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د.يوسف النصف ود.عادل التركيت يتقدمان احلضورد.ماجد الرضوان

الرضوان: إدمان النيكوتين في التبغ أكثر شدة من الهيروين والكوكايين.. و18مليار سيجارة تدخن على مستوى العالم يومياً

النصف: 5.5 ماليين شخص يموتون سنوياً بسبب التدخين
حنان عبدالمعبود

الوكيل املساعد لشؤون  أكد 
الصح���ة العامة بوزارة الصحة 
د. يوس���ف النصف أن األبحاث 
والدراس���ات أثبت���ت أن تدخل 
الطبيب بالنصح للمرضى املدخنني 
ولو ملدة تتراوح بني دقيقة و3 
دقائق يرفع مع���دل اإلقالع عن 

التدخني بنسبة %30.
وق���ال د.النصف ف���ي كلمة 
له ألقاها خ���الل افتتاح الدورة 
التدريبية لألطباء والتي أقامتها 
جلنة تعزي���ز الصحة مبنطقة 
العاصمة الصحية برئاسة د.عادل 
التركيت بالتعاون مع البرنامج 
الوطني ملكافحة التدخني، حتت 
عنوان »مس���اعدة املدخن نحو 
التغيي���ر« ان التدخني يقتل كل 
عام أكثر من 5.5 ماليني شخص 
على مس���توى العالم، مؤكدا أن 
الرقم قاب���ل للزيادة خالل  هذا 

إدمانا شديدا. فمن بني كل 100 
شخص يتعاطون التبغ، فإن ما 
بني 85 و90% سيصبحون مدمنني 
النيكوتني،  إدمان  له. ويعتبر 
وهو املادة املسببة لالعتماد في 
التبغ، من أشد أنواع اإلدمان. وقد 
قامت الكلية امللكية لألطباء في 
لندن بإجراء بحث مطول على 
اإلنسان واحليوان ملعرفة مدى 
اإلدمان الذي يسببه النيكوتني، 
ومقارنته باملخدرات. ووجدوا 
أن النيكوتني في التبغ ال يقل 
عن إدمان أعتى أنواع املخدرات 
تسببا في اإلدمان وهما الهيروين 
والكوكايني. بل إن بعض األبحاث 
تشير إلى أن إدمان النيكوتني 
أشد من إدمان الهيروين وإدمان 
الكوكايني. وبدون ريب فإن إدمان 
النيكوتني هو أوس���ع انتشارا 
أن���واع املخدرات  من جمي���ع 
واخلمور مجتمعة، وذلك لكثافة 

استخدام التبغ، ففي كل يوم يتم 
استنشاق دخان 18 ألف مليون 
سيجارة وأطنان من التبغ على 
هيئة سعوط وشمة وأنواع من 

األرجيلة. 
وعّدد الرضوان مجموعة من 
احلقائق ذاكرا أن تقرير ملنظمة 
الصحة العاملية أفاد بأنه إذا بدأ 
مراهقان التدخني واستمرا عليه 
فإن أحدهما س���يموت مستقبال 
بأحد أمراض التدخني املختلفة، 
ويعني ذلك أن 55% من شبابنا 
املدخنني سيموتون بسبب التدخني 
ونصف تلك الوفيات حتدث في 
العمر األوس���ط، وأشار الى أن 
التدخني سبب رئيسي من أسباب 
السرطان بل إنه يحدث ما نسبته 
30% من جميع أنواع السرطانات 
وعلى رأسها سرطان القصبات 
والرئتني والفم واللسان واملريء 

واحلنجرة واملثانة والكلى. 

السنوات املقبلة.
من جانبه أك���د عضو جلنة 
مكافحة التدخ���ني ب� »الصحة« 
واملشرف على التدريب د.ماجد 
الرضوان أن التدخني يقتل 5 ماليني 
شخص كل عام. والعدد في ازدياد 

بسبب الزيادة السكانية خاصة 
في العالم الثالث. وتقدر منظمة 
الصحة العاملية أن يصل العدد 
إلى 10 ماليني ش���خص يتوفون 

سنويا بحلول عام 2020م. 
ان الشركات تقوم  وأضاف 

بتصنيع 3 سجائر لكل إنسان 
على وجه األرض يوميا، أي 18 
ألف مليون سيجارة. وهي تكفي 
إلبادة اجلنس البشري بأكمله لو 
أخذ ما فيها من النيكوتني بطريقة 
احلقن، ويسبب استخدام التبغ 

فريحة األحمد الشتراط »فحص الزواج« 
و»ال حكم عليه« إلتمام العقد

إخالء وهمي في مستشفى 
الجهراء اليوم

أعلن مس���ؤول صحي ان عملية إخالء سيتم إجراؤها اليوم 
حلادثة حريق وهمي في مستشفى اجلهراء.

وق���ال مدير ادارة الطوارئ الطبية د.فيصل الغامن ل� »كونا« 
ان عملية اإلخالء س���تطول احد أجنحة الباطنية في املستشفى 

مبشاركة 10 سيارات اسعاف.
وأوضح الغامن انه سيتم إجالء 20 مريضا أثناء عملية اإلخالء 
الوهمي ونقلهم الى مستش���فيات الفروانية والصباح، موضحا 
ان عمليات اإلخالء الوهمي مستمرة بشكل دوري وذلك تفعيال 
لدور إدارة الطوارئ الطبية أثناء وقوع احلاالت احلقيقية ملعرفة 

مدى استعداد اإلدارة لها.
وذكر ان عمليات اإلخالء الوهمي ساهمت بشكل كبير في زيادة 
اخلبرات لدى أطباء احلوادث وفنيي اإلسعاف في مجال اإلنقاذ 

واالستفادة منها في التعامل مع ادارة احلاالت احلرجة.
وشدد على ان اإلدارة تسعى الى تقدمي خدمات اإلنقاذ والرعاية 
الطبية الطارئة وفق أس���اليب فنية وس���لوكية متطورة تلبي 
احتياجات الواقع اس���تنادا كذلك الى حرصها على تقدمي خدمة 
ذات كفاءة عالية لتقليل األضرار الناجتة عن احلوادث واألمراض 
الطارئة والكوارث من خالل تفعيل اخلطط بشكل مستمر لتالفي 

السلبيات.
يذكر ان عمليات اإلخالء الوهمي املجدولة وفق جدول زمني 
تعم���ل على تطوير مهارة العاملني فض���ال عن زيادة وتكريس 

التعاون بني قطاعات وزارة الصحة املختلفة.

اس����تنكرت رئيسة اجلمعية 
املثالي����ة  الكويتي����ة لألس����رة 
ورئيس����ة نادي الفتاة الرياضي 
الشيخة فريحة األحمد احلوادث 
واالعتداءات املتكررة بني األزواج، 
وذكرت في تصريح لوسائل اإلعالم 
حادثة تشويه زوجة لوجه زوجها 
الطيبة بينهما  العشرة  »ناكرة« 
على مدى سنوات طويلة. وأكدت 
ان الضحية في النهاية هم األبناء 
الذين هم ذخيرة املجتمع، مشددة 
في الوقت ذاته على ضرورة السؤال 
عن الزوجة وأصلها وفصلها، وكذا 
الزوج املتقدم للزواج والتأكد من 
سالمته من القضايا احملكوم بها 
او السوابق، ما لم يحصل على رد 
اعتبار من احملاكم. وناشدت األحمد 
وزارة العدل اشتراط شهادة »ال 
حكم عليه« عند طلب الزواج، كما 
اشترطت شهادة الفحص الطبي 
مؤخ����را للطرف����ني وذلك ملعرفة 
السيرة الذاتية للمتقدمني للزواج 
الزوجية والرابط  حفظا للحياة 

املقدس، وهذا ما ينقصنا حاليا، 
حي����ث يتقدم ال����زوج للخطوبة 
وليس عندها أدنى معرفة بقضاياه 
لتتخذ قرارها بالزواج. كما حثت 
الش����يخة فريحة األحمد وسائل 
اإلعالم توعية املجتمع بخصوص 
العنف األسري وتسليط الضوء 
على أهم قضايا األسرة ومشكالتها 

وحلها سلميا.

الشيخة فريحة األحمد

د.إبراهيم العبدالهادي

العبدالهادي: لجنة مؤقتة لدراسة 
استحداث برنامج الصحة النفسية

حنان عبدالمعبود
أصدر وكي����ل وزارة الصحة 
العبداله����ادي قرارا  د.إبراهي����م 
يقضي بتش����كيل جلن����ة مؤقتة 
لدراسة استحداث برنامج الصحة 
النفسية وذلك ضمن برامج الرعاية 
الصحية األولية، على أن يرأسه 
الوكيل املس����اعد للشؤون الفنية 
د.خالد الس����هالوي، ومدير ادارة 
الرعاية الصحية األولية د.رحاب 
الوطيان مقررا للجنة وعضوية كل 
من استشاري الطب النفسي د.خالد  
الصال����ح واخصائي طب العائلة 
د.ياسمني عبدالغفور ومن مركز 
االمناء االجتماعي د.سعاد البشر 
ومن وزارة التربية يسرى العمر 
النفسي د.هيا  واخصائية الطب 

املطيري وعدد من املختصني.
اللجنة  العبداله����ادي  وخص 
بدراس����ة التقاري����ر والتوصيات 
وأوراق العم����ل التقنية الصادرة 

عن منظمة الصحة العاملية ووضع 
املقترح  الع����ام للبرنامج  االطار 
الرئيس����ية  مش����موال باالهداف 
والفرعية وخطة العمل والبرنامج 
الزمني واالمكانات املطلوبة لتنفيذه 
اقتراح  واجلهات املختصة كذلك 
مراكز صحية لتطبيق البرنامج بها 

كتجربة استرشادية لفترة زمنية 
محددة بعد تزويدها باالمكانيات 
الالزمة لوضع اآللية املناسبة لتقييم 
التجربة كذلك وضع تصور مبدئي 
العمل والبروتوكوالت  لسياسة 
العمل بالعيادات  الفنية لتنظيم 
وقائمة باألدوية والتجهيزات التي 

حتتاجها العيادات.
ومن جانبه أكد رئيس اللجنة 
الس����هالوي في تصريح  د.خالد 
صحافي عل����ى دور جلنة تعزيز 
الصحة في برنامج الرعاية االولية، 
مبينا انها ستساهم في دعم اخلدمة، 
ومشيرا الى احلرص على توفير 
عدد من العيادات الطبية االخرى 
في املراكز الصحية، والقيام بعمل 
عدد من التطويرات الصحية في 
برنامج الرعاية االولية، مش����ددا 
على تطوير اخلدمة الصحية في 
برنامج الرعاية االولية خالل الفترة 

القادمة.

أحد احلضور يتابع الندوة

أقام���ت ادارة تعزيز الصحة 
ب���وزارة الصحة حت���ت رعاية 
وكيل الوزارة املساعد للتخطيط 
واجلودة د.وليد الفالح، وبالتعاون 
مع بعثة احلج الكويتية ووزارة 
االوقاف، ندوة توعوية أمس مبركز 
الطب االسالمي خاصة بتوعية 

حجاج بيت اهلل احلرام.
من جانبها، أكدت مدير ادارة 
تعزيز الصحة د.عبير البحوه ان 
البرنامج  الندوة تأتي في اطار 
التوع���وي للحمل���ة التوعوية 
املكثفة حلجاج بيت اهلل لهذا العام 
1431 هجرية، والتي أعدتها ادارة 
تعزيز الصحة بعنوان »حمالت 
احلج املع���ززة للصحة«، داعية 
جميع احلجاج وأصحاب احلمالت 
التخ���اذ كل االجراءات الصحية 
قبل السفر وارشادهم نحو سبل 

احلفاظ على صحتهم.
بدوره ق���ال اخصائي تعزيز 

الصحة د.سعود الشرقاوي انه 
يجب اتخاذ االجراءات الوقائية 
الس���فر للح���ج وااللتزام  قبل 
بالتطعيمات املفروضة وممارسة 
رياضة املشي بصفة مستمرة قبل 

احلج وذلك ملا يتطلبه احلج من 
مجهود بدني كبير ومتابعة طبيب 
الرعاي���ة االولية للفحص العام 
واالستشارة باالضافة الى جتهيز 

احلقيبة الطبية للحاج.

البحوه تدعو جميع الحجاج والحمالت
التخاذ اإلجراءات الصحية الالزمة قبل السفر

)سعود سالم(


