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مستشفى »الوطني« لألطفال عالمة بارزة على اهتمام البنك بالرعاية الصحيةد.هالل الساير وعصام الصقر بعد توقيع االتفاقية

)كرم ذياب(جانب من املؤمتر الصحافي الحتاد نقابات العاملني بالقطاع احلكومي

د.مساعد العطية

م.جاسم البدر الشيخة فريحة االحمد

العجمي: إجراءات حل المجلس التنفيذي المنتخب 
التحاد نقابات العاملين في »الحكومي« غير قانونية

عادل الشنان
اتهم رئيس احتاد نقابات العاملني في القطاع 
احلكومي فهاد العجمي االحتاد العام لعمال الكويت 
بتزوير احلقائق، ومحاولة تشويه سمعة احتاد 
نقاب���ات العاملني بالقطاع احلكومي ومجلس���ه 
التنفيذي املنتخب من خالل االعالن عن حل املجلس 
التنفيذي وفتح املجال للجمعية العمومية إلعادة 

انتخاب مجلس تنفيذي جديد.
وأعلن العجمي خ���الل مؤمتر صحافي عقده 
مساء أول من أمس في مقر االحتاد بحضور رؤساء 
خمس نقابات هم رئيس نقابة العاملني في البلدية 
فراج العرادة، ورئيس نقابة العاملني في وزارة 
الشؤون سليم العجمي، ورئيس نقابة العاملني 
في وزارة اإلعالم ياسني الفارسي، ورئيس نقابة 
العاملني في املواصالت محمد املشوط، ورئيس نقابة 
العاملني باإلدارة العامة للجمارك، ان اجراءات حل 
املجلس التنفيذي املنتخب الحتاد نقابات العاملني 
في القطاع احلكومي اجراءات غير شرعية، وغير 
قانونية، وباطلة بطالنا مطلقا لعدم اس���تيفائها 
الشروط الواردة في دستور احتاد نقابات العاملني 

في القطاع احلكومي.
وأرجع العجمي األسباب احلقيقية وراء محاولة 
االحتاد العام حل املجلس الى قيام احتاد نقابات 
العاملني في القطاع احلكومي بحركة تصحيحية 
أراد من خاللها اعادة نقابات العاملني في القطاع 
احلكومي ال���ى القيام بدوره في املطالبة بحقوق 
أبناء الشعب الكويتي من العمال واملوظفني العاملني 

في احلكومة.
وأشار الى ان اجلمعية العمومية التي مت عقدها 
يوم السبت املاضي أمر دبر بليل وأريد به باطل، 
حيث لم تتم دعوة رؤساء النقابات الى تلك اجلمعية 
ولم يعلم بها أحد، مشيرا الى ان دعوة اجلمعية 
العمومية »طبقا للقانون« تتطلب حضور نصف 
أعضاء املؤمتر وهم 95 زائد واحد، وهو ما لم يحدث 
األمر الذي يجعل املجلس التنفيذي الحتاد نقابات 

العاملني في القطاع احلكومي قائما كما هو.
وأوضح العجمي ان أغل���ب اعضاء اجلمعية 
العمومية خارج البالد في اجازة الصيف، باالضافة 
الى ان االحتاد الع���ام والقائمني عليه ادعوا انهم 
قدموا كتابا الى نائب رئيس احتاد نقابات العاملني 
بالقطاع احلكومي لعقد اجلمعية العمومية ونحن 

ال نعلم عن ذلك الكتاب شيئا.
وأشار الى ان العمل النقابي عمل جماعي يهدف 
الى تعزيز الثقة بني اعضاء النقابات وفقا للقواعد 
واألعراف والقيم النقابية بعيدا عن املصالح اآلنية 
التي تخدم فئة معينة، واصفا ما حدث من االحتاد 
العام حول »حل املجلس التنفيذي« بانه سابقة 
خطيرة في العمل النقابي الكويتي، يهدم كل القيم 
واألعراف ويقيد مسيرة احلركة النقابية العمالية 

التي حققت العديد من املكاسب واالجنازات.
واختتم العجمي بالتحذير من خطورة التدخالت 
والتصرف���ات الداخلية واخلارجية التي حتاول 
التفرقة وش���ق صف احلركة النقابية وتصديع 

بنيانها.

فريحة األحمد: نثمن صرف الدعم كاماًل للمزارعين

على يقني بأن مسؤولي الهيئة 
حريص���ون كل احل���رص على 
تذليل جميع املعوقات والعمل 
الزراعي  على االرتقاء بالقطاع 

بشتى انواعه.

الركيزة االساسية بتوفير  هي 
مبالغ الدعم املخصصة للمزارعني 
والعمل على حتويلها حلسابات 

املستحقني من املزارعني.
واش���ارت االحمد ال���ى انها 

ثمن���ت رئيس���ة اجلمعية 
الكويتية لألم املثالية ورئيسة 
نادي الفتاة الرياضية الشيخة 
فريحة االحمد اجلهود التي بذلها 
مسؤولو الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية وعلى 
رأس���هم رئيس مجلس االدارة 
املدير العام م.جاسم البدر بدعم 
الزارع���ني ومطالبتهم بتوفير 
مبالغ الدعم بالتنسيق مع وزارة 

املالية.
واضافت الشيخة فريحة ان 
هذه اجلهود التي بذلها مسؤولو 
الهيئة تكلل���ت بالوصول التى 
صرف الدعم كامال غير منقوص 
للمزارعني، واك���دت االحمد ان 
الش���كر موصول ال���ى كل من 
البدر واملس���ؤولني  م.جاس���م 
بالهيئة على جهودهم التي كانت 

أشادت بجهود رئيس الهيئة

حذر المرضى من التوقف عن تناول أدويتهم في رمضان

العطية: فعالية وسميّة األدوية تتغير حسب موعد جرعاتها
العاملني في الرعاية الصحية.

واستعرض العطية التعديالت 
املسموح بها بالنسبة لبعض األدوية 
احملصورة في أوقات معينة فمثال 
اجلرعة املسائية الوحيدة ال يحتاج 
املريض الذي اعتاد تناول جرعة 
دوائه كل مساء الى تغيير موعدها 
أثناء الصيام أما اجلرعة اليومية 
الوحي����دة فيمكن للمرضى الذين 
يتناولون جرعة يومية من الدواء 
)صباحا أو أثناء النهار( تأخيرها 
الى املساء بعد استشارة الطبيب 
شريطة أن ال يؤثر ذلك على فعالية 

العالج أو مدى حتمله.
وأوضح بالنس����بة للجرعتني 
اليوميتني أنه ميكن أثناء الصيام 
تناول جرعة عند السحور وأخرى 
عند االفطار لكن بعد استش����ارة 
الطبيب اذ أن تغيير موعد اجلرعات 
وتغيير املدة الفاصلة بني جرعات 
الدواء قد يؤثر على صورة تركيزه 
في مصل ال����دم وبالتالي فعاليته 

ومدى حتمله.
اليومية  وبالنسبة للجرعات 
املتعددة ق����ال انه ميكن للمرضى 
الذين يخضعون لعالج ذي جرعات 
متعددة )3 أو 4 مرات في اليوم( 
أن يستبدلوا عالجهم مبنتج شبيه 
م����ن ذات املجموعة العالجية وله 
تأثير مديد املفعول فيكون جدول 

جرعاته مناسبا للصيام.
وجدد العطية حتذير املرضى من 
قيام بعضهم في رمضان بالتوقف 
عن تناول أدويتهم أو تبديلها أو 
تغيير طريق����ة تناولها أو تكرار 
جرعاتها من تلقاء أنفسهم حيث 
دلت دراسات على أن التوقف عن 
تناول الدواء دون استشارة الطبيب 
كان سببا رئيسيا في تفاقم بعض 
االمراض كالربو أو عودة اعراض 

بعض االمراض مثل الصرع.
وتطرق العطية الى أدوية القلب 
مبينا انه قد يتمكن املصاب بارتفاع 
ضغط الدم من الصيام اذا ما تناول 
أدويته بانتظام بحيث يتم تعديل 
اوقات اجلرعة في ش����هر رمضان 
املب����ارك داعيا املرضى الى جتنب 
املوالح واملخلالت واالقالل من ملح 

الطعام.
وق����ال ان املصاب����ني بالذبحة 
الصدرية املستقرة ميكنهم الصيام 
مع االس����تمرار في تناول الدواء 
بانتظام لكن هناك بعض حاالت 
القلب التي ال يسمح فيها بالصيام 
كمرضى اجللطة احلديثة واملصابني 
أو  القلب احلاد  بهبوط )فش����ل( 
الذبح����ة القلبية غير املس����تقرة 

وغيرهم.
واشار الى ان معظم ادوية القلب 
تعطى مرة أو مرتني في اليوم خالل 
األيام العادية وبالتالي ال حتتاج 
الش����هر  الى تعديل جدولتها مع 
الفضيل، أم����ا االدوية التي تؤخذ 
ثالث أو أربع مرات فيجب استشارة 

الطبيب للحصول على بدائل لها 
بنفس املفعول.

وفيما يتعلق مبرض السكري 
ذكر العطية نوعني من االدوية التي 
تستخدم لعالج هذا املرض وهي 
االنسولني حيث يستطيع املريض 
الذي يعتمد على االنسولني أثناء 
شهر الصيام تعديل اوقات حقن 
االنسولني حسب حالته فان كان 
املريض يعتمد على جرعة واحدة 
فتكون هذه اجلرعة قبل االفطار واذا 
كان املريض يعتمد على جرعتني 
فتك����ون اجلرعة االساس����ية قبل 
االفطار واجلرعة االقل قبل السحور 
أو  وتعتمد عملية زيادة اجلرعة 
انقاصها على كمية ونوعية السحور 

حسب ما يحدده الطبيب.
واش����ار الى عدة طرق العطاء 
االنس����ولني لعل اكثرها قبوال من 
حيث راحة املريض وضبط مستوى 
السكر بالدم ما يعرف ب )اجلرعة 
املخلوطة املقسومة( وتعطى كبديلة 
اذا كان املريض يحقن بنوعني من 
االنسولني االول مائي رائق واآلخر 
يطلق عليه العكر ويقدمان مرتني 

في اليوم.
وقال العطي����ة انه يفضل من 
الناحية العالجية املناسبة لشهر 
رمضان املبارك أن تعكس اجلرعة 
فتعطى جرعة الصباح وهي عادة 
االكبر في اللي����ل عند االفطار اما 
اجلرع����ة االصغر فتعط����ى قبل 
السحور بنصف ساعة مع تأكيد 
ان بعض احلاالت تستلزم اشرافا 

طبيا متصال.
وتن����اول موض����وع االقراص 
املخفضة للس����كر قائال انه ميكن 
للمريض الذي يتناول هذه االقراص 
ان يصوم على ان تكون اجلرعة 
االساس����ية قبل الفط����ور وعليه 
مراجعة طبيبه لتحديد مدى احلاجة 

الى جرعة أخرى قبل السحور.
أن����ه الداع����ي لتغيير  وتابع 
جرعة أقراص )امليتفورمني( وهو 
منظم الس����كر ذلك النها ال تسبب 
انخفاضا في نس����بة السكر دون 

املعدل الطبيعي.
وتقدم بع����دة نصائح ملريض 
الس����كري بينها ضرورة مراجعة 
الطبيب املختص للتأكد من قدرته 
على صيام رمض����ان باعتبار ان 
مريض الس����كري في هذا الشهر 
الى تغيي����ر جذري في  يتعرض 
النظام الغذائي لذلك عليه االبتعاد 
عن تناول كميات كبيرة من االطعمة 
احملالة عند وجبة االفطار وتناول 

االطعمة النشوية بشكل أكبر.
ونصح مرضى السكري ايضا 
بتناول وجبة السحور متأخر اي 
قبيل الفجر بقليل وذلك للمحافظة 
على نسبة اجللوكوز خالل فترة 
الصيام مع تناول الفواكه والزبادي 
بكميات أكبر وعدم تناول االطعمة 

املقلية بكميات كبيرة.

الس����يما لدى املصاب����ني بأمراض 
مزمنة وبدورنا نؤكد لهم أن األمر 
ال ميكن أن يكون عشوائيا حيث 
أثبتت دراسات علمية عدة أن تأثير 
الدواء وفعاليته يتعلقان مبوعد 

تناوله.
وأضاف أن تناول جرعات الدواء 
في رمضان ينحص����ر في الفترة 
بني غروب الشمس والفجر وهي 
مدة أقصر من املعتاد خارج أوقات 
الصيام لذا يجب اعادة النظر في 
جدولة مواعيد اجلرعات الدوائية 
لكن بعد استشارة الطبيب أو أحد 

حذر رئيس قسم الصيدلة في 
مستشفى األمراض السارية مساعد 
العطية املرضى الذين ينوون صيام 
شهر رمضان املبارك من املخاطر 
التي تنطوي على تغيير مواعيد 
تن����اول أدويتهم دون استش����ارة 

الطبيب املختص.
وقال العطية ل� »كونا« أمس ان 
فعالية و)سمية( كثير من االدوية 
تتغير حسب موعد تناول جرعاتها 
مضيفا انه مع حلول الشهر الكرمي 
فان األسئلة واألجوبة تزداد بشأن 
التداوي والعالج في هذا الش����هر 

»الوطني« يطلق برنامجاً صحياً رائداً لعالج أمراض اللوكيميا

في مبادرة صحية رائدة تأتي انطالقا 
من التزامه بخدمة املجتمع ومع بداية شهر 
رمضان الكرمي، أطلق بنك الكويت الوطني 
وبالتعاون مع وزارة الصحة، برنامج البنك 
الوطني لعالج أمراض اللوكيميا الرامي الى 
توفير العالج والرعاية الصحية لالطفال 
الذين يعانون من أمراض الدم والسرطان. 
وش���هد توقيع اتفاق التعاون بني وزارة 
الصحة وبنك الكويت الوطني كل من وزير 
الصحة د.هالل الساير والرئيس التنفيذي 

لبنك الكويت الوطني عصام الصقر.
وقال د.الساير ان اطالق برنامج البنك 
الوطني لعالج أمراض اللوكيميا اليوم يأتي 
تتويجا لعطاءات البنك الوطني وجهوده 
املستمرة بالتعاون مع وزارة الصحة إلجناز 
هذا املشروع الطموح الذي يحظى بأهمية 
بالغة بالنسبة لقطاع الرعاية الصحية في 
البالد، مشيرا الى ان هذا املشروع يشكل 

اضاف���ة جديدة ملب���ادرات البنك الوطني 
االجتماعي���ة واالهتمام الدائم الذي يوليه 

لتطوير اخلدمات الصحية في البالد.
وأوضح د.الساير ان وزارة الصحة قامت 
مؤخرا بتوقيع برنامج تقدمي خدمات طبية 
تطويرية في مجال أمراض الدم والسرطان 
لالطفال وجراحة االعصاب مع مستشفى 
غريت أرمانت ستريت البريطاني لالطفال 
في لندن ملدة ثالث سنوات وبكلفة مالية 
بلغت 3 ماليني دينار، وذلك لتطوير اخلدمات 
الطبية في مستشفى البنك الوطني لالطفال 
في منطقة الصباحية الطبية، موضحا ان 
بنك الكويت الوطني، وفي اطار مبادرته 
النبيل���ة هذه س���يتولى تغطي���ة رواتب 
االخصائيني البريطانيني املشاركني في هذا 
البرنامج بالكامل على نفقته اخلاصة انطالقا 
من حرصه على املساهمة في حتقيق هذا 
االجناز الذي يصب في مصلحة أطفالنا من 

مرضى اللوكيميا الذين يحتم علينا الواجب 
ان نوظف جل امكاناتنا في سبيل توفير 
العالج لهم ورس���م البسمة على شفاههم 
وبث االمل في نفوس���هم، جاعلني هدفنا 
االسمى مس���اندتهم وعالجهم ليصبحوا 

أصحاء تنبض نفوسهم باحلياة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك 
الكويت الوطني عصام الصقر ان بنك الكويت 
الوطني اولى منذ انطالقته قبل قرابة ستة 
عقود وحتى اآلن اهمية قصوى ملسؤوليته 
االجتماعية ودوره في خدمة املجتمع، موليا 
اهتماما خاصا للقطاع الصحي وحرصا على 
توفير كل سبل الدعم للهيئات واملؤسسات 
العامة املعنية بالشأن الصحي أو املنظمات 
التطوعية وغير الربحية التي تنشط في 
هذا املجال، ومن هنا جاءت مبادرته الريادية 
على مس���توى القطاع اخلاص برمته قبل 
سنوات عديدة بإنش���اء مستشفى البنك 

الوطني التخصص���ي لالطفال في منطقة 
الصباحية الطبية والذي جتاوزت تكاليفه 
أربعة ماليني دينار ووضعه حتت تصرف 
وزارة الصحة من اجل املساهمة في تعزيز 

خدمات الرعاية الصحية في البالد.
وختم الصق���ر قائال: نح���ن مدينون 
ملجتمعنا وللكوي���ت بأن نقدم لهم افضل 
ما نستطيع، انه واجبنا وهذا أقل ما ميكن 

ان نقدمه ألطفال الكويت.
ويشكل مستشفى البنك الوطني لالطفال 
العالمة االبرز ملس���اهمات بن���ك الكويت 
الوطني ومبادراته اخلاصة بدعم القطاع 
الصحي في البالد. ويضم املستشفى أقساما 
متخصصة لعالج امراض السرطان والدم 
وعالج االعصاب واالمراض النفسية وطب 
االطفال بعامة، باالضافة الى غرفة عمليات 
وقاعة محاضرات حديثة، فضال عن اخلدمات 

الضرورية االخرى.

في مبادرة صحية على مستوى المنطقة وبالتعاون مع وزارة الصحة

الس�اير: البرنامج طموح ويقدم خدمات طبية متطورة في مجال أمراض الدم والسرطان لألطفال
الصقر: المستش�فى العالمة األبرز لمبادرات »الوطني« الصحية.. والصحة على رأس أولوياتنا

2
يعتب���ر امل���خ مرك���ز اإلرادة والتفكي���ر والش���خصية وال���ذكاء 
والذاكرة واحلركة والتخيل لدى اإلنس���ان – فكم يبلغ وزن 

املخ؟
حوالي 1.2 كجم
حوالي 12 كجم

حوالي 4 كجم


