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خالل افتتاحه معرض »اضبط سكرك.. تحفظ صحتك« بالتعاون مع »بيتك«

الساير: »الصحة« على استعداد لمواجهة أي وباء قادم
العم�ر: ارتفاع معدل اإلصابة بمرض الس�كري بين المواطني�ن يجعل من جهود مكافحت�ه واجباً وطنياً

ب�ن نخ�ي: دول الخلي�ج األول�ى عالميًا ف�ي اإلصاب�ة بالس�كري والكوي�ت األول�ى خليجيًا

 حنان عبد المعبود
أعل����ن وزير الصح����ة د.هالل 
الساير عن استعداد الوزارة ملواجهة 
أي وباء قادم، مش����يرا إلى انه ال 
خوف من األوبئة، وقال الوزير في 
تصريح له أمس، لقد وفرنا جميع 
الطعوم املضادة إلنفلونزا اخلنازير، 
واإلنفلونزا املوسمية، والتي تتوافر 
في جميع املستوصفات، كما شدد 
الوزي����ر على أهمية أخذ التطعيم 
اخلاص باإلنفلونزا سواء املوسمية 

أو انفلونزا اخلنازير.
التصري����ح لوزير  جاء ه����ذا 
افتتاحه  الصحة عل����ى هام����ش 
معرض »اضبط س����كرك.. حتفظ 
صحتك« والذي يواكب االحتفال 
باليوم العاملي للسكري والذي أقيم 
صباح أمس ف����ي أرض املعارض 
مبشرف بحضور الوكيل املساعد 
لش����ؤون الصحة العامة ورئيس 
اللجنة الوطنية ملكافحة السكري 
د.يوسف النصف، ونائب رئيس 
رابطة السكري واالستشارية مبعهد 
دسمان ألبحاث السكري د.منيرة 
الع����روج، وعدد من املس����ؤولني 
وجمهور غفير في وزارة الصحة، 
كما أكد الوزير في كلمته لوسائل 
االعالم عقب االفتتاح ان داء السكري 
موجود بالكويت بنس����بة كبيرة، 
مش����يرا إلى ان الصح����ة تواجهه 
من خالل مؤسس����اتها الصحية، 
وتكافحه بشتى الصور، مثلما مت 
مؤخرا إبرام اتفاقيات ما بني معهد 
دسمان ألبحاث السكري وجامعة 
دندي االس����كتلندية وذلك جلمع 
معلومات عنه، وبني الساير انه مت 
عمل جتارب سابقة حلصر املرض 
ومضاعفاته منها املستشفى األميري 

وعدد من املراكز.
وأشار د.الساير إلى ان املعرض 
يضم عددا من األقسام تضم احدث 
األجه����زة ملعرفة وج����ود مرض 
الس����كري، ورص����د املضاعفات، 
وقال س����نواجه املرض وسنعمل 
التي قد  على حصر مضاعفات����ه 

مواكبا ملذك����رة تفاهم تعد األولى 
من نوعها على مس����توى البنوك 
وتهدف لرفع مس����توى اخلدمات 
املقدمة ملرضى السكري في منطقة 

اخلليج والشرق األوسط.
وأضاف العمر كما قام »بيتك« 
بتأس����يس مركز مكافحة اإلدمان 
عام 2005، وف����ق أفضل واحدث 
التصاميم وحتت إش����راف وزارة 
الصحة، مشيرا الى ان تكلفة املركز 
وصلت الى 4.5 ماليني دينار، كما 
تبن����ى »بيتك« إنش����اء 15 نقطة 
إسعاف في مختلف مناطق الكويت. 
كذلك حتمل »بيتك« تكلفة عملية 
إنشاء شاليهات لذوي االحتياجات 
اخلاصة في منطقة الزور بتكلفة 
مليون دينار، لرعاية وتأهيل هذه 
الشريحة في بيئة جيدة ومناسبة، 
مشيرا الى ان ارتفاع معدل اإلصابة 
مبرض الس����كري ب����ني املواطنني 
يجعل من جهود مكافحته واجبا 

وطنيا. 
 من جانبه، ق����ال نائب مدير 
مركز دسمان د.عبداهلل بن نخي 
ان الكوي����ت تعتبر أعلى نس����ب 
الس����كري لدى األطفال في إقليم 
الشرق املتوسط وشمال أفريقيا 
حيث تصل إلى 22% من أصل 100 
ألف طفل وهذه اإلحصائية للعام 
2004 ب����دأت ترتف����ع واما الكبار 
فتصل اإلصابة إلى 16 %، مشيرا 
ال����ى ان الكويت من الدول األولى 
في اإلصابة مبرض السكري كما ان 
فنلندا تعتبر األولى في العالم حيث 
تصل 50 لكل 100 شخص حيث تقل 
النسب كلما نصل جلنوب الكرة 
األرضية، اما دول البحر املتوسط 
فتصل النس����بة 7% كما ان دول 
اخلليج تعتب����ر األولى والكويت 
تعتبر األولى على مستوى اخلليج، 
وبني ان هناك طرقا عالجية جديدة 
وانها تختلف حسب املريض منها 
ابر األنسولني، مشيرا الى ان زرع 
اخلالي����ا تعتبر طريق����ة جديدة 

وتبشر باخلير مستقبال.

تسبب الوفاة.
وأضاف »من دواعي سروري ان 
افتتح هذا املعرض الصحي الذي 
الوطني ملكافحة  البرنامج  نظمه 
داء الس����كري بالتعاون مع بيت 
التمويل الكويتي، ورابطة السكري 
الكويتية، مبينا متيز ذلك بتقدمي 
العديد من اخلدمات الصحية في 
مجاالت الوقاية والعالج حول مرض 
السكري حتت سقف واحد والذي 
يش����كل خطوة جيدة في تعريف 

األفراد بخدمات وزارة الصحة«.
وأشار د.الساير إلى أهمية ما 
قدمه املعرض من تضافر جلهود 
وزارة الصحة وخدماتها، موضحا 
أنها تقدم للمواطن واملقيم معلومات 
ترفع من وعيه الصحي، وأش����اد 
القط����اع اخلاص متمثال  بخطوة 
في بي����ت التموي����ل الكويتي في 
املشاركة، مبينا انها جيدة ومهمة 
نحو االرتقاء بصحة اإلنسان في 
املجتمع وحتقيق املش����اركة بني 

القطاعني اخلاص واحلكومي، كما 
العام ممثلة  النف����ع  ان جمعيات 
برابطة الس����كري الكويتية متثل 
حلقة أخرى حول تضافر اجلهود 

للتصدي ملرض السكري.

أهمية التطعيم

ومن جانبه، قال الوكيل املساعد 
لش����ؤون الصحة العامة ورئيس 
اللجنة الوطنية ملكافحة السكري 
د.يوس����ف النص����ف، ان منظمة 
الصح����ة العاملية أك����دت ان وباء 
إنفلونزا اخلنازير انتهى كجائحة، 
لكن املرض مازال موجودا، مبينا 
انه ال يستدعي اخلوف أو الهلع، 
وأننا نتعامل معه كأي مرض، كما 
انه ال يحت����اج ألي خطط مقارنة 
بالسابق، حيث كنا نعلن حاالت 
كبيرة أسبوعيا، فكنا نعلن من 500 
إلى 700 حالة أما اآلن فهناك حالة 
واحدة خالل الشهر السابق وحالة 
واحدة الشهر اجلاري، معتبرا ان 

ذلك ليس وباء، وأضاف د.النصف 
ان����ه مت اتخاذ اإلجراءات الوقائية 
األخرى ومت توزيعها على املراكز 
الصحية والوقائية واملستشفيات 
واملدارس، وهي إجراءات وقائية 
ونظافة شخصية، ومن املهم أيضا 
موضوع التطعي����م، مبينا ان كل 
املراكز الصحية والوقائية متوافر 
لديها التطعيم، مشددا على أهمية 

اخذ احلجاج التطعيمات الالزمة.
افتتاح  وبني النصف أهمي����ة 
ال����ذي تقيمه  املع����رض الصحي 
وزارة الصحة بالتعاون مع بيت 
الكويتي، لرفع مستوى  التمويل 
الوعي باملجتمع، مش����يرا الى ان 
نسبة اإلصابة بالسكري ارتفعت 
في البالد، حيث وصلت ألكثر من 
16%، مبينا ان النسب متفاوتة بني 

الكبار والصغار والوافدين حيث 
تص����ل اإلصابة الى 30% مبينا ان 
ربع املجتمع الكويتي مصاب مبرض 
السكري، موضحا ان واحدا من كل 
ثالثة أشخاص مصاب بالسكري، 
مش����ددا على التدخ����ل احلكومي 

ملكافحة مرض السكري.
وبني ان املعرض يضم عددا من 
الفحوصات الطبية املتعلقة مبرض 
السكري، واملضاعفات التي يتسبب 
بها، ومنها فحص أمراض العيون 
»ق����اع العني«، والقدم الس����كري. 
وأض����اف ان هناك أطب����اء تغذية 
لتبيان نسب السكر في األغذية، 
باإلضافة الى عدد من الفحوصات 
األخرى التي تس����اهم في الكشف 
عن السكري في الدم، مبينا ان بيت 
التمويل قدم دعم����ا كبيرا كما ان 

الدعم الفني تقوم به الصحة. 
من جانبه قال املستش����ار في 
الوكيل املس����اعد لشؤون  مكتب 
الصحة العامة د. راشد العويش ان 

احلاالت املعلنة إلنفلونزا اخلنازير 
تعتبر فردية وليست وبائية، مبينا 
ان منظم����ة الصح����ة العاملية من 
خالل تقاريرها بينت ان املرض لم 
ينته، كما ان هناك حاالت معرضة 
لإلصابة منها احلوامل، كبار السن 
ومن مناعتهم ضعيفة، مشيرا الى 
ان الطعم مطلوب جلميع احلجاج 
ويحتوي على جميع الڤيروسات 
اخلاصة باإلنفلونزا ما يساهم في 

كسب املناعة املطلوبة.

مسؤولية »بيتك« االجتماعية

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي 
لبيت التمويل الكويتي )بيتك( محمد 
سليمان العمر ان مجالي الصحة 
والتعليم يحت����الن أهمية خاصة 
في جانب املسؤولية االجتماعية 
ل� »بيتك«، مشيرا الى ان معرض 
»اضبط سكرك.. حتفظ صحتك« 
والذي مت تنظيمه من قبل وزارة 
الصحة بالتعاون مع »بيتك« يأتي 

)قاسم باشا( جولة في مرافق املعرض  

)كرم ذياب( د.يوسف الدويري في مقدمة احلضور  
عدد من فنيات تعقيم األسنان املعتصمات في وزارة الصحة

د.هالل الساير يفتتح معرض »اضبط سكرك.. حتفظ صحتك«

افتتح مؤتمر النساء نائبًا عن وزير الصحة بفندق النخيل ناشدن رئيس الوزراء إنصافهن وإلغاء القرار

الدويري: المشاركة الواسعة وجدول األعمال يزيدان 
خبرة المشاركين ويحسنان مستوى الممارسة اإلكلينيكية

فنيات تعقيم األسنان اعتصمن بالوزارة 
واستنكرن استبدالهن بممرضات غير مؤهالت

 حنان عبدالمعبود
ناش���دت مجموعة من فنيات تعقيم األسنان 
باملراكز التخصصية والرعاية األولية سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، انصافهن 
وإلغاء القرار الذي ص���در ويقضي بنقلهن من 
أماكن عملهن الى املستشفيات، وأكدت الفنيات 
على مطالبتهن لوزير الصحة د.هالل الس���اير 
بوقف القرار عب���ر اعتصامهن صباح أمس في 
مقر وزارة الصحة، وقالت احدى الفنيات »اننا 
نعمل بأماكننا العادية منذ سنوات اعتدنا فيها 
على العمل ورتبنا حياتنا على هذا املنوال، ومن 
الصعوبة انتقالنا الى مكان آخر، إضافة الى ان 
بعضن���ا لديه حاالت صحي���ة تتنوع بني الربو 

والديسك وأمراض أخرى«.
وأش���ارت الى ان ادارة الطب البشري كيان 
منفصل عن إدارة طب األس���نان متسائلة: كيف 
يجمعوننا في مكان واحد ويستبدلوننا ببديل 

غير مؤهل للعمل؟!
وأوضحت فنية أخرى ان الوزارة استبدلتهن 
مبمرضات غير مؤه���الت، حيث ألغيت وظيفة 

فن���ي التعقيم من هذه األماك���ن، وتتواجد فقط 
باملستش���فيات واجلدير بالذكر ان املمرضات ال 

يعرفن شيئا عن التعقيم.
وقالت: »نح���ن نعرف عملنا جي���دا، بينما 
املمرضات غير متخصصات في التعقيم، ولألسف 
ف���إن األمراض املنتش���رة ومنها الته���اب الكبد 
الڤيروسي وااليدز، سوف تنتشر بشكل أوسع«.
وأضافت »لقد ابلغنا الوزير عن أمر اس���تبدالنا 
بغير املؤهالت منذ تاريخ 26 يوليو، وأفاد بأنه 
ستتم دراس���ة األمر، خصوصا ان الوقت مازال 
مبكرا على تنفيذ القرار، وانتظرنا ان يلغى القرار 
أو يعاد التفكير فيه، ولكننا فوجئنا بتنفيذه ومت 
وضع املمرضات بدال منا، باإلضافة الى احضار 
»فرز« خمس عامالت من املستش���فيات شهريا، 
مما يربك العمل ألنهن ال يعرفن ش���يئا، كما ان 
تعليمهن وتدريبه���ن على العمل يفقدنا الكثير 
من الوقت واجلهد واألدوات، إضافة الى انه يتم 
تدريبهن من قبل املمرضات وهن غير مؤهالت 
أو صاحبات خبرة في هذا املجال ايضا مما ينذر 

بكارثة.

تحت عنوان »حمالت الحج المعززة للصحة«

البحوه: لقاءات ومحاضرات تنويرية وتثقيفية 
ألصحاب الحمالت والحجاج وأطباء الحمالت

 حنان عبدالمعبود
اعلنت مدير ادارة تعزي����ز الصحة د.عبير 
البحوه ان وزارة الصحة تعتزم القيام بحملة 
توعوية مكثفة حلجاج بيت اهلل لهذا العام 1431 
هجرية، مشيرة الى ان ادارة تعزيز الصحة قد 
اعدت برنامجا توعويا بعنوان »حمالت احلج 
املعززة للصحة« وسيش����تمل البرنامج على: 
لقاءات ومحاضرات تنويرية تثقيفية وستكون 
واسعة، على ثالثة مستويات: احملاضرة االولى 
س����تكون موجهة الصحاب احلمالت لتثقيفهم 
بوس����ائل تعزيز صحة احلاج وارشادهم نحو 

سبل احلفاظ على صحة حجاجهم وسبل احلرص 
عل����ى املطبخ الصحي للحملة وس����تكون يوم 
االربعاء 27 اجلاري الس����اعة العاشرة صباحا 
في قاعة محاض����رات وزارة الصحة، والثانية 
موجهة للحجاج لتنويرهم باملتطلبات الصحية 
وستكون يوم الثالثاء 2 نوفمبر املقبل الساعة 
التاسعة صباحا في قاعة الطب االسالمي مبنطقة 
الصباح التخصصية والدعوة عامة للحجاج، 
اما الثالثة فموجهة الطباء احلمالت لتثقيفهم 
بأهم االمراض الصحية والطوارئ الطبية التي 
قد يتعرض لها احلاج وستكون يوم السبت 30 

اجلاري، كما ستقوم ادارة تعزيز الصحة بتوزيع 
كتيب »تعزيز صحة احلاج« وهو من انتاج ادارة 
تعزيز الصحة للعام 1431 هجرية، حيث مت طبع 

25 الف نسخة للحجاج الكويتيني.
واوضحت ان االدارة قامت بطباعة استبيان 
عام سيوزع على احلمالت وميأل بواسطة احلاج 
لعمل تقييم عام عن اخلدمة الطبية للحجاج في 
حمالتهم، علما ان هذه االنشطة التوعوية ستقام 
حتت اشراف مباشر من رئيس الفريق الطبي 
لبعثة احلج الكويتية د.محمد العازمي. حتت 

عنوان »حمالت احلج املعززة للصحة«

 حنان عبدالمعبود
أعرب الوكيل املساعد خلدمات 
طب األسنان د.يوسف الدويري، عن 
سعادته باملستوى املتميز الذي مت 
به تنظيم املؤمتر السنوي العاملي 
ال� 15 ألمراض النس���اء والوالدة، 
والذي افتتحه امس نائبا عن وزير 
الصحة د.هالل الساير، بحضور 
عدد كبير م���ن األطباء احملليني 
واخلب���راء العامليني ويعقد على 

مدى يومني في فندق النخيل.
وقال الدويري في كلمة ألقاها 
خالل حفل االفتتاح ان املؤمتر هذا 
العام يتميز عن سابقيه بجدول 
أعمال مفعم باملستجدات. مضيفا 
انه من دواعي الفخر حضور هيئتني 
عامليتني مرموقتني واملتمثلتني في 
الكلية امللكية البريطانية ألمراض 
النساء والوالدة )RCOG( واحتاد 
العاملي  النس���اء والوالدة  أطباء 
)FIGO( واستشاريني من وزارة 
الصحة وجامعة الكويت، مشيرا 
ال���ى ان هذا احلضور س���يثري 
محاضرات املؤمتر بآخر املستجدات 
في سائر فروع اختصاص النساء 
والوالدة، كما سيؤدي الى زيادة 
املعرفة وحتسني مستوى املمارسة 

الى  اإلكلينيكية بهدف الوصول 
الهدف املنشود في حتسني الصحة 

عند النساء.
وأشار الدويري الى عقد املقرر 
التدريبي للفح���ص اإلكلينيكي 
املوج���ه )OSCE(، خالل املؤمتر 
الذي ينظمه أعضاء الكلية امللكية 

البريطانية، مبين���ا ان ذلك يعد 
من األمور املثيرة لالهتمام والتي 
يتميز بها املؤمتر ايضا عن سائر 

املؤمترات السابقة.
من جانبها، قالت رئيسة قسم 
النس���اء والوالدة في مستشفى 
الفرواني���ة د.نرجس الصفار ان 

نخبة من االستشاريني العامليني 
املتخصص���ني سيش���اركون في 
املؤمتر عبر ندوات ومحاضرات 
وحلق���ات بحث متنوعة عن آخر 
ما توصل اليه العلم واالكتشافات 
العلمي���ة في تش���خيص وعالج 

أمراض النساء والتوليد.

وذكرت الصف���ار ان املؤمتر 
يس���تعرض األبح���اث الكويتية 
وأوراق العمل في تخصص أمراض 
النس���اء والوالدة م���ن القطاعني 
احلكومي واخلاص ويناقش���ها 
مبش���اركة اخلب���رات العلمي���ة 

العاملية.

حرص على العمل ودعوة للمساواة

مشروع كادر ألطباء العالج الطبيعي

 استغربت احدى الفنيات من االنتقائية في 
تنفي��ذ القرار وقالت »هناك قي��ادي بالوزارة 
زوجته تعم��ل فنية تعقيم، ومت تثبيتها للعمل 
مبس��توصف، فلماذا ال يكون هناك مساواة 

بيننا؟!

 ف��ي لفتة طيبة للفنيات لوحظ انهن لم 
يحض��رن جميعا حتى ال يتوقف العمل وإمنا 
اتفقن فيما بينهن على عمل شفتات لالعتصام، 
وقل��ن »نحن نعتصم الي��وم ولم نضرب عن 

العمل ولهذا يجب أال يتوقف العمل«.

أكد مدي��ر مكتب العالج الطبيعي د.نبي��ل احلنيف بوزارة 
الصحة أن جمعية العالج الطبيعي تقدمت مبشروع كادر وظيفي 
ألطباء العالج الطبيعي، مبينا انه مت رفع الكادر لوزارة الصحة 
الت��ي بدورها رفعت التقرير إل��ى مجلس اخلدمة املدنية، حيث 
س��يتم عرضه خالل الفترة القادمة، موضحا ان الزيادة املالية 
تتراوح ما بني 03 الى 04%، مشيرا الى ان اطباء العالج الطبيعي 

من أفضل األطباء ويستحقون النظر إليهم.

طبيب زائر
 في مستشفى

 ابن سينا
كشف مدير إدارة العالقات 
العامة واإلعالم بوزارة الصحة 
فيصل الدوس����ري عن زيارة 
كرس����توس  البروفيس����ور 
تولي����اس املتخص����ص ف����ي 
اململكة  جراحة األعصاب من 
املتحدة في الفترة من 23 الى 
29 اكتوبر لقسم االعصاب في 
مستشفى ابن سينا، حيث يقوم 
الطبيب الزائر مبناظرة العديد 
من احلاالت املرضية وإجراء 
العملي����ات اجلراحية  بعض 
باإلضافة إلى القاء احملاضرات 
التخصصية لنقل اخلبرات الى 

اطباء املستشفى.


