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حنان عبدالمعبود
أكدت رئيسة جلنة برنامج 
رعاية مرضى الس���كري في 
الكويت استشارية األمراض 
الباطنية مبستشفى الصباح 
العدس���اني على  د.عف���اف 
ان خطورة مرض الس���كري 
تكم���ن ف���ي مضاعفاته على 
القلب والشرايني واألعصاب 
وشبكية العني والكلى، كاشفة 
في الوقت نفسه عن ان عدد 
املصابني واملسجلني في مراكز 
الرعاية الصحية األولية في 
ع���ام 2009 حوالي 230 ألف 
مريض، مشيرة الى ان الكويت 
تعد من الدول العشر األكثر 
إصابة باملرض وفقا لفيدرالية 

السكري العاملية.
وأضافت د.العدساني في 
تصري���ح صحافي ان وزارة 
الصحة اهتم���ت بالتصدي 
لهذا املرض من���ذ عام 1967 
حيث قامت بتوفير خدمات 
رعاية مرضى الس���كري في 
جمي���ع املناطق الصحية من 
خالل افتتاح عيادات مصغرة 
لرعاية مرضى السكري في 
مراكز الرعاية الصحية األولية 
بدءا مبركزي الدعية والفيحاء، 
التي  املراكز  ازداد عدد  حتى 
تقدم ه���ذه اخلدمات في عام 
2009 ليصل ال���ى 35 مركزا 
من النظام العادي و10 مراكز 
العائلة،  تعمل بنظام ط���ب 

مشيرة الى ان برنامج رعاية 
الرعاية  مرضى السكري في 
الصحية األولية بدأ في عام 
1999 حيث مت وضع اخلطة 
العام���ة وحتدي���د األهداف 
الى  اإلستراتيجية للوصول 
املستوى املنشود، مضيفة أن 
اإلجنازات التي حققتها اللجنة 
على مدى الس���نوات العشر 
السابقة جاءت بجهود ودعم 
من أعض���اء اللجنة ومديرة 
اإلدارة املركزي���ة للرعاي���ة 
الصحية األولية السابقة د.ليلى 
الدوس���ري ورؤساء الرعاية 
الصحية األولي���ة واألطباء 
مقدمي رعاية مرضى السكري 
ومساهمة االختصاصيني في 
الدورات التدريبية واللقاءات 

العلمية.

فيصل الدوسري

د.عفاف العدساني

الشيخة فريحة األحمد تلقي كلمتها

جانب من املشاركني في احلملة

مستشفى السيف يشارك في »ألني أحبها«

األحمد يحّذر من تعاطي األعشاب لعالج 
مشاكل الربو والحساسية دون استشارة األطباء

حنان عبدالمعبود
كش���ف اختصاصي أمراض 
احلساس���ية والباطنية مبركز 
عبدالعزيز الراش���د للحساسية 
د.ناصر األحمد عن دراسة حديثة 
للمرضى املصابني بالربو تفيد 
الذين  ب���أن 65% من املرض���ى 
يس���تخدمون العالج باألعشاب 
هم من النساء، وبني أن الدراسة 
أشارت إلى ازدياد نوبات الربو 
املتكررة لدى املجموعة التي تعتمد 
فقط على العالج باألعشاب، ما 
يستدعي الدخول للمستشفى أو 

الزيارات املتكررة للحوادث.
وقال األحمد في تصريح صحافي ان األعشاب 
تؤدي إلى تطور احلالة وحدوث مضاعفات داخلية 
في الشعيبات التنفسية، محذرا من استخدامها كبديل 

للعالجات الطبية احلديثة ملرض الربو.
ذاكرا أن هذه املستحضرات ال تغني عن تناول 

األدوية املعاجلة، حيث يخضع 
الدواء قبل تداوله إلى اجراءات 
دقيقة ورقابة من قبل منظمات 
دوائي���ة عاملية. كما يتم نش���ر 
األبحاث الطبية املختلفة وعمل 
الدراسات الختبار فاعلية الدواء 

في األمراض.
وأشار إلى أن استخدام الطب 
البديل ألمراض احلساسية يأتي 
في املرتبة الثانية عامليا من حيث 
كثرة االستخدام بعد مشاكل وآالم 
الظهر، مبينا أن اس���تخدام هذا 
النوع من العالجات نسبته في 
ازدي���اد بجميع أنحاء العالم، إذ 
أن الواليات املتحدة األميركية ش���هدت استخدام 
الطب البديل باألعشاب واملكمالت الغذائية لعالج 
احلساس���ية فقط زيادة باالستهالك بنسبة %80، 
حيث زادت املبيعات من 8.8 مليارات دوالر في عام 

1994 الى أكثر من 15 مليارا في عام 2000.

شارك مستشفى السيف في 
حملة فندق كراون بالزا التثقيفية 
بعنوان »ألني أحبها« التي أقامها 
مبناسبة عيد املرأة العلمي وعيد 
األم والتي بدأت فعاليتها في 8 
مارس 2011 بحضور الش����يخة 
فريحة األحمد � رئيسة اجلمعية 
الكويتية لألسرة املثالية ورئيسة 
نادي الفتاة وبحضور عدد من 
عضوات جنة املرأة الدولية ولفيف 

من الصحافيني واإلعالميني.
وبهذه املناسبة صرحت مديرة 
التسويق والعالقات العامة في 
مستشفى السيف اآلنسة رزان 
الروضان بأن هذه املشاركة تأتي 
ضمن خطة السيف التوعية لرفع 
نس����بة الوع����ي الصحي ملرض 
السرطان وبأهمية الفحص املبكر 
ومنط احلياة الصحي بني أفراد 
املجتمع وذلك لتحقيق هدف مهم 
وهو خفض معدالت اإلصابة بهذا 
املرض. وذكرت أن مستش����فى 
الس����يف ق����دم بهذه املناس����بة 
كوبونات خص����م على فحص 
الثدي للفندق ليت����م توزيعها 
على مرتادي مطاعم كراون بالزا 
وذلك لتحفيز النساء على إجراء 
الفحص. كما سيقدم مستشفى 
السيف ندوات توعية للسيدات 
عن سرطان الثدي بالتعاون مع 
حملة كان وذلك لتقدمي ش����رح 
واف عن أسباب املرض وكيفية 

الوقاية منه.
وأضافت ان إدارة املستشفى 
حريص����ة على االس����تثمار في 
تطوي����ر خدماتها الطبية وذلك 
لتق����دمي أعل����ى معايير اجلودة 
في القط����اع الطبي حيث قامت 
بتوفير احدث األجهزة واملعدات 
الطبية واستقطاب أمهر اخلبراء 
واالستشاريني باإلضافة إلى توفير 
تخصصات نادرة كجراحة األورام 
حيث يعتبر السيف املستشفى 
األول والوحيد الذي يجمع كال 
من خدمات تشخيصية لألورام 

وجراحة األورام معا.
يذكر أن مستشفى السيف هو 
أحد املستشفيات التابعة للشركة 

املتحدة للخدمات الطبية. ويضم 
املستشفى، مجموعة من العيادات 
الداخلي����ة واخلارجية، وميتاز 
ب����أن لديه أول مرك����ز بالقطاع 
اخلاص جلراح����ة الوجه والفم 
والفكني، فضال عن جراحة األطفال 
واملناظير، كما يضم أقساما أخرى 
وهي جراحة العظام، واملسالك 
البولي����ة، والنس����اء والوالدة، 
واألشعة التشخيصية وغيرها. 
ويتميز بتقدمي����ه خدمة عالج 
حاالت الطوارئ احلرجة للبالغني 
واألطفال. ويستقطب مجموعة 
منتقاة من األطباء احملترفني في 
مجاالتهم الس����يما توافر أحدث 

األجهزة الطبية.

ينظمها فندق كراون بالزا بمناسبة عيد المرأة العالمي وعيد األم

د.ناصر األحمد

الدوسري: مركز الظهر الصحي مجهز بأحدث األجهزة الطبية 
والخطة المستقبلية تتضمن إدخال عيادات النساء والوالدة

الحداد: لـ »إعانة المرضى« إسهاماتها الرائدة في الخدمات اإلنسانية
قال املدي���ر التنفيذي جلمعية صندوق اعانة املرضى 
فيصل الياقوت إنه عرفانا من اجلمعية بدور احملس���نني 
وأهل اخلير من الهيئات واملؤسس���ات واللجان واألفراد 
الذين يدعمون جمعية صندوق إعانة املرضى في مشاريعها 
اإلنس���انية والتوعوية والصحية قامت اجلمعية بتكرمي 
املتعاونني مع اجلمعية بصفة دائمة وكان من بينهم الوكيل 
املساعد لشؤون اخلدمات الطبية املساندة د.قيس الدويري 
على تعاونه الدائم مع اجلمعية، واملدير التنفيذي ملبرة 
غنائم اخلير جمال احلداد، واملدير العام لش���ركة النهار 
الدولية ف���ارس املقبل ومديرة معهد التمريض ش���يخة 
امل���ذن الذين قام املدير التنفيذي للجمعية باملرور عليهم 

في مؤسساتهم وتسليمهم دروع التكرمي.
وأعرب الياقوت في تصريح صحافي عن شكره وتقديره 
للجهات الداعمة مثمنا ال���دور اخليري الذي تقدمه هذه 
اجلهات وكذلك دور الوكيل املساعد للصحة د.قيس الدويري 
وتعاونه الدائم مع اجلمعية خلدمة أهداف اجلمعية، وشكر 

الدويري على متديده فترة التسجيل خالل العام احلالي 
والتوج���ه حاليا الى تطوير مخرج���ات معهد التمريض 
حيث ان اجلمعية تبحث حاليا مع الهيئة العامة للتعليم 
التطبيق���ي والتدريب حتويله الى دبل���وم بعد الثانوية 
العامة ملدة س���نتني أو ثالث سنوات، وقد أشاد الدويري 
بهذا القرار وقال ان الوزارة بحاجة إلى مخرجات متطورة 
من أبناء البلد واملقيمني لسد النقص الكبير الذي تعاني 

منه الوزارة حاليا.

دور كبير

من جانبه أشاد املدير التنفيذي ملبرة غنائم اخلير جمال 
احلداد بالدور الكبير الذي تقوم به اجلمعية واالسهامات 
الرائدة في اخلدمات االنسانية، واستعرض احلداد العديد 
من املشاريع التي تقوم بها مبرة غنائم اخلير مع اجلمعية، 
مؤكدا ان هذه املشاريع البد من إقامتها باسم اجلمعية ومنها 
دعم مشاريع مكافحة العمى وتوفير االجهزة الطبية ودعم 

مركز السكر التابع للجمعية وكفالة االطباء وشراء سيارات 
إسعاف وتزويد اجلمعية بحليب االطفال للمحتاجني.

اما مدير عام شركة النهار الدولية فارس املقبل فقد أشاد 
بالدور الكبير الذي تقوم به اجلمعية من خدمة للمرضى 
املعسرين وتوفير ما يحتاجونه من أجهزة طبية وأسرة 
وأدوية إضافة ال����ى اخلدمات التي تقدم للمرضى، ومتنى 
املقبل استمرار التعاون بني اجلهتني حيث بني ان ما تقوم 

به الشركة هو قليل ممن يتوجب فعله على اجلميع.
من جانبها، أشادت مديرة معهد التمريض شيخة املذن 
ب����دور جمعية صندوق اعانة املرض����ى على ما تقدمه من 
خدمات للمرضى اضافة الى اخلدمات املقدمة ملعهد التمريض، 
وأفادت املذن خالل زيارتها بأنها تنتمي إلى صندوق إعانة 
املرضى، وأنها على استعداد تام لتقدمي أي خدمة لصالح 

الصندوق.
وف����ي نهاية اللقاءات مت تق����دمي دروع تذكارية تقديرا 

لالسهامات التي تقوم بها هذه اجلهات.

مجلـس وزراء الصحة العـرب أقـّر 100 ألف دوالر لمسـاعدة الشـعب الليبي طبيًا
حنان عبدالمعبود

العالقات  إدارة  أعلن مدير 
ب���وزارة  العام���ة واإلع���الم 
الدوسري عن  الصحة فيصل 
بدء التشغيل التجريبي ملركز 
اليوم، مشيرا  الظهر الصحي 
الى ان ذلك يأتي بعد االنتهاء 
من إعادة تأهيله، التي استمرت 
ما يقارب عاما، مت خاللها إعادة 
تأهيل املركز ليكون على الطراز 
احلديث بشكل ونظام أفضل 
من السابق، كما متت توسعته 
وإضاف���ة خدم���ات صحي���ة 
املركز يقدم  ان  جديدة، مبينا 
خدمات الطب العام ويحتوي 
على عيادات للس���كر وقس���م 
كامل لألس���نان مجهز بأحدث 
التجهيزات الطبية خلدمة سكان 

منطقة الظهر.
وبني الدوسري في تصريح 
له ان هذا املركز يعتبر اخلامس 
الذي مت تأهيله ضمن خطة وزارة 
الصحة الرامية الى تأهيل مراكز 
منطقة األحمدي الصحية ضمن 

امليزانية املدرجة لهذا األمر، ذاكرا 
انه سبقه افتتاح كل من مركز 
العل���ي الصحي ومركز  جابر 
هدية الصحي ومركز الصباحية 
الشرقي ومركز األحمدي الصحي، 
ومضيفا ان اخلطة املستقبلية 
تتضمن توس���عة مركز الظهر 
الصحي، حيث سيتم إدخال خدمة 

عيادات النساء والوالدة.
واختت���م معلن���ا ان وزير 
الصحة د.هالل الساير سيقوم 
بافتت���اح املركز رس���ميا يوم 

اخلميس املقبل.
من جهة اخرى، دعا مجلس 
وزراء الصح���ة الع���رب ال���ى 
متابع���ة تنفيذ ق���رارات القمة 
العربية االقتصادية والتنموية 
واالجتماعية املتعلقة بالقضايا 
الصحية ورفع تقرير حول التقدم 
احملرز في هذا الشأن الى القمة 

املقبلة في السعودية 2013.
وطالبت التوصيات الصادرة 
ع���ن دورة املجلس ال� 35 التي 
انعقدت في بيروت من 9 حتى 11 

من الشهر اجلاري ونشرت هنا، 
الدول األعضاء واملنظمات املعنية 
وهيئات املجتمع املدني العربية 
مبواصلة تقدمي املساعدات الطبية 
العاجل���ة للمصابني واجلرحى 
الليبي جراء  أبناء الشعب  من 
أعمال العنف وتقدمي دعم مالي 
قيمته 100 ألف دوالر مساهمة 
من الصندوق العربي للتنمية 
الصحي���ة لتوفير االحتياجات 

العاجلة من أدوية ومستلزمات 
طبي���ة للقط���اع الصحي في 

ليبيا.
وقرر مجلس وزراء الصحة 
العرب بعد اس���تماعه للعرض 
املق���دم م���ن وزي���ر الصح���ة 
الفلس���طيني تقدمي دعم مالي 
الى وزارة الصحة الفلسطينية 
قدره 100 ألف دوالر وضرورة 
تنسيق الدعم املادي واملعنوي 
ال���ى وزارة الصح���ة  املق���دم 
الفلس���طينية لضمان حتقيق 
الفائدة القصوى من هذا الدعم 
وش���فافية وعدالة إيصاله الى 
املواطن���ني الفلس���طينيني في 

املواقع كافة.
وحث املجلس الدول األعضاء 
على املشاركة في املشروع الذي 
تبنته اململكة العربية السعودية 
إلنش���اء مصن���ع الصناع���ات 
الدوائي���ة املس���تخلصة م���ن 
البالزما نظ���را للحاجة امللحة 
ملثل هذه املنتجات، مؤكدا أهمية 
وجود جلان استشارية مستقلة 

العربية  عن وزارات الصح���ة 
والشركات اخلاصة إلنتاج وبيع 
األمصال واللقاحات لتقدمي الدعم 
التقني لشراء األمصال واللقاحات 

وبرامج التحصني.
وشجعت التوصيات الدول 
العربية عل���ى إنتاج األمصال 
واللقاحات لتوفير احتياجاتها 
وفق���ا للش���روط واملواصفات 
املعمول بها في منظمة الصحة 
العاملية والترحيب باستضافة 
اجلمهورية اجلزائرية ألعمال 
اللجن���ة الفني���ة العليا للدواء 

العربي.
وقرر املجلس اعتماد امليزانية 
التقديرية السنوية للصندوق 
العربي للتنمية الصحية لعام 
2011 والبال���غ قدره���ا مليون 

دوالر.
وت���رأس وف���د الكويت الى 
أعم���ال الدورة ال���� 35 ملجلس 
وزراء الصح���ة العرب الوكيل 
املساعد لشؤون الصحة العامة 

د.يوسف النصف.

الساير يفتتحه رسميًا يوم الخميس المقبل

العدساني: الكويت من الدول العشر
األكثر إصابة بالسكري في العالم

230 ألف مصاب بالمرض راجعوا المركز والمستشفيات 2009

»الصحة« تستكمل عملية التدوير قريبًا: نقل 3 مديرين 
ورؤساء فنيي األشعة والمختبرات والتمريض بالمناطق

حنان عبدالمعبود
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان وزارة الصحة 
ستستأنف التغيير والتدوير االيجابي الذي بدأته الفترة 
املاضية، مشيرة الى ان هناك تدويرا خالل االسبوعني 
القادمني لثالثة من مديري املناطق الصحية، باالضافة 

الى تدوير لرئيسات مكاتب التمريض، ورؤساء فنيي 
االشعة واملختبرات باملناطق الصحية، وبينت املصادر 
ان هذه االجراءات تتخذ ملصلحة العمل واجلسم الصحي 

بكامله.
واشارت املصادر الى ان الوزارة تعد كذلك مذكرة 

سيتم رفعها لديوان اخلدمة املدنية، في خطوة تسبق 
اعادة الهيكلة باملناطق الصحية لسد الثغرات االدارية 
والفنية بها نظرا لوجود مناصب شاغرة وذلك لتالفي 
اي اش����كاليات قانوني����ة قد حت����دث بخصوص هذه 

املناصب.

الوزارة تعد مذكرة إلعادة الهيكلة وسد الشواغر


