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الخليفة: تدشين مشروع الشيخ جابر األحمد لغسيل الكلى أبريل المقبل

حنان عبدالمعبود
قال مدير منطقة اجلهراء الصحية د.فهد اخلليفة ان املعارض الصحية 
تهدف إلى زيادة اجلرعة التوعوية لدى اجلمهور حول األمراض، واختص 
أمراض اجلهاز التنفسي املزمنة، مبينا ان أغلب تلك األمراض تعتبر 
موس���مية كما أن هناك تطعيمات يجب على الشخص أخذها، مشيرا 
إلى ان أكثر احلاالت املرضية التي تدخل املستش���فى بسبب األمراض 

التنفسية ما بني الكبار والصغار، واوضح ان املستشفى لديه القدرة 
االستيعابية الس���تقبال املرضى، كما ان املستشفيات واملستوصفات 
مجهزة بالكوادر واألجهزة الطبية الستقبال احلاالت املرضية. وأضاف 
اخلليفة خالل افتتاح معرض الوقاية من األمراض التنفسية املعدية في 
موسم الشتاء الذي أقامه مستشفى اجلهراء ان هناك عددا من املشاريع 
الصحية املستقبلية منها مشروع الشيخ جابر األحمد لغسيل الكلى 

الذي يحتوي على 70 وحدة غسيل حيث سيدشن خالل ابريل املقبل، 
كذلك سيتم إنشاء غرف للعناية املركزة وزيادتها ل� 14 سريرا، كذلك 
هناك قسم خاص لطفل األنابيب ومت توفير طاقم طبي خاص للعمل. 
وأشار إلى أننا اآلن في املرحلة الثالثة لتوسعة قسم احلوادث، حيث 
سيتم االنتهاء منها خالل اسبوعني ومت جتهيز قسم مالحظة النساء 

بسعة 14 سريرا، كما يتم توصيل أجهزة التكييف.

خالل افتتاح معرض مكافحة السمنة الذي تنظمه »إيجاز«

الحمود: »الطفل المميز« و »توازن« 
يشتركان في الوقاية من السمنة

حنان عبدالمعبود
أكدت رئيسة مهرجان الطفل املميز الشيخة نوال احلمود أن املعارض 
الصحية تش����جع األطفال على االهتمام بصحتهم، والنظر إلى الطعام 
الذي يتناولونه ألن الوقاية خير من العالج، وهذا لتجنب السمنة التي 
تتبعها العدي����د من األمراض، ولهذا يجب من البداية جتنبها بتخفيف 
الوزن. وأضافت ان أهدافنا كمهرجان الطفل املميز، تش����ترك مع حملة 
»توازن وقاية وعالج« ولدينا الكثير من األنشطة لألطفال والتي سنعلن 
عنها تباعا. جاء هذا التصريح للشيخة نوال احلمود عقب افتتاحها أحد 
أنشطة حملة توازن التي تنظمها »ايجاز« حتت رعاية وزارة الصحة، 
حيث افتتحت معرضا صحيا أقيم صباح أمس في قاعة الشيخة سلوى 
صباح األحمد وبحضور عدد كبير من الش����خصيات التي متثل العديد 
من القطاعات الهامة، وس����فير اجلمهورية العربية السورية بسام عبد 

املجيد وممثلني من وزارة الصحة والتربية واإلعالم.
وشهد املعرض إقباال واسعا من كل األعمار وشرائح املجتمع لالطالع 
على محتوى املعرض والتعرف على آخر. كما مت فتح باب التس����جيل 
»ملسابقة تخفيف الوزن« والتي ستبدأ الشهر القادم وتنتهي في فبراير 
حيث س����يتم إعالن أسماء الفائزين وتوزيع جوائز قيمة لهم في حفل 
تكرمي يتزامن مع األعياد الوطنية. ومن جانبه أكد املدير العام م.عدنان 
سيف أن احلملة بدأت في الكويت وستتوسع في السنة القادمة لتشمل 
دول مجلس التعاون بسبب االهتمام امللحوظ واالستفسار املتكرر من 
ع����دة جهات من هذه الدول.  وبدورها أعلنت م.رحاب الكفري أن حملة 
توازن لن تقف عند حدود مرض الس����منة وامنا ستدخل في تفاصيل 
وتبعات هذا املرض واألمراض الناجتة عنه في النسخ القادمة من حملة 
توازن وأملت أن يتعامل املجتمع بجدية مع الفعاليات املوجود لتحقيق 

أكبر قدر من االستفادة.
من جهتها أكدت نائ����ب الرئيس باملتحدة للخدمات الصحية والتي 
تشمل مستشفى السيف وانترناشيونال كلينك واملتحدة للمختبرات 
وعيادة امليدان هند الغربللي أن الشركة تشارك باحلملة ألن سمنة األطفال 
والصحة العامة التي حتتاج إلى تركيز أكثر ألهميتها الشديدة، وذكرت 
أن مستشفى السيف اهتم مبوضوع سمنة األطفال واختصتهم ببرنامج 
صيفي القى جناحا كبيرا، مما خلق طلبا كبيرا عليه اال أننا نختص في 
فترة الصيف واالجازة بهذا البرنامج ألن التدريب واحلصص الرياضية 
حتتاج إلى وقت طويل، ولهذا فان العيادات العادية املتخصصة متاحة 
طوال الوقت، وأضافت الغربللي أن املتحدة للمختبرات أدخلت فحصا 
جديدا يس����اعد على تخفيف الوزن، كما أن هناك قسما كامال للتغذية 

بانترناشيونال كلينك.
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