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)محمد ماهر(اللواء د.مصطفى الزعابي ود.عبداللطيف السهلي وعدد من مسؤولي الصحة يعاينون موقع احلريق سيارات اإلطفاء سارعت إلى مركز الشيخة بدرية األحمد للتعامل مع احلريق

سيارات اإلسعاف تنقل املرضى إلى مركز حسني مكي اجلمعة

رجال الطوارئ قاموا بكسر الزجاج خلروج الدخان وعمل التهوية

د.جابر تقي

عودة العمل جزئياً في مركز الشيخة بدرية األحمد وتشغيله كامالً األسبوع المقبل
بعد نقل 45 مريضاً إلى مركز حسين مكي جمعة إثر تصاعد الدخان من فتحات التكييف وفريق لإلطفاء يبحث شروط األمن والسالمة

الصالح: استعدادات مبكرة بـ »األوقاف«
الستقبال شهر رمضان والعشر األواخر

قال الوكيل املساعد للشؤون الثقافية بوزارة األوقاف 
ابراهيم الصالح ان االستعداد بدأت مبكرا الستقبال الشهر 

الفضيل والـ 10 األواخر من رمضان لهذا العام.
وأضــــاف الصالح في تصريح لـــــ »كونا« امس ان 
الوزارة شــــكلت جلنة عليا منذ أبريل املاضي ملتابعة 
االستعدادات للشهر والعشر األواخر وقامت هذه اللجنة 

بوضع خطة لتهيئة املسجد الكبير.
وأوضح الوكيل املساعد للشؤون الثقافية بوزارة 
األوقاف ان اخلطة تضمنت صيانة املسجد الكبير ومرافقه 
الستقبال املصلني وتهيئة الساحات اخلارجية ومصلياتها 
الستقبال العشــــر األواخر وتوفير اخلدمات احلياتية 
املطلوبة للمصلني. واضاف ان اللجنة قامت مرات عديدة 
مبتابعة سير العمل والوقوف على مدى ما مت إجنازه 
لكون املسجد الكبير جاهزا الستقبال املصلني في العشر 
األواخر وتذليل أي صعوبات تواجه عمليات التجهيز 

مع اجلهات املعنية داخل الوزارة أو خارجها.
وأشار الصالح الى االنتهاء من جميع االعمال املطلوبة 
وفق اخلطة التي وضعتها اللجنة العليا والى التنسيق 
مع جميع أجهزة اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة 
لنقل وقائع صالة التهجد والقيام في العشر األواخر من 

رمضان على الهواء في الفضائيات املختلفة.
كما أشار الى التنسيق مع اجلهات ذات الصلة مثل 
وزارة الصحة واملستشفيات اخلاصة ووزارة الداخلية 

والدفاع املدني واجلهات التطوعية.
وتطرق الصالح الى اخلطة الثقافية التي وضعتها 
اللجنة خالل العشر األواخر، مبينا انها تضمنت اختيار 
القراء الذين يؤمون الناس في الصالة والتنسيق معهم 
ووضع اجلداول واختيار احملاضرين الذين ســــيلقون 
الدروس واخلواطر الرمضانية باملســــجد الكبير وهم 
نخبة من الدعاة الكويتيــــني وبعض الدعاة املتميزين 

من مختلف أنحاء العالم اإلسالمي.

األحمد لمرضى الربو: تناول األدوية 
ليالً لتجنب المشاكل

حنان عبدالمعبود
شــــدد اختصاصــــي أمــــراض 
احلساســــية والصدر فــــي مركز 
الراشــــد للحساســــية في وزارة 
الصحــــة د.ناصر األحمــــد، على 
ضرورة اســــتمرار مرضى الربو 
واحلساسية وأمراض الصدر، في 
تناول عالجاتهم أثناء شهر رمضان 
وذلك ملنع حدوث مشاكل صحية 
سلبية، مشددا على أن هذا الشهر 
سيشهد تقلبات جوية وتغييرا في 
العوامل املناخية املصاحبة لشهر 
رمضان الكرمي هذا العام، مما يجعل 
مرضى احلساســــية أكثر عرضة 

حلدوث أعراض ومشاكل صحية أثناء فترة الصيام.
وقال األحمد في تصريح صحافي إن أفضل الطرق ملنع حدوث مشاكل 
صحية أثناء هذا الشــــهر الفضيل هو االستمرار في أخذ العالجات في 
فترة الســــحور وفترة الفطور، سواء يعطى الدواء مرتني في اليوم، أو 
فــــي إحدى هذه الفترات، او إذا كان العالج يعطى مرة واحدة في اليوم، 
حيــــث ال يتعارض هذا التوقيت مع الصيام، مؤكدا على أن هذا االلتزام 
يجنــــب املريض في كثير من األحيان أخذ عالجات أو كمامات ســــريعة 
املفعول أثناء فترة الصيام، مشيرا الى أن الدراسات تشير الى أن %90 
من مرضى الربــــو ال يأخذون عالجات الربو مــــن بخاخات أثناء فترة 
الصيام من الفجر إلى الغروب. وأضاف انه إذا دعت الضرورة إلى أخذ 
أدوية سريعة املفعول أثناء الصيام، فمن املهم سؤال علماء الدين وأهل 
االختصاص ألخذ األحكام مبدى جواز اســــتخدامها عند الصيام، وذلك 
ألن أدوية أمراض احلساسية والربو كثيرة، ومنها ما يفطر ومنها ما ال 
يفطر، الفتا إلى أن مرضى حساسية اجللد كاالرتيكاريا واالكزميا، يجب 

عليهم االستمرار في عدم أكل أطعمة حتتوي على مهيجات اجللد.

 حذرهم من التعرض للتقلبات الجوية

د.ناصر األحمد

تهدف إلى تقليل عدد المرضى بالعيادات

تقي: إستراتيجية جديدة لخدمات األسنان
عبر تطبيق العالج التخصصي بنظام المواعيد

حنان عبدالمعبود
كشـــف رئيس خدمات طب األسنان مبنطقة 
األحمدي الصحية د. جابر تقي، عن إستراتيجية 
جديدة مت تنظيمها، من أجل التحسني والتوسع 
في معاجلة األسنان، مبينا أن هذه اإلستراتيجية 
مت وضعها منذ ما يقارب الـ 3 ســـنوات، وقال: 
كنا ننتظر فقط االفتتاحات اخلاصة بالتوسعة 
حتى يكون هناك مجال للعيادات، وكذلك الكوادر 
العاملة، واألجهزة احلديثة، واألطباء، وكل هذا 
أصبح متاحا اآلن مما يعطي فرصة ذهبية لتوسع 
خدمة طب األســـنان، وزيادة فـــي تنوعها، وال 
يكون األمر قاصرا على احلشـــوات والتنظيف 

واخللع.
وأضاف د.تقي في تصريـــح صحافي، بعد 

االفتتاحات التي شـــهدتها املنطقة خالل الفترة 
املاضية، والتي ستشـــهدها أيضا خالل الفترة 
القادمـــة: جعلنا هذا األمـــر نطبق نظام العالج 
التخصصي بنظام املواعيد، وهو ما كنا نسعى 
له منذ فترة طويلة وكانت قلة أطباء األسنان، 
واملراكز الصحية، والكادر الفني والتمريضي في 
السابق حتول دون حتقيقه، ومع زيادة كل هذه 
األمور اآلن، أعطي لنا املجال للتوسع باخلدمة، 
وبالفعـــل فتحنا عيادات تخصصية في منطقة 
مبارك الكبير لعالج أقنية اجلذور لعالج العصب، 
ومركز الفحيحيل التابع ملنطقة األحمدي أيضا، 
وهناك توجه جاد لفتح عيادات العالج الشامل 
ليتم تطبيق جميـــع أنواع العالجات بالعيادة، 

واألجهزة احلديثة وتوفرها ساعدنا على ذلك.

السـهلي: حريق المركز محدود وتـم التعامل معه بجدية وسـرعة لحماية المرضى

العوضـي: إعـادة المرضـى إلـى المركـز المتضـرر قريبًا بعـد تهويتـه وتعقيمه
العمليات  املستشــــفى قامت بإلغاء جميع 
املقررة للمرضى فــــي املركز املتضرر بدءا 
من الغد، وإخالء وإغالق اجلناح، وذلك ملنع 
أي ميكروب يصيب املرضى جراء الدخان 
الى غرف  املنبعــــث، وحتويل عملياتهــــم 

العمليات املوجودة في املباني األخرى.
ومن جانبه، قال مدير مركز حسني مكي 
جمعــــة د.احمد العوضي انــــه مت االتصال 
مبستشفى الصباح لنقل مريضني من ضمن 
45 مريضا مت نقلهم، موضحا انه ستتم إعادة 
املرضى الى املركز املتضرر قريبا، بعد تهوية 
املكان وتعقيمه والتأكد من خلوه من رائحة 
العطب وامليكروب، مبينا ان طاقم العالقات 
العامة موجود إلرشــــاد ذوي املرضى على 
أجنحة وغرف ذويهــــم في األماكن التي مت 
نقلهم إليها فضال عن وضع جدول بأسمائهم 
وأرقام األجنحة التــــي مت نقلهم اليها على 

مداخل املركز واملصاعد.
وتابع: ان العمل جار على معاجلة آثار 
احلريق والسيما تعقيم الهواء من الدخان، 
متوقعا عودة تشغيل األجنحة الثالثة املتبقية 

األسبوع املقبل.

فتحات التكييف األخرى لينتقل الدخان الى 
الدور الثالث في اجلناح السابع، األمر الذي 
دعا وعلى وجه السرعة الى إخالء مبنى املركز 
احترازيا، حيث مت نقل املرضى الى املبنى 
املجاور للمركز املتضرر وهو »مركز حسني 

مكي جمعة للجراحات التخصصية«.
وأضاف ان ادارة املنطقة بالتنسيق مع 

املركز اثر متاس كهربائي.
وقال الســــهلي في تصريح صحافي ان 
الدخان بدأ بالتصاعد في الســــاعة الثامنة 
والنصف مساء أمس األول من إحدى فتحات 
تكييف الغرفة االحتياطية الواقعة بالطابق 
الرابع، وهي الغرفة اخلاصة بوحدة احملافظة 
على التيار الكهربائي، األمر الذي تفاعلت معه 

حنان عبدالمعبود
أعلن مركز بدرية األحمد للعالج الكيماوي 
عودة العمل إليه أمس وتشــــغيل أقســــام 
احلوادث والعيــــادات اخلارجية واألطفال 
والصيدلية والرعايــــة اليومية بعد توقف 

مؤقت جنم عن تعطل وحدة كهربائية.
وقد زار املدير العام لشــــؤون املكافحة 
وتنمية املوارد البشــــرية العميد يوســــف 
األنصاري وعدد مــــن رجال اإلطفاء املوقع 
وبحثوا مع مديــــر املركز د.أحمد العوضي 

مواضيع تتعلق بشروط األمن والسالمة.
العاملون واملرضى وكل مرتادي  وكان 
مركز الشيخة بدرية األحمد للعالج الكيماوي 
فوجئوا باندالع حريق في املبنى مساء امس 
األول، مت علــــى اثره نقل املرضى الى مبنى 
مركز حسني مكي جمعة، وتعليقا على ذلك أكد 
مدير منطقة الصباح الصحية د.عبداللطيف 
الســــهلي، ان ادارة املنطقة بجميع كوادرها 
وبالتنســــيق مع وزارة الداخلية، تعاملت 
باجلدية وبالسرعة املمكنة حلماية مرضى 
مركز الشيخة بدرية األحمد للعالج الكيماوي، 
بعد رصد الدخان املنبعث من إحدى غرف 

»الصحة« تعلن بدء العمل باتفاقية 
»ماكجيل« إلدارة مستشفى الصدري

حنان عبدالمعبود
أعلنت وزارة الصح��ة عن بدء العمل 
باالتفاقية المبرم��ة بين الوزارة وجامعة 
»ماكجيل« الكندية حول ادارة مستشفى 

الصدري.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقد امس 
بين مدير مستشفى األمراض الصدرية، 
وحضره من الفريق الطبي الكويتي رئيس 
قسم القلب د.علي الصايغ ورئيس قسم 
جراحة القل��ب باإلنابة د.جمال الفضلي، 
ومن الفريق الطب��ي الكن��دي د.رينزو 
ومايكل سميث وكامران الري المنس��ق 
الذي تولى مهمة االشراف على التنسيق 
بي��ن العمل ف��ي الكويت وكن��دا ولذلك 
س��يقي��م بش��كل كامل ف��ي الكويت 5 
سنوات متتالي��ة مدة العقد بي��ن الصح��ة 

و»ماكجي��ل«.
وتم خالل االجتماع مناقشة عدة قضايا 

على رأسها تقليل نفقة العالج في الخارج 
ف��ي مجال جراحة القلب وابتعاث األطباء 

الكويتيين للتدريب في كندا.
وذكر د.رمضان ان وزارة الصحة قامت 
بعم��ل االتصاالت المباش��رة مع الفريق 
الكندي لميكنة نظام العمل بالكمبيوتر في 
المستشفى ومن ثم تشكيل لجنة خاصة 
مع وزارة الصحة لتكون األولوية في ذلك 
لمستشفى الصدري، كاشفا عن بناء مبنى 
خاص للعالج الطبيع��ي ليكون المرحلة 

األخيرة لمرضى القلب.
ومن جانبه، تناول د.سميث العمليات 
الجراحية لقلب األطفال والعيوب الخلقية 
وجراحة قلب الكب��ار أيضا التي أجريت 
خالل االس��بوع الماض��ي، مبينا انه من 
المتوقع ان يصل عددها اليوم )الجمعة( 
الى 11 عملية جراحية، وذلك بالمشاركة مع 

األطباء الكويتيين.


