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حنان عبدالمعبود
اص����در وزير الصح����ة د.هالل 
الساير قرارا بتعيني فالح العازمي 
مديرا الدارة خدمة املواطن بديوان 
عام الوزارة، وجاء هذا القرار بعد 
ان كان العازمي يش����غل املنصب 

بالتكليف.
من جانب آخر اعلنت مدير ادارة 
تعزيز الصحة د.عبير البحوه عن 
نتائج دراسة مت عملها مبينة انها 
ش����ملت 2065 يافعا ف����ي املرحلة 
العمرية من 10 الى 19 عاما من العمر 
في منطقتي الفروانية والعاصمة 
الصحية، مبينة ان نسبة االستجابة 

بلغت 97%. وأش����ارت البحوه في تصريح لها امس ان نس����بة الذكور 
اخلاضعني للدراس����ة بلغت 55% بينما نس����بة اإلن����اث 45% منهم %61 
كويتيون، مش����يرة الى ان اكثر من نصف العينة بنسبة 53% كانوا في 
مرحلة الدراسة املتوسطة والباقي في املرحلة الثانوية 88% من العينة، 
مش����يرة الى ان الذين كانوا يراجع����ون املراكز الصحية للحصول على 
اخلدم����ات مع الوالدين )احدهما او كالهما( بلغت نس����بتهم 66%، وقد 
افادوا بأنه عندما يرافقون الوالدين فان اخلدمة والعناية املقدمة تكون 
افضل، وتقدمي النصح واالرش����اد ووسائل التثقيف ايضا بشكل اكثر، 
كما ذكر 93% انهم يرافقون والديهم للحصول على االجازة املرضية او 

للحصول على األدوية 4 و%11.
لذا فقد ثبت ان االغلبية وبنسبة 79% فضلت الذهاب مع والديهم و%80 
من اليافعني يفضل وجود عيادات خاصة للعناية باليافعني )AFC( سواء 
صباحية او مسائية واالغلب يفضلها داخل املراكز نفسها وليس منفصلة 
و23% لم يجد اي معلومات او مادة علمية مفيدة خاصة باليافعني فقط، 

و28% ال يستفيد نهائيا من اخلدمات األهلية او اخلاصة الصحية.
وأضافت البحوه ان نظرة اليافعني للخدمة الصحية والطاقم الصحي 
يغلب عليها االيجابية و78% يثنون على الطاقم االداري والكتبة، بينما 
في جانب التعام����ل مع االطباء فان 88% يق����ول ان االطباء يعاملونهم 
معاملة طيبة و65% من االطباء يطلب وجود الوالدين )احدهما او كالهما( 
ملعاجلة اليافع في العيادة، و81% من االطباء يستمع جيدا ملشكلة اليافع 
وبشمولية )75%( 39% فقط يعتقد اليافعون ان االطباء يقدم لهم نصائح 
وتعزيز للصحة و57% م����ن اليافعني يعتقد أن االطباء يحافظون على 

سرية التعامل معهم.
كذلك اشتكى حوالي 28% منهم من طول فترة االنتظار 10-20 دقيقة، 
اما في جانب الطاقم التمريضي فذكر 87% من اليافعني ان قسم التمريض 

يعاملهم معاملة جيدة.
اما في جانب املختبرات فان 65% من اليافعني قد تعامل مع املختبرات 
و87% منه����م يثني عل����ى خدمات املختب����رات و27% ينتظر اكثر من 10 
دقائق و16% ينتظر اكثر من 20 دقيقة ليحصل على التحليل، كذلك فان 
74% يتعامل مع االش����عة و86% يثني على اخلدمات اال اكثر من نصفهم 
اش����تكى من التأخر )10-20 دقيقة( أما في جانب خدمات االسنان فافاد 
82% منهم بانه قد تعامل مع خدمة االس����نان، وقد أثنى 85% منهم على 

اخلدمة، بينما اشتكى 40% من التأخر الكثر من 20 دقيقة.

د.عبير البحوه

عدد من املتظاهرين سلميا ويبدو رجال األمن في املنطقة حتسبا حلدوث أي خروج على القانونمسلم البراك متقدما املتظاهرين أمام السفارة الليبية

فحص األطفال املشاركني في احلملة

د.عبدالعزيز املزيني د.حسني صفر

رزان الروضان

د.طارق سنان

سي علي: الهالل األحمر الكويتي
أول المغيثين للنازحين من ليبيا

مستشفى السيف يشارك في حملة »موتبتب« 
لمكافحة السمنة لدى األطفال في »ديسكفري«

فريق طبي كويتي يجري عملية تحت 
األشعة التداخلية لعالج الضعف الجنسي

الناجم عن خرير أوردة الدم

رأس جدير )احلدود التونسية � 
الليبية( � كونا: دعا االحتاد الدولي 
للصليب االحمر والهالل االحمر 
دول العال����م واملنظمات الدولية 
الى االقت����داء مبب����ادرة الكويت 
واإلس����راع بإرس����ال املساعدات 
العاجلة والضرورية  االنسانية 
ملواجهة الوضع املأساوي واملتفاقم 
للش����عب الليبي والنازحني على 

احلدود التونسية � الليبية.
الش����رق  وثمن مدير منطقة 
االوسط وشمال افريقيا لالحتاد 
عبد الكرمي سي علي في تصريح 
ل� »كونا« على هامش لقائه ببعثة 
الهالل االحمر الكويتي الى مركز 
»راس جدير« احلدودي التونسي 
� الليبي مبادرة الكويت بواسطة 
الهالل االحمر الكويتي وبتوجيهات 
سامية من صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد بإرس����ال 

مساعدات طبية عاجلة الى الشعب 
الليبي واملتضررين النازحني من 
مختلف اجلنسيات على احلدود 

التونسية � الليبية.
وقال سي علي ان »الهالل االحمر 
الكويتي كان دائما سباقا للخير 
وفي األماكن الساخنة والكويت 
هي الدول����ة االولى في املجموعة 
الدولي����ة والعربية التي وصلت 
الى مكان االحداث في راس جدير 
بحمولة من االطنان من االدوية 
واملع����دات الطبية للهالل االحمر 
التونس����ي والالجئني والنازحني 
من ليبيا على احلدود التونسية 

� الليبية«.
وأكد ان االحتاد الدولي للهالل 
االحمر والصلي����ب االحمر على 
»تواصل دائ����م مع رئيس الهالل 
االحمر الكويت����ي برجس حمود 
الهالل  البرجس وبالتنسيق مع 

االحمر التونسي لضمان التنسيق 
اجليد وتامني إيصال املساعدات 
الطبي����ة الكويتي����ة العاجلة الى 

مستحقيها«.
وأوضح ان لقاءه مع بعثة الهالل 
االحمر الكويتي التي تولت أخيرا 
تسليم هذه املساعدات في مركز 
)راس جدير( احلدودي مكن أيضا 
من تبادل اآلراء والتصورات ملزيد 
من التنسيق والتعاون مبا يعزز 
اجلهود الدولية ملواجهة الوضع 
االنساني املأساوي في ليبيا وعلى 
احلدود التونسية � الليبية جراء 

األحداث اجلارية في ليبيا.
وأكد سي علي ان االحتاد الدولي 
يضاعف اجلهود، ال س����يما على 
اجلانبني املصري والتونسي خلدمة 
النازح����ني القادمني من ليبيا الى 
تونس ومصر واستعدادا لتدفق 

أكبر للنازحني.

شارك مستشفى السيف في 
احلفل الذي اقامته حملة موتبتب 
احلملة الوطنية التوعوية االولى 
من نوعها في الكويت والتي تهدف 
الى توعية االس����ر ف����ي الكويت 
مبخاطر السمنة لدى االطفال والتي 
س����جلت معدالت مرتفعة، حيث 
اقيم احلفل في مجمع ديسكفري 
وبحضور حشد كبير من االطفال 
مع اسرهم الذين امضوا ساعات 
تنّوعت بني الترفيه والفحوصات 
الطبي����ة والتوعوية بالس����منة 
ومخاطرها وكيفية الوقاية منها 
وقد قام املش����رفون على احلملة 
بتعريف احلاضرين من االطفال 
وذويهم على قيم واهداف احلملة. 
العالقات  وبدورها قالت مدي����ر 
العامة والتس����ويق مبستشفى 
السيف رزان الروضان انه انطالقا 

من رغبتنا في املس����اهمة بهذه 
احلملة غير املسبوقة واالنسانية 
التي حتث االطفال واسرهم على 
الى مخاطر السمنة من  االنتباه 
خالل سلسلة الفعاليات التثقيفية 
وتس����ليط الضوء عل����ى اهمية 
االكل الصحي وممارسة الرياضة 
املطلوب����ة لضم����ان متتع الطفل 
بصحة جيدة بعيدة عن البدانة 
املفرطة للتخفي����ف من مخاطر 
اصابته مبرض السكري وغيره 
اذ تأتي الكويت في املراكز املتقدمة 
بالعالم من حيث السمنة. واضافت 
ان برنامج مكافحة السمنة لدى 
االطفال باملستش����فى يهدف الى 
الغذائية  العادات  االرتقاء بنمط 
وكيفية ممارسة الرياضة من خالل 
توجيه النصائ����ح الى الوالدين 
والطفل بأفض����ل انواع االطعمة 

وكمياته����ا وبدائل م����ن الطعام 
الصحي بناء على اساس علمي. 
يذكر ان مستش����فى السيف هو 
احد املستشفيات التابعة للشركة 
املتحدة للخدمات الطبية ويضم 
املستشفى مجموعة من العيادات 
الداخلية واخلارجية وميتاز بأن 
لديه اول مركز بالقطاع اخلاص 
جلراحة الوجه والفم والفكني فضال 
عن جراحة االطفال واملناظير كما 
يضم اقساما اخرى وهي جراحة 
العظام واملسالك البولية والنساء 
التشخيصية  والوالدة واالشعة 
وغيرها، ويتميز بتقدميه خدمة 
عالج ح����االت الطوارئ احلرجة 
للبالغني واالطفال ويس����تقطب 
مجموع����ة منتقاة م����ن االطباء 
احملترفني في مجاالتهم الس����يما 

توافر احدث االجهزة الطبية.

حنان عبدالمعبود
في س���ابقة ه���ي األولى من 
الش���رق  نوعه���ا ف���ي منطقة 
األوسط اس���تطاع فريق طبي 
كويت���ي برئاس���ة استش���اري 
األشعة التداخلية د.طارق سنان 
الدموية  واستش���اري االوعية 
د.حس���ني صفر، ود.عبدالعزيز 
املزيني إج���راء عملية جراحية 
جديدة لعالج مش���كلة الضعف 
اجلنس���ي عند الرج���ال، حيث 
رصد الفريق الطبي مجموعة من 
املرضى الذين يعانون من املشكلة 
خاصة املصاب���ني بخرير أوردة 
الدم، حيث شخص د.املزيني حالة 
املرضى بواسطة السونار لتحديد 
املشكلة، وبعدها قام د.سنان بعمل 
فحص بالصبغة لتحديد مكان 

ومدى اخلرير.
أكد د.سنان علي  من جانبه 
انها املرة األولى التي جترى فيها 
العملية حتت االشعة التداخلية، 
مبينا انه مت عمل  فتحة صغيرة 
الرئيسي بواسطة  الوريد  فوق 
اجلراح د.حس���ني صفر ثم قام 

د.سنان بحقن املادة الالصقة في 
األوردة املسببة للمشكلة موضحا 
ان اول عملي���ة اجريت ملريض 
كويتي عمره 28 وكان يعاني من 
عدم القدرة على االنتصاب ومت 

العالج بنجاح.
وعن دور جراح���ة االوعية 
الدموي���ة ف���ي ع���الج الضعف 
ان  اجلنسي قال د.حسني صفر 
هذه العملية ليس���ت كالعملية 
اجلراحي���ة التقليدية حيث انها 
عبارة عن عالج للشرب الوريدي 
عن طريق القس���طرة واالشعة 
التداخلي���ة التي تتم بواس���طة 
د.طارق سنان. فدوري كجراح 
اوعية دموية هو تسهيل  الوصول 
الى الوريد العميق للذكر عن طريق 
تقني���ة venous cut down وهي 
اجراء فتحة جراحية صغيرة ال 
تتجاوز 1 سم حتت بنج موضعي 
بالعضو ويتم التشريح والتعرف 
من خالل تلك الفتحة الصغيرة 
على الوريد السطحي والعميق 
وكذلك الش���ريان العميق للذكر 
وبعد التحكم بالوريد العميق يتم 

إدخال قسطرة صغيرة احلجم 
واستعمالها حلقن االدوية املعاجلة 
للترسب الوريدي وبعد االنتهاء 
القسطرة يتم تصليح  وخروج 
الوريد عن طريق غرز وتسكير 
اجلروح بقطب جتميلية ويخرج 
املريض من املستشفى في اليوم 

نفسه للمتابعة في العيادة.
ومن جانبه قال استش���اري 
الدموي���ة  االوعي���ة  جراح���ة 
د.عبدالعزي���ز املزين���ي »نقوم 
بفحص دقي���ق بأحدث االجهزة 
لتحديد اسباب الضعف اجلنسي 
وبن���اء على النتائ���ج ميكن لنا 
حتديد املريض املناسب إلجراء 
العملية وهو املريض الذي يعاني 
من ارجت���اع في الوريد اخلاص 
للعضو الذكري واثناء الفحص 
يعط���ى املريض اب���رة وبعدها 
نقوم بأخ���ذ النتائج قبل وبعد 

احلقن«.
الطبي ان يتم  الفريق  وقرر 
ادخال هذه التقنية احلديثة لهذه 
الفئة من املرضى في مستشفى 

مبارك الكبير.

»التجارة« تفتتح فرعين جديدين للتموين في الجهراء واألحمدي
افتتحت وزارة التجارة والصناعة أمس 
فرعني جديدين للتموين في منطقتي سعد 
العبداهلل مبحافظة اجلهراء وفهد األحمد 
مبحافظة األحم����دي ليصل إجمالي عدد 
فروع التموين إلى 75 فرعا منتشرة في 

مختلف مناطق الكويت.
وأكد مدير إدارة التموين في الوزارة 
محمد العنزي في تصريح ل� »كونا« بهذه 
املناسبة حرص وزارة التجارة على تقدمي 
التموينية للمستهلكني  أفضل اخلدمات 

انتش����ار  أدائها وتوس����يع  عبر تطوير 
فروعها لتلبية مطالب الزيادة السكانية 
وتسهيل صرف املنحة األميرية اخلاصة 

بالتموين.
وأشاد باجلهود التي بذلتها اجلمعيات 
التعاوني����ة في س����بيل زيادة النش����اط 
التمويني وتس����هيل إيصال مواد املنحة 
األميرية ملس����تحقيها من املس����جلني في 
كش����وف البطاقة التموينية، مضيفا ان 
الوزارة تعمل على افتتاح 5 فروع جديدة 

في مناطق مشرف وصباح السالم واجلهراء 
والنس����يم وجنوب السرة بالتعاون مع 
اجلمعيات التعاونية خالل األشهر القليلة 

املقبلة.
وذكر العنزي ان عدد املس����جلني في 
كش����وف البطاقة التموينية جتاوز 1.5 
مليون مستفيد ومستفيدة في حني بلغ 
عدد البطاقات التموينية حوالي 188 ألف 
بطاق����ة، مبينا ان الوزارة تعمل في إطار 
خط����ة عمل طموحة ته����دف إلى تطوير 

أداء قطاعها التمويني بهدف تقدمي أفضل 
اخلدمات للمستفيدين السيما في مجال 

صرف املنحة األميرية.
وأفاد بأن الوزارة مستمرة في مراجعة 
اخلطوات التي اتخذته����ا في هذا املجال 
وتقييم العمل بشكل دوري للوصول الى 
األهداف املنش����ودة، معربا عن أمله في 
ان يحق����ق التعاون ب����ني وزارة التجارة 
واجلمعيات التعاونية العديد من املكاسب 

للمستفيدين.

70% نسبة استجابة تعاطي اليافعين
مع المراكز الصحية في العاصمة والفروانية

وزير الصحة يصدر قرارًا بتعيين العازمي مديرًا لخدمة المواطن

أمير زكي
نظم عدد من املواطنني يتقدمهم النائب 
مسلم البراك تظاهرة مقابل السفارة الليبية 
في منطقة الدعي���ة، وطالب املتظاهرون 
من مواطنني ونشطاء سياسيني ووافدين 
ليبيني املجتم���ع الدولي بالتدخل ووقف 
حمامات الدم واملجازر التي يرتكبها العقيد 
معمر القذافي، ورفعوا ش���عارات تطالب 
القذافي بوقف حمام الدم، كما طالبوا بأن 
يغادر السفير الليبي الى موطنه ليكون 

بني الثوار هناك.
وقال مصدر امني ان مدير امن محافظة 
العاصمة اللواء طارق حمادة وعددا من رجال 
االمن تواجدوا على مقربة من املتظاهرين، 
مش���يرا الى ان احملتجني طالبوا السفير 
الليبي لدى البالد باخلروج اليهم للتحدث 
معهم بشأن مطالبهم، اال ان السفير او اي 

من مسؤولي السفارة لم يستجيبوا لهم.
واشار املصدر الى ان احملتجني جتمعوا 
لبعض الوقت وس���رعان ما انفضوا الى 
اماكن اقامته���م، مؤكدا ان التعامل االمني 

مع احملتجني كان تعامال راقيا.
بدوره، قال النائب مس���لم البراك انه 
ال يستبعد ان يس���تخدم الزعيم الليبي 
االسلحة الكيميائية ضد شعبه اسوة مبا 

فعله املقبور صدام حسني.
وقال البراك انه حضر وعدد من املواطنني 
للتأكيد على وقوف الشعب الكويتي الى 
جانب الشعب الليبي املغلوب على امره، 
وعاد البراك بالذاكرة الى فترة الغزو حينما 
ايد القذافي املقبور صدام حسني في غزوه 
للكويت، ولم يكتف القذافي مبساندة املقبور 
صدام بل قام باحتالل السفارة الكويتية 

في ليبيا.

خالل تظاهرة سلمية شارك فيها مع مواطنين ووافدين ليبيين أمام السفارة الليبية للتنديد بمجازر القذافي 

البراك: ال نستبعد استخدام القذافي لألسلحة الكيميائية ضد شعبه أسوة بالمقبور صدام

عبارات وضعها أحد املتظاهرين على سيارته العلمان الكويتي والليبي في أيدي متظاهرتني

عالج للشرب الوريدي عن طريق القسطرة واألشعة التداخلية


