
محلياتاالربعاء  20  اكتوبر  2010   16
الساير: مشاريع األبراج الصحية تسير بخطى ثابتة

حنان عبدالمعبود
أكد وزير الصحة د. هالل الساير أن مشاريع 
األبراج الصحي���ة التي اعتمدتها الوزارة ماضية 
بشكل سريع، وخطي ثابتة حيث سيتم البدء في 
إنشاء أول مشروع لها في املستشفي األميري، كما 
سيتم البدء باملشاريع األخرى بشكل متتال. وقال 
د.الساير في تصريح له أمس األول على هامش 
توقيع معهد دسمان ووزارة الصحة مذكرة تفاهم 
مع جامعة داندي االسكوتلندية، و»ا ن اتش اس« 
تيسايد وأريديا للمعلوماتية، لتحسني مستوى 
الرعاية الصحية في الكويت، مع أولوية التركيز 

على مرضى السكر، ان قانون التأمني ضد األخطاء 
الطبية ل���م يتم البدء به بعد، مش���يرا الى عدم 
وجود تنسيق مع اجلمعية الطبية في هذا الشأن.  
وكش���ف د.الس���اير عن أن قانون الهيئة العامة 
للصحة سيعرض على اللجنة الصحية األسبوع 
املقبل، مشيرا إلى أن مسألة إقراره ستكون حسب 
أولويات وجدول أعمال مجلس األمة، متمنيا إجنازه 
بشكل سريع، وكاشفا عن تكوين جلنة استشارية 
دولية إلجناز مشروع الهيئة، وعقد مجموعة من 
االجتماع���ات مع اللجنة الصحية مبجلس األمة. 
وأوضح الساير أن بعض االجتماعات التي عقدت 

مع اللجنة الصحية، اختصت االتفاقية اجلديدة 
التي وقعتها وزارة الصحة ممثلة في مركز دسمان 
لعالج السكر مع جامعة داندي االسكوتلندية، مبينا 
أن االتفاقية ستساهم في ميكنة ملف التسجيل 
ملرضى الس���كر، وتساهم في توحيد وربط ملف 
مريض السكر في املراكز األولية واملستشفيات 
واملراكز املتخصصة حيث سيتضح من خالل هذا 
النظام متابعة املريض واملضاعفات التي حتدث 
نتيجة لإلصابة باملرض كذلك ستفتح املجال إلجراء 
األبحاث ألمراض السكر حيث يعتبر السكر من 

األمراض املنتشرة، مما سيساهم في عالجه.

النصف: الفحص الدوري للسكر 
ضروري الكتشاف المرض مبكرًا

حنان عبدالمعبود
الوكيل املساعد  أكد 
لشؤون الصحة العامة 
البرنام���ج  ورئي���س 
الوطن���ي ملكافحة داء 
السكر بوزارة الصحة 
ان  النصف  د.يوس���ف 
الس���كر يعتبر  مرض 
احد االمراض اخلطيرة 
التي تهدد صحة االفراد 
في العالم بش���كل عام 
واملجتمع الكويتي بشكل 
خاص الفتا الى انه يؤدي 
الى مجموعة خطيرة من 
املضاعفات تشمل الكلى 

والعني واالطراف اذا لم تتم الس���يطرة عليه، كما يعتبر احد العوامل 
الرئيس���ية ألمراض القلب وهي القات���ل االول في معظم البلدان ومنها 
الكويت. واش���ار الى ان الوزارة تولي االم���راض املزمنة اهتماما كبيرا 
النتش���ار معدالت االصابة بهذه االمراض وخطورتها وكلفتها الباهظة 
التي تستنزف ميزانيات ضخمة ميكن اذا متت السيطرة على معدالت 
االصاب���ة بهذه االمراض ان يعاد توجيهها ملجاالت اخرى تدفع التنمية 
الصحية في البلد لألمام الفتا الى ان نتائج دراسة رصد عوامل االختطار 
لألمراض املزمنة غير الس���ارية في الكوي���ت والتي متت بالتعاون مع 
منظمة الصحة العاملية الى ان معدل االصابة به 16.7 تدل على ان السكر 
منتشر بش���كل كبير والبد من قيام الفرد بالفحص الدوري الكتشافه 
وعالجه في الوقت املناسب ملنع مضاعفاته. وأوضح أن البرنامج الوطني 
ملكافحة داء السكر يحرص على تسهيل عملية التوعية الصحية حول 
مرض الس���كر واالرتقاء باخلدمات الصحية املقدمة ملريض السكر في 

جميع املستويات«.

)قاسم باشا(د.هالل الساير وممثل وفد جامعة داندي يتبادالن االتفاقية

د.يوسف النصف ود.منيرة العروج 
خالل االحتفال باليوم العاملي للسكر

)سعود سالم(

الرشود: »الصحة« ال تمانع في تحويل
بعض الحاالت للعالج في القطاع األهلي

حنان عبدالمعبود 
اكد الوكيل املساعد لشؤون 
اخلدمات الطبية االهلية د. راشد 
الرش����ود حرص وزارة الصحة 
على دعم القطاع اخلاص وتسهيل 
التشريعات اخلاصة به، الفتا الى 
انه ال مان����ع من حتويل بعض 
احلاالت للعالج في القطاع االهلي 
على نفقة الوزارة، مشيرا الى ان 
القطاع اخلاص يعتبر ش����ريكا 
للقطاع العام، الفتا الى ان هناك 
14 مستش����فى خاصا واكثر من 
70 مرك����زا صحيا خاصا. وقال 
الرشود في كلمته التي ناب فيها 
عن وزير الصحة د. هالل الساير 

في الندوة التعريفية لبرنامج رعاية 
املسنني صحيا ان منظمة الصحة 
العاملية وضعت معايير ومؤشرات 
لقياس جودة اخلدمات الصحية في 
البلدان املختلفة ومن هذه املعايير 
واملؤشرات معدالت اعمار السكان 
في البل����دان، موضحا ان معدالت 
اعمار السكان في املجتمع الكويتي 
من رجال ونس����اء مرتفعة حيث 
بلغت اكثر من 74 سنة، مشيرا الى 
ان هذا يدل ويؤكد على ان مستوى 
الكويت  ف����ي  الطبية  اخلدم����ات 
الى  مرتفعة اجل����ودة والوصول 
هذه اخلدمات سهل وميسر.  ولفت 
الى ان كبار السن يحتاجون الى 
الرعاية الصحية واملتابعة الدورية 
والرعاية االجتماعية والنفسية، 
مبينا انه اميانا من الوزارة برعاية 
كبار السن رعاية طبية متميزة مت 
تشكيل جلنة لرعاية كبار السن 
بالوزارة لوضع البرامج واآلليات 
املختلفة ملتابعة ومس����اعدة كبار 
الس����ن وتوفير اخلدمات الطبية 

املختلفة لهم.
من جانبها اكدت مديرة االدارة 
املركزية للرعاية الصحية االولية 
ورئيس����ة اللجنة املنظمة للندوة 
التعريفية بوزارة الصحة د. رحاب 
الوطيان ان لكبار السن مكانتهم 
اخلاصة لدى كل انسان فهم اباؤنا 
وامهاتنا واجدادنا مشيرة الى انهم 
ساهموا في بناء نهضة وحضارة 
ه����ذه االمة حيث اوصان����ا ديننا 
احلنيف بصلة الرحم التي جتعلنا 

مترابطني ومتكافلني.

السعيد: حملة توعية للوقاية 
من األمراض النفسية

صرحت مديرة إدارة الصحة 
العامة د.فاطمة السعيدي بأن 
الوزارة متمثلة في إدارة الصحة 
العامة دش���نت حملة توعية 
واسعة النطاق استهدفت جميع 
فئات املجتمع م���ن مواطنني 
ومقيمني للوقاية من أمراض 
الش���تاء التنفس���ية، مشيرة 
الى ان احلملة ستستمر على 
مدار أش���هر الشتاء في جميع 
املراكز الصحية واملستشفيات 
وجميع املدارس احلكومية بكل 
فئاتها من الروضة إلى املرحلة 

الثانوية.
وأوضحت د.السعيدي أنه 
في فصل الشتاء يزداد ظهور 
بع���ض املش���كالت الصحية 
وأهمها ما يتعل���ق بالتهابات 
اجله���از التنفس���ي، ويعتبر 
اجلهاز التنفس���ي هو اجلهاز 
الوحيد في جسم اإلنسان الذي 
يتصل اتصاال دائما مع البيئة 
اخلارجي���ة من خالل عمليتي 
الشهيق والزفير مشيرة الى أن 
اجلهاز التنفسي يعد من أكثر 
أجهزة اجلسم تعرضا لاللتهابات 
الڤيروسية والبكتيرية، وخاصة 
بني األشخاص ضعيفي املناعة 
وكبار السن واألطفال واحلوامل. 
الى تنوع  وأشارت السعيدي 
أمراض الش���تاء التي تسببها 
بكتيريا أو ڤيروسات، ولكنها 
تتشابه مع بعضها في األعراض، 
وهذه األمراض ال حتدث إال في 
الشتاء غالبا بس���بب أن هذا 
النوع م���ن امليكروبات تكون 
فرصته ف���ي التكاثر أكثر في 
فصل الشتاء وتزداد احتماالت 
حدوث العدوى خاصة عند عدم 
االلتزام بآداب العطس والسعال 
وغسيل األيدي، حيث تنتقل 

العدوى بسهولة وبسرعة. 


