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»عيالها وقدها«: مستمرون ضد التدخنيمحليات
شاركت مجموعة »عيالها وقدها« التطوعية كلية العلوم في منطقة 
اخلالدية مهرجان »لنجعله اجمل وطن« بحملتها ضد التدخني 
»العصير مقابل السيجارة«، فيما كان هناك اقبال كبير من املدخنني 
داخل الكلية وجتمع عدد كبير من السجاير، وقد عبر املشاركون 
واجلمهور عن السعادة الشديدة ملشاركتهم في حملة »ضد 
التدخني« التي تقام داخل اجلامعات واالماكن العامة.

األول���ى وتك���ون الثانية بعد 
شهر والثالثة بعد ستة أشهر 
وبذلك يتم الوقاية من حدوث 

هذا املرض.
الن���دوة قام  وفي نهاي���ة 
احلضور بطرح األس���ئلة عن 
كيفية عمل الفحص الدوري لهذا 
املرض وعن خطورته ومن هن 
السيدات األكثر عرضة له، فقد 
يتس���بب هذا املرض في موت 
امرأة كل دقيقتني على مستوى 
العالم وكل س���اعة في الشرق 

األوسط.
يذكر ان مستشفى »السيف« 
عضو في مجموعة ش���ركات 
املتحدة للخدمات الطبية ويعد 
الرائدة  أبرز املستشفيات  من 
على مستوى الكويت والشرق 
األوسط، حيث يقدم املستشفى 
عدة خدم���ات منها اجلراحات 
الفكني،  التجميلي���ة وجراحة 
ويضم املستشفى مجموعة من 
العيادات الداخلية واخلارجية 
وميتاز بأن لديه عيادة جراحة 
األطفال واملناظي���ر وجراحة 
العظام واملسالك البولية والنساء 
والوالدة واألشعة التشخيصية 
وغيرها، ويتميز بتقدميه خدمة 
عالج حاالت الطوارئ للبالغني 
واألطفال ويستقطب مجموعة 
منتقاة من األطباء واحملترفني 

في مجاالتهم.

الى طرق  وأشارت د.آسيا 
التشخيص املبكر لسرطان عنق 
الرحم عن طريق عمل فحص 
دوري لعنق الرحم وذلك بأخذ 
مسحة من عنق الرحم وحتليل 
اخلاليا املوجودة فيها وحتديد 
أي تغي���رات تط���رأ على هذه 
اخلاليا حتى ميكن التشخيص 

املبكر للمرض.
وان طرق العالج الالزم في 
حاالت التشخيص املبكر قالت 
د.آس���يا ان هناك تطعيما يقي 
من حدوث سرطان الرحم، كما 
انه يساعد على عالج احلاالت 
الرحم،  املبكرة لسرطان عنق 
حيث يتم تطعيم املريض على 
ثالث جرع���ات حيث يتم أخذ 

شارك مستشفى »السيف« 
فندق »كراون بالزا« في حملته 
الس���رطان وسرطان  ملكافحة 
الثدي وعنق الرحم عن طريق 
عمل ندوة توعوية وفي موضوع 
يهم كل سيدة مهما كان عمرها اال 

وهي ندوة عن السرطان.
هذا وقامت د.آسيا عصمت 
عبدالغني بتمثيل مستش���فى 
»الس���يف« وقدمت ندوة بهذا 
اخلصوص وش���رحت مرض 
س���رطان عنق الرحم وكيفية 
تشخيصه والوقاية منه. فقد 
مت تعريف السيدات احلاضرات 
الن���دوة بس���رطان عنق  في 
الرحم واألس���باب التي تؤدي 
الى حدوثه، حيث ان الس���بب 
الرئيسي لهذا املرض هو ڤيروس 
الورم احلليمي )HPV( وما طرق 
العدوى بهذا الڤيروس، حيث 
انه ينتقل م���ن خالل احتكاك 
بالبش���رة في منطقة األعضاء 
التناسلية، كما مت شرح األعضاء 
املصاحبة لسرطان عنق الرحم 
ومنها افرازات مهبلية قد يكون 
لها ل���ون او مصحوبة بدماء. 
وبّينت د.آسيا ان هذه األعراض 
ال تدل على وجود سرطان عنق 
الرحم في حد ذاتها بل قد تكون 
أعراضا ألمراض واضطرابات 
أخرى كما ان بعض النساء ال 

تظهر عليهن اي اعراض.

د.آسيا عصمت تتحدث للحضور عن سرطان الثدي

»السيف« يشارك »كراون بالزا« حملة مكافحة السرطان

يوم توعوي للتعامل مع مرضى الربو في »الصباح«
نظ���م قس���م االطف���ال في 
مستشفى الصباح امس ورشة 
انش���طة »اليوم  عمل ضم���ن 
التوعوي للرب���و« الذي يعنى 
مبحو أمية التعامل مع املرض 
وحساسية الصدر لدى االطفال 
من خ���الل التثقي���ف الصحي 

واالرشاد الطبي.

ومعرف���ة املرض والوقاية منه 
تشكل نصف العالج. واضافت 
التوعي« يش���مل  ان »الي���وم 
محاضرات لالطباء واملمرضات 
الزائر  البروفيس���ور  يلقيه���ا 
س���كوت هاريس م���ن جامعة 
هارفرد األميركية بشأن كيفية 
الرب���و والوقاية  عالج مرض 

الورش���ة  وقال���ت منظمة 
ورئيس���ة قس���م االطفال في 
املستش���فى د. ن���دى التركيت 
ف���ي كلمته���ا االفتتاحي���ة ان 
التي تتمحور حول  الورش���ة 
الرب���و تتضمن تثقيفا  مرض 
صحيا للممرض���ات واالهالي 
التثقيف  ان  واملرضى باعتبار 

منه. وعن املهام التي يقوم بها 
مستشفى الصباح في عالج هذا 
املرض قالت د.التركيت ل�)كونا( 
ان املستش���فى يحتوي على 3 
عيادات )صباحية اسبوعية( 
للربو اضافة الى عيادة مسائية 
يتردد عليها كلها ما يقارب االلف 

مريض سنويا من االطفال.

كرم���ت ادارة جمعية الهالل 
األحمر الكويتي امس املتطوعات 
اللواتي شاركن بدورة تأهيلية 
في مج���ال االس���عافات االولية 
والقان���ون الدولي بهدف تنمية 

املجتمع املدني.
وقال مدير عام الشؤون االدارية 
في اجلمعية نبيل احلافظ في حفل 
اختتام الدورة التي شاركت فيها 
80 متطوعة واستمرت اسبوعني 
ان الدورة تأتي ضمن سلسلة من 
برامج اجلمعية بغرض توعية 
املتطوعات مبختلف جوانب احلياة 
حتت اشراف كادر متخصص من 
اجلمعية ضمن اخلطة التشغيلية 

للعام احلالي.
واضاف احلافظ ان اجلمعية 
تعم���ل بجهود حثيث���ة لوضع 
خب���رات كوادرها ف���ي مجاالت 
متعددة منها االسعافات األولية 
والقان���ون الدولي والتعامل مع 
ذوي االحتياج���ات اخلاص���ة، 
مشيرا الى اهمية االستفادة من 
التي تقام  الدورات املتخصصة 
بني حني وآخر في اجلمعية الغناء 
جتارب املتطوعني واملتطوعات 
من اجل اقام���ة دورات تدريبية 

في املدارس.

»الهالل األحمر« 
يكّرم متطوعات 

»اإلسعافات األولية«

نبيل احلافظ

ف���ي برنام���ج التعليم الطبي 
املستمر.

وأشار د.الشطي أن من أصل 
35 مليون عام���ل في القطاع 
الصحي على مستوى العالم، 
فإن هناك 3 ماليني يتعرضون 
لوخز اإلبر سنويا مما يعرضهم 
ألمراض تنتق���ل عبر الدم )2 
مليون اللتهاب الكبد الوبائي ب( 
وحوالي 900 ألف اللتهاب الكبد 
الوبائي سي وحوالي 170 ألف 
لڤيروس االيدز )متالزمة العوز 
املناعي املكتسبة( وخاصة ان 
90 من هذه اإلصابات حتدث في 
الدول النامية وأضاف الشطي 
أن أهمية املوضوع تستدعي 
وض���ع خطط ملن���ع العدوى 
ونظام تسجيل معتمد وقابل 
املعايير  للمقارنة تتوافق مع 
العاملية وتدريب معتمد للهيئة 
التطعيم  الصحية، فضال عن 
الش���خصية  الوقاية  وتوفير 
مما يتطل���ب تبن���ي وتنفيذ 
سياسات تش���غيله للسالمة 
ضمن اإلستراتيجية املعتمدة 
من قبل منظمة الصحة العاملية 

على مستوى العالم.
وختم الشطي مشددا على 
أن ذل���ك احل���دث يضيف إلى 

تنظمها الوزارة 4 ـ 7 أبريل بالتعاون مع »الصحة العاملية«

الشطي: 30 مشاركًا بدورة نظم الوقاية 
حلماية العاملني بالصحة وسالمة املرضى

املسعفون يناشدون الساير تعديل كادرهم
يناشد املسعفون في ادارة الطوارئ الطبية 
وزير الصحة د.هالل الس���اير تعديل كادرهم 
السابق لسنة 2003 ورفع البدالت حتى تتساوى 
مع بدالت املمرضني الذين اقرت لهم زيادات من 
سنة ويعمل عدد منهم في ادارة الطوارئ الطبية 
كمس���عفني حيث اصبح هناك فرق شاسع في 

الرواتب مع نفس اخلبرة يصل من )250/200( 
دينارا وكلهم يعملون مسعفني في ادارة الطوارئ 

الطبية مما سبب شعورا بالظلم واالحباط.
ومتنى املسعفون النظر بعني املساواة والعدل 
بني املمرضني واملسعفني في زيادات الرواتب 

وتعديل الكادر.

رصي���د الكويت ف���ي مواكبة 
اجلديد حلماي���ة العاملني في 
القط���اع الصح���ي واعتب���ار 
س���المة املرض���ى أولوية في 
صمي���م اخلدم���ات الصحية 
ف���ي القطاعني العام واخلاص 
على حد س���واء وللتس���جيل 
أولوي���ة معلوم���ات إضافية 
 ميكن زيارة موقع املؤمتر على

.www.q8hos.info

دع���ا مدي���ر إدارة الصحة 
املهنية بوزارة الصحة د.أحمد 
الشطي عموم املهتمني بالقطاع 
الصحي لالستفادة من الدورة 
الدولي���ة لتدريب املدربني عن 
املخاط���ر املهنية للعاملني في 
القطاع الصحي والتي ستنظم 
في الفت���رة من 4 إلى 7 أبريل 
املقب���ل والذي تنظم���ه إدارة 
املهني���ة وإدارة منع  الصحة 
الع���دوى بالتعاون مع وزارة 
الصحة الكويتية وبالتعاون مع 
منظمة الصحة العاملية ومراكز 
األمراض الوبائية بأتالنتا أميركا 
وجامع���ة فرجينيا األميركية 
وجامعة القاهرة. وأكد رئيس 
اللجنة املنظمة للدورة د.الشطي 
أن تنظيم الدورة في الكويت 
فرص���ة ذهبي���ة للعاملني في 
القطاع الصحي وذوي العالقة 
بسالمة املرضى واجلودة ومنع 
العدوى واالعتراف واالعتماد 
فضال عن الصحة والس���المة 
املهنية، الفتا إلى أن احلدث يعد 
الثاني الذي ينظم على مستوى 
املنطقة وذا طاقة استيعابية 
محددة هي 30 مقعدا فقط، حيث 
ان معهد الكويت لالختصاصات 
د. أحمد الشطيالطبي���ة منح الدورة 21 نقطة 

تعريف السيدات 
بسرطان عنق الرحم 
واألسباب التي تؤدي 

الى حدوثه


