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)سعود سالم( رواد املقاهي يتابعون مباريات كأس العالم  

الكندري: جهاز جديد لتقليل 
المضاعفات بعد عمليات الغدة

كش���ف رئيس قسم اجلراحة في مستش���فى الصباح د.مبارك 
الكندري عن اس���تخدام جهاز جديد لتقليل نسبة املضاعفات بعد 

عمليات الغدة الدرقية بالتعاون مع استشاري املاني زائر.
واوضح د.مبارك الكندري في تصريح لوكالة االنباء الكويتية 
)كونا( مبناس���بة عقد ورش���ة عمل لتدريب االطباء على اجلهاز 
واج���راء اربع عمليات غدة ملرضى كويتيني غدا االثنني ان اجلهاز 
اجلديد »محفز االعصاب« والذي يس���تخدم الول مرة في الكويت 
يساعد على تخفيض نس���بة اصابة عصب احلبل الصوتي التي 
تصاح���ب غالبا هذا النوع من العمليات. وذكر الكندري ان عصب 
احلبل الصوتي عادة ما يصاب اثناء اجراء العمليات بسبب قربه 
من االوعية الدموية التي تغذي الغدة الدرقية مشيرا الى ان جهاز 
محفز االعصاب س���يعمل على كشف العصب واالبتعاد عنه اثناء 
العملية.واش���ار الى ان هناك نسبة عالية في الكويت من اصابات  
الغدة الدرقية وهي تصيب النساء اكثر من الرجال مبينا ان اعراض 
الغدة تكون احيانا على ش���كل تضخم او تكيس اورام حميدة او 
خبيثة. وقال د.الكندري ان أعراض الغدة الدرقية كثيرة ومتباينة 
ومنها اضطراب أو توقف الدورة الشهرية وتسارع النشاط الذهني 
ودقات القلب حتى أثناء الراحة اضافة الى عدم الشعور بالبرد رغم 
انخفاض درجة احلرارة وزيادة حركة األمعاء واالس���هال والقلق 
وصعوبة النوم فضال عن ارتعاش اليدين أثناء الكتابة أو القيام 

باالعمال التي حتتاج إلى دقة مثل استعمال االبرة واخلياطة.

أحد احلضور يخضع  لعملية الفحص

»الراشد« احتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم

الشومر: صياغة قرارات تخص العمال المصابين 
باإليدز تراعي حقوقهم وسرية المعلومات

جنيڤ � كونا: أكدت رئيسة مكتب االيدز واالحصاء واملعلومات في 
وزارة الصحة د.هند الشومر ان مؤمترا سنويا ملنظمة العمل الدولية أخذ 
بتوصيات الكويت واعتمدها خالل الصياغة النهائية لقرارات وتوصيات 
بشأن العمال املصابني مبرض نقص املناعة املكتسبة )ايدز(. وأشارت الى 
ان اللجان املتخصصة تقوم اآلن بالصياغة النهائية للقرارات والتوصيات 
التي مت االتفاق عليها متهيدا العتمادها. وأوضحت الشومر ان اهم البنود 
تتعلق مبكافحة انتشار ڤيروس االيدز والتعامل مع التمييز والوصمة 
اللذين يالحقان املصاب، مشيرة الى انه مت االتفاق على التعريف اخلاص 

بالڤيروس واملرض واالصابة به والنظم التي تشملها التوصيات.
كما متت مناقشة اهمية االستجابة الوطنية ملواجهة الڤيروس وضرورة 
حصول املصاب على كل حقوقه في العمل، باالضافة الى حصول اسرته 
على نفس احلقوق واحلفاظ على سرية املعلومات واخلصوصية التي 

يجب ان حتترم شخصية املصاب ومن حوله.

شدد مستشفى الراشد »الرائد 
االول لرعاية العائلة« على ضرورة 
االهتمام باليوم العاملي للتبرع بالدم 
وح����ث املواطنني في جميع انحاء 
العالم وخاص����ة في الكويت على 
اذكاء الوعي حيث اجازت منظمة 
الصح����ة العاملية عل����ى ضرورة 
االحتفال باليوم العاملي للمتبرعني 
بالدم والذي يواف����ق 13 مايو من 
اجل تشجيع التبرع بالدم طوعيا 
في جميع انحاء العالم واكد طبيب 
القلب ونائب املدير الطبي مبستشفى 
الراش����د د.حمدي عبداملنعم عبده 

ضرورة تسليط الضوء على ان املتبرعني بالدم طوعيا 
ودون مقابل هم اساس امدادات الدم املأمون النخفاض 
مستوى احتماالت العدوى املرتبطة بهم الى حد بعيد 
والتي ميكن ان تنتقل ع����ن طريق نقل الدم، مبا في 
ذلك ڤيروس االيدز وڤيروسات التهاب الكبد، مشددا 
على ضرورة فحص الدم لتحري العدوى التي ميكن 
ان تنتقل عن طريقه، مش����يرا الى ان اكثر التبرعات 
أمانا يأتي من اس����لم املتبرعني. واضاف د.حمدي انه 
ال غن����ى عن توافر امدادات ال����دم املأمون التي ميكن 
التعويل عليها لتعزيز الصحة على مستويات عدة، 
والسيما فيما يخص املرأة والطفل. واشار الى ان اكثر 
من نصف مليون امرأة في العالم يلقني حتفهن سنويا 
نتيجة مضاعفات تتعلق باحلمل والوالدة في جميع 

انحاء العالم، وحتدث 99% فيها في 
الدول النامية، واكثر سبب للوفيات 
هو النزف، والذي يشكل 25% من 
املضاعفات، وجتري نحو 70% من 
عمليات نقل الدم في افريقيا الطفال 
مصابني بفقر الدم بسبب املالريا، 
وهو املرض الذي يتسبب في خمس 
جميع وفيات االطفال في افريقيا. 
واضاف ان اليوم العاملي للمتبرعني 
بالدم، هو ايضا جزء ال يتجزأ من 
اس����تراتيجية احلد من االمراض 
اخلطي����رة مثل االي����دز والعدوى 
بڤيروسه، واملالريا، والتهاب الكبد 
الوبائي، والتهاب الكبد اجليمي، وتبني احدث االرقام 
التي جمعتها املنظمة باالس����تناد الى مسح عاملي، ان 
هناك 65 بلدا على االقل ال تقوم بفحص كل الدم املتبرع 
به لتحري وجود ڤيروس االيدز والتهاب الكبد الوبائي 
والتهاب الكبد اجليمي والزهري، كما هو موصى به 

من قبل املنظمة. 
وقال ان هدف اليوم العاملي للمتبرعني بالدم ليس 
فقط زيادة الوعي بأهمية التبرع بالدم طوعيا وتشجيع 
الناس على ان يتبرع����وا بدمهم بانتظام وامنا ايضا 
االحتفال مبن يتبرعون بدمهم دون اي مقابل وتوجيه 
الشكر اليهم فضال عن التعريف بأنهم ساعدوا في انقاذ 
ارواح اآلخرين، والسيما من يتبرعون بدمهم بانتظام 

مرتني او ثالث مرات سنويا.

الشطي: ضرورة وجود جهاز لقياس الضغط والسكر في كل بيت

»إيكويت« واصلت حملة »خلك طبيعي« في مجمع 360

سيرى النور أواخر العام الحالي ويقع على مساحة 22 ألف متر مربع

»بيت عبداهلل« يوفر عناية خاصة لألطفال مرضى السرطان

جانب من أعمال البناء في املشروع

يعد مشروع بيت عبداهلل الذي 
من املنتظر ان يرى النور أواخر 
العام احلالي مشروعا انسانيا نبيال 
ذا رسالة س����امية، وحاز اعجاب 
واشادات زواره من مختلف دول 
العال����م خالل مراحل اعداده وهو 
الوحيد في منطقة الشرق االوسط. 
ويهدف بيت عبداهلل الذي تشرف 
الكويتية لرعاية  عليه اجلمعية 
الدعم ملرضى  الى تقدمي  االطفال 
الس����رطان من االطفال امليؤوس 
من عالجهم واملتوقع وفاتهم في 
سن الطفولة وكذلك تقدمي الدعم 
ايضا لعائالتهم خللق جو حميم 
مس����اعد للطف����ل.  ويوفر البيت 
العناية الشاملة واملرنة من خالل 
خدمات ومراف����ق البيت اخلاصة 
اليومية لتخفيف االالم  بالعناية 
عن االطفال واعانتهم على املضي 
في حياتهم بش����كل طبيعي قدر 
االمكان. وتكمن فكرة املش����روع 

في ان يكون بيتا بديال عن البيت 
األصلي لألطفال وعائالتهم الذين 
يحتاجون الى الدعم ليعيشوا حياة 
كرمي����ة ومتعافية حيث يتضمن 
مرافق لأللعاب واالستجمام ومرافق 
سكنية للراحة والطوارئ والعناية 

استخدام طرق طبية متخصصة 
وتوفير تسهيالت سكنية لراحتهم 
مع عائالتهم. وس����يكون ش����كل 
املشروع ترفيهيا شبيها باملنتجع 
ويضم مس����رحا وناديا ومطاعم 
واحواض س����باحة وكل االشياء 

الصحية املتقدمة. 
ويقدم بي����ت عبداهلل الرعاية 
املتخصص����ة لالطف����ال مجان����ا 
باستخدام وس����ائل مختلفة مثل 
تقدمي الرعاية املخففة آلالم هؤالء 
األطفال ومعاناة ذويهم من خالل 

حياتهم نحو األفضل. وقال نائب 
رئيس شركة »ايكويت« للشؤون 
الفنية ورئيس فريق »ايكويت« 
آل  للمسؤولية املجتمعية محمد 
بن علي: »ان حملة »خلك طبيعي« 
ترسخ مبدأ الوقاية الصحية جتاه 

وجتنب القلق والتوتر«.
وعقب استشاري الصحة العامة 
في وزارة الصحة د.احمد الشطي 
على نتائج الفحوصات املجانية 
الت����ي مت اجراؤها في مجمع 360 
بقوله: »ان مبادرة »خلك طبيعي« 

أخطر املشاكل الصحية التي يعاني 
منها املجتمع وهو أمراض ضغط 
الدم، لذا تشدد احلملة على ضرورة 
الفح����ص الدوري لضغ����ط الدم 
والسكر وضرورة تناول غذاء سليم 
وممارس����ة نظام رياضي معتدل 

التي يحتاج اليها الطفل من أجل 
تسليته كما س����تخصص غرف 
كما في الشاليهات للعائالت حتى 
ينام افراده����ا الى جانب اوالدهم 
املصابني بالسرطان كي ال يشعروا 
بالوحدة. ويسعى بيت عبداهلل الى 
تخفيف التوتر واالنفعال واخلوف 
املرافق لدخول الطفل املريض الى 
املستشفى بسبب البعد واالنفصال 
عن املن����زل والعائلة واألصدقاء 
البيت  وضمان تركيز كل مرافق 
على العائلة والطفل معا بوجود 
االطباء واملمرضات بلباس عادي 
حتى ال يش����عر الطف����ل بأنه في 
مستشفى. ويتكون بيت عبداهلل 
الذي يقع على مساحة 22 ألف متر 
مربع من شقق وشاليهات وصاالت 
ترفيهية ومالعب وحدائق وكل ما 
يتمناه األطفال من وسائل للتسلية 
فيما سيقوم العاملون بتبديلها كل 
فترة حتى ال ميل األطفال منها. 

أحي����ت ش����ركة »ايكوي����ت« 
للبتروكيماويات يومها املفتوح 
الثالث ف����ي مجمع 360 وذلك في 
ثالث نشاط حلملتها املجتمعية 
الشاملة للتوعية بأمراض ضغط 
الدم »خلك طبيع����ي« بالتعاون 
م����ع وزارة الصحة العامة، حيث 
ش����ارك فريق الش����ركة والفريق 
الطبي املرافق للحملة من وزارة 
الصحة في انش����طة جناح حملة 
»خلك طبيعي« والذي رحب بكل 
رواد مجمع 360.  وقام فريق شركة 
»ايكويت« بالتعاون مع كوادر وزارة 
الصح����ة بالترحيب بجميع زوار 
املوقع والقيام بفحوصات ضغط 
الدم ومستوى السكر في الدم لهم، 
والتي أثمرت حتى يومنا هذا نتائج 
مهمة لزوار املوقع عبر خط سير 
احلملة التي تستهدف أهم املجمعات 
التجارية عب����ر الكويت، كما قدم 
الكادر الطب����ي تقارير طبية عن 
قياس ضغط الدم والسكر لدى زوار 
املوقع، وزودهم باإلرشادات الطبية 
الالزمة عن كيفي����ة تغيير منط 

تعتبر تبنيا جديا ملبدأ مسؤولية 
الش����ركات املجتمعية حيث يتم 
من خاللها االستفادة من قدرات 
القطاع اخل����اص، تهدف احلملة 
ال����ى التوعية وتفعيل حقيقة ان 
الصحة مسؤولية مشتركة يجب 
على أفراد األس����رة ان يدركوا ان 
جزءا من مسؤوليتهم هو حماية 
الصحة وعلي����ه فإننا نتطلع ان 
يكون ف����ي كل بيت جهاز لقياس 
ضغط الدم وآخر لقياس السكر 
وهذا مطلوب بشكل كبير خاصة 
مع ارتفاع مس����توى التعليم في 
املجتمع«.  واختتم د. الش����طي: 
»ومن املفاجأة ان 25% من عموم 
املش����اركني يتم اكتشاف ارتفاع 
ضغط الدم لديهم دون ان يعلموا 
بذلك، وكان من املؤلم واملفرح حقا 
انه مت اكتشاف حالتني مستوى 
الضغط لديهم هو 120/220 وهو 
مستوى عال وخطر وقد مت نقلهما 
الى املستشفى فورا، وهذا بحد ذاته 
لو كان احلسنة الوحيدة للحملة.. 

لكفت«.

مواطنون: تعاقد »الصحة« مع مستشفيات عالمية 
يسهم في تقديم خدمات أفضل للمرضى

أكد جمع من املواطنني اهمية تعاقد وزارة الصحة 
مع مستشفيات عاملية إلدارة بعض املستشفيات 
احمللية لتطوير العمل فيها من الناحيتني الفنية 
واالدارية، اضافة الى اهمية استضافة نخبة من 
االطباء واالستشاريني املتخصصني من مختلف 

انحاء العالم.
وكانت وزارة الصحة تعاقدت اخيرا مع عدد 
من املستشفيات األميركية والبريطانية والكندية 
لتطوير اخلدمات الصحية والتدريبية والتعليمية 
وحتديث سياسات العمل والبروتوكوالت العالجية 
لتحسني نوعية الرعاية املقدمة وتقدمي اخلدمات 
في مجاالت عالج السرطان والقلب وأمراض الدم 
والسكر وسرطان االطفال وجراحة االعصاب ووضع 
منوذج للرعاية املش���تركة لتقدمي اخلدمات على 

نفس املستوى من اجلودة املستخدمة عامليا.
وق���ال عدد من املواطن���ني التقتهم »كونا« ان 
زيارة اخلبراء واملختصني تساعد في تقدمي خدمات 
صحية افضل فضال عن تقليل النفقات املادية التي 
تتكبدها الدولة في ع���الج املواطنني في اخلارج 

والتخفيف من عناء الغربة ومشقة التنقالت في 
الدول التي يتم العالج فيها.

وأعرب ولي امر احد املرضى عبدالرحمن الصالح 
وقد أجرى جراحة لطفلته عن سعادته بتوجهات 
وزارة الصحة نحو استضافة استشاريني عامليني 
في الكويت، مؤكدا ان تكلف���ة العمليات التي مت 
اجراؤها في البالد أقل تكلفة من تلك التي جترى 

بأسعار باهظة خارج الكويت.
وقال مبارك العتيبي ان استضافة االستشاريني 
العامليني من ذوي االختصاص تساعد على تطوير 
اخلدمات الصحية في الكويت واكتساب خبرات 
جديدة لالطباء وتوفر على املواطن عناء السفر 

والتكاليف املترتبة عليه.
من جهتها اعربت احدى املريضات التي اجريت 
لها عملية جراحية ف���ي مركز البابطني للحروق 
والتجميل عن املها في ان تكون زيارات االستشاريني 
العامليني مستمرة ودائمة وتعود بالنفع على الطبيب 
واملري���ض في ظل توافر اجه���زة ومعدات طبية 

حديثة في املرافق الصحية في البالد.

الكويت في قلب المونديال والمقاهي مالذ الشباب لمتابعة المباريات
تعيش الكويت في قلب احداث املونديال، اذ 
يتابع مبارياته الكثير من الناس رغم تزامنها 
مع فترة االستعداد ملوسم السفر القصير نسبيا 

هذا العام، واختبارات نهاية العام الدراسي.
وفي حني فض���ل البعض متابعة املباريات 
في منازلهم بعد اقتناء اجهزة وبطاقات التقاط 
القن���وات الرياضية املش���فرة التي تنقل هذه 
املباريات، فان البعض االخر يستمتع مبتابعتها 
في اخلارج وحتديدا في املقاهي، وسط اجواء 

حماسية بني املشجعني.
ومع انطالق املونديال، اشتدت املنافسة بني 
اصحاب املقاهي للفوز بأكبر عدد من الزبائن 
حيث وفر اصحابها االجواء املريحة واحلماسية 
لروادهم من خالل االش���تراك بالقنوات التي 
ستبث البطولة حصريا، ووضع شاشات التلفاز 

العمالقة لنقل جميع املباريات.
وقال علي بوقماز وهو أحد أصحاب املقاهي 
في منطقة املرقاب ل� »كونا« ان التحضيرات في 
املقهى لكأس العالم، بدأت منذ شهرين حيث سدد 
قيمة االشتراك للقنوات الرياضية، وزود املقهى 

بشاشات عرض كبيرة حجم 72 بوصة.
واوضح ان املقاهي تعتبر املالذ الذي يفضله 
معظم الشباب على اختالف توجهاتهم واعمارهم 

ملتابعة املباريات في جميع املواسم الرياضية، 
بشكل عام وليس فقط املونديال، ومنها مباريات 
دوري ابطال أوروبا وبطوالت الدوري االسباني 

واالجنليزي وااليطالي وغيرها.
وأضاف بوقماز ان االستعدادات لكأس العالم 
تختلف من مقهى الخر، حسب االمكانات املادية 
وعدد الزبائن، موضحا ان التنافس بني املقاهي 
يك���ون من خالل تقني���ة التجهيزات احلديثة 
واالضواء ونقاوة الص���ورة والصوت فضال 
ع���ن خدمات املقهى من مش���روبات او اطعمة 
خفيفة وجودة اجهزة التكييف وامور اخرى 
كالتعديالت والتوس���عة في املقهى. وقال ان 
الزبائن يستمتعون مبش���اهدة املباريات في 
أجواء حماسية وتشجيعية، لذلك فهم يبحثون 
عن املقهى الذي يحتوي على اكبر الشاش���ات 
التلفزيونية حجما م���ع تقنيات صوتية من 
سماعات كبيرة الضفاء جو قريب من جو امللعب. 
وذكر انه يتم اجراء مسابقات بني الزبائن حول 
توقعات نتائج املباريات الضفاء احلماس بينهم 
حيث يتم توزيع جوائز رمزية لكل من يصيب 

في توقعه حول الفائز في املباراة.
واضاف ان الزبائن خليط من كويتيني وعرب 
ووافدين من جنسيات آسيوية وغالبيتهم من 

الشباب حيث يبدأون بالتوافد على املقهى قبل 
بدء املباراة بوقت قصير وال يغادرونه اال في 
وقت متأخ���ر من الليل، وتكثر الطلبات خالل 
هذه الفترة من شيشة ومشروبات، متوقعا ان 
تكون االرباح في فترة اقامة مباريات املونديال 

»مرضية« وقد تكون »جيدة«.
ورأى ان املنافس���ة اآلن اصبحت ليس بني 
املقاه���ي فقط اذ دخل على اخل���ط الكثير من 
املطاع���م التي اصبحت تعرض مباريات كأس 
العالم على شاش���اتها، وتقدم وجبات خاصة 
حيث تفتح هذه املطاعم الى س���اعات متأخرة 

من الليل.
ومن جهته، ق���ال محمد العازمي وهو أحد 
رواد املقاه���ي في منطقة الس���املية ل� »كونا« 
انه يختار املقهى الذي يوفر افضل اخلدمات، 
ويعرض املباريات على شاشات كبيرة ليتسنى 
له االستمتاع مبشاهدة جنوم العالم يلعبون 
ويقدم���ون افضل ما لديهم. واضاف ان »هناك 
بعض املقاهي تقوم برفع أس���عار املشروبات 
والشيشة في هذه الفترة لزيادة األرباح، ولكن 
حتى الزيادة تكون قليلة نسبيا وال تعد ذات 
اهمي���ة لرواد املقهى حي���ث ان اجلو العام في 

املقهى هو ما يجذب الرواد«.
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