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الساير عن فحص الـ »بي سي آر« للوافدين: التقرير جاهز والتوصيات قريبًا
الوزير أكد أن بنك الدم »مرجع دولي لمنطقة الشرق األوسط باعتراف منظمة الصحة العالمية«

الفهد: بنك الـدم يحظى بكثير من النجـاح والتواصل 
وأدعو لمواصلـة المبادرات مـن أجل التبـرع للمحتاجين

العبدالـرزاق: نهدف لخلـق جيل واٍع مـن المتبرعين الذين 
يحملون على عاتقهم إنقاذ حياة الماليين من المرضى حول العالم

د.هالل الساير أثناء تبرعه بالدم الشيخ طالل الفهد متبرعا بدمهوزير الصحة متجوال في بنك الدم

لقطة تذكارية لفريق بنك الدم مع الوزير د.هالل الساير اكياس الدم نتاج حملة التبرع

 الدويري: مناقصات التمريض
أمام »المشتريات« لصياغتها

حنان عبدالمعبود
صرح وكيل وزارة الصحة املس��اعد للخدمات الطبية املس��اندة 
د.قيس الدويري بأن مسألة املناقصات اخلاصة بجلب هيئة متريضية 
وفنية للعمل بالقطاع احلكومي والتي س��تطرح لش��ركات القطاع 
اخلاص مازالت بلجنة املش��تريات، حيث يقومون بصياغة الش��كل 
العام للموضوع ألنه مازال قيد التنفيذ، وليس��ت هناك بلورة كاملة 
للموضوع بعد. وقال: لكن هذا هو التوجه الذي سيكون عليه األمر 

أن الشركات ستقوم بجلب املمرضني والفنيني للوزارة.

املرضى حول العالم مستقبال.
واستدركت بالقول »أنه متاشيا 
مع الشعار العاملي حتتفل الكويت 
بإطالق »نادي 25« العاملي الشبابي 
التطوعي الذي يس����عى إلى خلق 
جيل جديد من الشباب وحالة من 
االلتزام، الفتة إلى أن باكورة تدشني 
هذا النادي العاملي انطلقت منذ 10 
سنوات في أفريقيا وتقوم فكرتها 
النادي  على أساس تبرع أعضاء 
بالدم من عمر 17 ويستكملون 25 

تبرعا قبل ميالدهم ال� 25.
ومن جهته قال نبيل الغربللي 
وهو متبرع داخل بنك الدم، بدأت 
التبرع بالدم منذ أكثر من 25 عاما، 
وقتها كنت متخوفا بعض الشيء، 
ولكن بعد ذلك أدركت أن األمر عادي 
وجيد، وداومت عليه حتى وصل 
عدد مرات تبرعي ال����ى 114 مرة، 
وكنت أحضر أبنائي ليأخذوا فكرة 
عن التبرع بالدم، حتى تكون املسألة 

راسخة في أذهانهم من الصغر.

د.يوسف النصف أن اللجنة قامت 
بعملها، وستخرج التوصيات قريبا، 
وفي سؤال عما اذا كان سيتم اقرار 
فحص »بي س����ي آر« قريبا أجاب 

»ال أعلم«.
وع����ن احتفال بن����ك الدم قال 
النصف ان بنك الدم املركزي يقدم 
خدمة خاصة ومتميزة للمتبرعني 
عن طريق توفير الوحدات املتنقلة 
التي تصل إلى املتبرعني في أماكن 
جتمعهم في الوزارات واملؤسسات 
التجاري����ة واألماكن  واملجمعات 

العامة.
ال����دم جمع  أن بن����ك  وذك����ر 
العام املاضي ع����دد 61000 وحدة 
دم وع����دد 7000 صفائ����ح دموية 
واجلدي����ر بالذكر أنه حاصل على 
االعتراف الدولي من منظمة بنوك 
ال����دم األميركية »AABB« ويعتبر 
مرجعا دوليا ملنطقة الشرق األوسط 
وذلك باعتراف من منظمة الصحة 
البنك  إلى حصول  العاملية، الفتا 

للمرضى، مشيرا إلى دوره أيضا 
على الصعيد الدولي، حيث يوفر 
الدم لذوي الفصائل النادرة للدول 

املجاورة عند احلاجة.
جاء هذا ضمن كلمة الوزير التي 
صرح بها لوس����ائل االعالم خالل 
احتفال بنك ال����دم باليوم العاملي 
للتبرع بالدم، وعقب تبرع الوزير 
بالدم أيضا. وقال »ان االحتفال هذا 
العام موجها للمتبرعني الشباب 
الذين بوسعهم تقدمي أكبر اسهام 
إلشباع هذه احلاجة بالتبرع بدمهم 
وبإقناع غيرهم من الشباب بالدخول 
في عداد املتبرعني، وقد مت تشكيل 
نواة مشروع نادي 25 للشباب من 
قبل مجموعة من الطلبة املتطوعني 
للعمل على تأسيس نادي 25 وهو 
برنامج عامل����ي يعتمد على فكرة 
حتفيز الش����باب بعضهم البعض 
على التبرع التطوعي بالدم بهدف 
ان يقوموا بالتبرع بالدم 25 مرة 
قبل بلوغهم سن ال� 25، الفتا الى 

على جائزة الشيخ جابر كأفضل 
مركز تقوده امرأة في عام 2009.

ومن ناحيته، أوضح الش����يخ 
طالل الفهد � خ����الل تبرعه بالدم 
� أن التطوع في بنك الدم يحظى 
مبزيد من النجاح والتواصل األمر 
الذي دفع اجلميع للتجاوب معه، 
مش����يدا بدور املواطنني واملقيمني 
من الشباب وحرصهم على خدمة 
هذا البلد والنهوض مبستواه في 
شتى املجاالت، داعيا إلى مواصلة 
املبادرات واملس����اهمات من أجل 

التبرع للمحتاجني. 
وبدورها، قالت مراقب اخلدمات 
الطبي���ة والتوجيه في بنك الدم 
د.رن���ا عبدال���رزاق ان االحتفال 
بهذا اليوم للعام الس���ادس على 
التوالي يه���دف إلى التأكيد على 
أهمية إشراك الشباب في التبرع 
بالدم وخلق جيل جديد واع من 
املتبرعني الذين سيحملون على 
عاتقهم إنقاذ حي���اة املاليني من 

ان نادي 25 � الكويت سيكون األول 
من نوعه في منطقة الشرق األوسط 
وق����د مت اطالقه فعلي����ا 12 يونيو 
اجلاري. في سؤال لوزير الصحة 
د.هالل الساير، عن فحوصات الدم 
ليكون دما آمن����ا، وهل من بينها 
يتم اجراء فحص »بي سي آر« بني 
الوزير أن جميع الفحوصات جترى، 
وقال »حاز بنك الدم على اعتراف 
دولي، واليوم نفخر بالتبرع بالدم 
للمواطن����ني واملقيمني، ألنه صفة 
التمتع بها ينقذ حياة  انس����انية 

وأرواح الكثير من الناس.
كما نفخر اليوم بافتتاح »نادي 
25« والذي يعني ان يتبرع الشباب 
25 مرة قبل وصولهم الى سن 25 
عام، ومن اجليد أن تش����ن حملة 
توعوية في هذا اجلانب تستهدف 

أماكن التجمعات الشبابية.

الدم اآلمن وفحص »بي سي آر«

وفي سؤال آخر عن اقرار فحص 

»بي سي آر« على الوافدين اجلدد، 
خاصة أن الوزير أمر بتشكيل جلنة، 
وسرعة اتخاذ القرار، أجاب الوزير 
ان اللجن����ة انته����ت والتوصيات 
ستخرج قريبا، مشيرا الى أن األمر 

برمته ل����دى وكيل وزارة الصحة 
املساعد لش����ؤون الصحة العامة 

د.يوسف النصف.
ومن جانبه ذكر وكيل الصحة 
املساعد لش����ؤون الصحة العامة 

حنان عبدالمعبود
أكد وزير الصحة د.هالل الساير 
أن بنك الدم املرك����زي من افضل 
بنوك ال����دم العاملية وهو حاصل 
على االعتراف الدولي من منظمة 
البنوك األميركي����ة والذي يعتبر 
مرجعا دوليا ملنطقة الشرق األوسط 
باعتراف من منظمة الصحة العاملية 
وكذلك فانه مجهز بأحدث التقنيات 
البش����رية  واألجه����زة والكوادر 
إلى وجود  املتخصصة، مش����يرا 
ثالثة أفرع للبنك مبستش����فيات 
األميري والعدان واجلهراء، حيث 
يقدم بن����ك الدم املرك����زي أفضل 
اخلدمات الصحية من حيث توفير 
الدم اآلمن عالي اجلودة ومشتقاته 
جلميع املرضى بالقطاعني احلكومي 
واخلاص داخ����ل الكويت، وأيضا 
عالج املرض����ى ذوي االحتياجات 
الثالسيميا  اخلاصة مثل مرضى 
واللوكيميا واألجنة احملتاجني للدم، 
كما يوفر خدمة فصل الدم العالجي 

تشكيل لوحة بشرية من المتطوعين
تمثل أكبر نقطة دم في مجمع األڤنيوز

سيقوم مجمع األڤنيوز باستضافة 
حملة التبرع بالدم التي سيتم اطالقها 
في مجمع األڤني���وز ابتداء من اليوم 
األربعاء الس���اعة 5.30 مساء، سيتم 
حفل االفتتاح مبشاركة وتنظيم »نادي 
25 للش���باب املتبرعني بالدم« حيث 
سيجتمع نحو 200 شخص، لتجسيد 
لوحة جماعية عل���ى هيئة نقطة دم 
بشرية من املتطوعني ومبشاركة عدد من 
كبار الشخصيات والصحافة واإلعالم 
الذين سيصطفون في مجمع األڤنيوز 
في منطقة الردهة الثانية لتأكيد دعمهم 

على اهمية التبرع بالدم.
الطبية  وأكدت مراقب اخلدم���ات 
والتوجيه في بنك الدم د.رنا العبدالرزاق 
ان االحتفال بالي���وم العاملي للتبرع 
بالدم مخصص لتكرمي املتبرعني بالدم 
واملتطوع���ني الذين يهدفون من وراء 
تطوعهم الى انقاذ حياة غيرهم فقط 

دومنا اي اهداف اخرى.
وقالت: نحن نحتفل ببنك الدم في 
هذه املناسبة مواكبة منا لالحتفاالت 
العاملية، وكل عام يشهد االحتفال منطا 
معينا مختلفا عن سابقه، والعام كان 
الشعار »دم جديد« من اجل اظهار ان 
اغلب املتبرعني يرتكزون في الفئات 
الشبابية، موجها للشباب بشكل اساسي 
لتحفيزهم عل���ى عملية التبرع، ألن 
اغلب املتبرعني بالعالم بدأوا يكبرون 
في العمر، وليست هناك انشطة كافية 

لتحفيزهم على التبرع.
العبدال���رزاق: أطلقنا  وأضاف���ت 
بحضور وزير الصحة مشروع عمل 
عليه الشباب املتطوعون وهو »نادي 
25 ملتبرعي الدم« وهو جزء من مبادرة 
عاملي���ة انطلقت منذ 10 س���نوات من 
ف���ي زميباب���وي بالتحديد،  أفريقيا 
وألنها جنحت جدا فقد انتقلت للعالم 
ونحن في الكويت سنكون اول دولة 

عربية بالشرق األوسط تؤسس نادي 
25، واملقصود بن���ادي 25 في بداية 
انطالقه ان تتم توعية الشباب بأهمية 
التبرع بالدم في سن صغيرة باملراحل 
الدراسية، حتى يتبرعوا 25 مرة قبل 
بلوغهم 25 عاما، ويكونوا في الوقت 
نفسه متطوعني مع بنك الدم، ويعملوا 
على توعية اآلخرين واحملافظة على 
صحتهم ليكون���وا متبرعني اصحاء، 
كم���ا يحفزون غيره���م على التطوع 

بالتبرع بالدم.
ومن جهتها، أكدت ادارة األڤنيوز 
تش���جيعها الدائم ملثل هذه املبادرات 
االنسانية التي تقوم بتوعية اجلمهور 
بأهمية مثل هذه املساهمات، وخصوصا 
فيما يتعلق بأهمية التبرع بالدم، ودوره 
في انقاذ العديد من احلاالت االنسانية 
التي حتتاج في مواقف وظروف مختلفة 

الى كميات محددة من الدم.
وبينت ان تدشني حملة التبرع بالدم 
في األڤنيوز ومن خالل هذا النش���اط 
سيجذب انتباه الكثير من زوار املجمع، 
وسيسهم بدوره في حتفيزهم للتبرع، 
السيما ان األڤنيوز سيستضيف حفل 
التدش���ني باالضافة الى حملة التبرع 
بالدم على مدى اي���ام مختلفة خالل 
فترة الصيف، حيث سيتمكن الراغبون 
من التبرع بالدم في املكان املخصص 
لبنك الدم داخل املجمع، كما اشارت الى 
تخصيص يوم ملوظفي شركة املباني 
وإلدارة األڤني���وز للتبرع بالدم دعما 

لهذه احلملة.
ودعت االدارة املواطنني واملقيمني 
الى التواجد في مجمع األڤنيوز اليوم 
األربعاء الس���اعة اخلامسة والنصف 
من اجل املش���اركة في حفل التدشني 
واملساهمة في الصورة اجلماعية التي 
ستجسد اهتمام املجتمع الكويتي مبثل 

هذه القضايا االنسانية.

المحيسن: التهاب الكبد الڤيروسي ليس منتشرًا بشكل الفت 
في الكويت لكن هناك مؤشرات على تزايده بين العمالة الوافدة

لقطة عامة للمشاركني في ورشة العمل وفي االطار د.صالل احمليسن يلقي كلمته

واكد ان اجلمعية حريصة ايضا على 
نشر الوعي الصحي والثقافي ملتطوعي 
اجلمعية مش����يرا الى ان اجلمعية كل 
اسبوع تقيم ورش����ة مبوضوع معني 
وذلك الستفادة اكبر قدر من املتطوعني 
من هذه الورش. واشاد العنزي بجهود 
رئيس مجل����س االدارة برجس حمود 
البرجس داعيا ال����ى تكثيف مثل هذه 
ف����ي جميع املجاالت  العلمية  الورش 

خلدمة متطوعي اجلمعية.

ال����ى جتنب  كم����ا دعا احمليس����ن 
االستعمال املش����ترك لألدوات احلادة 
مثل )أمواس احلالق����ة واإلبر وفرش 

األسنان ومقصات األظافر(. 
من جانبه قال مدير ادارة املتطوعني 
مساعد العنزي على هامش الورشة ان 
جمعية الهالل االحمر الكويتي حريصة 
على تنفيذ العديد من الورش املتخصصة 
ملتطوعيها وذلك الكسابهم اخلبرات في 

التعامل مع املصابني واجلرحى.

املصابني قليلة جدا أما في الوقت احلالي 
فيمكن ان تتم السيطرة على الڤيروس 
دوائيا لتستمر حياة الشخص بشكل 
طبيعي فال يقتله الڤيروس مادام مواظبا 
الدكتور  على العالج. وللوقاي����ة دعا 
احمليسن الى استعمال األدوات واآلالت 
الطبية ذات االستعمال الواحد ملرة واحدة 
فقط مثل اإلبر اضافة الى تعقيم اآلالت 
الطبية باحلرارة والتعامل مع األجهزة 

والنفايات الطبية بحرص. 

مشاركته بأدواته احلادة مثل الشفرات 
أو أدوات تقليم األظافر أو فرشاة احلالقة 
أو األسنان او عمل الوشم أو اإلبر أي 

ما قد يكون تلوث بدمائه.
وذك����ر ان التوجه الطبي حاليا هو 
زيادة التوعية والدعوة للكشف ليتسنى 
تشخيص اإلصابة مبكرا واكتشافها قبل 
حدوث املضاعفات وعالجهم بالعالج 
الفع����ال املتوافر. واش����ار الى انه في 
الس����نوات املاضية كانت فرصة حياة 

أكد د.صالل احمليسن من مستشفى 
االمي����ري ض����رورة توعي����ة األطباء 
واجلمهور باإلصابة بااللتهاب الڤيروسي 

ومبضاعفاته وأفضل طرق عالج له.
جاءت كلمة احمليس����ن في ورشة 
العمل التي اقامتها جمعية الهالل االحمر 
الكويتي ملتطوعيها ح����ول »التوعية 
الڤيروس����ي واالضرار  الكبد  بالتهاب 

التي قد يتسبب فيها«.
وقال ان التهاب الكبد الڤيروس����ي 
قضية صحية عامة على مستوى العالم 
داعيا الى اجراء التحاليل للكشف عن 
اإلصابة بالڤيروس هو أهم إجراء ملنع 
انتشار التهاب الكبد حتى يبدأ املصابون 
بالعالج واتخاذ اإلجراءات الضرورية 

ملنع نقل العدوى لآلخرين.
وذك����ر ان امل����رض الته����اب الكبد 
الڤيروسي ليس منتشرا بشكل الفت 
في الكويت اال انه هناك مؤشرات الى 
تزاي����د هذا املرض من خ����الل العمالة 
الوافدة الى الكويت داعيا الى مضاعفة 
خطط التوعية بكيفية انتقال الڤيروس، 
خصوص����ا في عيادات طب األس����نان 
ومحال احلالق����ة وصالونات التجميل 

النسائية.
واشار الى ان خطورة املرض تكمن 
في ان اعراضه ال تظهر على املصابني ما 
يجعل الڤيروس ينتشر في الكبد ويصل 

إلى مرحلة التليف وتاليا االصابة.
الڤيروس قال  انتقال  وحول طرق 
احمليسن ان الڤيروس ينتقل من شخص 
آلخر م����ن خالل عدة طرق رئيس����ية 
ومنها التعرض لدماء املصاب من خالل 

خالل ورشة عمل أقامها »الهالل األحمر«


