
 االربعاء المحلية  المحلية  المحلية  المحلية 
  ١٢  يناير ٢٠١١ 

 4 
 األمير يرعى اليوم افتتاح المقر الرئيسي

  لمركز الكويت للتوحد
 يتفضل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد فيشمل 
برعايته افتتاح املقر الرئيسي ملركز الكويت للتوحد وذلك 
في متام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم وذلك 

في مقر املركز بضاحية مبارك العبداهللا.
  هذا، وقد اناب ســـموه ســـمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد حلضور حفل االفتتاح. 

يتقدمون بــاأحر �لتعـازي �لقلبيـة و�أ�سدق �ملــو��سـاة  �إىل

عـائــلة �لـمـــرزوق �لكـر�م

�سائلني �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيد بو��سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم �أهله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

لــوفـاة  فقيدهم �لغايل �ملغــفور لـه  بـاإذن �هلل تــعـاىل

�لعم/ خــالـد يـو�سـف �لـمــرزوق

�أبناء حامد عبد�لرز�ق �لعماين و�إخو�نه 

وعمــوم �آل �لعـمـاين

 الموسى: معدالت العدوى 
بالمستشفيات ال تتجاوز ٣٪

 حنان عبدالمعبود
  أكدت مديرة إدارة منع العدوى د.هيفاء املوســـى ان نســـبة معدالت 
العدوى في الكويت كانت وال تزال تضاهي أفضل الدول على مســـتوى 
العالم، مشيرة الى ان هذا ما أكده أحد أكبر اخلبراء بالعالم، اثناء زيارته 
ملراكز منع العدوى واطالعه على النتائج املســـجلة للعدوى في الكويت، 
الفتة إلى أن النســـبة املقبولة للعدوى في املركز الواحد تتراوح ما بني ٥ 

إلى ١٠٪ وفي الكويت نسبة االصابة في كل املستشفيات ال تتعدى ٣٪.
  وقالت املوسى في كلمة لها خالل افتتاح ورشة العمل التي أقيمت امس 
بعنوان «أحدث املستجدات للوقاية من العدوى والتعقيم»، بفندق موفنبيك، 
ان الهدف من الورشة إلقاء الضوء على احدث املستجدات في مجال العدوى 
وكيفية وقاية املرضى من انتقالها وفق احدث املستجدات العاملية، نظرا 
لكون الوقاية خير من العالج، وايضا كيفية التعامل مع االدوات اجلراحية 
احلساسة واملناظير بطريقة فعالة حتى مننع انتقال العدوى من مريض 
الـــى آخر. واضاف: التحديات التي تواجهنا كثيرة هذه االيام، ففي القرن 
االخير واجهتنا كثير من األمراض التي تكون مسبباتها جراثيم مقاومة 
للمضادات احليوية واملطهرات ولذلك كان يجب علينا مواكبة التطور في 
هذا املجال وتوفير االجهزة والوسائل املتاحة لكي نتعامل بطريقة فعالة 
وصحيحة مع مثل هذه االمراض واجلراثيم خاصة مع القفزة الكبيرة في 
التكنولوجيـــا اجلراحية بحيث اصبحت عمليات املناظير تقام في اليوم 

الواحد ففي حني كانت تستغرق في املاضي قرابة ٧ ايام. 

 العبدالهادي: غرفتان للجراحات الذكية 
بأنظمة تكنولوجية في مستشفى زين

 «التجارة» تحذر من شراء تركيبات األعشاب
  غير المرخصة لمخاطرها الصحية

 الحربي شارك في احتفال تشاد بعيدها الوطني

 حنان عبدالمعبود
  أعلن رئيس مجالس أقسام 
األنف واألذن واحلنجرة رئيس 
القســــم األنف في مستشــــفى 
زين جلراحــــات األنف واألذن 
واحلنجرة د.خالد العبدالهادي 
أن مركــــز زين قد أجرى العام 
املاضــــي أكثر من ٧٠٠٠ عملية 
جراحية متخصصة في األنف 
واألذن واحلنجــــرة وعمليات 
زراعة القوقعة، وبني أن هناك 
كادرا طبيا جراحيا متخصصا 

لهذه العمليات.
  وأضاف د.العبدالهادي في 
تصريــــح صحافي أن عمليات 
زراعة القوقعــــة تتم من قبل 
فريق كويتي بإشراف فريق آخر 
أجنبي، الفتا الى أن هناك حاالت 
مرضية ألعمار حتت ســــنتني 

العمليات لها،  يتم اجراء هذه 
ومشيرا الى أن عمليات زراعة 
القوقعة جتري ملرضى ضعاف 
السمع الذين ال يستفيدون من 
تركيب سماعات في األذن، واشار 
الى أن هناك أكثر من ٢٠٠ مريض 
متت زراعة قوقعة إلكترونية 
لهــــم، كما أنه يتم عمل برمجة 
للقوقعة في األذن، مشيرا إلى أن 
العملية تستغرق ساعتني حيث 

تتم زراعتها خلف األذن.
  وأشــــار د.العبدالهادي الى 
أن هناك توجها لتدشني غرف 
عمليات ذكية في املستشفى، 
حيث سيتم تخصيص غرفتني 
من أصل اربع غرف عمليات في 
املستشفى، حيث تكون مهيئة 
بطريقة علمية حديثة وتعمل 
بأنظمة تكنولوجية عالية عبر 

الشبكة العنكبوتية، حيث تكون 
متصلة مع املراكز العاملية كما 
توجد أجهزة مالحة تعمل بنظام 

جديد ومتطور.
  وبــــني د.العبدالهــــادي أن 
وزارة الصحــــة ســــترعى ١٩ 
اجلاري وملدة ثالثة أيام املؤمتر 
اخلليجي التاسع لألنف واألذن 
واحلنجرة، مبينا أن هذا املؤمتر 
يقام بشكل سنوي، حيث من 
املنتظر أن تتم استضافة أكثر 
من ٢٨ طبيبا عامليا باإلضافة 
إلى أطباء من دول املنطقة حيث 
ستضم انشطة املؤمتر باإلضافة 
إلى األنــــف واألذن واحلنجرة 
برامــــج صحيــــة متخصصة 
منها السمعيات وعالج النطق 
الرأس  والسمع كذلك أشــــعة 

والرقبة. 

التجـــارة   حـــذرت وزارة 
والصناعة عموم املســـتهلكني 
من شـــراء تركيبات االعشاب 
الشـــعبية  واخللطـــات 
غيـــر املرخصـــة الحتمالية 
تأثيراتها السلبية على صحة 

املستهلكني.
الوزارة عبر زاوية    ودعت 
حماية املســـتهلك في موقعها 
االلكتروني امس املســـتهلكني 

الى عدم تلقي النصائح الطبية 
من اصحاب بعض احملالت غير 
املرخصة ملا في ذلك من مخاطر 
صحية، مؤكـــدة اهمية االخذ 
النصائـــح من اصحاب  بهذه 

االختصاص.
  وشددت على اهمية ان يتحلى 
املستهلكون بوعي عال ميكنهم 
من التفريق بني السلع الضارة 
واملفيدة ليتجنبوا بذلك الوقوع 

في فخ الغـــش التجاري الذي 
يقوم بـــه بعض املخالفني من 

اصحاب املنشآت التجارية.
  ودعـــت الـــوزارة اصحاب 
املنشآت التجارية الى االلتزام 
بالنظـــم واللوائـــح التجارية 
املعمول بها في البالد مشيرة 
الـــى ان القانـــون يعاقب كل 
مـــن يعرض ســـالمة وصحة 

املستهلكني للخطر. 

 اخلرطـــوم ـ كونا: شـــارك 
ســـفيرنا لدى تشاد احملال من 
اخلرطوم د.سليمان احلربي امس 
في االحتفاالت الوطنية بذكرى 
مـــرور ٥٠ عاما على اســـتقالل 

تشاد. وقال السفير احلربي في 
اتصال هاتفي مـــع «كونا» من 
التشـــادية اجنمينا:  العاصمة 
«لقد مثلت الكويت في االحتفال 
ونقلت حتيات صاحب السمو 

الشـــيخ صباح األحمد  األمير 
للرئيس التشادي ادريس دبي 
بهذه املناسبة واألمنيات بالرفعة 
والتقدم واالزدهار لدولة تشاد 

وشعبها». 

 ولي العهد استقبل الرومي والخالد

 اســـتقبل ســـمو ولي العهد الشـــيخ نواف األحمد بقصر بيان صبــاح امس ســـفيرنــا لــدى 
جمهورية االرجنتين السفير سعود الرومي. واستقبل سموه رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ 

محمد الخالد. 

 سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال السفير سعود الرومي

 سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال د.ليري بريشيا

 سموه التقى وزير خارجية أذربيجان

 رئيس الوزراء استقبل حرم رئيس وزراء ألبانيا
 استقبل سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء في قصر 
السيف امس وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ووزير خارجية جمهورية اذربيجان الصديقة 

املار محمد ياروف والوفد املرافق له مبناسبة زيارته للبالد.
  حضر املقابلة وكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة 
اعتماد اخلالد ومدير ادارة اوروبا بوزارة اخلارجية السفير الشيخ علي 
عبداهللا االحمد وسفيرنا لدى جمهورية اذربيجان غسان الزواوي.

  كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 
قصر السيف امس، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشـــؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
االســـكان الشـــيخ احمد الفهد، حرم رئيـــس وزراء البانيا ورئيس 
جمعية اطفال البانيا د.ليري بريشـــيا والوفد املرافق لها مبناسبة 

زيارتها للبالد.
  حضر املقابلة وكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة 
اعتماد اخلالد الصباح والوكيل املساعد للمصارف الوقفية باالمانة 

العامة لألوقاف محمد اجلالهمة. 


