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ش�لتوت: 21 طف�اً مصاب�اً بالن�وع األول بي�ن كل 100 ألف تحت س�ن 15 عاماً وم�ن 80 إل�ى 90 إصابة جدي�دة كل عام 

أعداد المرضى في الباد ارتفعت من 140 إلى 150 ألف مريض بمعدل 16% و300 مليون  مصاب في العالم

العروج: الكويت من الدول العشر األعلى إصابة بالسكري في العالم
مسيرة »حارب السكري« انطلقت من نادي اليخوت إلى الجزيرة الخضراء بمشاركة 4000 شخص

)كرم ذياب(سيبال باسو وفيصل الدوسري يكرمان أحد املشاركني

آالف شاركوا في مسيرة »حارب السكري« من مختلف األعمار

)فريال حماد(الشيخة فريحة األحمد في مقدمة احلضور

املشاركون في املاراثون قبل االنطالق

فيصل الدوسري ود.كاظم بهبهاني يكرمان ليلى البعيجان

انتشار السمنة بشكل كبير بني 
االطفال.

اكد استش���اري  من جانبه، 
امراض الكلى مبستشفى مبارك 
البروفيس���ور نامب���وري على 
ضرورة التكات���ف وبذل اجلهد 
حملارب���ة الس���منة والتدخ���ني 
واإلسراف في الطعام واحملافظة 
على الصحة بشكل عام ليتمتع 
كل ش���خص بحي���اة خالية من 

االمراض.
من جهتها، ارجعت املوجهة 
األولى ف���ي وزارة التربية ليلى 
البعيجان انخفاض عدد املرشدات 
واملدارس املشاركة في املسيرة 
الى تزامن احلدث مع امتحانات 
منتصف العام الدراس���ي، الفتة 
ال���ى انه بالرغم م���ن انخفاض 
عدد املرشدات املشاركات اال ان 
املناطق التعليمية كلها شاركت 
في املس���يرة فضال عن ان عدد 
املش���اركات هذا العام اكثر عنه 

في العام املاضي. 
من جانبه، أشار مدير إدارة 
العالقات العامة واإلعالم في وزارة 
إلى  الدوس���ري  الصحة فيصل 
مشاركة أكثر من 4 آالف مشارك، 
ومرش���دات وطلبة م���ن وزارة 
التربية وعدد من اجلهات األخرى، 
الفتا إلى حرص الوزارة على تبني 
البرامج التي ترفع من مستوى 
الوعي الصحي، وإقامة األنشطة 
الصحية والتوعوية، ومشيدا في 
الوقت نفسه باملشاركة الفعالة 
للقط���اع اخل���اص وتوأمته مع 
القطاع احلكومي خلدمة املجتمع. 
وقال »ان املبادرة تهدف الى زيادة 
الوعي ل���دى مختلف ش���رائح 
املجتمع مبرض السكر وأسبابه، 
ومن اجليد أنها شهدت إقباال كبيرا 
من املشاركني إجراء الفحوصات 
املتعلقة بقياس مستويات السكر 
في الدم. والتجول داخل املعرض 

املقام على هامش املاراثون.

العاملي للمرض
وشددت العروج على أهمية 
زيادة التوعية والطرق الوقائية 
من املرض مبينة أنه يجب مقابلة 
املرض بالطرق الوقائية والتوعية 
الصحية فضال عن إدخال برامج 
صحية تغذوية مع زيادة النشاط 
البدني والرياضي للحماية من 
األمراض، مشيرة إلى أن شعار 
العام احلال���ي هو زيادة الوعي 
للسيطرة على املرض من خالل 
الثقاف���ة كم���ا أنه يج���ب على 
املؤسسات احلكومية املشاركة في 
مكافحة املرض مبينة أن االنشطة 
احلالية مثل املاراثون يجب دعمه 
حيث يساهم في إيصال الرسائل 
الصحية، مشيرة الى أن التوعية 
تساهم في حماية احلاالت والفئات 
املعرضة لإلصابة وذلك من خالل 
الزائد واحلمية  ال���وزن  خفض 

حي���ث ته���دف جلمع ع���دد من 
املعلومات الصحية حول املرضى 
ومتابعة احلالة الصحية قالت 
انه يجب عمل تسجيل للحاالت 
والذي يعتبر مهما كذلك عمل نظام 

عالجي ونظام توعوي.

إصابات جديدة

كم����ا أوضحت استش����ارية 
أمراض س����كر األطف����ال مبعهد 
دس����مان د.ع����زة ش����لتوت ان 
االحتفال يهدف إلى زيادة التوعية 
عن املرض حيث أصبح املرض 
شائعا ألنه يرتبط بازدياد انتشار 
معدالت السمنة والتي تنتج عن 
قلة احلركة بالدرجة األولى ولهذا 
نود لفت االنتباه إلى أن زيادة 
احلركة والنشاط البدني يقلالن 
من معدالت السمنة وبالتالي أيضا 
تقل معدالت اإلصابة بالس����كر 

ألعبر عن فخري بآالف املشاركني 
الذين خرجوا الى الشوارع صباح 
يوم أمس لتأكيد دعمهم لقضية 

تستحق الكثير من االهتمام.
وأضاف: كلنا ثقة بأن اليوم ما 
هو إال بداية اللتزام طويل األمد 
باتباع أسلوب حياة أفضل، وهو 
ما أظهره املش���اركون ألول مرة 
في مس���يرة »حارب السكري«، 
ونأمل من املبادرة أن يتم تسليط 
الضوء بالص���ورة الكافية على 
مرض السكري الذي يشكل تهديدا 
حقيقيا بالنسبة لنا جميعا، من 
اجل نش���ر الوعي بخطورة هذا 

املرض في كل أنحاء العالم. 
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ومن جهتها أكدت رئيس رابطة 
الس���كر ونائب مدير عام معهد 
دس���مان ألبحاث وعالج السكر 

من النوع الثان����ي وأضافت ان 
العوامل الوراثية والسمنة تؤدي 
إلى إصابة األطفال بسكر النوع 
الثاني، مبينة أن األطفال املصابني 
بس����كر النوع األول يعود ذلك 
ألس����باب مختلفة عن السمنة 
والوراثة، الفتة إلى أن 21 طفال 
يصابون بسكر النوع األول بني 
كل 100 ألف طفل حتت سن 15 عاما 
وقالت: كل عام لدينا ما يتراوح 
بني 80 و90 حالة اصابة جديدة 
كما تبلغ نس����بة االنتشار طفل 
واح����د بني كل 300 طفل مصاب 
بالنوع االول، مشيرة الى ان %90 
من االطفال يصابون بالنوع االول 
بينما 10% من االطفال يصابون 
بالسكر ألسباب اخرى مرتبطة 
بأم����راض او بالن����وع الثان����ي 
وتوقعت د.شلتوت ازدياد نسبة 
النوع الثاني من السكر بسبب 

د. مني���رة العروج أنه حس���ب 
إحصائيات منظمة الصحة العاملية 
فإن عدد املصابني بالسكر حول 
العالم وصل إلى 300 مليون كما 
أنه من املتوقع وصول األرقام في 
العام 2030 إلى 450 مليونا مشيرة 
إلى أن من بني كل 10أشخاص يتم 
تشخيص حالتني، الفتة الى أن 
دول اخللي���ج تعتبر من الدول 
العشر األوائل املصابة بالسكر 
عاملي���ا، ومبينة أن منظمة األمم 
املتحدة أوعزت للدول األعضاء 
بأن يتم وضع مرض السكر ضمن 
االهتمام���ات الصحية في الدول 
مع حتديد يوم الرابع عشر من 
نوفمبر يوم���ا عامليا لالحتفال 
بامل���رض كذلك زي���ادة البرامج 
الصحية للمرض، الفتة الى أن 
هناك أكثر من 160 دولة تشارك 
اليوم  بشكل سنوي في تفعيل 

الغذائية والرياضة املناسبة.
ولفتت إل���ى أن عدد مرضى 
السكر في البالد وصل من 140 
ال���ف مريض ومبعدل  إلى 150 
16% مش���يرة إل���ى أن الكويت 
وعددا م���ن دول اخلليج ضمن 
الدول العش���ر األوائ���ل األعلى 
في اإلصابة بالس���كر في العالم 
منها اململكة العربية السعودية، 
الكويت، عمان والبحرين، الفتة 
الى أنه يجب أن تكون هناك طرق 
توعوية وطرق ثقافية منها زيادة 
املعارض الصحية والرياضية، 
مبينة أن رابطة السكر ووزارة 
الصحة تقوم���ان بإعداد برامج 

بهذا الشأن.
وعن االتفاقية األخيرة التي مت 
توقيعها بني معهد دسمان وجامعة 
داندي للربط اإللكتروني وعدد 
من املراكز الصحية واملستشفيات 

حنان عبدالمعبود
أكد مدير معهد دسمان ألبحاث 
وعالج السكر، د.كاظم بهبهاني 
أن ممارس���ة الرياض���ة عنصر 
حيوي للوقاي���ة، والتحكم بداء 
السكري، مشيدا مببادرة القطاع 
اخلاص باملشاركة في نشر الوعي 
ومكافحة امل���رض، عبر تنظيم 
أنشطة تكافح األمراض وتلفت 
إلى كيفي���ة مقاومتها،  االنتباه 

وتالفي املضاعفات.
وقال بهبهاني ف���ي كلمة له 
ألقاها خالل احلفل الذي أقيم على 
مسرح اجلزيرة اخلضراء، التي 
ش���كلت خط النهاية للماراثون 
ال���ذي أقيم صب���اح أمس حتت 
عنوان »حارب السكري«، بتنظيم 
من مجموع���ة الندمارك الرائدة 
في جت���ارة التجزئة والضيافة 
باملنطقة، ورعاية وزارة الصحة 
ومعهد دسمان للسكري والتي 
انطلقت من نادي اليخوت وصوال 
إلى اجلزيرة اخلضراء مبسافة 
تقدر ب� 3 كيلومترات، وش���ارك 
فيها ما يقارب من 4000 مشارك 
بني رجال ونس���اء وأطفال. »ان 
املبادرة تستحق الثناء والتشجيع 
وتعتبر منوذجا ممتازا ملشاركة 
للقطاع اخلاص للحد من تفشي 
مرض السكر في املجتمع، حيث 
ان احملافظة على منط حياة صحي 
تعد الس���بب الرئيسي للوقاية 
من ه���ذا املرض، ومن هنا يدعم 
معهد دس���مان ه���ذا احلدث عن 
طريق نشر الثقافة للحد من داء 
السكر مع الوقاية والوعي العام 

في املجتمع.
ومن جانبه قال مدير العمليات 
التنفيذي ملجموع���ة الندمارك 
سيبال باسو »نحن سعداء بالدعم 
املسبوق الذي القته النسخة األولى 
من مس���يرة »حارب السكري« 
من جميع ش���رائح املجتمع في 
الكويت، وأغتن���م هذه الفرصة 

فريحة األحمد ترعى »صحة أبنائك« في نادي ضباط الجيش

لميس بال
حتت رعاية وحضور رئيسة اجلمعية الكويتية 
لالسرة املثالية الشيخة فريحة االحمد اجلابر أقامت 
اجلمعية الكويتية لالسرة املثالية بالتعاون مع 
نادي ضباط اجليش الكويتي محاضرة بعنوان 
»صحة أبنائك« بحضور رئيس النادي املقدم ركن 
سالم سعود اجلري وكل من د. موسى اجلويسر 
ود. عام���ر الصالح ود. س���عاد العريفان. بدأت 
احملاضرة بكلمة الدكتورة سعاد العريفان مرحبة 
باحلض���ور ومفتخرة بكونه���ا عضوة في جلنة 
اجلمعية الكويتية لالسرة املثالية وفرد من هذه 
االسرة الكرمية مع الشيخة فريحة االحمد، تالها 
د. موسى اجلويس���ر والذي اكد في بداية كلمته 
اهمية تقدير االم حي���ث قال: »دور االم مهم جدا 
باالضاف���ة لدور األب والذي ال ميكن مقارنته مع 
دور االم. حيث تناول د. اجلويسر مراحل االمومة 
م���ن احلمل إلى الرضاعة ومعاناة االم خالل هذه 

املراحل جميعها ليقدم للحضور ان حق االم في 
ثالثة أمور احلمل وال���والدة والتربية. وأضاف: 
»كل االمه���ات مثاليات ولكن لكل ام طريقتها في 
التربي���ة واملبالغة في احلنان تؤدي إلى التدليل 
املفرط، وهنا تكون االم بحاجة للثقافة والتعليم 
عن طريق تعليم االمهات لبناتهن العمل كما في 
الزمن املاضي واملشاركة في جميع اعمال املنزل 

لتؤهلهن ليكن امهات وزوجات صاحلات«.
من جانبه د. عامر الصالح قال »صحة االبناء البد 
ان تتوافق مع االسرة داخل البيت فبعض االمهات 
ال تتبع االس���اليب املناسبة أثناء احلمل والكثير 
منهن يقمن بالتدخني او اخذ بعض االدوية التي 
تؤث���ر على صحة االبناء، فإذا لم يتم االخذ بعني 

االعتبار فهذا رمبا يؤثر على صحة املولود.
وعبرت الشيخة فريحة االحمد عن سعادتها 
لتواجدها شاكرة بدورها رئيس النادي والقائمني على 

الدعم متمنية لهم املزيد من التقدم والنجاح.

»الداخلية« تشارك في »التبرع بالدم«
في إطار توجيهات وزير الداخلية الفريق الركن م. الشيخ جابر 
اخلالد املستمرة في التأكيد على الدور االجتماعي لوزارة الداخلية 
وان املؤسسة األمنية ترتبط وتتفاعل مع املجتمع وهي التوجيهات 
التي يتابعها عن قرب وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب، 
بدأت وزارة الداخلية في املشاركة في احلملة الوطنية للتبرع بالدم 

التي يقودها بنك الدم.
أعلن ذلك العميد محمد الصبر مدير إدارة اإلعالم األمني الناطق 
الرسمي باسم وزارة الداخلية. وأوضح العميد الصبر ان الوحدة 
املتنقلة للتبرع بالدم التابعة لبنك الدم ستتواجد يوم االثنني املقبل 
املوافق 2010/11/29 بأكادميية سعد العبداهلل للعلوم األمنية بدعوة 
من وزارة الداخلية في إطار املرحلة األولى ملشاركة وزارة الداخلية 

بقطاعاتها املختلفة في احلملة الوطنية للتبرع بالدم.
وأضاف ان هذه املرحلة س���تتلوها مراحل أخرى تتواجد فيها 
الوح���دة املتنقلة للتبرع بالدم في العديد م���ن القطاعات األمنية 
ترسيخا للدور االجتماعي للمؤسسة األمنية واملجتمع الذي تنتمي 

إليه وترتبط به، وتعمل من اجل تأكيد أمنه واستقراره.

أكثر من ألف عملية قلب في »الدبوس«
اج���رى مركز س���لمان الدبوس المراض القلب في مستش���فى 
العدان اكثر من الف عملية ما بني قس���طرة عالجية وتشخيصية 
وتركيب صواعق وبطاريات وجراحة القلب املفتوح خالل س���نة 

من افتتاحه.
وق���ال رئيس وحدة القلب في املركز الدكتور مصطفى رضا ل� 
»كونا« امس مبناس���بة مرور نحو عام على افتتاح املركز انه مت 
اجراء 660 قسطرة تشخيصية و330 قسطرة عالجية في حني مت 
اجراء 21 عملية لتركيب صواعق وبطاريات للقلب اضافة الى 41 

جراحة قلب مفتوح.
وذك���ر د.رضا ان عدد املرضى املراجعني في عيادات القلب بلغ 
اكثر من 18 الف مراجع اضافة الى ان مجموع مرضى العناية املركزة 

واجنحة القلب بلغ نحو 2300 مريض.
وب���ني ان املركز يضم كفاءات عالية م���ن األطباء املتخصصني 
يشاركهم العمل استشاريون زوار يتم استقطابهم من أفضل املراكز 

العاملية لتشخيص وعالج احلاالت املرضية واجراء العمليات.


