
15الثالثاء 28 ديسمبر 2010  محليات
فريحة األحمد تطالب بحظر الدخول واإلعالن 

عن األدوية المزيلة للترهالت والمضرة بالصحة العامة

منطقة الجهراء تحتفل باليوم العالمي للسكر اليوم

تستقبل زوارها من الثانية ظهرًا وحتى الحادية عشرة مساًء

الخترش: بدء الدورة التدريبية لبرنامج
عيادات السكر النموذجية بمنطقة العاصمة

المزيرعي: إنجاز وتجهيز وتشغيل 
مركز  يعقوب بهبهاني للمختبرات نهاية 2011

الدعيج: المدينة الترفيهية تذكرتها 
بدينارين ليوم واحد فقط

 حنان عبدالمعبود
أعلن مدي���ر إدارة املختبرات 
د.ابراهي���م املزيرع���ي ان مركز 
يعقوب بهباني للمختبرات، والذي 
يجري العمل علي���ه في الوقت 
احلالي مبنطقة الصباح الصحية، 
س���يتم االنتهاء من���ه مع نهاية 
العام املقبل، ويلي ذلك جتهيزه 
وتشغيله مبجرد االنتهاء منه، كما 
ستكون هناك وصلة بينه وبني 

مركز حسني مكي جمعة.
وق���ال املزيرعي في تصريح 
التي  صحاف���ي ان املختب���رات 
مت إنش���اؤها إلجراء فحوصات 
ڤيروس H1N1 تس���تخدم حاليا 
بشكل عادي ملا أقيمت من أجله، 
مشيرا الى ان املختبرات بشكل 
عام ستش���هد جتديد وتطوير 

أعلن يعقوب الدعيج مدير إدارة العمليات واألنشطة بالتكليف بشركة 
املشروعات السياحية أن املدينة الترفيهية جريا على عادتها في احتضانها 
لكل املناس����بات العامة واخلاصة وأيضا االحتفاالت السنوية، تستقبل 
املدينة زوارها يوم الس����بت 1 يناير للعام 2011 املقبل بتذكرة مخفضة 
بقيمة دينارين ليوم واحد فقط احتفاال بالعام امليالدي اجلديد، وستفتح 
املدينة ابوابها لزوارها ومحبيها من الساعة الثانية ظهرا وحتى احلادية 
عشرة مساء وذلك يومي السبت واالحد 1 و2 يناير 2011، وقد اعدت املدينة 
الترفيهية برنامجا ترفيهيا وترويحيا بهذه املناس����بة يتضمن دي جي 
وفرقا شرقية وشخصيات كرتونية، وأضاف الدعيج ان جميع العاملني 
في املدين����ة الترفيهية قائمون على توفير جميع اخلدمات للتعاون مع 
زوار املدين����ة في توفير جو من املرح واملتعة للصغار والكبار، وتوجه 
الدعيج بأطيب التهاني جلميع الزوار من املواطنني واملقيمني مبناسبة 
العام امليالدي اجلديد، متمنيا للجميع قضاء اسعد وأطيب األوقات في 

ربوع املدينة الترفيهية.

الع���ام املقب���ل، مش���يرا الى ان 
بداية التطوي���ر بدأت عام 2010 

وستستمر.
مضيفا ان اجلديد س���يكون 

افتتاح مختب���رات جديدة  عبر 
وتطوير لألجه���زة، وعن فنيي 
الى ان هناك  املختبرات أش���ار 
تطويرا دائم���ا لهم عبر دورات 
يقيمها قس���م التدريب باإلدارة، 
حيث يقيم دورات تدريبية بشكل 
أسبوعي، لواحد من التخصصات، 
مشيرا الى ان هذا يتم على مدار 
العام، كم���ا يتم ابتعاث الفنيني 
لدراسة املاجستير والدكتوراه 

باخلارج.
وعن التوسعة اجلديدة بني ان 
توسعة املختبرات احلالية تتم 
بصورة جي���دة مواكبة للزيادة 
في اخلدمة التي يجب ان تواكب 
التوسعة اجلارية باملستشفيات، 
وقال: سنحاول عمل مختبرات في 

أغلب املراكز الصحية األولية.

حنان عبدالمعبود
كشف مدير منطقة العاصمة 
الصحية د.عادل اخلترش عن 
التدريبي األول  البرنامج  بدء 
الرعاية  ف���ي  الس���كر  ألطباء 
الصحي���ة األولي���ة بالتعاون 
بني جلنة اجل���ودة في منطقة 
الباطنية في  العاصمة وقسم 
مستشفى االميري ممثلة برئيس 
وحدة أمراض السكر د.عبدالنبي 
العطار وإدارة التغذية بوزارة 
الصح���ة وقس���م التمري���ض 
باملستشفى، مشيرا إلى أن كل 
دورة تستمر ملدة شهرين وفق 

جدول زمني محدد لتغطية جميع مراكز الرعاية 
الصحية األولية مبنطقة العاصمة.

واوض���ح في تصريح له ع���ن توفير جميع 
األدوية احلديثة الالزمة لعالج مرض الس���كر 
بالرعاية الصحي���ة األولية وذلك بهدف تكوين 
فرق عمل متكاملة للعالج االمثل ملرضى السكر، 
علما أن جميع املراكز الصحية بالعاصمة تضم 
عيادات س���كر وتعمل إما بنظام طب العائلة أو 

عيادات السكر التخصصية.
ومن جانب آخر أعلن رئيس قس���م امراض 

النساء والوالدة ورئيس جلنة 
تعزيز الصحة مبنطقة اجلهراء 
الصحية د.س���امي الطاهر عن 
العاملي  اقامة االحتفال باليوم 
ملرض الس���كر، حت���ت رعاية 
وحضور مدير منطقة اجلهراء 
الصحبة د.فهد اخلليفة ومدير 
مستش���فى اجلهراء د.حس���ن 
انه  الى  الدوس���ري، مش���يرا 
س���يقام الي���وم الثالث���اء في 
الساعة التاسعة صباحا مبدخل 

مستشفى اجلهراء.
وقال »س���يقام على هامش 
االحتفال معرض صحي ملعرض 
جميع املنتجات احلديثة ملرض السكر باإلضافة 
الى فح���ص اجلمهور مجانا بأح���دث األجهزة، 
باإلضافة إلى إقامة محاضرات توعوية عن أسباب 

وتشخيص وعالج مرض السكر.
ودع���ا الطاهر املراجعني واجلمهور حلضور 
انش���طة االحتفال باليوم العاملي ملرض السكر 
من اجل االستفادة والنفع من املعلومات املقدمة 
في كيفية الوقاية والعالج من مرض الس���كر، 
مضيفا أنه ستوزع كتيبات ومطويات للتعريف 

باملرض.

استنكرت الشيخة فريحة 
األحمد رئيسة اجلمعية الكويتية 
لالسرة املثالية ورئيسة نادي 
ادوية  الرياضي وجود  الفتاة 
وعقاقير طبية تباع في محالت 
غير مرخصة، وذكرت في تصريح 
صحافي ان الصحف وخصوصا 
االعالنية تعلن عن منتوجات 
طبية بديل���ة الزالة الترهالت 
والكوليسترول وتضخيم اماكن 
حساس���ة في اجلسم وحبوب 
للرجي���م والتخس���يس غير 
مرخص لها ومضرة بالصحة 
العامة، وعبرت الشيخة فريحة 
عن استغرابها من دخول مثل 
هذه االدوية عن طريق املنافذ 

دون حسيب او رقيب.
العالجات  وقالت ان ه���ذه 

واملراه���م واحلب���وب قد ثبت 
عن طريق الفحص املخبري ان 
البعض والعديد منها يس���بب 
سرطان الثدي واجللد وانواعا 

اخ���رى من االم���راض الفتاكة 
الكلوي وخصوصا  الفشل  او 

حبوب التخسيس.
الش���يخة فريحة  وطالبت 
اصحاب الصحف االعالنية بعدم 
السماح لترويج هذه املنتوجات 
اال بتصريح من وزارة الصحة 
وفق معايي���ر خاصة حلماية 
املجتمع واالس���رة من فقدان 
احد اقرانها نتيجة تناول هذه 
العقاقير وال يتم السماح نهائيا 
باالدوية املتعلقة بتكبير الصدر 
واماكن حساس���ة في اجلسم 
وزي���ادة وتكبي���ر العضالت، 

ويجب حظر دخولها البالد.
م���ن جان���ب آخ���ر، حثت 
الشيخة فريحة املرضى على 
زيارة املستشفيات احلكومية 

او اخلاصة املرخصة واملعتبرة 
وعدم االنخداع بتلك الدعوات 
الباطلة واله���دف جلب ادوية 
وعقاقير م���ن اخلارج بكميات 
البي���وت ومقرات  لبيعها في 

العمل دون ترخيص.
وناشدت الش���يخة فريحة 
مراقب���ة  الصح���ة  وزارة 
املستشفيات والعيادات اخلاصة 
او االندية الصحية التي تروج 
ملثل ه���ذه العقاقي���ر الضارة 
بصحة االبناء ومحاس���بة من 
ان���ه يجلبه���ا بغرض  يثبت 
التج���ارة والتوزيع، كما دعت 
الش���يخة فريحة ال���ى تفعيل 
اللجان واملختب���رات املعنية 
باالدوية بوزارة الصحة وزيادة 

التوعية الصحية باملجتمع.

الشيخة فريحة األحمد

د.عادل اخلترش

د.إبراهيم املزيرعي

يعقوب الدعيج

السفارة الفرنسية مغلقة 2 يناير المقبل
أعلنت السفارة الفرنس���ية في الكويت انه 
مبناس���بة عيد رأس الس���نة امليالدية، ستغلق 

السفارة أبوابها يوم األحد املقبل املوافق 2 يناير 
.2011


