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السهالوي: تحاليل المواليد ستكون إلزامية قريبًا
كشف عن إقامة دورة تدريبية لمواجهة حوادث اإلشعاع خالل افتتاحه المؤتمر العالمي لألمراض الوراثية

حنان عبدالمعبود
كش���ف وكيل وزارة الصحة 
املساعد للشؤون الفنية د. خالد 
السهالوي عن اقامة دورة تدريبية 
عن مواجهة حوادث اإلشعاع تقام 
الشهر املقبل، مبينا أنها ستكون 
عل���ى مرحلتني األولى مرحلة ما 
قبل املستشفى، والثانية دخول 
املستش���فى، الفتا الى أن األولى 
ستكون للمس���عفني ومنتسبي 
الوطني،  الداخلي���ة واحل���رس 
واملطافئ، والثانية خاصة باألطباء 

للتعامل مع هذه املواد.
وأوضح أن مس���ألة حوادث 
االش���عاع ال تخت���ص بالصحة 

فقط. 
وقال السهالوي في تصريح 
صحافي عق���ب افتتاحه املؤمتر 
العاملي الثالث لألمراض الوراثية 
نائبا عن وزير الصحة، والذي يقام 
في الفترة م���ن 4 إلى 6 اجلاري 
بقاعة الش���يخة سلوى الصباح 
مبارين���ا، ويحض���ره نخبة من 
العلماء واملتخصصني من مختلف 
دول العال���م »ان هن���اك اجتاها 
بالوزارة لعمل فحوصات وحتاليل 
لألطفال وقت الوالدة، وهو اجناز 

س���يخرج به قرار وزاري قريبا 
إلزاميا وليس اختياريا،  ليكون 

مثل أغلب دول العالم املتقدم.
وعن األم���راض الوراثية قال 
ان عالج األم���راض مكلف وغال 
جدا وأن الوقاي���ة منها عادة ما 
تكون أقل تكلفة، والعلم ش���هد 
تطورا، حيث أصبح لدينا خارطة 
اجلينات التي عن طريقها نستطيع 
احلد من بعض األمراض، وهناك 
مثال على ذلك »مرض الس���كر« 
مثال، والذي قد ي���ؤدي للعمى، 

وضعف في العضالت، واإلحساس 
ومبشاكل في القلب والكلى، التي 
اغلب عمليات الزراعة بها بسبب 
اإلصاب���ة بالس���كر، وبالفعل مت 
التعرف على اجلني، وبالتالي ميكن 
منع اإلصابة مستقبال مما يقلل 
التكلفة العالجية، وكل يوم جند 
أن هناك كشفا جديدا في مسألة 
الوراثة، ودورنا كوزارة رعاية هذه 

االكتشافات واالجنازات.
وكان د.السهالوي ألقى كلمة 
نائب���ا عن وزير الصحة د. هالل 

الس���اير قال فيه���ا »إن حضور 
نخبة م���ن العلماء املتخصصني 
العلماء مبا  يعكس مدى اهتمام 
يدور ويستحدث من اكتشافات 
وتطبيق���ات حديثة في مجاالت 
الوراث���ة املختلفة واس���تخدام 
كل ما ه���و جديد من اجل الرقي 
مبستوى صحة الفرد واملجتمع 
وبذل اجلهد من أجل حياة أفضل 
ومحاولة احلد من معاناة الفرد 
الت���ي تنجم م���ن إصابته بأحد 

األمراض الوراثية«.

من جانبها كشفت رئيسة مركز 
االمراض الوراثية ورئيسة املؤمتر 
العاملي الثالث لالمراض الوراثية 
د. صديقة العوضي ان االمراض 
الوراثية في الكويت تصل الى %13 
وهم يتعاجلون في مركز االمراض 

الوراثية.
وافادت د.العوضي بأن احلاالت 
املرضية التي تعالج يتراوح عددها 
بني 5000 و 6000 حالة، منها 2500 
حال���ة ملتالزمة ال���داون، و1200 
للصم، و3000 حالة تخلف عقلي، 
مؤكدة ان هناك خمسة مختبرات 
وهي تخدم جميع انواع االمراض 
الوراثية. وكش���فت انه سيكون 
هن���اك مختبر س���ادس لفحص 
املواليد احلديثي الوالدة، وذلك بعد 
تفعيل قرار وزارة الصحة بجعل 
الفحص الزاميا، حيث س���يكون 
الفحص من اول يوم حتى ثالث 
يوم للوقاية من االمراض الوراثية 
التي قد يتعرض لها والتي ستوفر 
على الدولة الكثي���ر. واكدت ان 
هناك حمل���ة قوية للفحص قبل 
الزواج نش���رت وعيا هائال على 
املستوى احمللي وستمنع الكثير 

من االمراض من االنتشار.

د.صديقة العوضي تكرم أحد املشاركني في املؤمتر بحضور د.خالد السهالوي ود.جاسم التمار والشيخة أوراد اجلابر

د.يوسف النصف متحدثا إلى الصحافيني

د.حمد الهران متحدثا خالل املؤمتر الصحافي

الرضوان: جهاز جديد لعالج مسمار العظم 
بالقدم إلى »العدان« قريبًا

حنان عبدالمعبود
صرح���ت اختصاصي اول 
عالج طبيعي في مستش���فى 
الرض���وان  الع���دان د.من���ى 
باالنابة عن رئيس���ة القس���م 
د.زمزم احمد ان قس���م العالج 
الطبيعي يش���هد طفرة نوعية 
في العالج مع مختلف االمراض 
ومنها الشلل النصفي وحاالت 
الكس���ور واخلشونة بانواعها 
والتصلب املنتش���ر بالنسبة 
للرج���ال والنس���اء، مبينة ان 
القسم يس���تقبل جميع حاالت 
الربو، وحساسية الصدر وشلل 
الذراع م���ا بعد الوالدة واآلجل 
وخلع ال���ورك ومرض التطور 
املتأخر وكذلك وح���دة عناية 

اخلدج.
واشارت د.الرضوان الى ان 
القسم قام بعمل دراسة للسمنة 
حتت مس���مى »خفف أفضل« 
للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة 
بنني وبنات ومن خاللها مت عمل 
فحوصات واعطاء محاضرات 
توعوية للس���منة، ومخاطرها 
وكيفية الوقاي���ة منها وخطة 
عالج للمرضى وكذلك متابعة 
للحالة على ان تبدأ الزيارة في 

املدرسة.
وأكدت ان للقس���م نشاطا 
علميا كل يوم اثنني، تشرف عليه 
اللجنة العلمية واعضاؤها من 
القسم تنظم خالله محاضرات 
علمية يحاضر فيها اطباء من 

داخل القسم وخارجه من املراكز 
االخرى او الشركات الطبية، كما 
تنظم خالله مس���ابقات علمية 
لالخصائيني وتوزع نش���رات 
توعوية، كذلك يتم عمل دورات 
تدريبي���ة حلديثي التعيني من 
اجل اكتساب اخلبرة في جميع 

الوحدات.
وعن جديد القسم اوضحت 
انه مت طلب جهاز »شك ويف« 
اخلاص بعالج مس���مار العظم 
الق���دم وس���يصل قريبا،  في 
كما مت التخطيط لفصل قس���م 
الرجال عن النساء وجتديد قسم 
النساء واالطفال والذي البد ان 
تواكبه زيادة عدد االخصائيني 

واالسرة.

»الصحة«: »سيميالك« أوروبي المنشأ 
وال يشمله قرار السحب

حنان عبدالمعبود
اكد الوكيل املساعد لشؤون االدوية والتجهيزات الطبية بوزارة 
الصحة د.عمر السيد عمر ان حليب البودرة »سيميالك« املسجل لدينا 
بوزارة الصحة منشأه اوروبي وال يشمله قرار السحب الذي يخص 
املنش���أ االميركي. وقال د.عمر في تصريح صحافي امس ان دورنا 
كرقابة دوائية التأكد من تسجيل بلد املنشأ على املنتج، حيث تبني 
ان املنتج اوروبي الصنع، الفتا الى انه مت استدعاء الشركة املصنعة 

للمنتج والتي اوضحت االمور.
وبني انه متت مخاطبة البلدية الصدار قرار في هذا الشأن، حيث انها 
تعتبر اجلهة املخولة بهذا املوضوع، مؤكدا انه سيصدر بيان مشترك 
من قبل الوزارتني )البلدية والصحة( خالل اليومني القادمني عن هذا 
املنتج وكيفية التعامل معه. بدوره طمأن املدير العام لشركة ابوت 
نيوتريشن مبنطقة اخلليج املصنعة حلليب سيميالك لالطفال د.خالد 
خليل املواطنني في الكويت ومنطقة اخلليج بأن منتجات »سيميالك« 
املوجودة في اخلليج لم يشملها قرار االستدعاء االستباقي الطوعي 
لبعض منتجات ابوت نيوتريشن في الواليات املتحدة وبورتوريكو 
وغوام وبعض دول الكاريبي وان جميع منتجات سيميالك املتوافرة 
ف���ي الكويت ودول اخلليج مصنعة بالكامل في ايرلندا واوروبا وال 

يشملها قرار السحب الطوعي.

النصف: ناقشنا مكافحة األمراض المعدية 
في اجتماع دول شرق المتوسط

من اعقد التحديات التي تواجه اقليم شرق املتوسط 
وتقرير آخر حول تقوية النظم الصحية القائمة على 
الرعاية الصحية األولية وأهم املستجدات في جهود 
القضاء على مرض ش����لل األطفال. واكد ان اللجنة 
تس����تعرض كذلك عددا م����ن االوراق التقنية حول 
الصحة النفسية لالمهات واالطفال واملراهقني وصحة 
الطفولة والتغذية والصحة النفسية وكذلك مكافحة 

امراض خطيرة منها السل وااليدز واملالريا.

القاهرة ـ هناء السيد وكونا
أكد الوكيل املساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة 
الصحة د.يوس����ف النصف ان الكويت تولي اهمية 
كبيرة لرفع املستوى الصحي للمواطنني وحتقيق 
التوعي����ة الصحية من خالل العديد من االجراءات. 
وقال النصف في تصريح صحافي على هامش اعمال 
الدورة ال� 57 للجنة االقليمية لدول شرق املتوسط 
املنعقدة بالقاهرة ان الكويت س����باقة في مكافحة 
االمراض املعدية السيما انفلونزا اخلنازير وااليدز 
وغيرهما. ولفت الى حرص الكويت على تخصيص 
جائزة سنوية متنح ملكافحة السرطان واألمراض 
القلبية الوعائية والسكري واالمراض غير املعدية 
في اقليم شرق املتوسط ورفع اجلانب الصحي بهذه 
الدول من خالل جلنة مبنظمة الصحة العاملية تقوم 

باختيار افضل البحوث العلمية.
وشدد النصف على أهمية االجتماع الدوري لدول 
شرق املتوسط التابع ملنظمة الصحة العاملية مبينا 
ان االجتماع يناقش قضايا صحية مهمة تركز على 
تفعيل التعاون والتكامل بني دول االقليم في مواجهة 
مختلف االمراض وتبادل اخلبرات. وأوضح ان الدورة 
التي تس����تمر ثالثة أيام تناقش عددا من التقارير 
بحضور 22 وزيرا للصحة ميثلون دول االقليم ومن 
بينه����ا مبادرة مكافحة التدخني والتي متثل واحدة 

الهران: 9 من أفضل المختصين بالعالم 
يشاركون في مؤتمر جراحة المفاصل الصناعية

ضمن األنشطة ستركز على تركيب 
املفاصل ف���ي الكتف واحلوض، 
مبين���ا ان هن���اك 30 محاضرة 
علمية ستنظم وسيتحدث فيها 
اخلبراء وس���تدرج في 6 ورش 
عمل طبية متوقعا 150 مشاركا 
خالل االنش���طة كما سيحصل 
املشاركون على 14 نقطة ضمن 

برنامج التعليم املستمر.

جامعة كليفالن���د من الواليات 
املتحدة األميركية واململكة املتحدة 
وأملانيا والس���ويد وجمهورية 
مصر العربي���ة، حيث يختص 
جميع األطباء في عمليات تركيب 
املفاص���ل في الكتف واحلوض. 
وأض���اف د.الهران خالل مؤمتر 
صحافي عقد مبستشفى الرازي 
أمس، ان  هناك ورش عمل طبية 

حنان عبدالمعبود
أعلن رئيس مجالس أقسام 
اجلراحة ورئيس قسم جراحة 
الرازي  العظام في مستش���فى 
د.حمد الهران أن وزارة الصحة 
س���وف تس���تضيف عددا من 
العامليني املتخصصني  اخلبراء 
العظام  أم���راض مفاص���ل  في 
الثاني  ضمن أنش���طة املؤمتر 
جلراح���ة املفاص���ل الصناعية 
والذي سيعقد في الفترة من 9 
الى 11 أكتوبر اجلاري، في فندق 
كوستا ديل سول، حتت رعاية 
وزير الصحة د.هالل الس���اير، 
الى أن املؤمتر سيشمل  مشيرا 
عددا من األنشطة واحملاضرات 
العلمية التي سيلقيها نخبة من 
العامليني، والذين يبلغ  األطباء 
عددهم 9 أطب���اء منهم اخلبير 
الفرنس���ي الذي يعد من أفضل 
األطباء املختصني بشؤون تركيب 
املفاصل د.المونت، وأطباء من 

يعقد في الكويت من 9 إلى 11 الجاري

)كرم ذياب(

  العوضي: 13% نسبة األمراض الوراثية في الكويت منها 2500 حالة داون و1200 صم و3 آالف تخلف عقلي

)متين غوزال(

)ناصر عبدالسيد(

خالل حفل غداء أقامه رجل األعمال اللبناني زاهر الخطيب على شرف رئيس بلدية بيروت

بالل حمد: لن نتنازل عن دم الحريري ولن نتخلى عن مسؤوليتنا وكرامتنا
النعماني: الوضع في لبنان دقيق جدًا ونثق بقدرة الحكومة على إيجاد الحل المالئم

بيان عاكوم
»املطل���وب من���ا ان نتخلى 
عن كل شيء حتى نستطيع ان 
نعيش في البلد، واملطلوب منا 
ان ننسى دم رفيق احلريري، اال 
اننا لن ننسى دمه ولن نتخلى 
عن كرامتنا ومسؤوليتنا وشرفنا 
وما انخلق اللي يخلينا ننسى دم 

رفيق احلريري«.
هذا م���ا اكده رئي���س بلدية 
بيروت د.بالل حمد خالل حفل 
الغداء الذي اقامه على شرفه رجل 
االعمال اللبناني زاهر اخلطيب 
مبناس���بة زيارة االول للكويت 
وذلك بحضور السفير اللبناني 
د.بسام النعماني وعدد من ابناء 

اجلالية اللبنانية.
وقال د.احلم���د: الوضع في 
لبنان ال يس���ر عدوا او صديقا، 
نتمن���ى ان تتحس���ن االحوال، 
لكن ذلك لن يكون اال اذا س���هر 
كل لبنان���ي على بلده حتى وان 

كان في اخلارج.

العربي���ة لها اهمية كبيرة وهي 
منظمة قدمي���ة، مؤكدا حرصه 
كرئيس بلدية بيروت على متتني 
العالق���ة معها، مش���يرا الى ان 
املنظمة سيكون لها نشاط واسع 
ع���ام 2012، الفتا الى ان اجتماع 
الدائم للمنظمة سيكون  املكتب 
في بيروت. واكد ان البلدية توطد 
عالقتها معها وحتاول خلق اطار 

اكبر من التعاون.
الس���فير  من جهته، وصف 
اللبناني د.بسام النعماني الوضع 
في لبن���ان بالدقيق جدا، اال انه 
عبر عن تفاؤل���ه وثقته بقدرة 
احلكوم���ة اللبنانية على إيجاد 

احلل السياسي املالئم.
وعرض د.النعماني على رئيس 
بلدي���ة بيروت بعض ش���كاوى 
اللبنانيني والكويتيني التي حتدث 
خالل موسم االصطياف، خاصة 
التي تعرضوا لها،  الغالء  حالة 
معتبرا ان هذا املوضوع اساسي 

ألنه يؤثر على سمعة البالد.

واضاف: نريد وقفة عز مهما 
كلف االمر، مشيرا الى ان بعض 
اللبنانيني يطالبون بنسيان دم 
رفيق احلري���ري للحفاظ على 
السلم االهلي، اال انه رأى ان اي 
تنازل اليوم سيجر تنازال آخر.

واضاف: لذلك يجب ان نقول 
ال، وان نقف جميعا كل اللبنانيني 
حتى املنتشرون في بالد االغتراب 
وقفة عز وان يساعدوا اللبناني 
في الداخل حتى يقول ال، ويواجه 

املشاكل التي تقف امامه.

وزاد: انا ال اتكلم باسم رئيس 
الوزراء، لك���ن نحن كلنا مع ان 
تكون لنا عالقة حسنة مع سورية 
ألنه قدر لبنان ان تكون له عالقات 
طيبة مع اجلمي���ع، وذلك ألننا 
نعتمد على االقتصاد والتجارة، 

مستدركا بأن هناك موضوعا يجب 
اال يتم التنازل عنه وهو العدالة، 
الفتا الى انها اصبحت جزءا من 

كرامتنا وكرامة اوالدنا.
البعض  واض���اف د.حم���د: 
لديهم امور مقدس���ة، وبالتالي 

كما نحترم مقدس���اتهم فعليهم 
احترام مقدساتنا واال فلن يستمر 
البلد. وقال: ال نستطيع ان ُنّعيش 
البلد على االنكس���ار وحتى ان 
حصل فاللبناني سيحملها ألنه لن 
ينسى، رمبا يتسامح ويتعايش 

لكنه لن ينسى، خصوصا عندما 
يتعلق االمر بكرامته.

ورد د.حم���د عل���ى س���ؤال 
املدن  بخصوص مؤمتر منظمة 
العربية وعالق���ة بيروت بهذه 
املدن  بالق���ول: منظمة  املنظمة 

القنصل طوني عيد وجوزيف اسطفان وأحد احلضور

مجموعة من احلضور في صورة تذكارية مع د.بالل حمدد.بالل حمد متحدثا إلى الصحافيني على هامش مأدبة الغداء بحضور د.بسام النعمانيد.بالل حمد ود.بسام النعماني وزاهر اخلطيب واحلاج حسان حوحو يتوسطون عددا من احلضور

في المجلس نعمل كفريق واحد 
مسلمين ومسيحيين

قال د.بالل حمد ان بيروت عاصمة مناضلة ومقاومة 
تناضل يوميا وحتاول ان تنجز مشاريع في ظروف 
سياسية صعبة جدا، مؤكدا ان العمل داخل املجلس 
الذي يحوي نوابا مسلمني ومسيحيني يعملون في 

فريق واحد وعلى قلب واحد.
وكل قرار يؤخ���ذ بالتوافق واإلجماع وذلك حتى 
»نقدر نبّيض وجه بيروت ولبنان«، معلنا للبنانيني 
ان بابه مفتوح لهم حل���ل أي مشكل����ة يتعرض���ون 

له��ا.

جهود صاحب السمو في تحقيق
االستقرار السياسي للبنان

قال رئيس بلدية بيروت د.بالل حمد: انه ذكر لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد عندما استقبله سموه، 
ان الكويت دائما سباقة في مساعدة لبنان واللبنانيني وان 

الشعب الكويتي يكن احلب واالحترام للبنانيني.
مش���يرا الى انه بنّي له حاجة لبنان جلهود س���موه 
ومساعدته في إعادة االستقرار السياسي في لبنان، الفتا 

الى ان صاحب السمو األمير وعده باخلير.

)متين غوزال(


