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العبدالرزاق: 65 متبرعاً بالدم في »األڤنيوز« خالل ساعتين ونتوقع أعداداً كبيرة اليوم
كانت امل���دة قصيرة، ونتوقع 
من تكرار احلمالت باملجمعات 
وان يكون هن���اك اعداد اكثر، 
اغل���ب املتطوعني  ان  خاصة 
شباب كانت هذه هي التجربة 
االولى بالنسبة لهم في مواجهة 
اجلمه���ور والتح���دث اليهم، 
وحثهم على التبرع، وما نأمله 
انه م���ع نهاية هذه احلملة ان 
يكتسب هؤالء الشباب اخلبرة 
والثقة بالنفس اكثر. ونتوقع 

النجاح لهم.
الدم،  وعن احلضور ببنك 
الكثير من  أوضحت ان هناك 
ابناء اجلالية الصومالية يصل 
عددهم الى 50 شخصا، اضافة 
الى عدد م���ن الكويتيني وهو 
عدد جيد أيض���ا، ونتمنى ان 
يكون العدد اكبر، وعادة يكون 
احلضور يوم اجلمعة يتراوح 

بني 20 و30 شخصا.
من جهته���ا، أعربت حرم 
السفير الصومالي لدى الكويت، 
فاطمة عبدالقادر، عن سعادتها 
باحلملة، وقال���ت: ان التبرع 
بالدم ه���و أقل ش���يء ميكن 
ان نقدم���ه للكويت، فاجلالية 
الصومالية بالكويت ال تعتبر 
نفسها أجنبية، وامنا في بلدها 
الثاني، وحقها علينا كبير ال 
نقدر أن نوفي���ه، ولهذا نقول 

لها شكرا.

عمل انساني بحت من املفترض 
ان يكون الكل مشاركا فيه، وله 

دور في ابرازه.
وعن التبرع بالدم أول من 
امس مبجمع األڤنيوز، بينت 
العبدالرزاق ان عدد املتبرعني 
خالل ساعتني ونصف الساعة 
بلغ 65 متبرعا، مشيرة الى ان 
هذا العدد هو عدد جيد، وقالت: 

املبادرة منهن، ونتمنى ان كل 
اجلمعيات النسائية التطوعية، 
واجلاليات املوجودة بالكويت 
املبادرات ألنه في  نقوم بهذه 
النهاية املرض���ى في الكويت 
من جميع اجلنسيات والفئات، 
وله���ذا فالتبرع بالدم والعمل 
االنساني ماله جنسية أو دين أو 
توجه أو فكر سياسي، وامنا هو 

بأن جمعية نسائية استطاعت 
ان حتفز هذه املجموعة الكبيرة 
من النس����اء، حيث كانت اولى 
املتبرع����ات هي حرم الس����فير 
الصومال����ي، واحملامية جنالء 
النقي، ليثب����ن ان املرأة قادرة 
العمل والعطاء االنساني  على 
الذي يوجد في املرأة بالفطرة، 
ونحن من جانبن����ا نقدر هذه 

مبا يقوم ب����ه الرجال كالتبرع 
بالدم، وانها أضعف، أو أن نسبة 
دمها أقل، وهذا كله غير سليم 
من الناحي����ة العلمية، والدول 
املتطورة 50% من املتبرعني من 

النساء، حالهم حال الرجال.
وأضافت ان العمل االنساني 
يحتاج الى كل من املرأة والرجل 
للقيام به، ونحن سعداء اليوم 

جعلت أغلب احلضور ببنك الدم 
اليوم من النساء، وهذا بالنسبة 
لن����ا في بنك الدم مهم جدا، ألن 
بالكويت نسبة النساء املتبرعات 
بالدم متدنية جدا، ايضا مبنطقة 
الشرق االوسط بشكل عام وليس 
في الكويت فقط، وهذا نتيجة 
تراكم ثقافة من السنني املاضية 
بأن املرأة غير قادرة على القيام 

»تبرع لتقول شكرا« والفكرة اكثر 
من جيدة ألنهم كجمعية نسائية، 
وشريحة تعيش ضمن املجتمع 
الكويتي أحبوا ان يشاركوا بنك 
الدم أنشطته بتقدمي عمل انساني 
للكويت كنوع من الشكر للدولة 
التي يعيشون فيها وحتتضنهم، 
واجلميل في مب����ادرة جمعية 
دلسن وهي جمعية نسائية انها 

حنان عبدالمعبود
أك����د س����فير الصومال لدى 
الكويت عبدالقادر أمني ش����يخ 
ان اجلالي����ة الصومالية تعتبر 
أقدم اجلالي����ات املوجودة  من 
الس����فير  بالكوي����ت، وأضاف 
الصومالي في تصريح له امس 
االول عقب تبرعه بالدم في بنك 
الدم، في مش����اركة منه بحملة 
التب����رع الت����ي أقامتها جمعية 
النسائية  »دلسن« الصومالية 
للعضوات وأس����رهن، وأبناء 
اجلالي����ة الصومالية بالكويت 
حتت شعار »تبرع لتقول شكرا«. 
لقد تعود ابناء الصومال دائما أن 
يتشاركوا مع أشقائهم الكويتيني 
في كل شيء، في السراء والضراء، 
ومشاركتنا اليوم للتبرع بالدم 
ليس����ت باجلديدة، فهي واجب 
علين����ا، ألننا نعيش بهذا البلد 
وجند الترحيب من أهلها، ولذلك 
البد ان نشارك معهم في كل شيء، 
واخيرا نتمنى لهذا البلد الطيب 
املزيد من التقدم وللصومال األمن 

والسالم.
من جانبها، قال����ت مراقبة 
اخلدمات الطبية والتوجيه في 
ادارة خدم����ات نقل الدم، د.رنا 
العبدال����رزاق: نظمت اجلمعية 
النسائية )دلسن(  الصومالية 
مبادرة طيب����ة للجمعية، وقد 
طلبوا تنظيم حملة للتبرع بالدم 
منذ عدة أس����ابيع حتت شعار 

السفير الصومالي تبرع بدمه في حملة »تبرع لتقول شكراً« لجمعية »دلسن«

الفحص قبل التبرع د.رنا العبدالرزاق تتوسط حرم سفير الصومال وجنالء النقي ورندا محمد وعددا من أبناء اجلالية الصومالية

50% م�ن المتبرعين بالدول المتطوره نس�اء.. وفي الكويت النس�بة متدنية جداً نتيجة تراك�م ثقافة خاطئة

الرشيدي: »بالڤيكس« يقلل من مخاطر الذبحة الصدريةاالنتهاء من توفير مبنى بديل إلدارة التغذية
أعلنت وزارة الصحة ان االنتقال الى 
املبنى البدي���ل إلدارة التغذية واإلطعام 
في الوزارة س���يتم خ���الل األيام القليلة 

املقبلة.
وأش���ار وكيل وزارة الصحة باإلنابة 
د.يوسف النصف في تصريح ل� »كونا« 
الى انه مت االتفاق على توفير مبنى بديل 
إلدارة التغذي���ة اثر الزيارة التي قام بها 
وزير الصحة د.هالل الساير للمبنى القدمي 

أوائل العام احلالي.

واضاف ان االنتقال الى مبنى آخر كان 
أمرا منس���قا له في وقت سابق بناء على 
توجيهات الوزير الساير بإيجاد مبنى آخر 
وهو ما باش���رت به الوزارة فورا وأنهت 

جتهيزه مؤخرا.
وأكد النصف ح���رص وزارة الصحة 
عل���ى توفي���ر وتس���خير كل اإلمكانات 
خلدمة العاملني ف���ي مختلف القطاعات، 
مش���يدا باجلهود الكبيرة الت���ي يبذلها 
العاملون ف���ي مختلف اإلدارات وخاصة 

 قطاع التغذية ال���ذي يعد من القطاعات
احليوية.

وأضاف ان الوزارة ستخلي مبنى ادارة 
التغذية القدمي وسيتم هدمه وإنشاء مبنى 
متكامل إلدارة التغذية، اضافة الى قرب 
االنتهاء من إنشاء مستشفى جديد للدرن 
أواخر العام احلالي بعد ان متت إزالة املبنى 
القدمي وجتهيزه بأفضل الطواقم الفنية 
واملع���دات واألجهزة الطبية وتخصيص 

قسم للعناية املركزة.

حنان عبدالمعبود
أكد الصيدلي في مستشفى العدان والباحث 
في مجال األعشاب د.أحمد الرشيدي أن عقار 
بالڤيكس »plavix« ميكن تصنيفه ضمن األدوية 
املميعة للدم واملانعة لتكون اجللطات، وهو 
يقوم بهذه الوظيفة عن طريق تثبيت التصاق 
اخلاليا الدموية من خالل منع عمل مس����تقبل 
خاص على س����طح هذه الصفائح والتي تعد 

مكونا رئيسيا من مكونات اجللطة.
وأضاف الرش����يدي في تصريح صحافي: 

يعتبر بالڤيكس من أهم العقاقير املتداولة اليوم 
اال أن كثيرا من املرضى ال يعرفون حتديدا كيفية 
عمله، أو استخدامه، وما هي اجلرعة وألي فترة. 
وبني أن مجاالت استخدام هذا الدواء متعددة 
منها وصفه في حاالت الذبحة الصدرية غير 
املستقرة واجللطة القلبية واجللطة الدماغية 
وأمراض الشرايني الطرفية، حيث يكون هؤالء 
املرضى أكثر عرضة في املستقبل حلدوث اجللطة 
القلبية والدماغية، أو ال قدر اهلل الوفاة نتيجة 
لذلك، الفتا إلى أن الدراسات قد أثبتت أنه في 

هذه احلاالت يعمل عقار بالڤيكس على تقليل 
هذه املخاطر بطريقة ملموسة.

كما حذر من االس���تخدام غير الصحيح 
لهذا الدواء، مشددا على االلتزام مبا وصفه 
الطبيب من خالل اخذ اجلرعات املناس���بة 
لتجنب أي أض���رار ميكن أن حتدث. وذكر 
أن جامعة القلب األميركية أوصت بأنه من 
احلتمي وصف عقار بالفيكس لكل املرضى 
الذين شخصوا بأن لديهم ذبحة صدرية غير 

مستقرة أو جلطة قلبية.

)متين غوزال(


