وجود املرضى 
واملوظفني داخل املستشفى من خالل تقدمي حملة حول استراتيجية 
الوقاية من احلريق وطرق اطفاء احلرائق والتدريب على ارشادات 
االسعافات األولية عند الطوارئ وتدريبهم على كيفية التعامل مع 
مثل هذه احلوادث بطريقة صحيحة، موجها الشكر لفريق مركز 
اطفاء مشرف على ما قام به من جهود لتدريب وتوعية موظفي 

املستشفى بأخطار احلريق وكيفية التصرف في حال حدوثه.
وقال رئيس مركز اطفاء مشرف املقدم عبدالكرمي العتيبي ان 
هذه احملاضرات التي اختتمناها بالتدريب العملي هي من منطلق 
الدور التوعوي الذي تقوم به اإلدارة العامة لالطفاء فاليوم دور 
رجل اإلطف���اء ال يقف فقط على حماي���ة األرواح واملمتلكات بل 
تعدى ذلك ليصبح لزاما علينا ان نقوم بدور اضافي في توعية 
املجتمع بأخطار احلريق وكيفية التصرف في حال نشوب احلرائق 

جانب من التدريبوحدوث الكوارث.

بلدية الكويت
)اإدارة املناق�صات والعقود(

عن ا�صتغالل الغرفة رقم )7( كمكتب لبيع الأغنام

بامل�صلخ املركزي لدى بلدية الكويت

يف املزايدة رقم 2010/2009/16

اإعـالن رقم )2010/75(

مدير عام البلدية

تعلن بلدية الكويت عن اإعادة طرح مزايدة ا�صتغالل الغرفة رقم )7( كمكتب لبيع الأغنام 

ال�صركات  فعلى  املختوم  بالظرف  املزايدة  طريق  عن  الكويت  بلدية  لدى  املركزي  بامل�صلخ 

واملوؤ�ص�صات املوؤهلة لدى البلدية املو�صح بيانها فيما يلي الراغبة يف الدخول يف هذه املزايدة 

مببنى  واملزايدات  املناق�صات  مراقبة   - والعقود  املناق�صات  )اإدارة  الكويت  بلدية  مراجعة 

دينارا   ع�صرون  )فقط  د.ك   20/- مبلغ  مقابل  املزايدة  وثائق  على  للح�صول   )c( البلدية 

يف   العطاءات  مظاريف  وتو�صع  الأحوال،  من  حال  باأي  للرد  قابل  غري  املبلغ  وهذا  لغري( 

الدور   -  )1( رقم  الإداري  باملبنى  والعقود  املناق�صات  اإدارة  يف  املوجود  اخلا�ص  ال�صندوق 

العا�صر-   يف موعد اأق�صاه ال�صاعة الثانية ع�صرة بعد ظهر يوم الثنني املوافق 2010/6/28 

وهو اآخر موعد لقبول العطاءات على اأن يودع مع العطاء تاأمينا اأوليًا ل يقل عن )2%(  اثنان 

باملائة من قيمة العطاء ومدة �صريان العطاء ت�صعون يومًا تبداأ  من تاريخ ف�ص املظاريف.

هذه املزايدة حمدودة على ال�صركات واملوؤ�ص�صات  التالية:

والعالف.  اللحوم  لتجارة  ال�صامخ  �صركة   -  1
للدباغة.  الكويتية  ال�صركة   -  2
املوا�صي. وجتارة  نقل  �صركة   -  3

امل�صعل.  حممد  موؤ�ص�صة   -  4
واملقاولت. العامة  للتجارة  واحلكيم  الرجيبه  �صركة    -  5

الطازجة.  واللحوم  للموا�صي  ال�صامية  �صركة   -  6
التجارية. الوطنية  ال�صناعات  لوؤلوؤة   -  7

للحوم. رو�صان  موؤ�ص�صة   -  8
اجللدية. لل�صناعات  الوطني   -  9

املوا�صي. منتجات  لت�صنيع  الأهلية  ال�صركة   -  10
والعالف. املوا�صي  لتجارة  الواوان  �صركة   -  11
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