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االم����راض الس����ارية د.غ����امن 
احلجيالن ان جرثومة االيكوالي 
هي البكتيريا املعنية بهذا االمر، 
حي����ث ان لها الق����درة نتيجة 
اكتساب مورثات جينية ميكنها 
م����ن اطالق س����موم مش����ابهة 
لبكتيريا الشجيال والتي تسبب 
بعد فترة حضانة تتراوح من 
ثالثة ايام الى اسبوع تبدأ بنزلة 
معوية دموية وحرارة ويتعافى 
املريض بعد عش����رة ايام وفي 
حدود 10% من املصابني )معظمهم 
من االطفال وكبار السن( يتطور 
االمر الى فشل كلوي حاد وتكسر 
حاد في خاليا الدم وتقدر نسبة 

الوفاة من 3 الى %5.
ان املش����كلة هي في  وذكر 
ري احملصوالت الزراعية مبياه 
املجاري غير املعاجلة وتدخل 
اجلراثيم في املياه امللوثة الى 
صلب اخلضار وليس سطحه، 

»الصحة« اتخذت اإلجراءات االحترازية حول هذا املوضوع

السعيدي لـ »األنباء«: الكويت مبنأى
عن خطر »بكتيريا اخلضراوات« املميتة

..وأملانيا تبحث عن مصدر »اخليار القاتل«
وكاالت: على صعيد أوروبا تصاعدت املخاوف 
من »بكتيريا اخلضراوات« املميتة، خاصة بعد أن  
اعلنت السلطات الصحية في السويد امس تسجيل 
اول حالة وفاة جراء االصابة ببكتيريا »اي كولي« 
.وذكرت شبكة »سي.بي.اس« االميركية ان هذه تعد 
اول حالة وفاة تقع خارج االراضي االملانية، فيما 
سجلت السويد حدوث 36 حالة اصابة ببكتيريا »اي 
كولي«.ويتوقع العلماء في املانيا ان تزداد االوضاع 
سوءا مع ارتفاع حصيلة القتلى جراء االصابة بهذا 
النوع من البكتيريا الى 15 شخصا واصابة 329 
حالة وفقا الحصاءات املؤسسة القومية االملانية 
لالمراض، في حني تش����ير بعض التقارير الى ان 
عدد املصاب����ني بلغ 1200 مصاب.وفي اطار جهود 

تطويق املرض، عكف فريق من العلماء في أملانيا 
على محاولة حتديد مصدر اخليار املصاب ببكتريا 
»إي كولي« )بكتيريا اخلضراوات( والتي تسببت في 
وفاة عشرة أشخاص حتى اآلن، ويشتبه في وجود 

إصابات بها في السويد وبريطانيا وهولندا.
و حثت السلطات الصحية في أملانيا املواطنني 
على جتنب تناول اخليار، بعد أن تبني أنه مصاب 
بساللة شرسة من بكتريا »إي كولي« تسبب فشال 
كلويا وتصي����ب اجلهاز العصبي املركزي.وأعلن 
املركز األوروبي للوقاية من األمراض أنه بالرغم 
من أن هذا املرض غالبا ما يظهر في األطفال دون 
اخلمس س����نوات، إال أن 87% من حاالت اإلصابة 

ظهرت بني البالغني وخاصة النساء.

فال ينفع الغسيل معها، وهذه 
اجلراثيم لها القدرة على العيش 
في احلرارة حتى 50 درجة مئوية، 
العدوى بأكل  وال يقتصر نقل 
اخلضار بل وجد ان مواد اخرى 
تنقله مث����ل اللحوم ومنتجات 
االلبان وحتى بني االش����خاص 
مباش����رة نتيجة عدم احلرص 

على النظافة الشخصية.
وبني انه يتم االشتباه بوجود 
املرض حني تظهر عدة حاالت 
متشابهة ويقام بالتبليغ عنها 
جله����ة الصحة العام����ة لتتبع 

احلاالت ومعرفة املصدر لها.
عبدالكريم العبداهلل  ٭

اكدت مدي����رة ادارة الصحة 
انه  العامة د.فاطمة السعيدي 
ال توج����د اي خط����ورة عل����ى 
البالد م����ن متالزم����ة انحالل 
اليوريني HUS )بكتيريا  الدم 
اخلضراوات( املنتشرة في أملانيا، 
مؤكدة ان الكويت ليس فيها اي 
اش����ارات للخطر.واضافت، في 
تصريح خاص ل� »األنباء«، ان 
وزارة الصحة ممثلة في ادارة 
العام����ة قامت باتخاذ  الصحة 
اج����راءات احترازية حول هذا 
التعميم على  املوضوع منه����ا 
جمي����ع االطب����اء العاملني في 
املستشفيات احلكومية واخلاصة 
ع����ن اي حالة يتم اكتش����افها، 
باالضاف����ة الى ان االدارة قامت 
بالدعوة لطلب اجتماع للجنة 
سالمة االغذية وذلك للتشاور 
حول هذا املوض����وع وهذا من 
باب الترصد والتوعية.وذكرت 
التنفيذي ملجلس  املكت����ب  ان 
وزراء الصحة ملجلس التعاون 
اخلليجي لم يصدر اي بيان بهذا 
اخلصوص، مما يدل على عدم 
وجود اي خط����ورة، مبينة ان 
هناك تواصال مستمرا ومتابعة 
دائمة مع منظمة الصحة العاملية 
لرصد اي ڤيروس أو بكتيريا او 
وباء ممكن ان يحدث عن طريق 
اتخاذ االجراءات الالزمة في حال 

تطلب االمر ذلك.
من جانبه، قال استش����اري 
د.غامن احلجيالناالمراض املعدية في مستشفى  د.فاطمة السعيدي

افتتح احتفال »الصحة« باليوم العاملي لالمتناع عن التدخني

العبدالهادي: التدخني عادة سيئة تعد مدخاًل لـ »اإلدمان«

الزايد: »الليمفوما« مشروع إنساني يخدم مرضى السرطان

ش����دد وكي����ل وزارة الصحة 
د.ابراهيم العبدالهادي على أهمية 
تضافر اجلهود ملكافحة التدخني، 
مؤكدا أن الكوي����ت تعتبر الدولة 
العربية الوحيدة التي لديها تشريع 
خاص مبن����ع التدخني في االماكن 
العامة، مشيرا إلى أنه جار تطبيق 
ه����ذا القانون في جمي����ع االماكن 
العامة.جاء ذلك في تصريح صحافي 
ادلى به د.العبدالهادي عقب افتتاحه 
االحتفال الذي أقامته وزارة الصحة 
مبناسبة اليوم العاملي لالمتناع عن 
التدخني والذي أقيم صباح امس 
مبقر الوزارة حتت رعاية الوزير 
الس����اير وحضور نخبة  د.هالل 
من قياديي الوزارة على رأس����هم 
الطبية  الوكيل املساعد للخدمات 
املساندة د.قيس الدويري والوكيل 
املساعد لشؤون اخلدمات األهلية، 
د.راشد الرشود والوكيل املساعد 
للصحة العامة د.يوسف النصف 
ومدير ادارة العالقات العامة فيصل 
الدوسري.واكد د.العبدالهادي أن 
تس����ليط الضوء من قبل الوزارة 
على التدخني، من أهم طرق التوعية 
الصحية ملنعه، اضافة الى اصدار 
النصائ����ح للمدخن����ني، مبينا ان 
الوزارة لديه����ا جانب عالجي في 
مجال من����ع التدخني واملتمثل في 
عيادات »ال للتدخني« املنتشرة في 

أقيم أمس مبركز فيصل السلطان 
للعالج االشعاعي حفل غداء على 
شرف اجلهات املشاركة في مشروع 
الليمفوما، بحضور رئيسة جلنة 
حي����اة لرعاية مرضى الس����رطان 
الشيخة أوراد اجلابر وممثلي الهيئة 
اخليرية االسالمية العاملية، وعدد 
كبير من األطباء والفنيني باملركز، 

وممثلي شركة روش لألدوية.
وقام استشاري األمراض النفسية 
د.عادل الزايد بالقاء محاضرة تناول 
فيه����ا قضية الراب����ط بني تعاطي 
الدواء منفردا، وتعاطيه مع االميان 
واليقني والثقة في أن الدواء سيؤدي 

لنتيجة.
ومشروع الليمفوما هو مشروع 
انساني يخدم مرضى سرطان الغدد 
الليمفاوي����ة املقيمني في الكويت، 

التنفس����ية املزمنة 12 مرة ويرفع 
معدل اإلصابة بسرطان الرئة بني 
الرجال 23 مرة، وإجماال فاملدخن 
يحتاج لزيارة اخلدمات الصحية 
مبعدل يفوق ضعف معدل زيارة 

اإلنسان غير املدخن.
وقال النصف ان االحصائيات 
املعتمدة لدى منظمة الصحة العاملية 
تبني أن معدل التدخني في الكويت 
بني البالغني هو 20.6% )3% نساء، 
37.8% رجال(، وفي فئة اليافعني 
)13 � 15 سنة( بلغ معدل التدخني 
10.8% )17.7% ذكور، 4.5% إناث(، 
وتعتبر هذه معدالت مرتفعة، والبد 
من بذل املزيد من اجلهد للحد من 
ارتفاعها، مشيرا الى انه على الرغم 
من وجود برامج ملكافحة التدخني 
ومس����اعدة املدمنني على اإلقالع 
عن التدخني إال أن األثر األكبر في 
تغيير معدالت التدخني س����يكون 
باتباع سياسات وطنية بتطبيق 
قوانني من����ع التدخني في األماكن 
العامة والتي مت حتديدها من قبل 
وزير الصحة، ورفع أس����عار بيع 
الس����جائر بنسبة 200% وتطبيق 
منع بيع السجائر ملن هم دون سن 
21، وذلك حماية لهم من التعرض 
الغراء التجربة والوقوع في شرك 

ادمان النيكوتني الشديد.
حنان عبدالمعبود  ٭

والعجز واخلوف للمريض وأسرته. 
لهذا، انطلق املشروع الذي ميد يد 
العون لالنس����ان العاجز املريض 
ملساعدته على اس����تكمال حياته 

بشكل الئق.
وخالل احلفل مت تكرمي اجلهات 
املشاركة في املشروع، حيث مت تكرمي 
رئيس اللجنة اخليرية االسالمية 
العاملية د.عبداهلل املعتوق ونائبه 
ورئيسة اللجنة النسائية بالهيئة، 
وتكرمي مدير مركز حسني مكي جمعة 
للجراح����ات التخصصية، د.أحمد 
العوضي ونائبه د.شهاب املهندي، 
ورئيس مركز الشيخة بدرية األحمد 
للعالج الكيماوي، د.سالم الشمري، 
باالضافة إلى تكرمي عدد من األطباء 

وشركة روش لألدوية.
حنان عبدالمعبود  ٭

وبعض االلتهابات االخرى.
وأش����ار ال����ى ان ش����عار »ال.. 
للتدخ����ني« يعد مناش����دة القالع 
التدخني،  املواطنني واملقيمني عن 
موضحا ان نسبة التدخني قد تكون 
قليلة عند النساء لكنها تصل الى 

حوالي 37% لدى الرجال.
من جانبه، قال الوكيل املساعد 
لش����ؤون الصحة العامة ورئيس 
البرنامج الوطني ملكافحة التدخني 
د.يوسف النصف ان العالم يحتفل 
ف����ي 31 مايو من كل ع����ام باليوم 
العاملي لالمتناع عن التدخني، وهي 
مناسبة عاملية تبنتها وزارة الصحة 
وتهتم باقامة انش����طة خاصة لها 
ممثلة في أنشطة البرنامج الوطني 
ملكافحة التدخني أحد برامج تعزيز 
الصحة في الوزارة برئاسة السيد 
الوكيل املس����اعد لشؤون الصحة 
العامة وجلان مكافحة التدخني في 
إدمان  ان  املناطق الصحية.وذكر 
التدخني يقتل 5.5 ماليني شخص من 
املدخنني سنويا كما يتسبب في قتل 
600 الف من غير املدخنني لتأثرهم 
بدخان املدخنني من حولهم، وميثل 
التدخني بجميع صوره عبئا كبيرا 
على اخلدمات الصحية، فالتدخني 
يضاعف معدالت اإلصابة بأمراض 
القلب والسكتة الدماغية ثالث مرات، 
ويزيد من خطر اإلصابة باألمراض 

الغ����دد الليمفاوي����ة م����ن جميع 
مستش����فيات الكوي����ت إلى مركز 
الش����يخة بدرية األحم����د للعالج 
الكيماوي، حيث يقوم رئيس املركز 
د.سالم الش����مري وفريق األطباء 
العامل معه من املختصني بفحص 
مرضى سرطان الغدد الليمفاوية 
وتوصية املريض بسرعة توفير 
الدواء الذي يعالج هذا النوع من 
السرطان، خاصة ان نسبة الشفاء 
مرتفعة، لكن بسبب ارتفاع تكلفة 
الدواء املعالج »املابثيرا« فقد ينتظر 
املري����ض فترات طويل����ة لتوفير 
ع����دة جرعات من هذا الدواء الذي 
ال يحتمل التأجيل وكثيرا ما يتم 
توفي����ر جرعة واحدة أو جرعتني 
من أهل اخلير، لكن ال ميكن توفير 
باقي اجلرعات مما يس����بب األلم 

مختل����ف املناطق الصحية والتي 
هدفها مساعدة املدخنني في االقالع 

عن التدخني.
اليوم  ان  وذكر د.العبدالهادي 
)امس( يعد احد أهم انشطة وزارة 
الصحة الرتباطها بصحة االنسان 
واننا نقول للمدخنني ال للتدخني، 
مشيرا الى ان هذه العادة السيئة 
تعتبر مدخال للتع����ود واالدمان 
التدخني  ان  على السيجارة.وقال 
ال يضر املدخ����ن بل يصل ضرره 
الى احمليطني، فض����ال عن تلوث 
البيئة، مضيفا ان التدخني يعتبر 
مسببا رئيسيا ألمراض سرطان 
الرئة والقلب وارتفاع ضغط الدم 

وال����ذي قام����ت الهيئ����ة اخليرية 
االسالمية العاملية بتبني املشروع 

مبباركة وزارة الصحة.
ويتم حتويل مرضى سرطان 

)سعود سالم( د.إبراهيم العبدالهادي يقص الشريط إيذانا ببدء االحتفال  

)سعود سالم( الشيخة أوراد اجلابر تكرم د.شهاب املهندي   

النصف: وفاة 5.5 
ماليني شخص سنوياً 

بسبب التدخني

37.8% نسبة التدخني 
بني الرجال في الكويت 

و3% بني النساء 
و10.8% بني اليافعني

�سو�ء باحل�سور �سخ�سيًا �أو باالت�سال هاتفيًا �أو برقيًا �أو بالن�سر يف �ل�سحف �سائلني �هلل �لعلي �لقدير �أال يريهم مكروهًا بعزيز

يتقدمون بجزيــل �ل�سكـــر وعظيـــم �المتـنـــان �إىل

�ل�سـيـخ/ �سباح �الأحمد �لجابر �ل�سباح

�ل�سـيـخ/ نو�ف �الأحمد �لجابر �ل�سباح

�ل�سيد/ جا�ســـــم مــحمــد �لخر�في

�ل�سـيـخ/ نا�سر �لمحمد �الأحمد �ل�سباح

مقام ح�سرة �ساحب �ل�سمو �أمري �لبالد

و�سمـــــــو ولـــــــــــي �لــــعــــهـــــد �الأمني

و�سعـــادة رئــيـــ�س جملــــ�س �الأمـــة

و�سمـــــو رئــيـــ�س مـــجـلــ�س �لـــوزر�ء

و�ل�سادة �ل�سيوخ و�لوزر�ء و�أع�ساء جمل�سي �الأمة و�لبلدي

ولكل من تف�سل مبو��ساتهم فـي وفاة فقيدهم �لغايل �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل

عبداللطيف �سالم عبداهلل الوهيب

عائـلـتا الوهيب والتركيت


