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د.سلوى اجلسار في مقدمة احلضورد.يوسف النصف يلقي كلمته 

عبداهلل الهيفي

خالل افتتاح الدورة التدريبية األولى لتأهيل مدربات للفحص الذاتي للثديافتتاح االجتماع التحضيري الـ 23 للجنة التعاون الكهربائي تمهيدًا لالجتماع الوزاري غدًا

الجسار: مشروع الربط الكهربائي أحد المشاريع 
الرائدة من ثمار التعاون الخليجي المشترك

النصف: التوعية الصحية تنقذ المرضى وتخفف معاناتهم

حنان عبدالمعبود
أكد الوكيل املساعد لشؤون الصحة العامة 
د.يوس����ف النصف أن التوعية الصحية هي 
حج����ر الزاوية في جن����اح أي برنامج صحي 
إذا بدأت التوعية في س����ن مبكرة ملا لهذا من 
انعكاس ايجابي على صح����ة األمم واألفراد، 
موضحا أن التوعي����ة الصحية تنقذ املرضى 
وتخفف من معاناتهم ومعاناة ذويهم إضافة 
إلى أنها توفر الكثير من األموال التي تصرف 
على اخلدمات الصحية والتي ميكن االستفادة 
منها في مجاالت صحية أخرى »درهم وقاية 

خير من قنطار عالج«.
جاء ذلك خالل الكلمة التي ألقاها في افتتاح 
الدورة التدريبية االولى لتأهيل مدربات من 
مدرسات وزارة التربية حول الفحص الذاتي 
للثدي حتت شعار »التوعية هدف تربوي« 
واخلاصة بتدريب الطالبات بالسنة النهائية 
للمرحلة الثانوية، والتي ناب فيها عن وزير 
الصحة د.هالل الساير، وقال »إن هذا التآلف 
اخلماسي بني وزارة الصحة ووزارة التربية 
ومنظمة الصحة العاملية واالحتاد اخلليجي 
ملكافحة السرطان واجلمعية الكويتية ملكافحة 
التدخني والسرطان لتدريب بناتنا في السنة 
النهائية للمرحل���ة للثانوية حول التوعية 
من مرض س���رطان الثدي وتدريبهن على 
كيفية التعرف على األورام منذ بداية تكوينها 
سيؤدي بال شك مع مرور السنني إلى خلق 
وعي صحي كامل لدى املجتمع الشبابي حتى 
إذا ما بلغن الس���ن التي تزداد فيها نس���بة 
وقوع س���رطان الثدي تكون لديهم القدرة 
على اكتشافه في مراحله املبكرة حيث تكون 
نسبة العالج منه مرتفعة جدا وكذلك يخفف 
من املضار اجلانبية للعالج مما يؤهل املرأة 
لكي تعود بس���رعة إل���ى حياتها الطبيعية 
بالش���فاء التام مع احملافظ���ة على تكوينها 

اجلسدي كامال«.

 ولفت الى ان هذا البرنامج يهدف الى تدريب 
14 أل����ف طالبة في الس����نة النهائية للمرحلة 
الثانوية من هذا العام ويعتبر مجهودا وإجنازا 

صحيا كبيرا يدعو الى الفخر.
 ومن جانبه اكد رئي����س جمعية مكافحة 
التدخني والس����رطان د.عبدالرحمن العوضي 
اهمية عمل حملة مكثفة لسرطان الثدي لدى 
النس����اء وذلك للقضاء عليه بطريقة نهائية 
مشيرا الى ان الدورة جاءت بناء على طلبهم 
كجمعية بتدريب الفتيات في املرحلة الثانوية 
لإلملام بالفحص الذاتي وهو بداية الكتش����اف 
امل����رض حيث مت ذلك بالتنس����يق مع وزيرة 
التربية بالتحرك الى تدريب املدرسات والالتي 

بدورهن يقمن بتدريب الفتيات.
 بدوره، أكد رئيس جمعية االورام الكويتية 
د.خالد الصالح ان سرطان الثدي ميثل هاجسا 
كبيرا للمرأة ف����ي كل دول العالم الفتا الى ان 
هناك امرأة ستصاب من كل 14 امرأة في الواليات 
املتحدة بهذا املرض، اما في الكويت فقد شاهد 
وقوع املرض زيادة مضطردة مما يجعل سرطان 
الث����دي في الكويت اس����وة ببقية دول العالم 
مش����كلة صحية حتتاج ال����ى تضافر اجلهود 
جميعه����ا من اجل صحة امل����رأة التي لها دور 

كبير في املجتمع.
 واض����اف ان االحتاد اخلليج����ي ملكافحة 
الس����رطان اس����تفاد من الفكرة التي تقدم بها 
د.عبدالرحمن العوضي وحرصه على اال تتخرج 
أي فتاة في الثانوية العامة اال وتكون واعية 
ومدربة على معرفة جسدها بتفاعل من منظمة 
الصحة العاملية ممثلة باملكتب اإلقليمي لشرق 
املتوسط واالحتاد اخلليجي ملكافحة السرطان 
معلنا عن توقيع اتف����اق ثنائي لتفعيل هذه 

الفكرة في منطقة اخلليج العربي.
واشار الى افتتاح اول دورة متمنيا ان تستمر 
لسنوات طويلة حيث ان الهدف النهائي يتمثل 
بخلق مجتمع نسائي واع ومدرب فيما يتعلق 

بسرطان الثدي مشددا على اهمية االستمرار 
بتوعية كل فتاة تصل الى املرحلة النهائية في 
الثانوية العامة والالتي يبلغ عددهن في هذا 
العام حوالي 14 أل����ف طالبة بدعم من وزارة 
التربية والصحة ومؤسس����ة الكويت للتقدم 

العلمي وحملة كان التوعوية.
 وقال الصالح »اننا في االحتاد اخلليجي 
ملكافحة الس����رطان وجدنا من دولة الكويت 
ومن اململكة العربية السعودية رغبة في بدء 
هذا املشروع ولدينا ايضا اتصاالت مع دولة 
قطر لتفعيل هذه الفك����رة بحيث تصبح كل 
فتيات اخلليج، مشيرا الى ان الهدف النهائي هو 
تخفيض نسبة القدوم املتأخر من 50% حاليا 
الى حوالي 15% مما يعني ان نس����بة الشفاء 
سترتفع من 30% من القدوم املتأخر الى ما ال 

يزيد على 80% من القدوم املبكر.
 وم����ن جانبها ابدت عض����و مجلس االمة 
د.سلوى اجلسار اس����فها لتأخر البالد لتبني 
الدورات التي تساعد في الكشف عن االمراض 
خاصة انها اصبحت امراضا عاملية تهدد صحة 
املرأة الفتة ال����ى ان دول مجلس التعاون مع 
االحتاد اخلليجي ملكافحة السرطان ومنظمة 
الصحة العاملية بدأوا بصورة مبكرة وان آخر 
تلك الدورات التي حضرتها بنفسها حول املرض 
قد عقدت في أبوظبي مشددة على اهمية البدء 

وعدم التأخر في مثل هذه املواضيع.
 وشددت على اهمية هذه الدورات اخلاصة 
بالكشف املبكر ووضعها ضمن االولويات التي 
يجب ان يكون العم����ل التربوي هو التوعية 
إليصال الثقافة التوعوية بهدف احملافظة على 
الصحة العامة، كما ان النس����اء يجب عليهن 
احملافظة على اجسامهن التي اصبحت مهددة 
بأمراض خطيرة واشهرها سرطان الثدي الذي 
اعطى احصائي����ات كبيرة ومخيفة مبينة انه 
يجب ازالة اخلوف واخلجل عن املرأة في الكشف 

عن تلك االمراض.

دارين العلي
افتتح امس االجتماع التحضيري 
الكهربائي  التعاون  ال� 23 للجنة 
واملائي اخلليج����ي في فندق جي 
دبلي����و ماريوت حض����ره وكالء 
وزارات الكهرباء في دول مجلس 
التعاون اخلليجي متهيدا لالجتماع 
الذي سيعقد غدا الثالثاء لوزراء 
الذين  الكهرباء واملاء اخلليجيني 
سيبحثون عدة قضايا ويتخذون 
قرارات متعددة ابرزها فيما يتعلق 
بالربط اخلليجي ومناقشة اقرار 

تعرفة لتبادل نقل الطاقة.
وأك����د وكي����ل وزارة الكهرباء 
وامل����اء م.أحمد اجلس����ار أن لقاء 
وكالء الكهرب����اء مجلس التعاون 
اخلليجي جاء تعزيزا واستكماال 
لالجنازات التي حتققت في املرحلة 
السابقة ولعل من ابرزها تدشني 
مشروع الربط الكهربائي اخلليجي 
الذي يعد أحد املش����اريع الرائدة 
التعاون املش����ترك بني  من ثمار 
دولنا، مشيرا الى اهمية تأسيس 
اللجنة االستشارية والتنظيمية 
للمجلس املنبثقة عن توقيع اتفاقية 
الرب����ط الكهربائ����ي. واضاف في 
أن  افتتاح االجتماع  كلمته خالل 
تأسيس اللجنة املذكورة سيسهم 
في وضع السياسات واخلطوات 
التنفيذي����ة لدعم وتطوير فرص 
وأس����اليب التعاون، الفتا الى ان 
من نتاج اعمالها إقرار الدراس����ة 
اخلاصة بالتعريفات والرسوم التي 
ستطبقها هيئة الربط الكهربائي 
واعتماد كود شبكة الربط الكهربائي 

اخلليجي للعمل مبوجبه.
م����ن جانب����ه، ق����ال الرئيس 
الربط اخلليجي  التنفيذي لهيئة 
للكهرباء واملاء عدنان احمليس����ن 
ان الربط الكهربائي اصبح واقعا 
بني دول مجلس التعاون اخلليجي 
وذلك من خالل تش����غيل املرحلة 

االولى بني الكوي����ت ودولة قطر 
واململكة العربية السعودية ومملكة 
البحري����ن. وقال احمليس����ن على 
هامش االجتماع ان هذا االجتماع 
الدولة  يعقد بشكل س����نوي في 
التي تترأس الدورة الفتا الى ان 
الربط اخلليجي من اهم العناصر 
التي يهتم بها الوزراء اخلليجيون 
ولهذا نحتاج الى تعزيز هذا النظام 
لتفعيل العمل به بعد ان بات في 

مرحلة التشغيل.
وبني ان����ه مت التنس����يق بني 
البحرين والس����عودية والكويت 
وقطر خالل املوسم املنصرم في 
عملية الربط اخلليجي ما اسهم في 
عدم انقطاع التيار الكهربائي عن 
اي من الدول املذكورة وذلك بفضل 
التنسيق اخلليجي وموازنة االنتاج 
واالستهالك، الفتا الى انه سيتم في 
النصف األول من العام املقبل ربط 
االمارات بالشبكة الرئيسية تتبعها 
سلطنة عمان اما عن طريق شبكة 
االمارات او بشكل مباشر. ولفت 
إلى ان االجتماع ش����هد مناقشة 6 
بنود مهمة ابرزها معايير الشبكة 
التي متت دراستها من قبل اللجنة 

االستشارية والتنظيمية ووقعت 
3 قرارات بهذا الشأن سيتم رفعها 
الى اجتماع الوزراء املنعقد يوم غد 
القرارها من قبلهم، مشيرا الى ان 
الوزراء سيعتمدون 3 نقاط رئيسية 
في مجال الربط وس����يتم وضع 
شروط جزائية ملن ال يعمل بها، 
الفتا الى وجود رغبة في تصدير 
الربط في جمي����ع الدول العربية 
وهذا ما تقوم ب����ه جامعة الدول 
العربية من خ����الل متويل البنك 
الدولي واجلامعة ومن املتوقع ان 
تكون تكلفته مليارا ونصف املليار 
دوالر. وحول انشاء محطة لتوليد 
الكهرباء عن طريق الطاقة النووية 
لف����ت الى ان هناك دولة خليجية 
قطعت شوطا كبيرا في هذا األمر، 
الفتا الى انه في حال استمرار الربط 
اخلليجي بهذا النجاح فانه يعتبر 
دافعا كبيرا العتماد هذا األسلوب 
في توليد الطاقة. وأعرب عن أمله 
في اجن����از وتوقيع عقد التعرفة 
لتبادل نقل الطاقة ما سيساهم في 
نقل الكهرباء بآلية سهلة ومريحة 
وسريعة، مبينا ان اول تيار اطلق 
من الكويت في شهر فبراير 2008 

لتجربة الربط اخلليجي ما اكد جناح 
هذه التجربة اخلليجية باالضافة 
الى جتربه اخرى ربطت اخلليج 
كش����بكة واحدة خالل شهر 6 في 
عام 2009. وأكد ان قرارات القيادات 
اخلليجية ادت إل����ى هذا النجاح 
الكبير ونحن العاملني في الهيئة 
نتلمس اهمية ه����ذا الربط الذي 
ستجني دول املنطقة فوائده خالل 
املرحلة املقبلة. وبدوره، شدد مدير 
ادارة التشغيل والصيانة في هيئة 
الكهربائي اخلليجي أحمد  الربط 
االبراهيم على اهمية اقرار قضية 
التعريف والرس����وم التي تعتبر 
مرحلة مكمل����ة للمرحلة االولى، 
معربا عن امله في ان يتم االتفاق 
عليها من قبل الوزراء، مشيرا إلى 
ان هيئة الربط تعمل على مترير 
الطاق����ة وليس نقله����ا. واضاف 
االبراهي����م أن الرب����ط الكهربائي 
ساعد كثيرا بني الدول على تخطي 
احلوادث املتكررة للشبكة وذلك من 
خالل دعم الدول احملتاجة للكهرباء 
ففي عامي 2009 و2010 مت التنسيق 
بني الدول ولم حتدث أي انقطاعات 

بسبب التوليد.

  المحيس�ن: تجرب�ة الرب�ط انطلقت بأول تيار م�ن الكويت وأصبح�ت واقعًا
بين دول التعاون عبر تشغيل المرحلة األولى بين الكويت وقطر والسعودية والبحرين

  الجس�ار: بلدن�ا متأخر ف�ي تبني دورات الكش�ف عن األم�راض مبكرًا

الهيفي لفتح مستوصف العارضية على مدار 24 ساعة

»الصحة« تنظم ورشة عمل حول التهاب الكبد الوبائي

جناح لألطفال في »العدان« بسعة 32 سريراً بتبرع من »إيكويت«

افتتاح مركز الدوحة بعد إعادة تأهيله بتكلفة 300 ألف دينار

ثمن مختار منطقة العارضية عبداهلل الهيفي 
زيارة وزير الصحة د.هالل الساير حلوادث مستشفى 
الفرواني���ة واطالعه على حج���م الضغط الكبير 
على املستشفى مشيدا بتلمس الوزير الحتياجات 

محافظة الفروانية من اخلدمات الصحية.
وش���كر الهيفي وزير الصحة على توجيهاته 
الفورية لإلدارة الصحية بزيادة الهيئة التمريضية 
وغرف احلوادث في املستشفى عقب رؤيته للضغط 
الكبير من املراجعني على املستشفى الذي يخدم 
مبفرده ثلث سكان الكويت. وأعرب مختار منطقة 

العارضية عن أمله في تنفيذ وزارة الصحة اقتراحه 
بفتح مستوصف العارضية على مدار 24 ساعة 
الستيعاب كثافة املراجعني وتخفيف الضغط على 
مستش���فى الفروانية. ورأى الهيفي انه إذا كانت 
وزارة الصحة اعتمدت فتح مستوصفني 24 ساعة 
في كل محافظة فإن الفروانية حتتاج الى فتح 4 
مس���توصفات على مدار الساعة كون املستشفى 
اخلاص بها يخدم مبفرده قرابة مليون ش���خص 
ليكون ذلك أحد احللول في تخفيف الضغط على 

مستشفى الفروانية.

حنان عبدالمعبود
أعلنت مدير ادارة الصحة العامة بوزارة الصحة د.فاطمة السعيدي 
ان مش����روع املس����ح الصحي اللتهاب الكبد الوبائي يقام ألول مرة في 
وزارة الصحة بالكويت ويستغرق من سنتني الى ثالث سنوات، وذلك 
في إطار سياس����ة الترصد الصحي الوطني، مبينة ان الهدف منه هو 
القياس الفعلي ملدى انتش����ار املرض في املجتمع الكويتي على أساس 
أسس ونتائج علمية واضحة. جاء هذا عقب ورشة العمل التي أقيمت 
صباح أمس حول املسح الصحي اللتهاب الكبد الڤيروسي بفندق جي 

دبليو ماريوت وحضرها 60 طبيبا من أطباء الصحة العامة.
وقالت الس����عيدي: ان مفهوم الترصد الصحي الوطني يقيس مدى 
انتشار مرض ما في املجتمع وال ميكن ان نحكم على مرض معد أو غير 
معد دون قياس مدى انتشار املرض، موضحة ان عمل الصحة العامة 
يق����وم على التوعية الصحية والتطعيمات باالضافة الى عمل الترصد 
واملس����ح الشامل لالمراض، ومؤكدة ان أي احصاء دون املسح الشامل 
والترصد ال يعطي نتائج كافية التخاذ أي قرارات حاس����مة مستقبال 

في الوقاية والعالج.
وأضافت: قمنا باختيار املسح عن مرض التهابات الكبد الڤيروسي 
مل����ا له من أهمية قصوى في املجتمع الكويتي، ومن املنتظر ان يتوالى 
املس����ح حول أمراض س����ارية أخرى مثل الدرن واحلصبة الى جانب 
االمراض غير السارية مثل سرطان القولون الذي يجد البعض انتشاره 
في الكويت في اآلونة االخيرة، وقد بدأنا بتصميم مشروع مسح صحي 
ملرض االلتهاب الكبدي الڤيروسي، واملشروع ما بني التصميم واالنتهاء 
منه متاما بنتائجه من املتوقع ان يستغرق من عامني الى ثالثة أعوام 
وهي فترة زمنية معقولة جدا باملقارنة مع املشروعات العاملية. وعلى 
جانب آخر، كشفت د.السعيدي عن نسبة االصابة بانفلونزا اخلنازير 
في البالد بنس����بة 1 من بني 100 ألف حالة، الفتة الى ان نسبة االصابة 
بانفلونزا اخلنازير أثناء انتش����ار الوب����اء في العام املاضي كانت 270 
حالة من بني 100 ألف حالة، وأشارت د.السعيدي الى اتخاذ االنفلونزا 
املوس����مية في البالد أش����كاال مختلفة كل عام، ورمب����ا طالت انفلونزا 

اخلنازير بعض املرضى هذا العام، إال ان البعض جتاوزها.

افتتح مستشفى العدان جناحا خاصا باألطفال بسعة 32 سريرا 
بتبرع من ش���ركة »ايكويت«. وقال مدير منطقة االحمدي الصحية 
د.فهد الفودري عقب االفتتاح ان »نقلة نوعية يشهدها املستشفى 
في اآلونة األخيرة وهو مستمر في تطوير خدماته والتوسع مببانيه 
على مختلف األصعدة«. وأش���اد د.الفودري بدور ش���ركة ايكويت 
وتعاونه���ا مع وزارة الصحة من خ���الل تبرعها الكرمي بإجناز هذا 

اجلناح الذي جهز بأحدث االجهزة الطبية املتقدمة.

وأضاف ان هذه املشاريع ترمز الى الرؤية الثاقبة لقيادات الشركة 
وإدراكهم املس���ؤولية املجتمعية نحو املش���اركة االيجابية بخطط 
وبرامج التنمية واالس���تثمار في مجال الرعاية الصحية وإدراكهم 
بأن الصحة مسؤولية مشتركة. وذكر انه ستكون هناك زيادة إلعداد 
الطواقم الطبية من أطباء وممرضني في أقسام احلوادث والطوارئ 
في املستش���فى خالل الفترة القريبة املقبلة، مؤكدا حرص الوزارة 

على تطوير اخلدمات الصحية واالرتقاء بها.

حنان عبدالمعبود
في إطار اعادة تأهيل املستشفيات واملراكز الصحية اعلن مدير 
إدارة العالقات العامة واالعالم بوزارة الصحة فيصل الدوسري عن 
افتتاح مركز الدوحة الصحي اخلميس 2 من ديسمبر 2010 الساعة 
12.30 ظهرا، برعاية وزير الصحة د.هالل الس���اير. وبني الدوسري 
ف���ي تصريح صحافي ان املركز قد بدأ تش���غيله الفعلي امس بعد 
اجراء التوس���عة والصيانة املركزية، وان التكلفة االجمالية إلعادة 
التأهيل قاربت 300 ألف دينار، وقال إن املركز يقدم اخلدمات الصحية 

لساكني منطقتي الدوحة والصليبخات يوميا طيلة ايام االسبوع مبا 
فيها العطل الرس���مية من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 12 ليال، 
وذكر ان املركز يشتمل على 5 عيادات ممارس عام و2 عيادة اسنان 
وعيادة لوقاية الفم واالسنان، ويضم 2 عيادة صحة وقائية للتطعيم 
العام وعيادة تطعيم الدرن وغرفة ملفتشي الصحة الوقائية، ويقدم 
خدمة الصحة الوقائية والتطعيم، كما يحتوي املركز على خدمات 
طبية مس���اندة مثل التمريض للرجال والنساء واالطفال واخلدمة 

الصيدالنية واخلدمة اإلدارية واالستقبال والعالقات العامة.

)محمد ماهر(د.مشعان العتيبي وم.أحمد اجلسار وعدنان احمليسن مع املشاركني في االجتماع


