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الساير: ضرورة االستخدام األمثل لمصادر التمويل 
في القطاعات الصحية وتحديث أنظمة التأمين

الغانم: 4 مصابين بحوادث المخيمات يوميًا

العدساني: التثقيف الصحي ركن أساسي 
حملة »متبتب« لتوعية األطفالفي الوقاية من مرض السكر وعالجه

بمخاطر السمنة وأمراضها في »الراية«

افتتاح مؤتمر ومعرض Before & After اليوم
حتت رعاية وزير الصحة د.هالل الساير يفتتح 
الوكيل املس���اعد للخدمات الطبية األهلية د.راشد 
الرشود نيابة عن وزير الصحة مؤمترا طبيا ومعرضا 
 بعنوان Before & After مساء اليوم في متام الساعة

ال� 6.30 في فندق ساس قاعة الهاشمي، حيث سيشارك 

في املعرض أكبر املستش���فيات احمللية والعاملية 
لعرض أحدث ما توصل اليه العلم احلديث في مجال 
اجلراحة التجميلية وأحدث الطرق والتقنيات في 
أملانيا وكندا وغيرها من الدول، وسيستمر املعرض 

خالل الفترة املمتدة من 7 الى 9 اجلاري.

أقام مركز الراية التجاري بالتعاون مع مجموعة 
من املؤسسات واألندية الصحية احلملة التوعوية 
األولى في الكويت التي تقام ألول مرة حتت شعار 
»متبت���ب« وذلك في املنطقة اخلارجية ملركز الراية 

التجاري من الساعة 11 صباحا وحتى 4 عصرا.
وتخلل االحتفال العديد من األنشطة الترفيهية 

والتوعوية لألطفال املشاركني وتهدف هذه احلملة 
التي اس���تمرت ليوم واحد فقط الى توعية األطفال 
وذويهم بخطورة السمنة، واألمراض التي قد تصيب 
الطفل »املتبتب« اضافة الى التوعية بأهمية اختيار 
أنواع محددة من األغذية واألساليب الرياضية التي 

حتقق االبتعاد عن السمنة واحلفاظ على الصحة.

يشارك بمؤتمر اإلدارة العليا لتطوير الخدمات الصحية في مونتريال

»الطوارئ الطبية« جهزت عيادات وسيارات إسعاف في البر

بدء االحتفال بيوم السكر العالمي تحت شعار »لنكافح مرض السكر اآلن«

د.هالل الساير

)Run Q8( املشاركون في املاراثون أثناء إطالق سباق املشي

نوعية الرعاية الصحية املقدمة 
وانخفاض التكاليف الى جانب 
الفروق االيجابية الواضحة في 
نوعية وأعداد احلاالت املبتعثة 

خالل السنوات ال� 5 املاضية.
وأشاد د.الساير بهذه النتائج 
االيجابية، خصوصا فيما يتعلق 
بنوعية وأعداد احلاالت املعاجلة 
وايضا انخفاض التكلفة املالية 

لسنة 2010/2009.
وأبدى مالحظاته فيما يخص 
املرضى املبتعث����ني ومرافقيهم 
وتذلي����ل كافة الصعوبات التي 
يواجهونها حت����ى يعودوا الى 

ارض الوطن ساملني ومعافني.
ووج����ه الوزي����ر توصياته 
العاملني في املكتب  الى جميع 
لتسهيل االجراءات العالجية، 
مشددا على أهمية اعتماد املرونة 

في العمل وجتنب املركزية.
وف����ي ختام الزي����ارة تقدم 
الوزير بالش����كر للعاملني في 
املبذولة  املكتب على اجله����ود 
خلدمة املرضى ومرافقيهم وعلى 
رأسهم د.عبدالرحمن اجلوهر 

والفريق املساعد له.
ورافق وزير الصحة في هذه 
الزيارة الوكيل املساعد د.قيس 
الدويري ومدير ادارة االتفاقيات 
ومدير مستش����فى حسني مكي 
اجلمعة د.احمد العوضي ورئيس 
العناية املركزة د.محمد شمساه 
ومدي����ر ادارة العالقات العامة 

واإلعالم فيصل الدوسري.

الوفد بزيارة معهد  كما قام 
مونتريال املتخصص في جراحة 
إمكانية  األعصاب حيث ناقش 
التعاون املس����تقبلية  ف����رص 
ف����ي مج����ال عل����وم وجراحة 

األعصاب.
وبعد ذلك قام د.الساير والوفد 
املرافق له بزيارة املكتب الصحي 
في واشنطن لالطالع على سير 
العمل واالستماع الى املعوقات 
التي يواجهه املكتب وإمكانية 

حلها.
وقام مدي����ر املكتب الصحي 
الكويتي في واش����نطن بتقدمي 
ع����رض متكامل فيم����ا يخص 
احلاالت املبتعث����ة للعالج الى 
الواليات املتحدة خالل السنوات 

ال� 5 املاضية.
ومن خالل هذا العرض بني أن 
هناك تطورا ملحوظا في جانب 

لالش����تراك في مبادرات من هذا 
النوع لزيادة الوعي الصحي في 

املجتمع الكويتي.
وبدورها قالت املدرس املساعد 
العيون  ومنسق مبادرة صحة 
للجمي����ع في جامعة الكويت د. 
منال بوحيمد أن كل 5 ثوان يفقد 
شخص بصره في العالم، وكل 
دقيقة هناك طفل يصاب بالعمى، 
وحسب التقديرات هناك 7 ماليني 
شخص يصابون بالعمى سنويا، 
وذلك بالرغم من أن طرق الوقاية 
والعالج من أمراض فقد البصر 
هي األكثر جناحا ضمن اإلجراءات 
الوقائية في العالم وأضافت د. 
بوحيمد أن مبادرة صحة العيون 
للجميع التي انطلقت من جامعة 
الكويت تهدف إلى التضافر مع 
اجلهود العاملية للوقاية من العمى 

الذي من املمكن جتنبه.
وتابعت قائلة: »نحن ممتنون 
للدعم الذي قدمه لنا كل من وزارة 
الصحة وسباق)Run Q8(، وشركة 
»زين« ونتطلع للتأثير بشكل 
مباشر في حياة أكثر من 10 آالف 

كويتي في السنة األولى«.
 واجلدير بالذكر أن س����باق
)Run Q8( ق����ام بدعمه كل من 
الكويتي، نادي  العلمي  النادي 
الكورني����ش، ش����ركة التطوير 
العاملي����ة، دار الوطن للصحافة 
املع����ادن  ش����ركة  والنش����ر، 
التحويلية، مركز  والصناعات 
سلطان، ومجموعة مالكي هارلي 
وعالم املارينا ومبادرة الصحة 
الكويتية KHI. كما قامت شركة 
املعادن والصناعات التحويلية 
 بضمان توفير بيئة نظيفة لسباق

Run Q8 من خالل توفير صناديق 
إلع����ادة التدوي����ر، وجم����ع كل 
املخلفات البالستيكية من أكواب 
املاء املس����تهلك من  وزجاجات 
املشاركني خالل السباق، والتي 

ستقوم الشركة تدويرها.

مضاعفاته����ا ع����ن طري����ق اتباع 
العادات الصحية الس����ليمة وفي 
مقدمتها التغذية الصحية املتوازنة 
التدخني واحلرص  واالبتعاد عن 
البدني  النش����اط  على ممارس����ة 
بصورة منتظم����ة يوميا وجتنب 

الضغوط النفسية.
وقال ان الهدف من هذه املسابقة 
هو زيادة الوعي الصحي واللياقة 
البدنية للمشاركني مؤكدا اهتمام 
الفحص  وزارة الصح����ة ببرامج 
الدوري الوقائي للعيون فضال عن 
وجود خطة تطويرية لزيادة الرعاية 

اخلاصة بأمراض العيون.
أك����دت رئيس  وم����ن جانبها 
ومدي����ر الش����ؤون الطبية مبعهد 
فوزية السلطان للتأهيل الصحي 

د. الهام حمدان أن هدف الس����باق 
زيادة الوعي عن القضايا الصحية 
في املجتمع، ودعم البحوث الطبية 
وحتفيز الناس على احلياة بأسلوب 

صحي.
من جهتها قالت نائب الرئيس 
لإلتصاالت املؤسسية واملسؤولية 
اإلجتماعية للشركة بأجيليتي مرمي 
الفودري: »نحن في أجيليتي نركز 
على مبدأ مواطنة الشركات، وسباق 
)Run Q8( أحد مبادرات الش����ركة 
الهامة واملعنية بالصحة، وقد قمنا 
باستثمار الوقت واملوارد في سباق 
Run Q8 لضمان حصول البرامج 
الصحية احمللية على الدعم الذي 
حتتاج����ه من قبل أكب����ر قدر من 
القنوات. مضيف����ة »نحن نتطلع 

وعالجها ومكافحته����ا بالفحص 
املبكر.

واضاف ان مش����اركة شركات 
املدني في  ومؤسس����ات املجتمع 
تنظيم هذه احلمالت التوعوية دليل 
على ان الصحة مسؤولية مشتركة، 
مؤكدا حرص وزارة الصحة على 
املساهمة في مثل هذه املاراثونات 
اميانا منها بأهمية وضرورة تكثيف 
احلمالت التوعوية لتوجيه رسالة 
الى املجتم����ع للحذر من خطورة 
التي ميك����ن احلد منها  االمراض 

بالرياضة.
واوض����ح ان االمراض ترتبط 
بش����كل وثي����ق بأمن����اط احلياة 
والس����لوكيات االجتماعي����ة التي 
ميك����ن الوقاية منه����ا واحلد من 

حنان عبدالمعبود
انطلق صباح أمس سباق املشي 
)Run Q8( ملسافة 10 كيلومترات 
العربي والذي  في شارع اخلليج 
أقيم حتت رعاي����ة وزير الصحة 
د.هالل الساير، بالتعاون بني كل من 
جامعة الكويت وشركة أجيليتي، 
ومعهد فوزية السلطان للتأهيل 
الصحي، وحضور وكيل الصحة 
املساعد للش����ؤون الفنية وممثل 
وزير الصحة د. خالد السهالوي، 
حيث انطلق املاراثون من امام املركز 
العلمي، في ال� 9 صباحا، وشارك 
فيه نحو 400 متسابق ومتسابقة، 

واستمر نحو الساعتني.
 وعل����ى هام����ش املاراثون أكد
د. خالد السهالوي أن هذا السباق 
يهدف إل����ى زيادة الوعي الصحي 
في مكافحة السمنة واالمراض التي 
تس����ببها، وقال »ان هذا السباق 
يرفع مستوى اللياقة البدنية مما 
يشجع املتسابق في االستمرار على 

الرياضة واحملافظة عليها.
وأثنى السهالوي على كل من 
ساهم في جناح هذا السباق كما شكر 
الطوارئ الطبية المداد هذه املسابقة 
بسيارات االسعاف مما خلق جوا 
من االرتياح بني املتسابقني وشكر 
ايضا رجال املرور الذين ساهموا 
في تنظيم السير في شارع اخلليج 
العربي مما أسهم في متيز التنظيم 
احلضاري واملتطور للمسابقة. وقال 
د.السهالوي ان هناك 315 مليون 
شخص مصابون باعاقات بصرية 
منهم 45 مليونا مصابون بالعمى 
مبينا ان 12 شخصا يصاب بالعمى 

في الدقيقة الواحدة.
وذكر د.السهالوي عقب انطالق 
ماراثون املشي املقام مببادرة جامعة 
الكويت وشركة اجيلتي ومبشاركة 
العاملية والوكالة  منظمة الصحة 
الدولية للعمى حتت رعاية وزير 
الس����اير ان %80  الصحة د.هالل 
من عوامل االصابة ميكن تداركها 

مؤتمر ومعرض البناء الحديث 
للمستشفيات في يناير  المقبل

يقام حتت رعاية وزير الصحة د.هالل الساير مؤمتر ومعرض 
البناء احلديث للمستش���فيات خالل الفترة من 17 الى 18 يناير 
2011 في مرك���ز  املؤمترات بفندق املوفنبي���ك باملنطقة احلرة 
بالتعاون مع معهد الكويت لالبحاث العلمية وقس���م الهندسة 

املدنية بجامعة الكويت.
وبني الوكيل املس���اعد لش���ؤون اخلدمات ب���وزارة الصحة 
م.س���مير العصفور ان اقامة املؤمتر واملعرض بهدف تشجيع 
الش���ركات احمللية والعاملية املتخصصة في بناء املستشفيات 
بنظام الوحدات اجلاهزة او بريكاس���ت باس���تعراض اعمالها 
وخبراتها امام املس���ؤولني في وزارة الصحة ووزارة االشغال 

والقطاع الطبي األهلي.

الحربش: ندعو المرضى إلى التريث قبل الخضوع 
لتجربة العالج بالخاليا الجذعية في ألمانيا

حنان عبدالمعبود
دعا رئيس املكت���ب الصحي الكويتي في أملانيا د.س���ليمان 
احلربش، مرضى الكويت الى التريث واحلذر من االندفاع بالذهاب 
الى أملانيا للخضوع الى جتربة العالج باخلاليا اجلذعية واملعروف 
علميا بعالج Stam Cells، وقال د.احلربش في تصريح صحافي: 
انه لوحظ في اآلونة األخيرة حضور عدد من املرضى الكويتيني 
الى أملانيا للخضوع لتجربة العالج باخلاليا اجلذعية، وكون هذا 
العالج يعطي بارقة أمل للتعامل مع بعض األمراض املستعصية 
او غير القابلة للش���فاء، فنجد ان اإلقب���ال او االندفاع على هذه 
املراكز يتزايد رغ���م ان هذا النوع من العالجات لم يتم اعتماده 
او ترخيصه طبيا في معظم دول العالم، والتزال قيمته الطبية 

واملخاطر الناجمة عنه تخضع للتقييم حاليا.
وزاد: ان هناك بعض املراكز في أملانيا تقوم بالتسويق جتاريا 
للعالج باخلاليا اجلذعية واس���تغالل حالة املرضي، وحاجتهم 
امللحة دون اعتبار ملدى أخالقية تعريضهم للمخاطر، ناهيك عن 
عدم استفادتهم في الغالب من اخلضوع لهذه التجربة، علما انهم 
يركزون حاليا على دول اخلليج في الترويج ملراكزهم، السيما ان 
اجلدل قد بدأ يتصاعد في أملانيا حول مدى شرعية هذا النوع من 
العالج واملخاطر الناجمة عنه بعد وقوع حاالت وفيات كنتيجة 

مباشرة حلقن اخلاليا اجلذعية.

واش����نطن � كونا: قام وزير 
الساير والوفد  الصحة د.هالل 
الى مدينة  املرافق له بزي����ارة 
مونتري����ال الكندية الليلة قبل 
املاضية حلضور منتدى اإلدارة 
العليا لتطوير اخلدمات الصحية 
والذي اس����تمر 3 أيام بحضور 
الوزراء واملسؤولني  لفيف من 
في قط����اع الصحة من مختلف 

دول العالم.
وأكد د.الساير في مداخلته 
العلمية عل����ى أهمية االهتمام 
باجلانب الوقائي واحملافظة على 
اس����تمرارية االرتقاء مبستوى 
اخلدمات الصحية، مشددا على 
أهمية تسهيل توافر اخلدمات 
الصحي����ة املميزة ف����ي جميع 
القطاعات الصحية وعلى أهمية 
التقدم املس����تمر في رقي نظام 

الرعاية الصحية األولية.
وتطرق د.الساير الى أهمية 
االستخدام األمثل ملصادر التمويل 
في القطاعات الصحية املختلفة 
وحتديث أنظمة التأمني الصحي 
وإشراك القطاع اخلاص في أي 

خطوات صحية إصالحية.
والتقى د.الساير مبسؤولني 
من جامعة »ماكغيل« ومجموعة 
مستشفيات »ام يو اتش سي« 
للوقوف عل����ى النتائج األولية 
التفاقي����ة املش����اركة الطبي����ة 
ب����ني اجلامع����ة واملجموع����ة 
ومستشفى االمراض الصدرية 

في الكويت.

أعلنت ادارة الطوارئ الطبية 
بوزارة الصحة امس انها بصدد 
جتهيز عيادات وسيارات اسعاف 
في عدة مناطق برية اس���تعدادا 

ملوسم البر هذا العام.
وقال مدير االدارة فيصل الغامن 
في تصريح ل� »كونا« ان االدارة 
ستقوم بتوزيع العيادات الطبية 
في البر على حسب كثافة املرتادين 
البرية بالتعاون مع  في املناطق 

وزارة الداخلية.
وأوضح انه سيتم تخصيص 
عيادات وس���يارات اس���عاف في 
املناطق البرية مثل املطالع وكبد 

والس���املي والش���قايا واجلليعة على مدار الساعة 
استعدادا لهذا املوسم داعيا مرتادي البر الى االلتزام 
واتخاذ اجراءات االمن والسالمة للوقاية من احلوادث 

التي تتكرر سنويا في مثل هذه الفترة.
وأضاف الغامن ان قسم العمليات يعمل على مدار 
الس���اعة خلدمة املجتمع ويقدم خدمة االس���عافات 
األولية من خالل الهاتف الى حني وصول س���يارة 

االسعاف.

وقال ان���ه رغ���م التحذيرات 
والنصائح ملرتادي البر فان الكويت 
ما تزال تفقد اطفاال وش���بابا في 
ح���وادث الطري���ق او الدراجات 

النارية )الباغي( وغيرها.
وحذر من خطر اشعال املواقد 
واحلطب او الفحم حتى ال حتدث 
حرائ���ق او اختناق���ات من جراء 
استنشاق غاز اول اكسيد الكربون 
السام الذي يؤدي الى الوفاة عند 
غلق النوافذ واالبواب مشددا على 
ضرورة اطفاء اجلمر عند النوم.

وقال الغامن انه يتوفى شخص 
واحد على االقل يوميا في الكويت 
بسبب حوادث السيارات والدراجات النارية في حني 
يصاب من ثالثة الى اربعة أشخاص تقريبا يوميا من 
جراء هذه احلوادث مبينا ان ادارة الطوارئ الطبية 

تتلقى نحو 300 بالغ يوميا.
يذكر ان عدد ح���االت االصابات واحلوادث التي 
س���جلتها ادارة الطوارئ الطبية خالل موسم البر 
والعط���الت الربيعية في العام املاضي بلغ نحو 39 

ألف حالة.

حنان عبدالمعبود
حتت شعار »لنكافح مرض 
السكر اآلن« تنطلق اليوم أنشطة 
جلنة برنام���ج رعاية مرضى 
السكر في اإلدارة املركزية للرعاية 
الصحية األولية بالتعاون مع 
املناط���ق الصحية ف���ي وزارة 
الصحة ندوات تثقيفية تستمر 
حتى اخلميس املقبل وستكون 
بجميع املناطق الصحية، يأتي 
هذا تزامنا مع االحتفال باليوم 
العاملي للس���كر في 14 نوفمبر 

من كل سنة.
ومن جانبها، قالت استشاري 

ورئيس جلنة برنامج رعاية مرضى السكر د.عفاف 
العدس���اني، »ان االحتفال بهذا اليوم يهدف إلى 
زيادة الوعي للوقاية من مرض السكر لدى عامة 
اجلمهور واألش���خاص املعرضني ملرض السكر 
ولتعريفه���م بعوامل اخلط���ورة وكيفية اتخاذ 
اإلج���راءات الالزمة للوقاية من مرض الس���كر، 
وحتسني مس���توى املعرفة من أجل فهم أفضل 
للمرض ومنع حدوث املضاعفات لدى املصابني 
مبرض السكر، ووضع السياسات الالزمة للوقاية 
من مرض السكر وعالجه بواسطة صانعي القرار 
وتعزيز التثقيف الصحي لكونه ركنا رئيسيا في 
الوقاية من مرض السكر وعالجه«، مضيفة أن 
األنشطة تشمل ندوات تثقيفية ومسابقات وجوائز 

للمشاركني باإلضافة إلى إجراء الفحوصات.
 وأشارت العدساني إلى أن عدد املصابني مبرض 
السكر في العالم يقارب 300 مليون، واملتوقع أن 
يزداد العدد إلى 450 مليونا في عام 2030 إذا لم 
تتخذ اإلجراءات الالزمة للحد من هذا التصاعد في 
نسبة اإلصابة، أما في الكويت فقد بلغت نسبة 

اإلصابة %18.5.
وبين���ت أن اختي���ار »14 
العاملي  اليوم  نوفمبر« ليكون 
للسكر جاء تكرميا ألحد مكتشفي 
هرمون األنس���ولني »فريدريك 
بانتينج« وهو تاريخ ميالده. 
ويتم إجراء حمالت التوعية في 

أكثر من 160 دولة.
وحرصت فيدرالية السكر 
التركيز على  العاملي���ة عل���ى 
موضوع »التثقي���ف الصحي 
الس���كر«  والوقاية من مرض 
على مدى 5 س���نوات بدءا من 

عام 2009.
وأوضحت العدس���اني أن التثقيف الصحي 
يعتبر ركنا رئيس���يا للوقاية من مرض السكر 
وعالجه. حيث أن مرض الس���كر هو من أصعب 
األمراض وذلك ملا يتطلب من املريض اتخاذ قرارات 
متعددة مدى احلياة للتعايش مع املرض وتشمل 
احلاجة إلى قياس مستوى السكر في الدم، تناول 
الدواء، ممارسة الرياضة بانتظام وتعديل العادات 
الغذائية. وعالوة على ذلك قد تكون هناك بعض 
املضاعفات التي قد تخلق عبئا كبيرا على املريض 

وتؤثر على حالته النفسية.
باإلضاف���ة إلى ذلك فقد بينت الدراس���ات أن 
نس���بة املضاعفات تقل بدرجة كبيرة بواسطة 
اخلطوات التالية: احملافظة على معدل الس���كر 
التجسسي أقل من 7%، واحملافظة على مستوى 
ضغط ال���دم أقل م���ن 80/130، وكذلك احملافظة 
على مستوى الكوليسترول الضار أقل من 2.6 
ملمول/ل، واحملافظة على مستوى الكوليسترول 
املفيد أكثر من 1 للرجال وأكثر من 1.3 للنس���اء، 

واإلقالع عن التدخني.

السهالوي: 315 مليون شخص مصابون بإعاقات بصرية 
في العالم و12 شخصًا يصابون بالعمى كل دقيقة

حضر سباق »Run Q8« بمشاركة أكثر من 400 متسابق ومتسابقة

دورة عملية لإلشعاع النووي بالتعاون مع »الطاقة األميركية«
أعلن وكي��ل وزارة الصحة 
املساعد للشؤون الفنية د.خالد 
فنية  دورة  تنظيم  الس��هالوي 
وعملية لإلش��عاع النووي على 
مستوى اخلليج العربي بالتعاون 
مع وزارة الطاقة األميركية غدا 
في  الس��هالوي  وق��ال  االحد. 
تصريح ل� »كون��ا« ان الدورة 
تهدف الى معرفة كيفية التعامل 
مع ح��االت واصاب��ات التلوث 

االشعاعي النووي.
ان  الس��هالوي  واوض��ح 
الدورة س��تكون على مرحلتني 
االولى لألطباء وتتضمن كيفية 

التعام��ل مع الش��خص املصاب وعالج��ه واالدوية 
املستخدمة مبشاركة نحو 40 طبيبا واملرحلة الثانية 
لألفراد الذين يعملون في موقع احلدث مبش��اركة 
150 شخصا تقريبا كفنيي الطوارئ الطبية ورجال 
االطفاء اضافة الى وزارة الدفاع واحلرس الوطني.

واشار الى انه سيتم خالل املرحلة الثانية اعطاء 
دروس نظري��ة ع��ن الفيزي��اء النووي��ة واالجهزة 

والوقاية  للكش��ف  املستخدمة 
التطهر من االش��عاع  وط��رق 
الن��ووي اضاف��ة الى حصص 
عملي��ة لتطبي��ق م��ا مت تعلمه 

خالل الدورة.
وكش��ف الس��هالوي ع��ن 
زي��ارة وف��د اخر م��ن وزارة 
الطاقة النووية من مصر خالل 
االس��ابيع املقبل��ة وذلك بهدف 
مختلف  خبرات  من  االستفادة 
دول العالم لوضع بروتوكوالت 
للعالج واالس��تجابة الس��ريعة 
للحدث الن��ووي. ويأتي تنظيم 
هذه ال��دورة تطبيقا لتوصيات 
اللجنة الوطنية العليا لالشعاع النووي برئاسة وكيل 
وزارة الصح��ة د.ابراهي��م العبداله��ادي وعضوية 

معهد االبحاث وجامعة الكويت والدفاع املدني.
وسيحصل املش��اركون في الدورة التي ستقام 
في مرك��ز تدريب ادارة الطوارئ الطبية في منطقة 
صبحان على ش��هادات علمية معتم��دة من وزارة 

الطاقة األميركية ووزارة الصحة.

د.خالد السهالوي

د.عفاف العدساني

فيصل الغامن

جانب من حملة »متبتب« الصحية لتوعية األطفال مبخاطر السمنة


