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السنان: 27 نزياًل يؤدون االمتحانات لصفوف النقلمحليات
أعلن مدير إدارة رعاية األحداث بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل عبدالطيف السنان: ان اإلدارة ممثلة في اجلهاز الفني 
من اختصاصيني ومدرسني، استعدت لالمتحانات النهائية لنزالء األحداث لصفوف النقل املتوسط والثانوي في هذا 
العام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. وأوضح السنان خالل تصريح صحافي: ان اجلهاز الفني العامل في مؤسسات 
األحداث قام بتوزيع جداول االختبارات النهائية على النزالء بالتعاون مع وزارة التربية لتمكني النزالء من أداء االمتحانات 
النهائية بكل يسر وراحة منوها أن عدد النزالء 27 نزيال موزعني كالتالي: على دار املالحظة االجتماعية 15 نزيال ودار 
التقومي االجتماعي 3 نزالء ودار الرعاية االجتماعية للفتيان 5 نزالء ودار رعاية الفتيات 4 نزيالت.

» الصحة« كّرمت »بيتك« تقديرًا ملساهماته في أنشطتها 

مستشفى طيبة يرعى »احلماية من الشيخوخة املبكرة«

قدم وفد من مسؤولي وزارة 
الصحة يض���م د.غالية املطيرى 
ود. ليلى الفزيع ود. أمال الرفاعي 
الكويتي  التمويل  تكرميا لبيت 
»بيتك« على جهوده املس���تمرة 
في املشاركة بالعديد من انشطة 
الوزارة ومنه���ا االحتفال بيوم 
الصحة العاملي، خاصة ان »بيتك« 
يواصل املساهمة في عدة مجاالت 
وأنش���طة ذات عالقة قريبة من 
الصحة العامة للمجتمع واحلياة 
اليومية لكل فرد مثل تبني حملة 
مكافحة الس���كري بالتعاون مع 
العاملية ووزارة  منظمة الصحة 
الصحة بهدف التعريف والوقاية 
من مرض الس���كري واحلد من 
تداعياته وآثاره الس���لبية على 
قدرات املجتمع خاصة انه يعتبر 
من األمراض املنتشرة بشكل كبير 
بني املواطنني واملقيمني، كما تبنى 
»بيتك« حملة مهمة لإلسعافات 
األولية انطلقت مؤخرا بالتعاون 
القل���ب األميركية  مع جمعي���ة 
ومستشفى السالم بعنوان »اعد 
للقلب نبضاته« وتستهدف عالوة 
على التوعية باإلسعافات األولية 

»بيتك« سعيد توفيقي خالل لقائه 
الطبي بأن االهتمام بدعم  الوفد 
املشروعات واالنشطة التي تركز 
على االهتمام بالصحة العامة ركيزة 
أساسية في املسؤولية االجتماعية 
»لبيتك« التي يوليها اهمية كبيرة 
ويعمل بشكل متواصل لتعزيزها 
انطالقا من دوره كمؤسسة مالية 
إسالمية وخلدمة املجتمع وخطط 
الدولة في التنمية والتطوير بكافة 

املجاالت.
وحتتفل الكويت ممثلة بوزارة 
الصحة في كل عام مع سائر دول 
العال���م املتقدمة بي���وم الصحة 
العاملي الذي تنظمه منظمة الصحة 
العاملية وقد اتخذ هذا العام شعار 
»إذا تقاعسنا اليوم لن جند العالج 
غدا« وتعلقت اجلهود مبش���كلة 
صحية هامة جدا وخطيرة وهى 
مقاوم���ة مض���ادات امليكروبات، 
وتكاملت العديد من األنشطة التي 
نظمتها وزارة الصحة لتحقيق 
هدف ترش���يد اس���تخدام بعض 
األدوية من املضادات احليوية ذات 
التأثيرات الس���لبية على صحة 

اإلنسان واملجتمع.

لتدريب آخرين وهو من ش���أنه 
تعزيز ثقافة االسعافات األولية 

في املجتمع.
من جانبه، قال نائب مدير إدارة 
التس���ويق والعالقات العامة في 

وأهميتها، تدريب مجموعة من 
املتطوعني تدريب���ا متخصصا 
يؤهلهم للحصول على ش���هادة 
ف���ي تقدمي اإلس���عافات  دولية 
واإلنقاذ وم���ن ثم يكونون نواة 

سعيد توفيقى يتسلم درع تكرمي »بيتك«

جانب من احلضور تكرمي د.عماد عبدالواحد

قام مستشفى طيبة ملا له من 
دور ريادي في التوعية الصحية 
في الكويت، بعمل ندوة توعوية 
للحماية من الش����يخوخة املبكرة 
بحضور كل من كبير آمري العالقات 
العامة خال����دة املياس وبحضور 
مدير مجموعة اخلدمات بدر علي 
أبوطالب والعديد من الشخصيات 

االدارية في الشركة.
استهلت الندوة مبحاضرة من 
االستش����اري د.عماد عبدالواحد 
الباطنية  األم����راض  استش����اري 
بالتوعية بااللتهاب الكبد الوبائي 
وأنواعه وأفاد بأن هناك 5 أنواع 
مبدئية من االلتهاب الكبدي وهي 
»أ«، »ب«، »س����ي«، »دي«، »إي«، 
النوع »أ« و»إي« تأتي عن طريق 
الطعام وهذا ما نس����ميه االلتهاب 
الكب����دي الوبائي أم����ا ال� 3 أنواع 
األخرى »ب«، »سي«، »دي«، فتكون 
عن طريق الدم ومشتقاته والعالقات 
اجلنسية وال يطلق عليهم التهاب 
كبدي وبائي، وإمنا التهاب كبدي 
فق����ط، وااللتهاب الكبدي الوبائي 
»أ«، »إي« ال يتح����ول إلى التهاب 
كبدي مزمن ويتم الشفاء منه متاما 
وال يترك آثارا بالكبد، أما األنواع 
األخرى فتتفاوت نسبة حتولها إلى 
التهابات كبدية مزمنة قد تترك أثرا 
وتليفا بالكبد، وأفاد بكيفية إمكان 
انتقال العدوى الى الشخص السليم 
وكيفية الوقاية باإلضافة الى كيفية 

املعرف باإلصابة باملرض.
وأم����ا بالنس����بة للتطعيمات 
املتوافرة للوقاية من االلتهاب الكبد 
الوبائي فقال: »إن كل ڤيروس من 
هذه الڤيروسات مختلف متاما عن 
اآلخر، وبالطبع يختلف التطعيم 
باختالف نوع الڤيروس، وال يوجد 
حتى اآلن س����وى نوعني فقط من 
التطعيمات وهما ضد ڤيروس »أ« 
وضد ڤيروس »ب«، ولكن التطعيم 

األمراض والعيش بصحة جيدة.
واستكملت الندوة مبحاضرة 
االستش���اري د.فوزي عيس���ى 
اخلبير البريطاني الشهير بخبرته 
الواس���عة في ع���الج اإلصابات 
الرياضي���ة إصاب���ات املالع���ب 
حتدث فيها عن خشونة العظام 
وكيفية عالج اخلشونة أو تآكل 
الغضاريف ف���ي املراحل األولية 
التحفظي  واملتوس���طة بالعالج 
عن طريق احلبوب واألعش���اب 
وحقن الهياليورنيت وفي املراحل 
املتوس���طة عن طريق املناظير، 
باإلضاف���ة الى ان���ه حتدث عن 
جراحات التقومي وزرع الغضاريف 
املتقدمة واملفاصل  املراحل  وفي 
الصناعية اجلزئية والكلية وذات 

القاعدة املتحركة.
ثم تن���اول د.ايه���اب طلعت 
استشاري هيستوباثولوجي أهمية 
احلياة الصحية وممارسة الرياضة 
والى أهمية التغذية السليمة وأفاد 
بأهمية عمل التحاليل والفحوصات 
الدورية واستكمل الندوة بالتحدث 
عن مرض الس���رطان واألسباب 
املسببة للمرض مفيدا بأن األسباب 
تعددت، ومنه���ا الوراثة وطرق 
املعيشة أو التعرض مللوثات اجلو 
والعمل. ثم تطرق ملرض سرطان 
الثدي وأس���بابه وطرق الوقاية 
الفحوصات  منه واحلرص على 
الدورية، وأفاد بأن منظمة الصحة 
العاملية تنصح بعمل الفحوصات 
الدورية كل 3 أعوام للنساء عند 
بلوغ س���ن ال� 40 كفحص الثدي 
الى عمل  املومجرام، باالضاف���ة 
فحوصات لعنق الرحم بأخذ عينة 

عن طريق الطبيب املختص.
وأكد اهمية إجراء حتليل يسمى 
 Prostate Specific Antigen) PSA)
في الدم وذلك للكشف عن سرطان 
البروستاتا خصوصا للرجال فوق 

سن اخلمسني ويتم هذا التحليل 
مرة واحدة سنويا.

وصرح����ت مديرة التس����ويق 
العامة لدى مستشفى  والعالقات 
طيبة منال عمر بأن مستشفى طيبة 
مستمر في عمل حمالت وندوات 
إلى حد  توعوية صحية تس����هم 
كبير في تثقيف الناس واملجتمع 
باألمراض وكيفية أخذ االحترازات 
الالزمة لتجنب االمراض والعمل 
على العيش حياة صحية. وأفادت 
بأن مستش����فى طيبة يعتبر أول 
مؤسسة طبية في الكويت حتصل 
التصنيف األعلى لش����هادة  على 
اجل����ودة األميركية ف����ي الرعاية 

الصحية من أول مرة.
وأضافت قائل����ة ان مختبرات 
مستش����فى طيبة رائدة في مجال 
التحاليل الطبية، حيث ان مت اعتماد 
مستشفى طيبة ومختبراتها من 
برنام����ج JCI الدول����ي وأصبحت 
مختبرات مستشفى طيبة املعتمد 
األوحد م����ن أول مره في الكويت 
وهي أعلى ش����هادة جودة عاملية. 
وأفادت بأن مختبرات املستشفى 
تخض����ع لبرامج ج����ودة اخرى 
صارمة لقياس دقة التحاليل وهي 
برنام����ج CAP األميركي وبرنامج 
R:QAS اإلجنليزي. وأضافت قائلة 
ان مستش����فى طيبة يسعى دائما 
ملا هو جديد فمختبر مستش����فى 
طيبة مجهز بأحدث األجهزة وأدقها 
واملعتمدة عامليا من منظمة الصحة 

العاملية.
وأفادت عمر بأن مستشفى طيبة 
والعيادات التخصصية التابعة لها 
فرعي الفنطاس والفروانية لديها 
الكادر الطبي واإلداري يعمل حتت 
هدف واحد وهو تقدمي أفضل وسائل 
الراحة والع����الج للمريض حتت 
شعار »رعايتكم هدفنا« مع متنياتنا 

بالصحة والعافية للجميع.

ضد ڤيروس »ب« يقي ضد ڤيروس 
»د« أيض����ا، ألنه مترت����ب عليه، 
وبالتالي تكمن املشكلة في ڤيروس 
»سي« و»إي« ومبا أن ڤيروس »إي« 
يتم الشفاء منه عادة، فإن املشكلة 
حقيقة تكمن في ڤيروس »سي« 
وهذا الڤي����روس ال يوجد تطعيم 
له حت����ى اآلن. وعن طرق العالج 
أفاد د.عبدالواحد بآخر ما توصل 
إليه العلم من عالج ملرض االلتهاب 
الكبدي، وشدد د.عماد على أهمية 
عمل الفحوصات الدورية حلماية من 

د.قيس الدويري

تكرمي روان عاصي

منال عمر

الذي ش���اركت فيه شركات 
وجهات متخصصة ومعنية 
بذوي االحتياجات اخلاصة 
في كل م���ن القطاعني العام 
واخلاص، الضوء على القدرات 
واالمكانات التي تتمتع بها هذه 
الفئة وركزت على ابداعاتهم 
الفنية والثقافية والتراثية 
واألدبية، باالضافة الى فقرات 
وعروض ترفيهية وغنائية 
ومس���ابقات ورقص شعبي 

وعروض بهلوانية.
 وحول رعاية »الوطنية 
لالتصاالت« للمعرض، قال 
العامة  العالقات  إدارة  مدير 
ف���ي الش���ركة عبدالعزي���ز 
البال���ول ان ه���ذا املعرض: 
»جاء بصدد كش���ف مهارات 
ذوي االحتياج���ات اخلاصة 
والتأكيد على إبراز مواهبهم 
وأدواتهم اإلبداعية وتطوير 
شخصياتهم، ونحن بدورنا 
نساعد على دمج تلك املواهب 
ف���ي املجتمع ورف���ع الروح 
املعنوي���ة لديه���م ودعمهم 

ملجابهة احلياة«.
»الوطني���ة  ان  وأك���د 
لالتصاالت« تواصل تقدمي 

األماكن.
٭ جتهيز اآلتي: شنطة إسعافات 
 – GPS  - أولي���ة – بوصلة أو
خرائط – كشافات -  بطاريات 
– مأكوالت - مالبس - خيام 
- طارد البعوض -  نظارات 
شمسية - مش���روبات ومياه 
كافية - هيلم���ت وجواكيت 

سباحة –منامات وأغطية.

 غسيل األيدي - أيدي نظيفة 
تنقذ حياتك

غس���ل األي���دي بطريق���ة 
صحيحة من أهم النقاط للحماية 
م���ن األم���راض املعدية وعدم 
نش���ر األمراض لك وألسرتك. 
ينصح باستخدام املاء اجلاري 
والصابون وفى حالة عدم توفره 
يستخدم معقم األيدي احملتوي 
على الكحول بنسبة ال تقل عن 
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حمامات السباحة

تعتبر حمامات الس���باحة 
م���ن املتع اجلميل���ة في فصل 
الصيف وهى من أفضل أنواع 
الرياضة ولكن ميكن أن تؤدي 
للعدوى ببعض االمراض ومن 

أشهرها:
٭ اجليارديا

٭ كريبتو سبوروديوم
وهي تسبب أكثر األوبئة التي 
تؤدي لإلسهال ملرتادي حمامات 
السباحة وكيبتوسبوروديوم 
بكتيريا شديدة العدوى وال يتم 
القضاء عليه بالكلورين املضاف 
للمياه ال���ذي يقتل الكثير من 
امليكروبات وفي دراسة نشرت 
ف���ي يونيو 2008 ف���ي مجلة 
األمراض املعدية ملنظمة الصحة 
العاملي���ة مت فحص 160 حمام 
سباحة بأميركا وحللت املياه 
من فالتر تلك احلمامات وجد 
عدوى في حمام من كل 12 حماما 
بتلك البكتيريا وهذه العدوى 
حتدث نتيجة بلع املياه بطريق 

اخلطأ ويكون املاء ملوثا.

للحماية من العدوى اتبع اآلتى:

٭ عدم السباحة أنت أو أطفالك 
عند حدوث إسهال.

٭ ال تبتلع مياه احلمامات أو 
تسمح بدخولها لفمك.

٭ االستحمام مبياه نظيفة قبل 
وبعد احلمامات.

٭ تغيير حفاض���ات األطفال 
بعيدا عن حمام السباحة.

٭ األطفال واحلوامل هم األكثر 
تعرضا لإلصاب���ات اخلطيرة 
بتلك البكتيريا وميكن أن تهدد 
حياتهم بالذات وأيضا مرضى 
نقص املناعة مثل زراعة األعضاء 

واألورام وغيرهم
٭ أمراض أخرى من حمامات 
الس���باحة حتدث مثل: التهاب 
العني واألنف واألذن واجلهاز 

التنفسي واجللد.
الس���باحة  أيضا حمامات 
ممكن ان تهدد احلياة بالغرق 
فيها ولتجنب ذلك يرجى أخذ 

أقيم مؤخراً بحضور الشيخة شيخة العبداهلل 

»الوطنية لالتصاالت« رعت املعرض األول 
لذوي االحتياجات اخلاصة

مستشفى الراشد يقدم إرشادات لألسرة 
من أجل االستمتاع اآلمن بالصيف

مساهماتها السخية للمجتمع 
وذلك انطالقا من مسؤوليتها 
االجتماعي���ة ومبادراته���ا 
ارتباطا مباش���را  املرتبطة 
بتحقيق أفضل ش���راكة مع 
املجتمع وأف���راده وخاصة 
فيما يتعلق بعملية التنمية 

املتكاملة.

احليطة باآلتي:
٭ إجادة السباحة.

٭ تعلم خطوات اإلنعاش القلبي 
الرئوي.

٭ ف���ي حالة وجود أطفال في 
حمام السباحة يجب اجللوس 
بالقرب منهم وعدم االنشغال 
عنه���م بالق���راءة أو التحدث 
باملوبايل حتى ال نغفل حلظة 
واح���دة ألن الغ���رق يح���دث 
في حلظ���ة واح���دة مفاجئة 

وصامتة.
٭ في حال الس���باحة بالبحر 
يجب معرف���ة ظروف الطقس 
وعدم السباحة في وجود رعد 

أو برق أو رياح شديدة.

سفر آمن

األمراض: يكثر الس����فر في 
فصل الصيف فمن يعانون من 
أمراض مزمن����ة خصوصا من 
كبار السن يجب عليهم مراجعة 
الطبيب قبل السفر بفترة كافية 
من4 - 6 أسابيع وأيضا زيارة 
أخرى قبل السفر مباشرة وذلك 
لتقييم أثر السفر على الصحة 
الذي  الع����الج  العام����ة وعلى 
يتلقونه. مث����ال مريض القلب 
يختار وس����يلة سفر مناسبة 
ومراع����اة اخت����الف الس����اعة 
السفر  أماكن  البيولوجية بني 
البعيدة  JET LAG والتعرض 
للدوار. وينبغي دراسة املنطقة 
من حيث ال����زالزل واألعاصير 
البحر،  واالرتفاع عن س����طح 
وطول فترة السفر يزيد احتمال 
جلطات الساق فينبغي حتريك 
الس����اقني كلما أمكن ذلك. وال 
تنسى التطعيمات مثل االنفلونزا 
والتيفوي����د وااللتهاب الكبدي 
واحلم����ى الصف����راء والثالثي 
والتيتانوس حيث وجد أن أكثر 
التيتانوس  من نصف حاالت 

حتدث في كبار السن.
ارتداء  حوادث املواصالت: 
ح���زام األم���ان، ال تس���تخدم 
التاكسي في الدول النامية في 
وقت متأخر من الليل، جتنب 
الطائ���رات صغي���رة احلجم 
ومحلية التنقل، ال تسافر ليال 

الماكن مشبوهة.

 أعلنت الشركة الوطنية 
لالتص���االت ع���ن رعايتها 
ل���ذوي  األول  للمع���رض 
االحتياجات اخلاصة والذي 
مت تنظيمه ف���ي الفترة من 
22 إلى 28 مايو املاضي على 
أرض املعارض الدولية والذي 
أقيم بحضور الرئيس الفخري 
جلمعي���ة رعاي���ة املعاقني 
الكويتيني الش���يخة شيخة 

العبداهلل.
ويعتب���ر ه���ذا املعرض 
الوحيد من نوعه في الكويت 
الذي يس���لط الض���وء على 
متوي���ل الرعاي���ة الصحية 
البرامج  والتربوية ودع���م 
االجتماعي���ة املتعلقة بذوي 

االحتياجات اخلاصة.
وقالت الشركة في بيان 
صحاف���ي ان رعايته���ا لهذا 
املعرض تأت���ي انطالقا من 
التنمية  رؤيتها في مج���ال 
االجتماعية وحرصها الدائم 
على دعم وتعزيز مش���اركة 
مختل���ف ش���رائح املجتمع 
وخاصة فئة ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
وق���د س���لط املع���رض، 

مع قدوم الصيف يبدأ الناس 
في ارتياد احلدائق واملعسكرات 
الصيفية والسفر ألماكن بعيدة 
املائية  الرياضات  وممارس���ة 
من س���باحة وغوص وركوب 
القوارب والتنزه وكثرة التردد 
على املطاعم والفنادق وغيرها 
من وسائل الترفيه مما يحمل 
مع���ه بع���ض املخاط���ر على 
الصح���ة العامة، من أجل ذلك 
ق���دم استش���اري الباطنة في 
مستشفى الراشد د.عالء اجلمل 
بعض اإلرشادات املهمة لتجنب 

اإلصابات، ومنها:

المعسكرات الصيفية

ال تنس التطعيمات املهم  إعطاؤها لك وألس���رتك 1
ألنن���ا معرض���ون لإلصابات 
امليكروبية واجلروح وتختلف 
التطعيمات على حسب الدولة 
التي ستسافر إليها وعلى احلالة 
الصحية لكل فرد وعموما يجب 
أخذ تطعي���م ضد التيتانوس 
الديكي وااللتهاب  والس���عال 
أ و  الكبد  السحائي وڤيروس 
ب خاصة ل���و لم يؤخذ خالل 

العشر سنوات األخيرة.
إع���داد طع���ام صحي  وآمن.2
الت��أم�ني ض�د أخ��طار  ف������ي 3 ال���ح����رائ���ق 

املعسكرات
نشاط رياضي آمن: مثل  املشي والركض والسباحة 4
ورك���وب الدراجات وتس���لق 
اجلب���ال مع مالحظ���ة التالي: 
جتهي���ز أدوات وقاية، متابعة 

األطفال عن قرب.
الوقاية من التسمم بأول  الناجت 5 الكربون  أكسيد 

من االحتراق والفحم.
التع���رض  جتن���ب  للحيوانات املتوحشة.6
جتنب ع���ض البعوض  والقوارض واحلشرات 7

األخرى.
احلماية من تغير درجة  احلرارة والشمس، وذلك 8
من خالل شرب املياه والعصائر 
بكثرة وال تنتظر حتى تشعر 
بالعطش، ارتداء مالبس فاحتة 
اللون وخفيفة وقبعات كبيرة 
احلج���م ونظارات شمس���ية، 
االس���تراحة في أماكن بها ظل 
مع العلم أن كث���رة التعرض 
بالذات لألشعة فوق  للشمس 
البنفسجية تؤدي إلى سرطان 
اجللد واملياه البيضاء بالعني.

املي���اه وم���ا ينتج عن  التعامل معها من أمراض 9
ومشاكل.

تعليمات عامة لألمان: 10
٭ إبالغ أحد األهل أو األصدقاء 
مبكان تواجدك بدقة وحتركاتك 
حتى ميكن���ه التدخل في حال 

احتياجك للمساعدة.
٭ جم���ع معلومات كافية عن 
املكان والطقس واألمان بهذه 

عبدالعزيز البالول

د.عالء اجلمل

أعلن الوكيل املساعد لشؤون اخلدمات العامة د.قيس الدويري، في 
تصريح خاص لـ »األنباء« عن البدء في عمل مراكز متعددة للفحص 

والكشف املبكر عن األمراض السرطانية، مبيناً أن املراكز عددها ستة 
مراكز بحيث يكون بكل محافظة مركز، ومؤكداً أن البداية ستكون 

بعمل املركز األول مبنطقة العاصمة، الفتا الى ان املراكز ستكون 
مجهزة على أعلى وأحدث التقنيات العاملية في مجاالت الفحص 
والتشخيص، من أجهزة أشعة متنوعة وفحص مخبري. وكذلك 

االستعانة باخلبرات اخلارجية بهذا املجال.
وأشار الدويري الى أن وزير الصحة د.هالل الساير أمر مبتابعة 

دقيقة لكل ما يختص باألمراض السرطانية من فحوصات وكشف 
مبكر لتفادي استفحاله وتفاوت فرص العالج، وكذلك التشخيص 
والعالج.من جانب آخر قال الدويري هناك اجتماع عقده أمس مع 

فريق جامعة تورنتو مبركز حسني مكي جمعة، مفيدا بأن هذا 
االجتماع سيتم بشكل شهري، لرصد مدى التطور بالعمل وما مت 

اجنازه، ومناقشة أي معوقات، أو متطلبات لتسهيل سير العمل خالل 
فترة تواجد الفريق، مبيناً أنه متت كذلك مناقشة وضع الفريق خالل 

الستة أشهر املقبلة.
حنان عبد المعبود  ٭

الدويري: بدء عمل مراكز متخصصة للكشف املبكر عن السرطان

د.عماد عبدالواحد تناول 
سبل مكافحة االلتهاب 
الكبدي ود.فوزي عيسى 

تطرق إلى عالج 
اإلصابات الرياضية


