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العبدالهادي لـ »األنباء«: لن نخرج من عباءة »الصحة العالمية« 
ونسعى بقوة للعودة بالخدمات إلى وضعها الطبيعي

وزير الصحة ألغى تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتطبيق اللوائح الصحية الدولية

9ـ  التنسيق مع منظمة الصحة 
العاملية واملكتب التنفيذي ملجلس 
وزراء الصحـــة لـــدول اخلليج 
العربية واملنظمـــات والهيئات 
الدولية والعربيـــة واإلقليمية 
لتبـــادل اخلبـــرات واملعلومات 
اللوائح الصحية  بشأن تطبيق 

الدولية.
10ـ  ابداء املقترحات بشأن دعم 
البنية األساسية وتطوير العمل 
الوطني املعني  مبركز االتصال 
بتطبيق اللوائح الصحية الدولية 
مبقر قسم صحة املوانئ واحلدود 

بإدارة الصحة العامة.
11 ـ وضـــع نظـــام لتبـــادل 
املعلومات بني الوزارات واجلهات 
املختلفة بشأن القرارات واللوائح 
التنفيذيـــة ذات  واالجـــراءات 
الصلة بتنفيذ اللوائح الصحية 

الدولية
12ـ  دراسة ما يحيله الوزير أو 
وكيل الوزارة للجنة من موضوعات 

وإبداء الرأي بشأنها.
مادة ثالثة:

اللجنـــة اجتماعاتها  تعقـــد 
بدعوة مـــن الرئيس، وال يعتبر 
اجتماعهـــا صحيحا اال بحضور 
اغلبية االعضـــاء على أن يكون 
من بينهم الرئيس ولها أن تنجر 
بعـــض اختصاصاتها من خالل 
جلـــان فرعية يقوم بتشـــكيلها 
وحتديد مهامهـــا رئيس اللجنة 
الوطنية العليا، وللجنة أن تعقد 
اجتماعاتها خارج أوقات الدوام 
الرسمي ولها دعوة من تراه من 
املختصني في مجال عملها من داخل 
البالد ومن خارجها لالسترشاد 
بآرائهـــم دون ان يكون لهم حق 

التصويت.
وقد اكد وكيل الوزارة د.إبراهيم 
العبدالهادي ان اللجنة شـــهدت 
نشاطا وتفعيال كبيرين منذ بدء 
عملهـــا، وقد حققت الهدف الذي 

انشئت من أجله.
وقال »إن وكيل الوزارة املساعد 
لشؤون الصحة العامة د.يوسف 
النصف وهو اجلهة املنوطة بهذا 
األمر أفاد بأن مديرة إدارة الصحة 
العامة أجدر بالعمل كجهة اتصال 
بني اجلهات التي تشكل عضوية 
العبدالهادي أن  باللجنة.وأكـــد 
الوزارة تشهد قوة دفع داخلية 
هدفها العودة باخلدمات الصحية 

الى وضعها الطبيعي.

تاريخ القرار

ومن جانب آخر انتقدت املصادر 
قرار الوزارة اخلاص بالغاء اللجنة 
والصادر بتاريخ 2011/1/27 كون 
وزير الصحة املوقع على القرار 

كان خارج البالد بهذا الوقت.

5 ـ الهيئـــة العامة لشـــؤون 
الزراعة والثروة السمكية

6 ـ اإلدارة العامـــة للدفـــاع 
املدني

7 ـ الهيئة العامة للبيئة
8 ـ اإلدارة العامة للجمارك

9 ـ بلدية الكويت
مدة ثانيـــة: تختص اللجنة 

مبا يلي:
1 ـ متابعـــة تنفيـــذ اللوائح 
الصحيـــة الدولية الصادرة عن 
منظمـــة الصحـــة العاملية على 

مستوى دولة الكويت.
2ـ  إبداء الرأي واقتراح القرارات 
الالزمة لتعديل املراقبة الصحية 
للقادمني إلـــى دولة الكويت مبا 
يتالءم مـــع اللوائـــح الصحية 

الدولية.
3ـ  وضع السياسات والبرامج 
الالزمـــة لتطوير اداء مختبرات 
الصحـــة العامة مبـــا يتفق مع 
اللوائـــح الصحية  متطلبـــات 

الدولية.
4 ـ اقتراح سبل التعاون بني 
اجلهات والوزارات املختلفة لتنفيذ 

اللوائح الصحية الدولية.
5ـ  وضع نظام وطني للتقصي 
الوبائي واإلنذار املبكر واالستجابة 
الطارئة  للتعامل مع االحـــداث 
والتي قد تشكل قلقا دوليا بناء 
على البالغات والتقارير الصادرة 

عن منظمة الصحة العاملية.
6 ـ إعـــداد برامـــج للتوعية 
اللوائح  والتدريب على تطبيق 
الصحية الدولية للعاملني بجميع 

اجلهات ذات العالقة بتنفيذها.
7ـ  اعداد التقارير الدورية عن 
مدى التقدم في تطبيق اللوائح 

الصحية الدولية.
8ـ  دعوة اخلبراء واملتخصصني 
العاملية  من منظمـــة الصحـــة 
واملنظمات الدولية لالســـتفادة 
من خبراتهم لتقدمي االستشارات 
اللوائـــح  لتطبيـــق  الالزمـــة 

الصحية.

العمومية ومواجهتها. وتتعاون 
العاملية، بشكل  منظمة الصحة 
وثيق، مع البلدان والشركاء بغية 
توفير ما يلزم من توجيهات تقنية 
بغرض حشد املوارد الضرورية 
لتنفيذ القواعد اجلديدة بفعالية 
املناسب. وسيساعد  الوقت  في 
اإلبـــالغ عن األحـــداث الصحية 
العموميـــة، بشـــكل صريح في 
الوقت املناسب، على تعزيز األمن 

العاملي.
وأشارت املصادر الى أن تشكيل 
اللجنة جاء بناء على االتفاقية 
املوقعة بني وزارة الصحة ومنظمة 
الصحة العاملية، وقد أصدر الوزير 
قراره بتشكيل اللجنة حمل رقم 
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وجاء فيه:
مادة أولى: تشكل جلنة وطنية 
عليا دائمة ملتابعة تطبيق اللوائح 
الصحيـــة الدولية الصادرة عن 
 )WHO( منظمة الصحة العاملية

وذلك على النحو التالي:
أوال: عن وزارة الصحة:

1 ـ وكيـــل وزارة الصحـــة 
العامة  املساعد لشؤون الصحة 

)رئيسا(
2 ـ مدير ادارة الصحة العامة 

)عضوا(
3 ـ مديـــر ادارة التخطيـــط 

واملتابعة )عضوا(
4ـ  مدير ادارة احملاسبة املالية 

)عضوا(
5 ـ مدير ادارة املســـتودعات 

الطبية )عضوا(
6ـ  رئيس قسم صحة املوانئ 

واحلدود )مقررا(
ثانيـــا: أعضـــاء ممثلني عن 

الوزارات واجلهات التالية:
1 ـ وزارة اخلارجية

الداخليـــة )إدارة  ـ وزارة   2
املنافذ(

3 ـ اإلدارة العامـــة للطيران 
املدني

4 ـ املؤسسة العامة للموانئ

حنان عبدالمعبود
إدارة خدمات  صرحت مديــــر 
نقل الدم ورئيسة اللجنة املنظمة 
للمؤمتر العربي الثامن واخلليجي 
اخلامس خلدمات نقل الدم، د.رمي 
الرضــــوان، بأن املؤمتــــر العربي 
خلدمات نقل الدم ســــيعقد حتت 
رعاية وزير الصحة د.هالل الساير 
في الفترة من 7ـ  10 اجلاري بفندق 
ريجنسي الكويت. مبينة أن املؤمتر 
يعقد كل ســــنتني منذ عام 1984، 
ويقوم على تنظيمه الهيئة العربية 
خلدمات نقل الدم والتي تأسست 
عام 1979 بقرار من مجلس وزراء 
الصحــــة العرب بجامعــــة الدول 

العربية. وأوضحــــت د.الرضوان في تصريح لها ان 
هذا املؤمتر يقام للمرة الثانية في الكويت حيث عقد 
املؤمتــــر األول في الكويت عام 1986، وذلك ملا إلدارة 
خدمات نقل الدم من دور حيوي وفعال في تطوير هذه 
اخلدمات على املستويني اخلليجي والعربي، والتواصل 
بحضور جميع اجتماعات الهيئة العربية وتقدمي ما 

لديها من اخلبرات والعون للدول العربية.
وأوضحت أن املؤمتر سيشــــارك فيه العديد من 
احملاضرين املتميزين علميا وعامليا إلثراء هذا التجمع 
العلمي احليوي، وقالت »أخص بالذكر الرئيس احلالي 
للمنظمة العاملية لبنوك الدم األميركية د.جيم أبوتشون 

ود.كرمي يارفاس الرئيس احلالي 
للهيئة العربية خلدمات نقل الدم 
باإلضافة الى كبار املهنيني الطبيني 
من مختلف التخصصات العاملني 
بالقطــــاع احلكومي واخلاص في 
الكويت والدول العربية املشاركة، 
والذين يقومون مبختلف مجاالت 
أن املشــــاركني  الدم، وبينت  نقل 
ســــيحصلون علــــى 33 نقطة في 
نظــــام التعليم الطبي املســــتمر، 
شــــاملة احملاضرات وورش عمل 

املؤمتر.
وأشارت الى أن حفل االفتتاح 
ســــيضم اســــتضافة احلاصــــل 
على رقم قياســــي في موســــوعة 
 غينيس للســــفر حــــول العالم بالدراجــــة الهوائية

 مارك بومونت كمحاضر رئيسي، والذي قطع 18.000 
ميل حول األرض، وســــوف يلقي محاضرة بعنوان 
األهداف القابلة للتحقيق وذلك لتحفيز العاملني في 

القطاع الصحي للوصول لألهداف املنشودة.
وأضافت د. الرضوان ان املؤمتر يتضمن أوراقا علمية 
مقدمــــة من دول عاملية )الواليات املتحدة األميركية، 
فرنسا، الدمنارك، إجنلترا وإيطاليا( ومن دول العالم 
العربي )الكويت، اململكة العربية السعودية، اليمن، 
جمهورية مصر العربية والسودان(، وستكون هناك 

جلنة حتكيم خارجية لتقييم 40 بحثا علميا.

اللوائـــح أيضا علـــى الطوارئ 
الصحية العمومية األخرى مثل 
حاالت انسكاب املواد الكيميائية 
وتســـربها والتخلـــص منها أو 
النووية. وترمي هذه  احلوادث 
اللوائح إلـــى تقليل التدخل في 
حركة املـــرور الدولي والتجارة 
الدولية مع ضمان احلفاظ على 
الصحـــة العمومية بالوقاية من 

انتشار األمراض.
وقد أدى تنقيح تلك اللوائح 
في عام 2005 إلـــى بلوغ اتفاق 
غير مســـبوق في مجال الصحة 
العمومية الدولية ميكن من احتواء 
الطوارئ الصحية في منشئها، 
وليـــس على احلـــدود الوطنية 
فحســـب. ومت اعتمـــاد اللوائح 
املنقحة من قبل جمعية الصحة 
العاملية في مايو 2005 ودخلت 
حيز النفاذ في 15 يونيو 2007. 
اللوائح اجلديدة  وتشـــمل تلك 
جميع األمراض واألحداث الصحية 
التي قد تشـــكل طارئة صحية 

عمومية تثير قلقا دوليا.
اللوائح  أن  اجلدير بالذكـــر 
الصحية الدوليـــة، التي دخلت 
حيز النفاذ في 15 يونيو 2007، 
تقتضي من البلدان إبالغ منظمة 
الصحة العاملية بفاشيات األمراض 
واألحداث الصحيـــة العمومية. 
وهي متكن، استنادا إلى اخلبرة 
املتميزة التي متتلكها املنظمة في 
مجاالت ترصد األمراض واإلنذار 
بحدوثها ومواجهتها على الصعيد 
العاملي، من حتديد حقوق البلدان 
والتزاماتها فيما يخص اإلبالغ 
عن األحداث الصحية العمومية، 
ووضع عدد من اإلجراءات التي 
يتعـــني على املنظمة إتباعها في 
العمل الذي تضطلع به من أجل 
العمومية  تعزيز أمن الصحـــة 

العاملي.
كما تقتضي هذه اللوائح من 
البلدان تدعيم ما متتلكه من قدرات 
في مجال ترصد األخطار الصحية 

حنان عبدالمعبود
أكـــد وكيـــل وزارة الصحة 
د.إبراهيم العبد الهادي لـ »األنباء« 
ان وزارة الصحة لن تخرج من 
عبـــاءة منظمة الصحة العاملية، 
مشيرا الى أن الوزارة على تواصل 

مستمر مع املنظمة.
وقـــال: »نحـــن حريصـــون 
على املشاركة بجميع األنشطة، 
وحاضرون في كل االجتماعات، 
كمـــا ان هناك مكتبـــا بالكويت 
للمنظمة يختص بتنفيذ جميع 

االتفاقيات والتوصيات«.
جاء هذا الرد لوكيل الصحة 
على مـــدى تأثـــر العالقات بني 
الوزارة ومنظمة الصحة العاملية 
اثر إلغـــاء وزير الصحة د.هالل 
الســـاير اللجنة الوطنية العليا 
اللوائح  الدائمة ملتابعة تطبيق 

الصحية الدولية.
وكانت »الصحة« قد واجهت 
مؤخرا الكثير من املالحظات من 
قبل الديوان الذي انتقد تشكيل 
جلان وإشراك أشخاص بعينهم 
فيها، باإلضافة إلى ان أغلب هذه 
اللجان غير مفعلة، ومع هذا فإن 
»الصحة« مازالت تعيد تشكيل 
جلان، وتشكل جلانا أخرى جديدة. 
وقد انتقدت مصادر صحية إلغاء 
جلان متثـــل أهمية كبرى لألمن 
الصحي بالبالد، مشيرة إلى قرار 
الوزير الذي يقضي بإلغاء اللجنة 
الوطنية العليا لتطبيق اللوائح 

الصحية الدولية.
اجلديـــر بالذكـــر ان اللوائح 
الصحية الدولية ـ حسب موقع 
منظمة الصحة العامليةـ  هي صك 
قانوني دولـــي ملزم لـ 194 بلدا 
في جميع أنحاء العالم، مبا فيها 
الدول األعضاء في منظمة الصحة 
العاملية. والغرض من هذه اللوائح 
هو مساعدة املجتمع الدولي على 
توقي ومواجهة املخاطر الصحية 
العمومية القادرة على االنتشار 
عبر احلـــدود وتهديد الناس في 

شتى أرجاء العالم.
وأشار املوقع الى ان األمراض 
قد باتت، في عاملنا الذي تسوده 
العوملـــة، قادرة على االنتشـــار 
أماكن  على نطاق واسع وبلوغ 
بعيدة عبر وسائل النقل وحركة 
التجارة على الصعيد الدولي. وإذا 
نشأت أزمة صحية في بلد ما، فإن 
آثارها ميكن أن تطول أسباب رزق 
الناس واالقتصادات في كثير من 
العالم. وميكن أن تنشأ  مناطق 
أزمات من هذا القبيل بسبب أنواع 
العدوى املستجدة مثل املتالزمة 
الرئوية احلادة الوخيمة أو جائحة 

االنفلونزا البشرية احملتملة.
وميكـــن ان تنطبـــق هـــذه 

صورة زنكوغرافية لقرار إلقاء تشكيل اللجنة العليا لتطبيق اللوائح الصحيةد.إبراهيم العبد الهادي

د.رمي الرضوان

الرضوان: محاضرون متميزون يشاركون
في المؤتمر الـ 8 لخدمات نقل الدم غدًا

يعقد تحت رعاية وزير الصحة

مستشفى السيف يقّدم للمرة األولى في قطاع 
المستشفيات الخاصة جراحة الـ »فالت فوت«

يعتبر مستشفى السيف 
أوائل املستشـــفيات  من 
الكويتيـــة اخلاصة التي 
تستخدم جراحة الـ »فالت 
فوت« لعالج مشاكل القدم 
املســـطحة على أيد أمهر 
االختصاصيني الفرنسيني 

واألميركيني.
وبهذه املناسبة حتدث 
رئيس قسم جراحة العظام 
في مستشـــفى الســـيف 
د.يوســـف قليـــالت عن 
مشـــاكل القدم املسطحة 
وأسبابها وكيفية عالجها 
مبتدئـــا حديثه بتعريف 

مرض القدم املسطحة.
هي حالة عادية تصيب 
ما يقـــدر بنحو 20% من 
األطفال في العالم، وتعتبر 

هذه احلالة طبيعية بداية من سن الرضاعة وما 
قبل املشي، حيث ال يتم في هذه الفترة منو اجلزء 
املنحنـــي في باطن القدم، بـــل ينمو في مرحلة 
الطفولة، وبعد فترة البلوغ تكون نسبة املصابني 

بداء القدم املسطحة 1/7 أشخاص.
تظهر القدم املسطحة نتيجة ارتخاء في األربطة 
وضعف في قوة العضالت احمليطة بالقدم، وتوزيع 
غير متساو للجسم على القدمني، وهي في الغالب 
تظهر من دون اعراض وتسبب أملا مزمنا وإجهادا 
للقدم، وقد يعاني أصحاب األقدام املســـطحة من 
صعوبة في ممارسة أنشطتهم اليومية والرياضية 
بينما يوجد بينهم من ميارسون أنشطتهم اليومية 

بصورة طبيعية.
وترجع معظم اسباب القدم املسطحة الى العامل 
الوراثي، واخللل في ميكانيكية القدم وهو املشي 
بطريقة خاطئة، نتيجة انحراف اجلزء األمامي من 
القدم للداخل، اضافة الى تقلص في رباط العضلة 
اخللفية او األشخاص الذين يعانون من السمنة، 
او ليونة املفاصل، علما ان أعراض القدم املسطحة 
هي عـــدم وجود اجلزء املنحني في أســـفل القدم 
والذي يظهر بوضوح أثناء الوقوف، وتكون القدم 

ملتصقة جدا مع األرض، او 
انحناء القدم بشكل ملحوظ 
الى الداخل أثناء الوقوف 
وكذلك التلف السريع في 
الطرف الداخلي للحذاء، كما 
ان القدم املســـطحة ميكن 
ألم  ان تساهم في حدوث 
في أســـفل الظهر، وإذا ما 
تطورت احلالة فقد يعاني 
الشـــخص من مشاكل في 
املشـــي وصعود الساللم 

وارتداء األحذية.
أما عن عالج احلاالت 
احلرجة للقدم املسطحة، 
فقدصـــرح د.قليالت بان 
التدخـــل اجلراحـــي هو 
الذي ميكن ان يخفف األلم 
ويحسن وضعية العظام 
باســـتخدام أحدث تقنية 
جراحية الى اآلن »فـــالت فوت« وهي عبارة عن 
جراحة بسيطة نسبيا عن طريق جراح صغير، 
تستغرق عشرين دقيقة من دون املساس بأي من 
العظام والعضالت حيث انها تعيد توازن عظام 
الرجل الواحدة فوق األخرى فتعطي الشكل الطبيعي 
للقدم وتساعد في تخفيف الكثير من اآلالم، علما 

ان هذه العملية تناسب جميع األعمار.
يذكر ان مستشفى السيف عضو في مجموعة 
شركات املتحدة للخدمات الطبية وتعد من أبرز 
املستشفيات الرائدة على مستوى الكويت والشرق 
األوسط حيث تقدم املستشفى عدة خدمات منها 
اجلراحات التجميلية وجراحة الفكني وجراحة 
العظام التي تتضمـــن عمليات تلبيس وتغيير 
مفاصـــل الركبـــة ويضم املستشـــفى مجموعة 
من العيـــادات الداخلية واخلارجية وميتاز بأن 
لديه عيادة جراحة األطفـــال واملناظير وعيادة 
املسالك البولية وعيادة النساء والوالدة واألشعة 
التشخيصية وغيرها، ويتميز بتقدميه خدمة عالج 
حاالت الطوارئ للبالغني واألطفال ويســـتقطب 
مجموعة منتقـــاة من األطبـــاء واحملترفني في 

مجاالتهم.

د.يوسف قليالت

مشعل األحمد تسّلم بحثين علميين
من ضابطين في الحرس الوطني

الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله العقيد الركن نادر حجيل

تلقى نائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد 
دراســـة وبحثـــا علميـــني من 
الوطني،  ضابطني باحلـــرس 
الدراسة بعنوان »دور احلرس 
الوطني  األمـــن  فـــي  الوطني 
الكويتي« والبحث بعنوان »إدارة 

األزمات والكوارث«.
جـــاء ذلك خالل اســـتقبال 
الشيخ مشعل األحمد آلمر كتائب 
التعزيـــز في قيادة الشـــؤون 
العســـكرية العقيد الركن نادر 
الـــذي حصل مبوجب  حجيل 
دراسته على درجة املاجستير في 
اإلدارة والدراسات االستراتيجية 
مـــن كلية الدفـــاع الوطني في 
اململكـــة األردنية الهاشـــمية. 
وركن تخطيـــط وتدريب في 
قيادة التعليم العسكري املقدم 
الركن حمد البرجس الذي اجتاز 
مبوجب بحثه دورة األركان من 
العبداهلل للقيادة  كلية مبارك 

واألركان.
وأثنى نائب رئيس احلرس 
الوطني على ما بذله الضابطان 
من جهد عملي أثمر عن تفوقهما 
مؤكدا أن ذلك التفوق انعكاس 
حقيقي الهتمام قيادة احلرس 

الوطنـــي املتمثلـــة في رئيس 
الوطني سمو الشيخ  احلرس 
ســـالم العلي بالبحث العلمي 
والباحثني من منتســـبي هذا 

الصرح.
وأعرب عن ســـعادته مبن 

ينتهـــج درب البحـــث العلمي 
الوطني  من منتسبي احلرس 
داعيا للجميع التوفيق والسداد 
لتحقيق األهداف وبلوغ الغايات 
مبا يعـــود بالنفع على الوطن 

العزيز وأبنائه األوفياء.


