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حملة »إيكويت« للتوعية بأمراض ضغط الدم القت جتاوبا من املرضىد.يعقوب الكندري

العقاب نقل ترحيب صاحب السمو
بزيارة الملكة األم ونائبة ملك سوازيالند إلى الكويت

استقبل المديرة الجديدة لمكتب المفوضية السامية

بريتوريا � كونا: اس���تقبلت امللكة األم ونائبة ملك 
مملكة سوازيالند نوتومبي السفير حسن بدر العقاب 
سفيرنا في جنوب أفريقيا واحملال الى مملكة سوازيالند 
بقصر لودزدزيني. وقال بيان لسفارتنا في بريتوريا 
ان الس���فير العقاب نقل خالل مراسم االستقبال التي 
جرت أمس ترحيب صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد بالزيارة التي ستقوم بها امللكة االم الى الكويت 

بناء على دعوة كرمية من صاحب السمو األمير.

وأبدت امللكة األم س���عادتها وسرورها لتلبية هذه 
الدعوة ملا تكنه من حب وتقدير لقيادة وشعب الكويت 
الصديق، مش���يرة الى أنها مازالت تس���تذكر حفاوة 
االس���تقبال وكرم الضيافة اللذين قوبلت بهما والوفد 

املرافق لها اثناء زيارتها األولى في العام املاضي.
وتأتي هذه الزيارة لتعميق أواصر احملبة بني الشعبني 
الصديقني وايضا التعرف أكثر على املؤسسات االجتماعية 
املوجودة في الكويت وعلى رأسها جمعية الهالل األحمر 

الكويتية واملؤسسات التي تعنى وتهتم بشؤون املرأة 
والطفل لالستفادة من خبراتها في بالدها.

وفي نهاية اللقاء أعربت امللكة األم مجددا عن شكرها 
العميق على هذه الدعوة الكرمية وطلبت نقل حتياتها 
احلارة والصادقة الى صاحب الس���مو األمير وس���مو 
ولي العهد وس���مو رئيس مجلس الوزراء ومتنت لهم 
موفور الصحة والعافية وللش���عب الكويتي الصديق 

كل تقدم وازدهار.

أكد سفيرنا لدى األردن الشيخ فيصل 
احلمود على اهتمام القيادة السياس����ية 

الكويتية بقضايا الالجئني.
وقال احلمود لدى استقباله د.حنان 
حمدان مبناسبة تعيينها مديرة ملكتب 
املفوضية السامية لشؤون الالجئني في 
الكويت ان املؤسسات الكويتية وبتوجيه 
من القيادة السياسية ال تتوانى في تقدمي 
جميع أشكال املساعدة للتخفيف من معاناة 

الالجئني في جميع أنحاء العالم.
وأشار في هذا السياق الى الدعم الذي 
تقدمه الكويت لوكالة غوث وتش����غيل 
الالجئني الفلس����طينيني »األونروا« من 
أجل ضمان تق����دمي أفضل اخلدمات في 

مناطق عملها اخلمس.
وقال احلم����ود ان تقدمي يد العون ال 
يقتصر على اجلهات احلكومية، مشيرا 
في هذا السياق الى اجلهود الشعبية في 

هذا املجال.
وأضاف ان أه����ل الكويت املجبولني 
على اخلير ال يتوانون حلظة في مد يد 
العون ملن يحتاجه����ا فهم أصحاب أياد 

بيضاء ومرابع خضراء.
من ناحيتها أك����دت د.حمدان تقدير 
املفوضية للكويت على ما تقدمه من دعم 
ومساعدات وخدمات للمساهمة في إيجاد 
حلول للقضايا اإلنسانية والتخفيف من 
معاناة البشر في مختلف أنحاء العالم.

وأشادت بحرص السفير الشيخ فيصل 
احلمود على التواصل مع املنظمات الدولية 

املعنية بالعمل اإلنساني واخليري.
يذكر ان د.حنان حمدان كانت تعمل 
ضمن طاقم املفوضي����ة في األردن قبل 
تعيينه����ا مديرة ملكت����ب املفوضية في 
الكويت وهو هيئة ديبلوماس����ية تتبع 

الشيخ فيصل احلمود لدى استقباله مديرة مكتب مفوضية الالجئنياألمم املتحدة.

الحمود: الكويت حريصة على تخفيف معاناة الالجئين

حنان عبدالمعبود
أقامت شركة »إيكويت« للبتروكيماويات ضمن 
حملتها املجتمعية الشاملة للتوعية بأمراض ضغط 
الدم )خلك طبيعي( اليوم املفتوح اخلامس في مجمع 
البيرق مبنطقة العقيلة، مبش����اركة فريق الشركة 
والفريق الطبي من وزارة الصحة، والذي قام بعمل 
فحوصات ضغط الدم ومستوى السكر في الدم لزوار 
املوقع، العطاء تقارير طبية عن قياس ضغط الدم 
والسكر لديهم، وتزويدهم باالرشادات الطبية الالزمة 

لتحسني منط احلياة نحو املزيد من الصحة.
وقال نائب رئيس شركة »ايكويت« للشؤون الفنية 
ورئيس فريق »ايكويت« للمسؤولية املجتمعية محمد 
آل بن علي: »كجزء من برنامج املسؤولية املجتمعية 
الذي تتبناه »إيكويت« فإنها تشدد اليوم وعبر حملة 
»خلك طبيعي« على مبدأ الوقاية الصحية جتاه احدى 

أخطر املشاكل الصحية التي يعاني منها املجتمع.
من جانبه، أك����د مدير منطقة األحمدي الصحية 
د.فهد الفودري عقب تفقده موقع احلملة ان الكويت 

بحاجة دائمة للحمالت التوعوية الصحية، خاصة 
فيما يتجه الى األمراض املزمنة مثل ارتفاع ضغط 
الدم، حيث تعاني نسبة تتجاوز ال� 25% من املجتمع 
من هذا املرض دون ان يشعروا به، وأضاف: أهمية 
احلملة تأتي من مبدأ طرحها للحلول املنطقية واملمكنة 
لتجنب االصابة مبرض ارتفاع ضغط الدم، مثل اتباع 
نظام غذائي متوازن وممارس����ة الرياضة بانتظام 
وجتنب العوامل النفسية السلبية مثل القلق والتوتر 

النفسي.
ومن جهته، أكد رئيس الرعاية الصحية األولية 
في منطقة األحمدي د.بدر العتيبي ان اكتشاف مرض 
ارتفاع ضغط الدم مبكرا، أمر مهم للعالج، ألنه كلما 
متت السيطرة عليه قلت مخاطر اإلصابة باملضاعفات 
مثل حدوث اجللطة او الس����كتة الدماغية او الفشل 
الكلوي وغيرها من املضاعفات اخلطيرة على القلب 
والش����رايني واملخ والكليتني والعيون حيث ميكن 
تقليل نسبة اجللطات والسكتات الدماغية بنسبة 

50% إذا مت الكشف عن هذا املرض مبكرا.

حنان عبدالمعبود
دعت النائبة د.سلوى اجلسار 
املستشفيات باملناطق الصحية 
للقيام بحم���الت للتبرع بالدم 
على غرار احلملة التي نظمها 
املستشفى األميري، في إشادة 
منها بهذا النش���اط، مبينة ان 
التبرع بالدم هو عمل إنساني 
جليل وزكاة عن صحة وعافية 

املتبرعني.
وأضافت اجلسار في تصريح 
صحافي لها عق���ب حضورها 
ختام حملة مستشفى األميري 
للتبرع بالدم »من أحيا نفس���ا 
فكأمنا أحيا الن���اس جميعا«. 
وطالبت أن متتد احلملة لتشمل 
مجلس اآلمة، ليتبرع األعضاء 
والعاملون باملجلس، وكذلك كل 
الوزارات واملؤسسات والهيئات 
احلكومية وذلك لتوفير مخزون 
استراتيجي من كل فصائل الدم 
املختلفة حلماية املصابني جراء 
احلوادث، واملرضى الذين يجرون 
عمليات جراحية باملستشفيات، 
وكذلك املرضى الذين يحتاجون 

إلى الدم باستمرار.
ومن جانبه���ا بينت نائبة 
مدير مستشفى األميري د.أفراح 
الصراف ان احلملة الس���ابعة 
للتبرع بالدم باملستش���فى قد 

مت إطالقه���ا بالتعاون مع بنك 
ال���دم املركزي ضم���ن حملته 
الصيفية للتبرع بالدم، وحتت 
رعاية مدير املستشفى د.نادر 
العوض���ي وحض���ور مديرة 
إدارة خدم���ات نقل الدم د.رمي 
الرضوان واستشاري أمراض 
الدم واملشرف على حملة التبرع 
مبستش���فى األميري د.حسن 
اجلعفر، مبينة ان اإلقبال على 
الدم باملستشفى ضعيف  بنك 
للغاية لذا دائما ما حترص إدارة 
املستش���فى على إقامة حمالت 
التب���رع بالدم، الفت���ة إلى أن 
احلملة الثامنة ستقام في شهر 

ديسمبر املقبل.
من ناحيته أشار استشاري 
أمراض الدم واملشرف على حملة 
التب���رع مبستش���فى األميري 
إلى ان حملة  د.حسن اجلعفر 
التبرع بالدم هذا العام تستهدف 
حوالي 250 متبرعا بالدم على 
مدار يومي احلملة، الفتا إلى أن 
فكرة تكوين مخزون استراتيجي 
من الدم عن طريق عمل سجل 
للمتبرع���ني ليس���ت بالفكرة 
اجلديدة وإمنا مت تطبيقها في 
إيطاليا وحققت جناحا كبيرا 
خاصة في العثور على الفصائل 
النادرة، حي���ث يتم اخذ عينة 

من املتبرع ملعرفة فصيلة دمه 
وعند وجود فصائل نادرة آمنة 
وتخلو من األنيميا والڤيروسات 
يتم التواصل الدائم مع املتبرع 
ويتم عم���ل فحوصات دورية 
له كل فترة للتأكد من س���المة 
الفصيلة واالستعانة بها عند 
احلاج���ة، مطلقا على أصحاب 
هذه الفصائل »VIP« حيث يتم 
تكرميهم ويعامل���ون معاملة 

خاصة.
أك���دت مديرة  من جانبها، 
إدارة خدمات نقل الدم بوزارة 
الصحة د.رمي الرضوان ان حملة 
بنك الدم الصيفية للتبرع بالدم 
والتي بدأت 14 يونيو املاضي 
بالتزام���ن مع الي���وم العاملي 
للتبرع بالدم ستس���تمر حتى 
ان  الى  املقبل، الفتة  أغسطس 
اليومية  متوس���ط املش���اركة 
للتب���رع بالدم هذا العام تصل 
الى 300 متبرع في اليوم الواحد 
وأن معدل الزيادة اليومية من 
10 الى 15% كل يوم. مشيرة الى 
ان التبرع بالدم ميثل 15% من 
املخ���زون العام لبنك الدم وأن 
ال���� 85% الباقية يتم احلصول 
عليها من الفروع األخرى لبنك 
الدم ف���ي اجلابرية، واجلهراء، 

والعدان.

دعت مستشفيات الكويت لتنظيم حمالت تبرع على غرار حملة مستشفى األميري

الجسار: التبرع بالدم عمل إنساني جليل

الفودري: حلول منطقية تطرحها حملة 
»إيكويت« للتوعية بأمراض ضغط الدم

أعلن���ت وزارة الصح���ة ع���ن افتتاح 
املركز الرابع للفحص قبل الزواج غدا في 
محافظة مبارك الكبي���ر الذي مت جتهيزه 
بكل املستلزمات والطواقم الفنية واالدارية، 
وسيتم العمل فيه عن طريق برنامج آلي 

متكامل.
وقال مدير مرك���ز الفحص الطبي قبل 
ال���زواج التابع إلدارة الصحة االجتماعية 
بوزارة الصح���ة د.يعقوب الكندري أمس 
في تصريح ل� »كون���ا« ان املركز اجلديد 
سيعمل على تسهيل وتوفير الوقت واجلهد 
على اهالي وقاطن���ي محافظتي االحمدي 

ومبارك الكبير.
وذكر انه بهذا االفتتاح ستكون املراكز 
موزعة عل���ى مناطق الصباح والفروانية 

واجلهراء واالحمدي الصحية.
وأكد الكندري حرص االدارة على ربط 
املراك���ز الفرعية االخرى عقب اس���تكمال 
النظ���ام اآللي في تل���ك املراكز وتطبيق 
مش������روع امليك���ن���ة اجل���ديد ومفهوم 
احلكومة االلكترونية لتوفير الوقت واجلهد 
للمقبلني على الزواج والعاملني في الوقت 

نفسه.
يذكر ان نسبة ش���هادات الزواج اآلمن 

التي ص���درت منذ تطبيق قانون الفحص 
قبل الزواج في اغسطس املاضي بلغت %97 
من نس���بة املقبلني على الزواج من بني 21 

ألف متقدم للفحص تقريبا.
وتستغرق مدة ظهور نتيجة الفحص 
نحو خمس���ة ايام وتصدر الشهادة وفقا 
للقانون صاحلة ملدة س���تة أش���هر فقط، 
علما ان الهدف من الفحص هو التأكد من 
خلو املتقدمني من أي أمراض وراثية مثل 
تكس���ر الدم املنجلي والثالسيميا، إضافة 
الى األمراض املعدية مثل الزهري وااليدز 

والتهاب الكبد الوبائي.

في محافظة األحمدي وتم تجهيزه بكل المستلزمات والطواقم الفنية واإلدارية

»الصحة«: افتتاح المركز الرابع للفحص قبل الزواج اليوم

بورسلي: ال توجد إحصائية دقيقة عن »الثالسيميا« 
ونأمل في قانون فحص الزواج للحد من اإلصابة

حنان عبد المعبود 
بين����ت استش����اري أمراض 
األطفال بوح����دة أمراض الدم، 
وس����رطان األطفال مبستشفى 
الصب����اح واملق����ررة برابط����ة 
أن  الثالسيميا د.مها بورسلي، 
الس����بب الرئيسي في اإلصابة 
مبرض الثالسيميا هو الوراثة، 
موضحة أنه ال توجد إحصائية 
عن املرضى بهذا املرض بالكويت 
وأشارت إلى أن األعداد التقريبية 
للمصابني تتراوح بني 400 و500 
مريض، مضيفة أن كل عام يتم 
فقد عدد من املرضى ووالدة أعداد 

أخرى مصابة.
وأعرب����ت د.بورس����لي في 
ل�ها عل���ى  تصريح صحاف����ي 
هام����ش الي������وم التوع������وي 
الترف���يهي الذي أق���امته راب��طة 
الثالس����يميا للمرضى حت��ت 

ش��عار »صحتك = سعادتك« 
بفن����دق مارينا، ع����ن أملها في 
قانون فحص م����ا قبل الزواج 
بأنه سيخفف ويقلل من أعداد 
الذين يولدون  املصابني اجلدد 

باملرض.
وقالت د.بورسلي إن املصابة 
بالثالسيميا والتي حتتاج إلى نقل 
دم باستمرار وعالج باستمرار 
إن تزوجت بشخص غير مصاب 
أبناءها  أو حامل للمرض، فان 
سيكونون حاملني للمرض ولكن 
غير مصابني ب����ه، بينما زواج 
اثنني مصابني باملرض، أو أحدهما 
مصاب بامل����رض واآلخر حامل 
له، ينتج عن����ه أطفال يولدون 

مرضى.
وبينت د.بورسلي أن اليوم 
التوعوي شهد العديد من األنشطة 
املفيدة للمرضى،  واحملاضرات 

مشيرة إلى أن فقرات اليوم أعدها 
القبندي،  األعضاء ملياء وأحمد 
الهدف من  وإميان حسني، وأن 
هذه األنشطة إيصال املعلومات 
الصحيحة للمرضى بشكل سهل 
وس���لس، حيث يقوم املرضى 
املثقفون بإعطاء محاضرة عن 
العقار  أهمية االلتزام بتعاطي 
الالزم في موعده وعمل ش���رح 
مبس���ط عن آثار عدم االلتزام 
بتعاطي���ه باس���تخدام الفاكهة 
لبيان تأثيره على اجلسم، حيث 
اس���تعانت بثمرة موز لشرح 
نظريتها، والتي وصفها أطباء 
احلضور بأنها أفضل وس���يلة 
إليصال املعلومة للمريض، بعيدا 
عن املصطلحات الطبية املعقدة، 
خاصة أن املشكلة الكبيرة التي 
تواج���ه األطباء تتمثل في عدم 
التزام املرضى بتعاطي الدواء.

)كرم دياب(جانب من حملة التوعية مبرض »الثالسيميا«

المشعان: االتفاقيات الموقعة مع 
المستشفيات األلمانية تستهدف 

تقديم خدمة أفضل للمرضى

الشطي: تعرض العاملين ألشعة 
الشمس المباشرة قد يؤدي

إلى أضرار تصل للوفاة

اكد مدي���ر ادارة العالج في اخلارج ف���ي وزارة الصحة د.محمد 
املشعان امس ان االتفاقيات التي مت توقيعها مع املستشفيات االملانية 

ستعمل على تقدمي خدمة افضل للمرضى.
وقال املش���عان ل�»كونا« ان املريض الكويت���ي املبتعث للعالج 
س���يحظى برعاية مميزة ضمن االتفاقيات الت���ي وقعت فضال عن 
التزام املستشفيات باالسعار وفق القوانني االملانية وتوفير الترجمة 
وااللتزام التام بالضمان املرس���ل من املكتب الصحي من حيث املدة 

ونوع العالج.
واكد ان التعاون مع املستشفيات اجلامعية العريقة غير الربحية 
في والية بفاريا االملانية له دور كبير في تعزيز وتنمية االستثمارات 
في مجاالت الصحة فضال عن تطوير وحتسني جودة اخلدمات الصحية 

في الكويت من خالل االستفادة من اخلبرات العاملية.
واضاف املشعان ان التعاون سيشمل ايفاد اطباء كويتيني للتدريب 
في املستش���فى في مختلف التخصصات لتأهيلهم واالستفادة من 
اخلبرات االملانية اضافة الى اس���تقطاب االطب���اء املتخصصني الى 
الكويت لالستفادة من خبراتهم في اجراء العمليات املعقدة وتدريب 
الطواقم الطبية وايفاد بعض احلاالت املرضية في تخصصات جراحة 

االطفال والعظام والتجميل وجراحة املخ واالعصاب.

قال مدير ادارة الصحة املهنية في وزارة الصحة د.احمد الشطي 
في وزارة الصحة امس ان تعرض العاملني الش����عة الش����مس في 
االماكن املكش����وفة قد يؤدي الى أضرار تصل ال����ى الوفاة مؤكدا 
اهمية توفير بيئ����ة عمل صحية وآمنة وفق اعتبارات الس����المة 

والصحة املهنية.
واكد د.الشطي في تصريح لوكالة االنباء الكويتية )كونا( اهمية 
رفع مستوى الوعي الوقائي لدى أصحاب العمل والعمال فيما يخص 

مخاطر العمل والوقاية من حوادث العمل واألمراض املهنية.
واضاف الش����طي ان احملافظة على الصحة والس����المة املهنية 
في مكان العمل اس����تثمار لصالح التنمية مؤكدا ان االستثمار في 
الصح����ة في بيئة العمل ذو عائ����د مضمون على االنتاجية في اي 

نشاط اقتصادي.
واوضح الشطي ان احصائيات منظمة العمل الدولية تشير الى 
اكثر من مليوني وفاة بس����بب اصابات وحوادث العمل واالمراض 
املهنية في حني يعاني 270 مليونا من آثار حوادث العمل مبا يعادل 
4% من الناجت القومي في الدول الصناعية وتصل الى 10% في الدول 

النامية بسبب اصابات العمل فقط.

عزام الصباح: ديبلوماسيو الكويت جنود مجهولون
ُجبلوا على ترجمة حب وطنهم في خدمتهم للكويت

الجابر وبحر العلوم بحثا
تعزيز العالقات الكويتية ـ العراقية

املنام���ة  � كونا: أكد س���فيرنا لدى مملكة 
البحرين الشيخ عزام الصباح امس ان الكويت 
تستحق من ميثلها بإخالص وتفان وهذا أقل 

ما يقدم لها.
وقال السفير الشيخ عزام الصباح في تصريح 
صحافي مبناسبة توديع القنصل في السفارة 
عبداهلل مساعد اخلرافي النتهاء فترة أداء مهامه 

أن »ديبلوماسيي الكويت هم اجلنود املجهولون 
الذين جبلوا على ترجمة حب وطنهم في خدمتهم 
للكويت والكويتيني باخلارج من خالل التعاون 
وروح الفريق الواحد في العمل من أجل الكويت 
الغالية«. وأشاد السفير الصباح بجهود القنصل 
اخلرافي مثمنا تفانيه خالل عمله، متمنيا له 

التوفيق في مهام عمله اجلديد.

استقبل محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر 
سفير جمهورية العراق الشقيقة لدى الكويت 
محمد حس���ني بحر العلوم. ف���ي بداية اللقاء، 
رحب الش���يخ علي اجلابر بالس���فير الضيف 
وتبادل معه االحادي���ث الودية التي تناولت 
تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني 

والدفع بها الى آفاق ارحب.
من جهته، شكر السفير محمد حسني بحر 
العلوم الكويت اميرا وحكومة وشعبا على ما 
ابدوه من حفاوة وترحيب منذ تس���لمه مهام 
عمله، متمنيا للكويت وش���عبها دوام التقدم 

واالزدهار.

الشيخ علي اجلابر مستقبال السفير محمد حسني بحر العلوم


