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درع تذكارية على هامش الزيارة

»الكهرباء« أحالت إلى النيابة العامة قضايا في سرقة التيار وتعريض األرواح للخطر 

تبدأ بأقسام الحوادث وعيادات النساء والتوليد والجراحة والرعاية األولية 

المسلم: مجموعات منظمة توصل التيار للعمارات الجديدة 
بطرق غير قانونية ُتعّرض المالك والمستثمرين للمساءلة 

الصالح: خطة تعاون بين »الصحة« وجامعة الكويت 
الستحداث طرق جديدة لمعالجة أمراض الثدي

مستشفىالسيف زار مدرسة بدر الرفاعي
اس����تكماال للنجاحات الكبيرة 
التي حققها مستشفى »السيف« في 
زياراته للمدارس احلكمية واخلاصة 
الغذائي«،  وحتت ش����عار »الهرم 
نظم املستشفى زيارة خاصة الى 
الرفاعي االبتدائية  مدرس����ة بدر 
للبنني، حيث قامت استشاري طب 
االطفال في مستشفى السيف د.مها 
فرحات بالقاء محاضرة عن الهرم 
الغذائي املكون من خمس مجموعات 
اساسية واهمية الرياضة البدنية 

للتالميذ.
جاءت زيارة مستشفى السيف 
من منطلق حرص املستشفى على 
تعلي����م الطلبة في جميع املراحل 
العناية  التعليمية ح����ول كيفية 
بالصحة ووقاية اجس����امهم من 
السمنة وكيفية التغذية الصحية 
الغذائية  السليمة وما املتطلبات 
والفيتامينات التي يحتاجها اجلسم، 
وق����د اوضحت د.فرح����ات اهمية 
الهرم الغذائي م����ن خالل توزيع 
»بروشورات« حتتوي على الوجبات 
الغذائية الصحية وكمية كل منها، 
وقد تخللت احملاضرة بعض من 
التمارين الصحية لالطفال وعمل 
مسابقات وتوزيع هدايا لهم والتي 
نالت استحسانهم وفرحتهم بهذه 

احملاضرة.
من جانبها اكدت نائب الرئيس 
الدارة التسويق والعالقات العامة 
في الشركة املتحدة للخدمات الطبية 
هند الغربللي حرص مستش����فى 
السيف على االهتمام بصحة اطفال 
الكويت واملقيمني من خالل التوعية 
الغذائية الصحية وتقدمي كل ما هو 
جديد في عالم الصحة اجلسدية 
من خالل إلقاء احملاضرات وتوزيع 
النشرات التوعوية للتغذية السليمة 
وذل����ك من منطلق ح����رص ادارة 

املستشفى على توعية املجتمع.
يذكر ان مستشفى السيف هو 
احد املستشفيات التابعة للشركة 

املتحدة للخدمات الطبية، ويضم 
املستشفى مجموعة من العيادات 
الداخلية واخلارجية وميتاز بأن 
لدي����ه اول مركز بالقطاع اخلاص 
جلراحة الوجه والفم والفكني، فضال 

عن جراحة االطفال واملناظير، كما 
يضم اقساما اخرى وهي جراحة 
العظام، واملسالك البولية والنساء 
والوالدة واالش����عة التشخيصية 
وغيرها، ويتميز بتقدمي خدمة عالج 

حاالت الطوارئ احلرجة للبالغني 
واالطفال، ويس����تقطب مجموعة 
منتق����اه من االطباء احملترفني في 
مجاالتهم ملع توافر احدث االجهزة 

الطبية.

 حنان عبدالمعبود
أعلنت استشاري اجلراحة العامة وجراحة الثدي 
ورئيس مؤمتر جراح���ة الثدي د.ميرفت الصالح 
عن تنظيم كلية الطب في جامعة الكويت ملؤمتر 
أمراض الثدي في دورته الثالثة، حيث يتم حاليا 
وضع اللمسات األخيرة استعدادا النعقاده خالل 
الفت���رة من 5 إلى 7 مارس املقبل، وذلك بالتعاون 
مع وزارة الصح���ة ومعهد االختصاصات الطبية 

»الكيمز«. 
وأش���ارت د.الصالح في تصريح صحافي الى 
مشاركة عدد كبير من الدول األجنبية في املؤمتر 
من بينها الواليات املتح���دة األميركية، بريطانيا 
وفرنسا إلى جانب عدد من دول اخلليج، الفتة إلى 
أن املؤمتر يتضمن إقامة محاضرات علمية يومية 

من العاش���رة صباحا وحتى اخلامسة مساء وذلك بالقاعة اجلديدة 
في كلية العلوم الطبية املساعدة التي مت افتتاحها مؤخرا. 

وأكدت أن هناك ارتفاعا لنسبة اإلصابة بسرطان الثدي في البالد، 
مشيرة إلى أن املؤمتر الثالث ألمراض الثدي وجراحة الثدي التقوميية 
س���يناقش أبحاثا وطرقا عديدة جديدة، ومتطورة في عالج أمراض 
وأورام الثدي، س���واء احلميدة أو اخلبيثة، وذلك ملواكبة أحدث ما 
توصل إليه العلم في جراحة الثدي، مشيرة إلى ضرورة نشر الوعي 

الصحي جتاه أمراض الثدي، وناصحة في الوقت 
نفسه السيدات في العقد الثاني من العمر بضرورة 
الفحص ال���دوري للثدي عن طريق إتباع احلركة 
الفرعونية لليد أي بوضع اليد اليمني على اجلانب 
األيس���ر من الثدي واليسرى على اجلانب األمين، 
مشددة على زيارة الطبيب في حال اكتشاف املرأة 
وج���ود أي تكتل غريب أو إفرازات، أو ناصور، أو 

انتشار بقع بنية اللون على الثدي. 
كما كشفت د.الصالح عن خطة تعاون بني وزارة 
الصحة وجامعة الكويت لوضع طرق جديدة ملعاجلة 
أم���راض الثدي خالل الفترة املقبلة، مش���يرة إلى 
وضع أسس ملواجهة أمراض الثدي، بدءا من أقسام 
احلوادث مرورا بعيادات النساء والتوليد وعيادات 
اجلراحة، وكذلك العيادات األولية لوضع املريضة 
على الطريق السليم للعالج، مشددة على أهمية الكشف املبكر لهذا 

املرض. 
من ناحية أخرى أصدر وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي 
قرارين إداريني بش���أن ندب حسني علي الشمري إلى وظيفة رئيس 
قسم الش���ؤون اإلدارية واملالية واخلدمات بإدارة الشؤون الصحية 
ون���دب م.يعقوب الفريج إلى وظيفة رئيس قس���م األجهزة الطبية 

مبركز حسني مكي جمعة للجراحات التخصصية.

 دارين العلي 
أحالت وزارة الكهرباء واملاء 
عددا من القضاي���ا الى النيابة 
العامة على خلفية اكتش���افها 
التيار  حاالت متعددة إليصال 
العم���ارات  ال���ى  الكهربائ���ي 
االس���تثمارية اجلديدة بطرق 
غير قانونية عبر كيبالت يتم 
الوزارة  متديدها مبعزل ع���ن 
وب���دون علمها م���ن محطات 
التوزي���ع الثانوية في املناطق 

الى تلك العمارات.
وحذر الوكيل املساعد لشبكات 
التوزيع م.صالح املسلم مالك 
ومستثمري العمارات اجلديدة 
واألخرى قيد االنشاء من اللجوء 
الى هذا السبيل غير القانوني ملا 
يترتب عليه من مساءلة قضائية 
فضال عن اضرارهم بحياة الناس 
ملا تشكله الطريقة املتبعة من 

ال�وزارة تفتح أبوابه�ا أمام الجميع لتس�هيل اإلجراءات واإلس�راع في إيص�ال التيار 
نظ�ام للمراقبة ودوريات على العمارات قيد اإلنش�اء لرصد التوصي�الت غير القانونية

خطر عل���ى األرواح، مش���ددا 
على ان الوزارة ستتخذ اقصى 
االجراءات بح���ق من يعرض 

احلياة العامة للخطر.
وأعلن في تصريح للصحافيني 
عن اس���تحداث نظام للمراقبة 
ودوريات بحث على العمارات 
االستثمارية قيد االنشاء لتنبيه 
املالك واملستثمرين للجوء الى 
األساليب القانونية في ايصال 
التيار والتأكد من عدم توصيل 
الكهرباء بس���بل غير رسمية 
تالفيا ملا ميك���ن ان ينتج عن 

ذلك من مخاطر.
وأكد م.املس���لم ان الوزارة 
جادة في متابعة األمر واتخاذ 
اجراءات ج���ادة ضد املخالفني 
وحتويلهم للنيابة العامة حتى 
يأخذ القض���اء مجراه في هذه 
الظاهرة اخلطرة التي تعرض 

ارواح الناس للخطر فضال عن 
انها تعتبر سرقة واعتداء على 

املال العام.
وكشف م.املسلم عن ان هذه 
الظاهرة بدأت في التزايد منذ 
اغسطس املاضي بشكل خطر 

في مختلف احملافظات اذ تقوم 
مجموعات منظم���ة بالدخول 
الثانوية في  ال���ى احملط���ات 
املناطق ومتدي���د كيبالت الى 
العم���ارات اجلديدة بطلب من 
ان  املالك واملس���تثمرين دون 
يسلكوا الطرق القانونية بتقدمي 
طلبات التوصيل، الفتا الى ان 
هذه الظاه���رة كانت موجودة 
ولكن بشكل خفيف جدا حيث 
مت رصد بعض احلاالت املشابهة 
منذ سنتني في منطقة جليب 
الش���يوخ ومت التعام���ل معها 

بالتعاون مع ادارة املباحث.
وطال���ب م. املس���لم املالك 
واملس���تثمرين باالنتب���اه الى 
هذه الظاهرة وسلوك الطريق 
الصحي���ح في تق���دمي طلبات 
التي���ار وتق���دمي  ترخي���ص 
املخططات واملستندات الالزمة 

لذلك لتجنب اي تبعات معنوية 
او مادية ميك���ن ان تتأتى عن 
املخالفة اخلطرة ألن االمر يعتبر 
جناية يحاسب عليها القانون 

بشدة.
وأكد ان ابواب الوزارة مفتوحة 
امام اجلميع في ظل تعليمات 
واضحة وصريحة بتس���هيل 
املعامالت وتيسير عملية تقدمي 
الطلبات واالسراع في توصيل 
التيار لتفادي اللجوء الى السبل 

غير القانونية في ذلك.
ولفت م.املس����لم الى انه مت 
قط����ع التي����ار الكهربائي عن 
احلاالت املكتش����فة بعد التأكد 
م����ن ع����دم قانوني����ة ايصال 
الكهرباء فيه����ا واثبات حالة 
املخالفة فيما مت التحفظ على 
الكيبالت في مكانها كدليل يقدم 

التمديدات املخالفة تهدر أموال الدولة وتعرض املواطنني للخطرالى القضاء.

م.صالح املسلم

جانب من زيارة فريق مستشفى السيف ملدرسة بدر الرفاعي

الفضلي: تخزين ملفات »الصباح«
 يمهد للربط اإللكتروني للمستشفى

»كوت« تقيم »لصحة أفضل ومظهر أجمل«

 حنان عبدالمعبود
أفاد نائب مدير مستش���فى الصباح د.مه���دي الفضلي بأن عملية 
تخزين امللفات اخلاصة مبستشفى الصباح واملالحق الطبية التابعة 
له مستمرة وبش���كل منظم خالل فترتني صباحية ومسائية، مشيرا 
الى ان االنتهاء من املش���روع سيتم خالل الفترة املقبلة.وقال الفضلي 
في تصريح له امس ان عدد امللفات في مستش���فى الصباح واملالحق 
الطبي���ة التابعة له تصل الى أكثر م���ن ربع مليون ملف، الفتا الى ان 
هذا املشروع سيكون متهيديا ملشروع الربط اإللكتروني في املستشفى 
واملباني التابعة له، حيث س���يتم تخزين وأرش���فة جميع املعلومات 
الصحية للمريض متضمن���ة اإلجراءات التي قام بها وكذلك التحاليل 

الطبية والتاريخ املرضي لكل مريض.

تقيم اجلمعية الكويتية الوطني����ة التنموية )كوت( الثالثاء املقبل 
ندوتها الثالثة للموس����م الثقافي األول للنادي الثقافي بعنوان »لصحة 
أفضل ومظهر أجمل لك وله(.وقالت اجلمعية في بيان صحافي امس ان 
الندوة ستناقش أهم القضايا الصحية املتعلقة باملرأة والرجل، خصوصا 
اضطرابات الغدة الدرقية وصحة الثدي فضال عن أمراض القلب وهشاشة 
العظام وارتباطها ببشرة اإلنسان وصحته العامة وارتباط الغذاء الصحي 
بها.وذكرت اجلمعية ان هناك أكثر من 45% من النس����اء اللواتي تتعدى 
أعمارهن 47 عاما في الكويت يعانني من مرض هشاش����ة العظام كما ان 
28% من الس����كان يعانون أمراض الغدة الدرقية ومصابون بخمول في 
نش����اطها، إضافة الى انتشار أمراض القلب والشرايني وارتفاع معدالت 
الوفيات الناجتة جراء أمناط احلياة غير الصحية.وأشارت الى انه على 
هامش الندوة سيقام معرض عن أحدث االجهزة الطبية املتعلقة بالفحص 

املبكر وشرح كيفية عملها واإلحاطة املعرفية الكاملة بها.

د.ميرفت الصالح


