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تكرمي هند الغربللي من مستشفى السيف

تكرمي وكيل الوزارة د.راشد الرشود

جانب من مشاركة النقابة في حملة التبرع بالدم

مشاركون في املاراثون

العوضي: 27% اإلصابة بالروماتيزم بعد سن الـ 15
حنان عبد المعبود

أك���د رئيس رابط���ة أمراض 
الروماتيزم االستشاري مبستشفى 
األميري د.عادل العوضي أن هناك 
دراسة حول أمراض الروماتيزم 
في الكويت تشير إلى أن اإلصابة 
باملرض بعد سن اخلامسة عشرة 
بلغت 27%، بينما اإلصابة بالذئبة 
احلمراء بلغت واحدا بني كل ألف 
ممن لديهم إصابة بالروماتيزم، 
مما يشكل عبئا اقتصاديا كبيرا 
على الدولة، مضيفا أن التشخيص 
املبكر يخفف من هذا العبء، مما 
يوجب االهتمام بالتوعية داخل 
املجتمع عن أمراض الروماتيزم 
وكيفية تشخيصها واألدوية التي 

تتم املعاجلة بها.
وأض���اف العوض���ي ف���ي 
تصريح له على هامش ماراثون 
أقامته رابطة أمراض  للمش���ي 
الروماتيزم أم���س حتت رعاية 
الس���اير،  وزير الصحة د.هالل 
التطوعي  العمل  ورئيسة مركز 
الشيخة أمثال األحمد وعدد من 
الش���ركات الطبية، أن املاراثون 
يقام مبناسبة االحتفال باليوم 
العاملي للروماتيزم، ومش���يرا 
إلى أن اختيار هذا اليوم إلقامته 
جاء نظرا إلى الطقس اجليد الذي 
يشجع على املشي، وقال »حرصت 
الرابطة على أن يشتمل على يوم 
مفتوح ملمارسة أكثر من نشاط 
وليس املشي فقط، حيث هناك 
مس���ابقات وتوزيع جوائز كما 
يتواجد أطباء روماتيزم لتقدمي 
استش���ارات طبية واإلجابة عن 

أي استفسار«.
االصاب���ة  أس���باب  وع���ن 
بالروماتي���زم ق���ال ان أمراض 
الروماتيزم تتج���اوز 400 نوع 
يختلف املس���بب باختالف نوع 
املرض، فهناك أمراض تنتج عن 
خلل في اجلهاز املناعي مثل التهاب 
الروماتوي���د والذئب���ة احلمراء 
والروماتي���زم العضلي، وهناك 
ما ينتج عن خش���ونة املفاصل 
مثل االلتهاب العضلي وينتج عنه 
تآكل الغضاريف التي حتدث في 
كبار السن ومرض التهاب املفاصل 
الذي يصيب الكبار والصغار ما 
بني 20 و50 عاما، وهناك أمراض 
تنتج عن ڤيروسات وميكروبات، 
الفقري  العم���ود  وروماتي���زم 
الذي ينتج عن أمراض قولونية 
وأمراض نتيجة خلل في الغدد 
الصماء مشيرا إلى أن األمراض 
الس���رطانية قد تصي���ب أيضا 

األمراض الروماتيزمية.
من جانبها بينت استشارية 
الروماتيزم مبستشفى  امراض 
األميري ورئيس اللجنة املنظمة 
للماراثون د.أديب���ة احلرز، أن 
املاراثون أحد األنش���طة لرابطة 
الكويتية، موضحة  الروماتيزم 
أنه نظم متاشيا باالحتفال اخلاص 
بيوم الروماتيزم العاملي برعاية 
وزي���ر الصحة د.هالل الس���اير 
التطوعي  العمل  ورئيسة مركز 
الش���يخة أمثال األحم���د وعدد 
من الش���ركات الطبية اخلاصة، 
وقالت »تهدف الرابطة إلى إبراز 
الدور الرياضي في تعزيز العمل 
الصح���ي واحلماي���ة من مرض 
الروماتي���زم، كذلك تعزيز دور 
التغذية الصحية السليمة التي 
حتتوي عل���ى امل���واد الغذائية 
املفيدة واخلضراوات والفواكه 
واألس���ماك، كذل���ك للتقليل من 
الدهون واملواد الدهنية والدسمة 

الس���ريعة  الغذائية  والوجبات 
فضال عن اإلقالع عن التدخني الذي 
يعتبر عامال مساعدا في أمراض 
الروماتيزم، أيضا العامل النفسي 
والقلق يش���كالن احد املسببات 
الرئيسية لألمراض«، وكشفت 
د.احلرز أن اإلحصائية األخيرة 
البالد ذكرت  ف���ي  التي أجريت 
أن نسبة الروماتيزم والتهابات 
املفاصل والعضالت لدى النساء 
وصلت ال���ى 36% والذكور %20 
مبينة أن املرض يهدد حياة %39 
من األشخاص وذكرت أن هناك 
تطورات كثيرة حدثت أخيرا حول 
الروماتيزم من  أم���راض  عالج 
خالل إدخال األدوية البيولوجية 
احلديثة، حي���ث تعتبر كفاءتها 
عالي���ة في التعام���ل مع اخللل 
املرضي ف���ي اجلهاز املناعي كما 
تعتبر أعراضه اجلانبية قليلة، 
الفت���ة الى أن األدوية الس���ابقة 
حتتوي على الكورتيزون الذي 

يؤدي إلى أضرار باستخدامه على 
املدى الطويل منها اجللوس على 
الكراس���ي املتحركة، معتبرة أن 
األدوية احلديثة لم جتعل هناك 
فرقا ب���ني مرض���ى الروماتيزم 
واألصحاء، حيث ال توجد إعاقات 

وال تشوهات.
كما اشارت د.أديبة إلى ان عدد 
املشاركيني في املاراثون جتاوزت 
األلف مشارك، الفتة إلى أن الرابطة 
العاملي  حتتفل كل عام بالي����وم 
للروماتيزم غي����ر انها ألول مرة 
تقيم ماراثون للمشي لالحتفال 

باليوم العاملي.
وعن مرض الروماتويد أوضحت 
د.احلرز إل����ى أن آخر إحصائية 
للبالد تتوافق م����ع اإلحصائية 
العاملي����ة من حيث إصابة 1% من 

أهالي الكويت باملرض.
من جهته أكد طبيب األمراض 
الباطنية والطب الوقائي واملسؤول 
بسيارة الفحص املتنقلة د.تيسير 
العاصي أن هناك نسبة كبيرة من 
املصابني بأمراض الكوليسترول 
والسكر والضغط وال يعلمون 
بإصابته���م إال من خالل فحص 
ب���ه باملصادف���ة مثل  يقومون 
مناس���بة اليوم، مبينا أن هناك 
أيضا الكثير يعلمون عن مرضهم 
ولكنهم غي���ر منتظمني بالعالج 
ونصحهم باملشي مشيرا الى أن 
ممارسة رياضة املشي بانتظام من 
شأنها التغيير كثيرا والتأثير على 
الصحة بشكل ايجابي باإلضافة 
إلى االمتناع عن التدخني واالهتمام 
بالتغذية الصحية حيث ينتج عن 
عدم اتباعها الكثير من املشاكل 

الصحية.

أوضح خالل ماراثون أقامته رابطة أمراض الروماتيزم أن أنواعه تتجاوز 400

الرشيدي: لجنة لحصر الموظفين اإلداريين العاملين
في »الصحة« ممن لم ُيصرف لهم أي كادر أو مكافأة

حنان عبدالمعبود
صرح الوكيل املساعد للشؤون االدارية 
بوزارة الصحة مرزوق الرشيدي للصحافيني 
على خلفية ما نشر في بعض الصحف حول 
عدم جدية وزارة الصحة في املطالبة بكادر 
لالداريني العاملني بالوزارة بأن هذا االمر 
عار عن الصحة، كون وزارة الصحة ممثلة 
بوزير الصحة د.هالل الساير ووكيل الوزارة 
د.ابراهيم العبدالهادي وجميع قياديي الوزارة 
ال يألون جهدا في املطالبة بحقوق املوظفني 
بوزارة الصحة على اختالف ش���رائحهم 
وتخصصاتهم املهنية، سواء كانوا اداريني او 
اطباء او فنيني او هيئة متريضية وغيرها، 
وذلك اميانا منهم بأهمية الدور الذي يقوم 
به العاملون بالوزارة كون وزارة الصحة 
ذات طبيعة عمل خاصة ألنها تخدم جميع 

قاطني الكويت من مواطنني ومقيمني على 
حد سواء.

لذلك، فإن الوزارة لم تتوان في السعي 
احلثيث وراء املطالبة بحقوق جميع العاملني 
فيها وبناء على ما صدر من قرارات من مجلس 
اخلدمة املدنية بصفته السلطة املهيمنة على 
ال���وزارات والهيئات احلكومية وليس من 
حق اي وزارة صرف اي كادر اال بعد اعتماد 
مجلس اخلدمة املدنية، ويتم تنفيذه من قبل 
الوزارة او اجلهات املعنية باملوضوع، وقد 
عمدت وزارة الصحة على تطبيق كل القرارات 
الصادرة من ديوان اخلدمة املدنية ومنها قرار 
مجلس اخلدمة املدنية اخلاص باملوظفني 
الكويتيني احلاصلني على املؤهل اجلامعي 
تخصص محاس���بة وتخصص حقوق او 
شريعة والعاملني الكويتيني في مجال نظم 

وتقنية املعلوم���ات وتخصص االحصاء، 
وكذلك الكويتيون حملة الدبلوم تخصص 
محاس���بة ويعملون في مجال تخصصهم 
وايض���ا وفي مجال الس���كرتارية الطبية 
والس���جالت الطبية، باالضافة الى صرف 
مكافآت تش���جيعية للموظفني الكويتيني 

العاملني في مجال املوانئ البحرية.
بالبدء باجراءات  الرش���يدي  كما بشر 
صرف كوادر اخرى للعاملني في مجال كل 
من اخلدمة االجتماعية وتعديل املسميات 
الوظيفية للعاملني في مجال نظم وتقنية 
املعلومات، هذا باالضافة الى تطبيق كادر 
املوظف���ني الكويتيني م���ن حملة املؤهالت 
التجاري���ة اجلامعية غير التخصصية في 
مجال احملاسبة )تس���ويق � ادارة اعمال � 
اقتصاد(، وكذلك حاملو الدبلوم التجاري 

مبختلف التخصصات غير احملاسبة )تأمني 
� بن���وك( وحملة ال���دورات التدريبية في 
التخصصات التجارية )احملاس���بة � غير 

احملاسبة(.
وأعلن الرشيدي عن اصدار وكيل وزارة 
الصحة د.ابراهيم العبدالهادي قرارا بتشكيل 
الوكيل املساعد للشؤون  جلنة برئاس���ة 
االدارية وذلك حلصر جميع فئات املوظفني 
االداريني الكويتيني العاملني بوزارة الصحة 
الذين لم يتم صرف اي كادر او مكافأة لهم 
متهيدا لبحث واعداد كادر لهم لعرضه على 
ديوان اخلدم���ة املدنية للنظر في اعتماده 
من قبل مجلس اخلدم���ة املدنية، مطمئنا 
املوظفني بوزارة الصح���ة الى ان الوزارة 
لن تدخر جهدا في السعي القرار كل حقوق 

املوظفني.

الخياط: انطالقة مؤتمر البناء الحديث للمستشفيات
تتزامن مع البدء بمشاريع التنمية العمالقة للقطاع الصحي

أعلنت اللجنة املنظمة ملعرض 
ومؤمتر البناء احلديث للمستشفيات 
عن االستعداد إلطالق الدورة الثانية 
للمؤمت����ر واملعرض املصاحب له 
خالل الفترة من 17 الى 18 يناير 2011، 
وذلك حت����ت رعاية وزير الصحة 
د.هالل الساير وبالتعاون مع معهد 
الكويت لألبحاث العلمية وقس����م 
الكويت  املدنية بجامعة  الهندسة 
وتنظمه ش����ركة »يونيفرس����ال« 
العاملية للمع����ارض واملؤمترات 
الثانية، وذلك في مركز  للس����نة 
املؤمترات بفندق موڤنبيك – املنطقة 
احلرة. وبهذه املناسبة، قال رئيس 

اللجنة العلمية للمؤمتر د.حسني اخلياط في تصريح 
صحافي ان انطالقة هذا املؤمتر تأتي تزامنا مع إطالق 
مشاريع التنمية العمالقة التي يعتزم القطاع الصحي 
البدء فيها وخاصة اخلطط التي أعدتها وزارة الصحة 
بزيادة السعة السريرية للمستشفيات احلالية لتصل 
إلى 3360 سريرا، وذلك عبر إنشاء وجتهيز أكثر من 
9 أبراج ملحقة باملستش����فيات احلالية، حيث سيتم 
طرح تلك املناقصات في يناير املقبل في مستش����فى 
األمي����ري وذلك وفق تأكيدات املس����ؤولني في وزارة 
الصحة. وأوضح اخلي����اط ان هذا املؤمتر واملعرض 
املصاحب له يهدفان إلى تش����جيع الشركات احمللية 
والعاملية املتخصصة في بناء وجتهيز املستشفيات من 

استعراض أعمالها وخبراتها أمام 
املسؤولني في وزارة الصحة ووزارة 
اإلشغال باإلضافة إلى القطاع الطبي 
اخلاص، مشيرا إلى مشاركة عدد 
من كبريات الشركات املتخصصة 
في عدد م����ن املجاالت ذات الصلة 
وهي املقاوالت اإلنشائية ومقاوالت 
املباني اجلاهزة ومقاوالت الكهرباء 
وامل����واد اخلصوصية وش����ركات 
اخلرس����انة اجلاه����زة واألصباغ 
واألرضيات والتكسيات والتصميم 
والديكور واملكاتب الهندسية والدور 
االستشارية واملباني الذكية وأنظمة 
األمان ومواد البناء. وبني اخلياط ان 
املؤمتر سيشمل عددا من احملاضرات واألوراق العلمية 
املتخصصة في مجاالت استخدام التقنيات احلديثة 
لبناء املستشفيات املتكاملة واملالئمة للبيئة الكويتية. 
وأشار اخلياط في السياق ذاته إلى انه من بني الذين 
سيحدثون ويحاضرون في املؤمتر الوكيل املساعد 
لشؤون اخلدمات في وزارة الصحة م.سمير العصفور 
ومدير مشروع املستشفيات في وزارة األشغال م.فيصل 
األستاذ فضال عن تقدمي عدد من الدراسات من معهد 
الكويت لألبحاث العلمية سيقوم باستعراضها مدير 
عام املعهد د.ناجي املطي����ري باإلضافة إلى حضور 
مختصني من قسم الهندسة املدنية في جامعة الكويت 

وعدد من أعضاء هيئة التدريس فيها.

أعلن وكيل الوزارة املساعد للشؤون الفنية بوزارة الصحة د.خالد 
السهالوي عن زيارة سيقوم بها وفد من وزارة الطاقة املصرية الى البالد 

االثنني املقبل تستمر ثالثة ايام.
وقال د.السهالوي ل� »كونا« ان زيارة الوفد املصري تهدف الى تبادل 
اخلبرات والتباحث بشأن اجراء دورات مشتركة عن كيفية التعامل مع 
موضوع االش����عاعات النووية. واكد د.السهالوي حرص الوزارة على 
االستفادة من اخلبرات حول العالم لوضع بروتوكوالت تتعلق بالعالج 
واالستجابة السريعة للحدث النووي، مشيرا في هذا الصدد الى زيارة 
قام بها وفد من وزارة الطاقة االميركية الى البالد الشهر املاضي شهدت 
اجراء دورة للتعامل مع حاالت واصابات التلوث االشعاعي النووي. وذكر 
ان تنظيم مثل هذه الزيارات والدورات يأتي تطبيقا لتوصيات اللجنة 
الوطنية العليا لالشعاع النووي برئاسة وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم 

العبدالهادي وعضوية معهد االبحاث وجامعة الكويت والدفاع املدني.

د.حسني اخلياط

د. خالد السهالوي

نقابة األطباء تشارك في حملة التبرع بالدم

قامت نقابة األطباء الكويتية بزيارة لبنك الدم في منطقة اجلابرية 
وتضمن���ت الزيارة اعضاء مجلس الهيئ���ة االدارية للنقابة وذلك 

للمشاركة في حملة التبرع بالدم التي اطلقها البنك مؤخرا.
وفي هذا الصدد قالت نائبة رئيس مجلس ادارة نقابة االطباء 
د.ندى عادل الرقم ان مشاركة النقابة في هذه احلملة أتت انطالقا 
من الواجب »االنساني والوطني واملهني« الذي يحتم على األطباء 
مشاركتهم مبثل هذه احلمالت االنسانية للتبرع بالدم، وذلك بحكم 
طبيعة مهنتهم التي جعلتهم في »قلب احلدث« وباحتكاك مباشر مع 
املرضى احملتاجني لنقل الدم مبختلف احلاالت الطبية سواء كانت 
لالصابات الناجمة عن حوادث الطرق أو ألمراض اجلهاز الهضمي 
او المراض الدم املختلفة او لغيرها من االمراض التي تتطلب نقل 
الدم بصورة عاجل���ة او دورية، األمر الذي جعل األطباء يدركون 
متاما اهمية موضوع التبرع بالدم والذي يترتب عليه »انقاذ حياة« 

اي انسان في اي حلظة.

)قاسم باشا(د.عادل العوضي ود.أديبة احلرز

السهالوي: وفد من »الطاقة المصرية« يزور الكويت اإلثنين

مؤتمر ومعرض »Before & After« حقق أهدافه الطبية
بحضور د.راشد الرشود الوكيل 
املساعد للخدمات الطبية األهلية � 
نيابة عن وزير الصحة � ود.أحمد 
علي مراد ممثل اجلمعية الطبية 
الكويتية، افتتح مؤمتر ومعرض 
»Before & After« للطب التجميلي 
انشطته والذي تنظمه مؤسسة 
»برقان الديرة« لتنظيم املعارض 
واملؤمترات، بفندق راديسون ساس 
)قاعة الهاشمي( حتت رعاية وزير 
الصحة د.هالل الساير، واجلمعية 

الطبية الكويتية.
وقال املدير التنفيذي ملؤسسة 
برقان الديرة مبارك عبدالرحمن ان 
 »Before & After« معرض ومؤمتر
للطب التجميلي متيز بإقبال الفت 
من اجلمهور، باعتبار هذا املؤمتر 
فريدا من نوعه، وألول مرة يتم 
تنظيم مثل هذا احلدث على أرض 

الكويت. 
واضاف عبدالرحمن ان املؤمتر 

قدم على مدار يومني عددا وافرا من 
احملاضرات التعريفية عن الطب 
التجميلي، واحدث الطرق واالجهزة 
الطبية في هذا العلم، الذي تطور 
بشكل كبير خالل السنوات القليلة 

املاضية، وأصبح كل يوم يأتينا 
بجديد في ه����ذا املجال. واختتم 
عبدالرحمن، مؤك����دا على أهمية 
مثل هذه املع����ارض املتخصصة 

في زيادة الوعي الطبي.


