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د.عادل الزايد د.هالل الساير

محمود العبدالهادي

جانب من عمليات الفحوصات افراح الصراف نائب مدير املستشفى االميري اثناء زيارتها للموقع

الساير أصدر القرار عقب طلبه اإلعفاء من منصبه

دعا إلى وضعها ضمن المناهج الدراسية

المطيري لرئاسة قسم الطب النفسي
بداًل من الزايد.. والغربللي بدل الشبيلي

العبد الهادي: أخالقيات المهنة ال تختص 
باألطباء إنما تدخل ضمنها المهن المساعدة

الغربللي، بدال من د.أسمهان 
الش���بيلي في مجلس أقسام 

الباطنية.

مبكان »تعديله«. 
ومن جانب آخر أصدر وزير 
الصحة أيضا قرارا بندب د.عبير 

ومن اجليد أن يتوافق موضوع 
الندوة، وقرار الوزير بتشكيل 
جلن���ة خاص���ة بأخالقي���ات 
املهنة يرأسها الوزير بنفسه، 
فأخالقيات املهنة ال نقصد بها 
مهنة الطب فقط، امنا الصيدلة 

حنان عبدالمعبود
أصدر وزير الصحة د.هالل 
الس���اير قرارا بإسناد رئاسة 
قس���م الط���ب النفس���ي إلى 
النفس���ي  اختصاصية الطب 

د.هيا املطيري.
 جاء هذا القرار عقب طلب 
النفسي  رئيس قس���م الطب 
د.ع���ادل الزاي���د إعف���اءه من 

منصبه.
وأرجع���ت مص���ادر طبية 
مطلعة بال���وزارة قرار الزايد 
إلى العديد من اخلالفات التي 
سادت باإلدارة، وبينت املصادر 
أن هناك العديد من التجاوزات 
التي ح���اول تعديله���ا اال أن 
الوض���ع القائم من الصعوبة 

حنان عبدالمعبود
الش���ؤون  ادارة  دعا مدير 
القانونية بوزارة الصحة محمود 
العبداله���ادي الى ضرورة ان 
تكون اخالقيات املهن املختلفة 
ضمن املناهج الدراسية، مشيرا 
الى اهميتها. وقال العبدالهادي � 
في تصريح له حول الندوة التي 
ستقام اليوم باجلمعية الطبية 
حتت عنوان »آداب وأخالقيات 
القانونية  � املسؤولية  املهنة 
لألطباء واملرفق الصحي عن 
األعمال الطبية« للدكتور سامي 
سهلب اخلبير العاملي القادم من 
اجلامعة اللبنانية � ان اجلمعية 
الطبية من واقع مسؤوليتها 
عن املهنة وتعزيزها وتوعية 

األطباء للجوانب املختلفة.
 دع���ت اخلبي���رة الدولية 
د.س���هلب إللق���اء احملاضرة، 

والتمريض وكل املهن املساعدة 
وه���ي تخت���ص بالعالقة بني 
األطباء فيما بينهم وبني األطباء 
واملرضى وأخالقيات البحوث 
العلمية، وحتى فيما يختص 
باع���الن الطبيب عن نفس���ه 
وكذلك املنافس���ة بني األطباء 
وعالقة األطباء باملهن األخرى 
والتمس���ك بأخالقيات مهنة 
الطب وعدم تعريض املرضى 

للمخاطر.
مش���يرا ال���ى ان احلرص 
على تطبيق معايير اخالقيات 
الى احترام  املهنة، س���يؤدي 
املجتمع للمهنة وتعزيز الثقة 
في اخلدم���ات الصحية، كما 
سيسود بني االطباء انفسهم 
جو م���ن التفاهم والوئام مما 
سيؤثر ايجابيا على اداء اخلدمة 

املقدمة.

فريقها قام بفحوصات لزوار الموقع

حملة »إيكويت« للتوعية حول »ضغط الدم« في سوق شرق
آل بن علي: فحص 2500 شخص.. واكتشاف 546 مصابًا

حنان عبد المعبود
كجزء من برنامجها التنموي للمسؤولية المجتمعية 
بالتعاون مع وزارة الصحة واصلت ش���ركة ايكويت 
للبتروكيماويات حملتها للتوعية بأمراض ضغط الدم 
»خليك طبيعي«، حيث أقامت يومها المفتوح الرابع في 
مجمع سوق شرق أمس األول بمشاركة فريق الشركة 
والفريق الطبي المرافق للحملة من وزارة الصحة، وقد 
قاموا بعمل فحوصات ضغط الدم ومستوى السكر في 
الدم لزوار الموقع، واعطاء التقارير الطبية للحضور عن 
قياس ضغط الدم والسكر لديهم، وتزويدهم باإلرشادات 

الطبية الالزمة لتحسين نمط الحياة.
وفي هذا االطار صرح نائب رئيس شركة ايكويت 
للش���ؤون الفنية ورئيس فريق ايكويت للمسؤولية 
المجتمعية محمد آل ب���ن علي بأن الحملة التوعوية 
ألمراض ضغط الدم »الم���رض القاتل الصامت«، من 
األهمية اللمام المجتمع الكويتي من مواطنين ووافدين 
بخطورة االمراض التي تنتج عنها مثل تصلب الشرايين 
واالوعية الدموية، ولذلك ارتأت ش���ركة ايكويت هذا 
العام التركيز على هذا المرض لنساهم عبر حملتنا 
»خليك طبيعي« في نش���ر التوعية الصحية بأهمية 
المحافظة على ضغط الدم وممارسة الرياضة، وشدد 
على ضرورة االلتزام بمبدأ الوقاية الصحية تجاه إحدى 
أخطر المش���اكل الصحية التي يعاني منها المجتمع 
الكويتي ع���ن طريق الفحص ال���دوري لضغط الدم 
والسكر وضرورة تناول غذاء سليم وتجنب التوتر 

والقلق«. 
وأضاف، اليوم هو الرابع من الحملة في سوق شرق 
وقد تم فحص ما يقارب 2500 مواطن ووافد ومن خالل 

هذه الفحوصات اكتشفنا ان عدد المصابين بضغط الدم 
حوالي 546 شخصا وهذه النسبة تتوافق مع النسب 
التي تشير اليها وزارة الصحة في الكويت ان نسبة 
المصابين بضغط الدم في البالد تصل الى 25% من عدد 
السكان وهي نفس النسبة العالمية لالصابة بضغط 
الدم. وأش���ار آل بن على إلى ان الحملة تنتهي في 2 
يوليو المقبل الفتا إلى أن األسبوع المقبل ستنتقل إلى 
منطقة الجهراء، وأوضح أن الحملة إلى جانب زيارتها 
المتعددة ألكبر المجمعات التجارية، قامت وألول مرة 
بزيارة الدواوين الفتا إلى أنها اس���تهدفت حتى االن 
11 ديوانية وم���ن المنتظر ان تزور احد الدواوين في 
الفحيحيل االسبوع المقبل، وقال ان الحملة استهدفت 
أيضا العديد من المناطق على مس���توى الكويت من 
بينها منطقة الديرة واألحمدي والكويت وغيرها متوقعا 
ان تغطي اكبر عدد من المشاركين في مجمع »سليل« 
بالجهراء، كما سبق أن حدث في مجمع االڤنيوز قبل 

أسبوعين. 
واختتم آل بن علي حديثه مقدما الشكر لتعاون وزارة 
الصحة بداية من وكيل وزارة الصحة د. إبراهيم العبد 
الهادي والوكيل المس���اعد لشؤون الصحة العامة د. 
يوسف النصف وصوال إلى اإلدارات الصحية المختلفة 
إلى جانب الدور الفعال الذي لعبته ش���ركة »براند« 
للعالقات العامة في وضع خطة جيدة إلنجاح الحملة 

واستهداف اكبر عدد من المشاركين. 
ومن جانبها أكدت نائبة مدير مستشفى األميري د. 
أفراح الصراف على ضرورة الشراكة المجتمعية بين 
وزارة الصحة وشركات القطاع الخاص في مبادراتها 
الصحية المتنوعة، وقالت في تصريح لها على هامش 

زيارتها لموقع الحملة »إن مرض ارتفاع ضغط الدم 
هو أكثر األمراض المزمنة انتشارا في الوقت الحاضر 
وهو يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على القلب والعيون 
والش���رايين والمخ والكليتين، وتشير اإلحصائيات 
الرسمية الحديثة الصادرة في الكويت أن معدل اإلصابة 
به قد تجاوز 25% من اعداد السكان، ويعتبر هذا مرتفعا 
مقارن���ة بالمعدالت العالمية مما يس���تدعي االهتمام 

والتدخل السريع على كافة المستويات. 
وبينت الصراف أنه كلما تم اكتشاف المرض مبكرا، 
تمت السيطرة عليه وقلت مخاطر اإلصابة بالمضاعفات 
مثل حدوث جلطة أو السكتة الدماغية أو الفشل الكلوي 

وغيرها.
ومن جانبها أكدت اختصاصية الصحة العامة د. 
أمال اليحيى ان االكتشاف المبكر لالمراض المزمنة هو 
احد المحاور الهامة في السيطرة عليها، مشيرة إلى ان 
الحمالت التوعوية القائمة على االتصال المباشر مع 
الجمهور بجميع شرائحه هي أفضل الوسائل في اتاحة 
الفرصة للتثقيف الصحي للوقاية من هذه االمراض، 

واكتشاف الحاالت المبكرة منها. 
وقال���ت اليحيى: م���ن اهم االم���راض التي يكون 
فيها الفحص هو الوس���يلة االولى الكتشاف المرض 
وتش���خيصه، مرض ارتفاع ضغط الدم حيث يعيش 
50% من المصابين بالمرض دون ان يش���عروا بأية 
اعراض، ولهذا نحن سعداء بنجاح الحملة من ناحية 
كثافة االقبال على المواقع واالستفادة من الفحوصات 
والنصائح الطبية، حيث انه ومن ضمن 2600 شخص 
تم فحصهم حتى االن تم اكتش���اف 546 حالة تعاني 

من ارتفاع ضغط الدم.


