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جهود كبيرة من »الهالل األحمر« لتوصيل املساعدات ملنكوبي فيضانات باكستان

شارك في احتفال »كان« بتسلم الوحدة المتنقلة المجهزة للفحص الوقائي

الساير: سيارة الكشف المبكر عن سرطان الثدي ستخفض معدالت المرض
الخرافي: نفخر بأن تكون مواصفات هذه الس�يارة هي األفضل من نوعها على مس�توى اإلقليم.. ومؤسس�ة الكويت للتقدم العلمي صاحبة المبادرة األولى في دعمها

 حنان عبدالمعبود
أع����رب وزير الصح����ة د.هالل 
الس����اير عن س����عادته باملشاركة 
ف����ي االحتفال بتس����لم الس����يارة 
املتنقلة املجهزة للفحص الوقائي 
لالكتشاف املبكر لسرطان الثدي، 
والتي ستستخدمها احلملة الوطنية 

ملكافحة مرض السرطان )كان(.
جاء ذلك خالل حضور الساير 
احلفل الذي أقيم بجمعية مكافحة 
التدخ����ن والس����رطان في منطقة 
القادسية، بحضور رئيس مجلس 
ادارة حملة »كان« د.فايزة اخلرافي، 
ونائ����ب الرئي����س د.عبدالرحمن 
العوضي، وسفيرة الواليات املتحدة 
األميركية لدى الكويت ديبورا جونز، 
ومدير مؤسس����ة الكويت للتقدم 
العلم����ي علي الش����مالن، ووكيل 
وزارة الصحة املس����اعد للصحة 
العامة د.يوسف النصف، والوكيل 
املساعد للخدمات الطبية املساندة 
د.قيس الدويري، وحضور حاشد 
من اإلعالمين والشخصيات البارزة 
باملجتمع.وقال الس����اير ان وزارة 
الصحة حرصت على التعاون مع 
حملة »كان« من خالل متثيلها في 
عضوية البرنامج الوطني ملكافحة 
السرطان بالوزارة وجلنة الكشف 
املبكر عن سرطان الثدي، التي مت 
تش����كيلها مؤخرا في الوزارة من 
أجل توفير امكانيات أكبر ملثل هذه 
اخلدمة، وهذا التعاون املثمر يجسد 
على أرض الواقع حرص الوزارة 
على بناء وتعزيز الشراكات ومد 
جسور التعاون مع جمعيات النفع 
العام ومؤسسات املجتمع املدني، ذات 
العالقة بالصحة، مضيفا اننا جميعا 
نثق بأن تسلم وتشغيل هذه الوحدة 
املتنقلة للكش����ف املبكر لسرطان 
الثدي والتي ستنطلق للعمل بجميع 
مناطق الكويت سيكون له أبلغ األثر 
لتسهيل الكشف املبكر عن سرطان 
الثدي، وسيسفر عن حتقيق األهداف 
املرجوة خلفض معدالت السرطان 
ورفع مس����توى املعرفة والوعي 

الصحي لدى األفراد باملجتمع ومبا 
ينعكس إيجابيا على صحة املواطن 

واملقيم في الكويت.
وأوضح الساير أن اإلحصائيات 
الصادرة عن املنظمات العاملية تثبت 
ان سرطان الثدي من أكثر األنواع 
شيوعا بن النساء وأصبح ميثل 

بأن نقول »انها أفضل سيارة بهذه 
املواصفات على مستوى اإلقليم«.

وأضافت اخلرافي: ال يفوتني أن 
أحيي وزارة الصحة وعلى رأسها 
د.هالل الس����اير الذي شجع على 
توافق هذا العمل مع جلنة الكشف 
املبكر ف����ي وزارة الصحة من أجل 

هاجس����ا كبيرا للمرأة في كل دول 
العالم لذلك فإن قرارات وتوصيات 
منظمة الصح����ة العاملية قد أكدت 
على أهمية التصدي لهذا التحدي 
من خالل البرامج واإلستراتيجيات 
الوطني����ة للوقاية من الس����رطان 
والكش����ف املبكر عنه وتش����جيع 

حمالت الفحص الوقائي وذلك ملا 
لالكتشاف املبكر للسرطان من أثر 
واضح نحو التخفيف من مضاعفات 

املرض ورفع نسبة الشفاء منه.
بدورها، قالت رئيسة مجلس 
إدارة احلملة د.فايزة اخلرافي ان 
املجه����ودات الكبي����رة التي قامت 

بها احلمل����ة كانت من أجل توفير 
املواصفات العاملية والتي تتفق مع 
املعايير الدولية ملثل هذه الوحدة 
املتنقلة، وقالت: »كان ملؤسس����ة 
الكويت للتق����دم العلمي متمثلة 
في الدكتور علي الشمالن كعادتها 
دائما املبادرة األولى في دعم هذه 

السيارة وتوفير األموال الالزمة لها، 
كما قام مختصون وعلى رأس����هم 
د.عبدالرحم����ن العوضي بخبرته 
الكبي����رة في وضع االش����تراطات 
الفنية مع اللجنة الفنية املشكلة 
ما جعل هذه السيارة � ليس فقط 
على مستوى الكويت � بل نفتخر 

)أنور الكندري( سيارة الفحص الوقائي للكشف املبكر عن سرطان الثدي    د.هالل الساير ود.فايزة اخلرافي ود.عبدالرحمن العوضي يكرمون د.علي الشمالن

دواء »ريدكتيل« الخاص بالرجيم خطر على القلب
»الصحة« سحبت الكميات الموجودة في األسواق ومنعت تداوله

أعلنت وزارة الصحة أمس س��حب ومنع ت��داول دواء »ريدكتيل« 
اخلاص بالريجيم بناء على توصية تفيد بأنه يسبب مخاطر على القلب 
من هيئة الدواء والغذاء األميركية.وقال وكيل وزارة الصحة املس��اعد 
لش��ؤون االدوية والتجهيزات الطبية د.عمر السيد عمر ل� »كونا« انه 
سيتم حتريز الكميات املوجودة لدى الوكيل احمللي فضال عن سحبه 
ومن��ع تداوله في الصيدليات بالقط��اع األهلي.واكد د.عمر قيام ادارة 
الرقابة الدوائية والغذائية بدورها في ضمان حصول املريض على الدواء 
السليم حفاظا على صحته وسالمته مبينا ان الرقابة الدوائية والغذائية 
ف��ي البالد تتابع أوال بأول توصيات واج��راءات هيئات الدواء والغذاء 

العاملية.يذك��ر ان دواء »ريدكتيل« ال يصرف اال مبوجب وصفة طبية 
وقد متت املصادقة عليه من قب��ل ادارة الغذاء والدواء األميركية عام 
1997 وهو يعمل على التأثير على مركز الشهية بالدماغ ويرسل اشارات 

تؤدي الى الشعور بالشبع ونقصان الرغبة في تناول الطعام.
وتشير احصائيات منظمة الصحة العاملية الى ان اعداد األفراد الذين 
يصنفون ضمن فئة »الوزن الزائد« وصلوا في نهاية العام املاضي الى 
نحو مليار نسمة حول العالم في وقت يعاني نحو 70% من الكويتيني 
السمنة ما يدفع العديد منهم الى االقبال بكثرة على استخدام مختلف 

أنواع ادوية »التخسيس«.

ملتقى »تطوير عالج هشاشة العظام«تفقد مع وزير التجارة الخارجية الكندي مستشفى الصدري 
ناقش أحدث المستجدات في مكافحة المرض الدويري: نتعاون  مع مؤسسات 

عالمية لتطوير الخدمات الصحية

إسالم آباد: واصلت جمعية الهالل األحمر 
بالتعاون مع سفارتنا لدى باكستان جهودها 
ملساعدة باكستان على جتاوز احملنة التي 
الفيضانات بتوفير االحتياجات  س����ببتها 
األساسية من األغذية واخليام للمتضررين 
في مدينتي تشاردس����ده وش����بقدر غربي 
إس����الم آباد.وقال س����فيرنا لدى باكستان 
نواف العنزي في تصريح للصحافين ان 
25 شاحنة محملة باملواد الغذائية واخليام 
وزعت على املتضررين جراء الفيضانات في 
مدينتي تشاردسده وشبقدر وهي املناطق 
التي غمرتها مياه األمطار والسيول ووصل 

ارتفاعها الى 15 قدما.
وأكد ان الكوي����ت بادرت منذ ان أطلقت 
الباكس����تانية نداءات االستغاثة  احلكومة 
مبساعدة أسر ضحايا الفيضانات واملتضررين 
وذلك بإرس����ال مس����اعدات فورية تنفيذا 
لتوجيهات صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد ومتابع����ة حثيثة من نائب 
رئيس مجلس ال����وزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ د.محمد الصباح.
وق����ال ان الكويت ستس����تمر في تقدمي 
املس����اعدات للمتضررين جراء الفيضانات 

في عدد من األقاليم الباكستانية منذ وقوع 
الكارثة بالتعاون مع السلطات الباكستانية 

التي ساندت جهود اإلغاثة الكويتية.
وأش����ار الى ان الفري����ق امليداني التابع 
جلمعية الهالل األحمر كثف جهود اإلغاثة 
اإلنسانية على الساحة الباكستانية انطالقا 

من تضامن الكويت قيادة وشعبا مع الشعب 
الباكستاني للتخفيف من معاناة آالف األسر 
الفيضانات وحتسن ظروفهم  املتأثرة من 
اإلنسانية، وذلك لفداحة اخلسائر التي خلفتها 
الكارثة التي أودت بحي����اة اآلالف ودمرت 

العديد من الطرق والقرى.

وأش����ار العنزي ال����ى ان التبرعات من 
املواطنن الكويتين للمنكوبن في باكستان 
هي اح����د الوج����وه املش����رقة للكويت في 
مسارعتها لنجدة امللهوفن واملنكوبن عبر 
العالم، مشيرا الى ان ما جادت به يد املتبرعن 
وصل الى املتضررين.من جانبه، قال رئيس 
بعثة جمعية الهالل األحمر في باكس����تان 
مساعد راشد ان اجلمعية تعتبر من أوائل 
اجلهات التي جتاوبت مع كارثة فيضانات 
باكستان وحتركت بالسرعة املطلوبة ملساعدة 
املتضررين والوقوف الى جانبهم ومساندتهم 

لتجاوز ظروفهم الراهنة.
من جانبهم، عبر مسؤولون في قريتي 
جارس����ده وش����بقدر عن تقديرهم حلرص 
الكويت على الوقوف دائما الى جانب الشعب 
الباكس����تاني، خاصة في ظل هذه الظروف 
العصيبة التي مير بها جراء الفيضانات التي 
بلغ عدد ضحاياها 1600 شخص وتسببت في 
تشريد 20 مليونا.وأشادوا مبوقف صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد واهتمامه 
الش����خصي بإغاثة منكوبي الفيضانات من 
خالل اجلسر اجلوي الذي أمر به واحلملة 

الشعبية جلمع التبرعات.

 حنان عبدالمعبود
أك����د وكي����ل وزارة الصحة 
املساعد لشؤون اخلدمات الصحية 
ان  الدويري  املس����اندة د.قيس 
وزارة الصحة مستمرة في عقد 
االتفاقيات مع عدد من املؤسسات 
العاملية املتخصصة في تطوير 
اخلدمات الصحية، بهدف االرتقاء 
باخلدمة، وتدريب الكوادر العاملة 
على املس����تحدثات العاملية في 
ش����تى املجاالت الطبية، مشيرا 
الى ان الوزارة مازالت في مرحلة 
الدراسات واملناقشات مع الفريق 

الطبي األملاني القادم من ميونيخ بهدف ادارة مستشفى الرازي خالل 
الفترة املقبلة.وقال د.الدويري خالل مرافقته وزير التجارة اخلارجية 
الكندي بيتر فان والس����فير الكندي لدى الكويت ريد هنري في جولة 
له داخل مستشفى األمراض الصدرية صباح امس ان الوزير الكندي 
قام بتفقد آخر التطورات واألعمال التي متت على االتفاقية املبرمة ما 
بن وزارة الصحة وفريق جامعة ميغيل إلدارة املستشفى الصدري، 
وأشار الى ان »الصحة« استقبلت عددا من األطباء الكندين املختصن 
في عدد من األقس����ام الطبية، الفتا الى ان »الصحة« تنتظر إذن فريق 
جامعة تورنتو الذي سيقوم بإدارة مركز حسن مكي جمعة للجراحات 
التخصصية.من جانبه، أشاد وزير التجارة اخلارجية الكندي بالتعاون 
االيجابي والبناء بن وزارة الصح����ة وفريق جامعة ميغيل الكندي، 
مش����يرا الى ان هذا التعاون من ش����أنه ان يسهم في تطوير اخلدمات 
الصحية بن البلدين، السيما ان الفريق الكندي يعتبر من أفضل الفرق 

العاملية في هذا املجال.

او  العظ����ام  مرض هشاش����ة 
»املرض الصامت« كما يطلق عليه 
البعض، كان محور ملتقى »تطوير 
عالج هشاشة العظام« الذي عقد 
أمس األول بحضور رئيسة قسم 
الباطنية في املستشفى األميري 
وعضو اللجنة الكويتية ملكافحة 
هشاش����ة العظام د. ناديا العلي، 
ورئيس قسم الطب والعالج بجامعة 
أبردين االس����كوتلندية باململكة 

املتحدة البروفيسور ديڤيد ريد.
وناقش املشاركون في امللتقى 
جديد األدوية املعاجلة، موضحن 
خطر إصابة مرضى هشاشة العظام 
بكسر واخليارات العالجية املتاحة 
لهم، ومبين����ن أن حقنة وريدية 
البيسفوسفونات قد  سنوية من 
حتقق فوائد عالجية جمة ملرضى 
هشاش����ة العظام مقارنة بتناول 
العقار نفس����ه عن طري����ق الفم، 
وذلك تعقيبا على دراسة نشرتها 
مجلة طبية دولية أحملت إلى عالقة 
محتملة بن تناول البيسفوسفونات 
عن طريق الفم لفترة زمنية ممتدة 

وخطر اإلصابة بسرطان املريء.
وقالت رئيسة قسم الباطنية 
في املستشفى األميري وعضو 
اللجنة الكويتية ملكافحة هشاشة 

العظام د. ناديا العلي: »إن فوائد 
تناول مرضى هشاش���ة العظام 
للبيسفوسفونات تفوق مخاطر 
اإلصابة بس���رطان املريء الذي 
تب���ن عالقت���ه بتن���اول الدواء 
عن طريق الف���م، إال أنه بإمكان 
األطباء طمأنة مرضاهم من خالل 
إعطائهم جرع���ات وريدية من 
البيسفوسفونات التي ال عالقة 

لها بالسرطان«.
وأضاف����ت: »كم����ا أن احلقنة 
الوريدية أسهل استخداما بالنسبة 
للمرضى، السيما أنها تؤخذ مرة 
واحدة سنويا وال حاجة أبدا ألن 
ينشغل املريض بتذكر أخذ الدواء 

عن طريق الفم«.
واستعرض اخلبير الدولي في 
هشاشة العظام البروفيسور ديڤيد 
ريد، رئيس قس����م الطب والعالج 
أبردين االس����كوتلندية  بجامعة 
الدراسة  باململكة املتحدة، نتائج 
خالل امللتقى وعلق قائال: »الدراسة 
الفتة الهتم����ام األطباء واخلبراء 
املختصن في هذا املجال، إذ تشير 
إلى خطر اإلصابة بسرطان املريء 
العظام ممن  بن مرضى هشاشة 
يتناولون البيسفوس����فونات عن 
طريق الفم لفترة ممتدة، وإن كانت 
األدلة التي ساقتها الدراسة قابلة 

لألخذ والرد.

البروفيسور ديڤيد ريد د. ناديا العلي

الفريق امليداني يوزع املساعدات على املنكوبني

600 إداري يوّقعون  
على عريضة للمطالبة بكادرهم

حنان عبدالمعبود
وقع أكثر م���ن 600 موظف 
إداري ف���ي وزارة الصحة على 
عريضة كبي���رة تطالب بإقرار 

الكادر الوظيفي اخلاص بهم.
وأفاد املنظمون بأنه لن يكون 
هناك أي إض���راب أو اعتصام 
لإلدارين في الوزارة، مشيرين 
أنه مت االتفاق مبدئيا على يوم 
واحد فقط، حتى ال يتسبب ذلك 
في تعطل املستشفيات واملراكز 
الصحية عن العمل وبالتالي قد 
تزيد نسبة الوفيات واألعراض 
املرضية على املرضى، منوهن 
إل���ى أن العمل به���ذه الوزارة 
انساني بالدرجة األولي وعلى 
من ينتسب اليها يجب أن تكون 
لدية األمانة واحلس اإلنساني 

والوظيفي.
وصرح خالد العارضي احد 
املنظمن للحمل���ة بأن الوزارة 
يجب أن يحصل اإلداريون فيها 
على كادر وظيفي أسوة بوزارات 
الدولة األخرى، مش���يرا الى ان 
اإلدارين ال يطالبون مبزايا لهم، 
وامنا يطالبون بالعدل أس���وة 
بال���وزارات األخ���رى. وأضاف 
العارضي نحن كموظفن نقوم 

برصد األمر بشكل حضاري، حتى 
أزمة. وكخطوة  ال تكون هناك 
مبدئية قام ع���دد من املوظفن 
للسيطرة على الوضع ووضع 
خطة للمطالبة بطريقة حضارية 
وعصري���ة بعيد ع���ن نداءات 

االعتصام واإلضرابات.
من جانبه قال مشاري دخيل 
العنزي احد املنس���قن للحملة 
أكثر املؤهالت التخصصية  ان 
املث���ال )األطباء  على س���بيل 
� املهندس���ون � احملاس���بون � 
القانوني���ون � علوم � إحصاء � 
علوم الكمبيوتر )احلاسب اآللي( 
� اخلدمات االجتماعية � خريجو 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
من الفني���ن وخالفه والدورات 
اخلاصة(، يتقاض���ون بدالت، 
وهم فئة وشريحة عريضة من 
املوظفن، والباقي من الوظائف 
اإلدارية شريحة بسيطة تطالب 
مبا هو حق لها وهو إقرار كادر، 
والبد من األخذ في احلس���بان 
ان أكث���ر وزارات الدولة مت لها 
اقرار ك���وادر جلميع موظفيها 
على سبيل املثال )وزارة املالية 
� ديوان اخلدمة املدنية � ديوان 
احملاس���بة � الديوان األميري � 

مجلس ال���وزراء � اخلارجية � 
الداخلي���ة � الدف���اع � اجلمارك 
� بجانب مؤسس���ات وهيئات 

الدولة(.
وأكمل حسن يوسف بوكبر 
وهو اح���د املنظمن أيضا لهذه 
احلملة بان الوزارة لن تضرب 
عن العمل، وعلى ديوان اخلدمة 
املدنية النظر في إقرار الكوادر، 
ويجب مراعاة أن العمل في وزارة 
الصحة شاق بسبب العمل مع 
املرض���ى واملصابن واحلاملن 
المراض معدي���ة. وإننا جمعنا 
التواقيع لإلدارين ليعلم الديوان 
أن عددنا كبير ونحتاج بالفعل 

إلقرار الكادر.
واستنكر بوكبر سكوت نقابة 
اإلدارين في وزارة الصحة عن 
الوضع احلالي كأنها ال متثلهم، 
ووصفه���ا بأنه���ا أصبحت هي 
ف���ي ظل  املتف���رج  اجلمه���ور 
الكادر ونحن  حتركاتنا إلقرار 
بدورنا حاولنا االتصال بهم أكثر 
من مرة دون جدوى وس���وف 
نقوم بإنشاء جلنة للحفاظ على 
حقوقنا بعيدا عن النقابة وسوف 
نطالب بتقرير عن دور النقابة 

واألنشطة التي تقوم بها.

تسهيل حركة هذه الوحدة والتي 
ستعم فائدتها على جميع النساء 
في دولتنا احلبيبة. وقدمت اخلرافي 
الشكر واالمتنان لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد على 
رعايته حلملة »كان« والى سمو ولي 
العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
على دعمهم للحملة، وكذلك مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي التي تبرعت 
بأموال الوحدة املتنقلة، متمنية ان 
حتذو حذوها مؤسسات خاصة حتى 
يكتمل الع����دد الكافي الذي يغطي 

جميع مناطق الكويت.
من جانبه، أك����د نائب رئيس 
مجل����س إدارة حملة كان ورئيس 
مجلس إدارة جمعية مكافحة التدخن 
والسرطان د.عبدالرحمن العوضي 
ان احلضور اليوم هو اس����تجابة 
لنداء الوقاية من السرطان، وبن ان 
احد أهم أسباب التقليل من اإلصابة 
بالسرطان هو الوقاية، مشيرا الى 
ان هناك الكثير من العناصر األخرى 
الت����ي تتعلق بالتغذي����ة والبيئة 
وغيرهما.موضح����ا ان س����رطان 
الثدي من أكثر األمراض السرطانية 
سهولة في االكتشاف املبكر. وأعرب 
د.العوضي عن أمله في نشر الوعي 
عن الفحص الذاتي للمرأة، مستشهدا 
بحديث سابق مع وزيرة التربية 
أعرب فيه ع����ن أمله في أن تكون 
كل طالبة وصلت ملستوى الثانوية 
العامة قد أملت بشكل جيد بكيفية 
الفحص الذاتي للثدي، وبن العوضي 
انه على الرغم م����ن وجود مراكز 
صحية ومستشفيات متخصصة 
إال ان اللجوء لوجود سيارة متنقلة 
سيشكل عنصر إغراء ولفت انتباه 
ايض����ا للمرأة، ومتن����ى ان يكون 
هناك سجل لكل الفتيات والنساء 
ليحرصن على املراجعة السنوية.

من جهته، قال د.خالد الصالح ان 
خط سير السيارة سيكون ضمن 
برنامج متكامل سيتم اإلعالن عنه 
عقب اعتم����اد البرنامج مع وزارة 

الصحة.
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