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احلربش لـ »األنباء«: 
األمر ال يستدعي إلغاء 

أو تغيير الرحالت 
العالجية إلى أملانيا

»الصحة العاملية« لم 
توص بفرض أي قيود 

على السفر إلى الدول 
األوروبية

تشديد اإلجراءات الصحية في املوانئ واملطارات ومراقبة القادمني من أوروبا

»الصحة«: الرقابة الغذائية أكدت خلو الكويت من »إي كوالي«
أكدت وزارة الصحة أمس عدم 
تسجيلها أي بالغات في البالد عن 
حاالت إصابة ببكتيريا »اي.كوالي« 
املعوية النزفية بنمط خاص من 

بكتيريا االشريكية القولونية.
وقال����ت ال����وزارة ف����ي بيان 
صحافي ان اجلهات املسؤولة عن 
البالد أكدت  الغذائية في  الرقابة 
خلو منتجات اخلضار والفاكهة 
من بكتيريا »إي.كوالي« املعوية 
أملانيا  التي انتشرت في  النزفية 
وبعض الدول األوروبية والواليات 

املتحدة األميركية أخيرا. 
انها جتري  الوزارة  وأضافت 
الوبائية بالتعاون مع  حترياتها 
منظمة الصحة العاملية وبالتنسيق 
مع اجلهات الصحية في دول مجلس 
التعاون اخلليجي للقيام وتنفيذ 
سياس����ة موحدة ملنع دخول هذا 
املرض الى منطقة اخلليج. وأشارت 
الى العمل احلثيث لفرض املراقبة 
الصحي����ة على جمي����ع القادمني 
الى الكوي����ت، خصوصا من دول 
االحتاد األوروبي فضال عن تشديد 
املوانئ  االجراءات الصحي����ة في 
واملط����ارات ومراقبة القادمني من 
أوروبا خصوصا من أملانيا التي 
ظهر فيها املرض. وش����ددت على 
التابعة  أن جميع املستش����فيات 
لها مستعدة الستقبال أي حاالت 
ترد اليها ومتابعتها وإجراء فحص 
السموم البكتيرية وعالجها، كما 
أنها عممت عل����ى جميع األطباء 
متابعة احلاالت املش����تبه بها بني 
القادمني من أوروبا، خصوصا من 

أملانيا لتشخيصها وعالجها. 
وذك����رت ال����وزارة ان منظمة 
الصحة العاملية لم توص بفرض 
أية قيود على الس����فر الى الدول 
االوروبية اال انه ينبغي في حال 
السفر جتنب تناول اخلضراوات 
والفواكه مع متابعة اإلرش����ادات 
الصحية الصادرة من تلك الدول 
وااللت����زام بها. وبينت ان منظمة 

فاالنتش����ار مازال محدودا وليس 
مفزعا، مؤكدا ان هذا االمر لم يؤثر 
عل����ى مواعيد املرضى، ومبينا ان 
توافدهم للعالج مازال على نفس 
منطه. واستدرك بأن زيادة االنتشار 
االعالمي حول هذا االمر ال جتعل 
التوقع عن الفترة املقبلة ذا صورة 
واضحة،  ناصح����ا � من جانبه � 
املرضى بعدم إلغاء املواعيد، وقال 
»حتى اآلن ال يستدعي األمر اإللغاء 
أو تغيير مواعيد الرحالت العالجية، 

فاألمر لم يصل لهذه الدرجة«. 
وأضاف ان طبيعة انتشار هذه 
االمراض في بداية اكتشافها تكون 
مختلفة، خاصة ان »إي. كوالي« 
معروف منذ زمن إال أن الس����اللة 
اجلديدة منه متطورة، وبالتالي 
ليس هناك مض����اد حيوي يعمل 
علي����ه حتى اآلن، وم����ع هذا فإن 
اجليد في األمر أن����ه مت التعرف 
عل����ى املصدر املس����بب، وكيفية 
االنتقال، وم����ن املتوقع ان تكون 
هناك سيطرة جيدة خالل الفترة 
املقبلة باالضاف����ة الى ان االعداد 
املصابة بأملانيا مازالت ال تسبب 
األرق ألن 1500 حال����ة من بني 85 
مليون شخص بأملانيا، ال تعد نسبة 
مؤرقة وال تعد ظاهرة وإمنا تشكل 
ناقوس خطر لو انتشر امليكروب 

بشكل أوسع.
حنان عبدالمعبود  ٭

الصحة العاملي����ة أفادت بأن هذه 
الساللة البكتيرية لم تظهر من قبل 
في حالة متفشية، وأن جرثومتها 
حتمل جينات جعلتها تقاوم عدة 
أنواع من املضادات احليوية، مشيرة 
الى أن هذه البكتيريا تسببت في 
إصابة أكثر من 1800 شخص ووفاة 

18 حالة حتى اآلن.
وأوص���ت املواطنني واملقيمني 
باألخذ بالتدابير الوقائية ملكافحة 
العدوى املوص���ى بها من منظمة 
الصحة العاملي���ة كاحملافظة على 
النظاف���ة العام���ة واحلرص على 
نظافة األيدي والفصل بني الطعام 
الطازج والطعام املطبوخ، وحفظ 
وتخزين الطعام في درجة حرارة 

مأمونة واستعمال املياه النظيفة. 
من جهته، طمأن مدير إدارة العالج 
باخلارج د.محمد املشعان على صحة 
املرض���ى الكويتيني املبتعثني الى 
أملاني���ا للعالج، وقال في تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان املرضى كل 
أمورهم جيدة وليس هناك ما يسوء، 
ولم نتلق أي شيء بهذا اخلصوص 
من املكتب الصحي هناك، س���واء 
حتذيرات أو غيرها، مما يجعلنا في 

حالة اطمئنان في هذا اجلانب. 
ق����ال مدير املكتب  من جهته، 
الصحي بأملانيا د.سليمان احلربش 
ل� »األنب����اء« انه حتى اآلن يعتبر 
انتش����ار املرض محدودا حتى إن 
وصلت احل����االت الى 1500 حالة، 

م.جاسم البدرد.سليمان احلربشد.محمد املشعان

املشعان لـ »األنباء«: 
املرضى املبتعثون 

إلى أملانيا بخير

»الزراعة«: إجراءات احترازية ملنع دخول »إي كوالي«
أكد رئيس مجلس االدارة واملدير العام للهيئة 

العامة للزراعة م.جاسم البدر ان الهيئة تتابع عن 
كثب انتشار بكتيريا »اي كوالي« في عدد من 
البلدان األوروبية التخاذ اإلجراءات االحترازية 
والوقائية املناسبة ملنع دخولها للبالد، وايضا 

اتخاذ االجراءات ملنع دخول املنتجات الزراعية من 

الدول املصابة بالتنسيق مع اجلهات املعنية األخرى 
بالدولة حفاظا على سالمة وصحة املواطنني 
واملقيمني على حد سواء. الفتا الى ان هناك 

ضوابط تطبق على الواردات من املنتجات الزراعية 
قبل دخولها، مؤكدا في الوقت نفسه على أنه لن 

يتم السماح بدخول منتجات من دول مصابة.

الصحة د.ابراهيم العبدالهادي 
في تعميم للوكالء املساعدين 
املناط����ق الصحية  ومدي����ري 
واملستشفيات ومديري االدارات 
مدة الوقف املؤقت للمبعوثني 
واملجازين دراسيا لتكون سنة 
دراسية فقط ومبعرف���ة جلنة 
البعثات بالدي���وان على ضوء 
اقتناعها بالظ��روف القاه���رة 
للموف������د في بعث����ة او اجازة 
دراسية طالب الوقف املؤق���ت 
كذل����ك ض����رورة اس����تئناف 
املوفدي�������ن املوقوفة بعثاتهم 
واجازاتهم بحد اقصى بداي���ة 
العام الدراسي 2012/2011 وفي 
حالة عدم استئن���اف املشمولني 
سيتم االلغ���اء الفوري للبعثة 
او االج��ازة الدراسية وما يترتب 
على ذل���ك م����ن اث��ار. اما في 
احلاالت التي مت ايقافها مؤقتا 
واستطالت الكثر من تسعة او 
ثماني او سبع سنوات سيتم 
الغ����اء بعثاته����م واجازاته����م 
الدراس����ية اعتبارا من تاريخ 
بداية الوقف الذي تقرر لهم وذلك 

النس����ائية كما تتناول تقليل 
املخاطر الناجتة عن استخدامها. 
وأوضح احلجي ان ورشة العمل 
ملدة 4 أيام، مشيرا الى ان سياسة 
القس����م والوزارة ته����دف الى 
العاملية في  استقدام اخلبرات 
الدقيقة ألمراض  التخصصات 

تتحمل. وتساءل العجمي: هل 
يعقل ان صيدلية املستوصف 
ال يوج���د بها جه���از تكييف 
يحف���ظ صالحي���ة األدوية؟! 
وقال العجم���ي العمل في ظل 
هذه األجواء احلارة غير صحي 

العبدالهادي: سنة واحدة للمبعوثني واملجازين دراسياً

شمل األطباء والصيادلة واإلداريني

الساير: استحداث قسم األطفال اخلدج 
واملواليد بـ »اجلهراء« و»الفروانية« و»العدان«

احلمد سفير فوق 
العادة مفوض

صدر مرسوم أميري في جريدة »الكويت اليوم« 
يقضي بأن يعهد للدكتور رش����يد احلمد القيام 
بأعباء وظيفة س����فير الكويت لدى مصر ومينح 
لقب سفير فوق العادة مفوض، كما مينح مكافأة 
مالية شهرية تعادل جملة مستحقات السفير فوق 
العادة مفوض من رواتب وبدالت وامتيازات التي 

متنح لرؤساء البعثات.

حرصا من الوزارة على مصلحة 
او املجاز في  املبتعث  املوظف 
عدم توقيع االجراء املقرر وفقا 
الحكام الئحة البعثات واالجازات 
الدراسية واملتمثل باآلثار املالية 
املترتبة على االلغاء فضال عن 

حفظ املال العام.
حنان عبدالمعبود  ٭
 ٭

النساء والوالدة إلجراء العمليات 
للمرض����ى الكويتيني وتدريب 
أطباء الكويت على إجرائها وذلك 
املبتعثني  تقليال لعدد املرضى 

للعالج في اخلارج.
حنان عبدالمعبود  ٭

وقد تنتشر العدوى فيه بشكل 
كبير، مشيرا الى ان هذه املشكلة 
تكررت طيلة السنوات الثالث 
املاضية ونحن مستمرون في 

االضراب حتى ننتهي منها.
عبدالهادي العجمي  ٭

أصدر وزي���ر الصحة د.هالل 
الساير ق��رارا باستحداث قس��م 
االطفال اخل������دج وحديث��ي 
ال��والدة في ك���ل من مستشفى 
والفرواني������ة  اجله������راء 
والع���دان، على ان يتب��ع ذلك 
القس������م مدير املستش���ف��ى 

مباش��رة.
هذا واعاد د.الساير عبر قرار 
وزاري تشكيل اللجنة الدائمة 
لالدوية برئاسة الوكيل املساعد 
لشؤون االدوية والتجهيزات 
الطبية وعضوية عدد من رؤساء 

مجال��س االقس��ام الطبي��ة. 
اللجن���ة بالقيام  وتختص 
بجميع اجراءات شراء وتوريد 
واستالم االدوية بكافة انواعها 
وفقا للقوانني واللوائح والنظم 
الصادرة في هذا الشأن وتلقي 
ودراس���ة طلبي���ات االدوية، 
اوامر  ف���ي ترس���يات  والبت 
الش���راء واملمارسات املتعلقة 
باالدوية واملستلزمات الطبية 

واملخبرية.
من جانبه، حدد وكيل وزارة 

أعلن رئيس قس����م النساء 
العدان  والوالدة في مستشفى 
ورئيس اللجنة املنظمة لورشة 
عمل املنظار اجلراحي ألمراض 
النساء والوالدة بقسم النساء 
وال����والدة مبستش����فى العدان 
د.جاسم احلجي، عن بدء أعمال 
الورش����ة باملستش����فى، حتت 
إشراف طبيبني زائرين، مبينا 
ان الطبيبني سيقومان بإجراء 
بع����ض العملي����ات اجلراحية 
الصعبة للمريضات الكويتيات 
باستخدام منظار البطن ومنظار 
الرحم وذلك باالشتراك مع اطباء 
قسم النساء والتوليد مبستشفى 
العدان واملستشفيات احلكومية 
األخرى. وأش����ار إلى ان ورشة 
العم����ل تتضمن معاينة بعض 
احلاالت والقاء احملاضرات عن 
اجلدي����د في جراح����ة املناظير 

العامل���ني  جمي���ع  نف���ذ 
ف���ي مس���توصف الفحيحيل 
التخصص���ي م���ن األطب���اء 
والصيادلة والكتبة واملمرضني 
الس���اعة  ابتداء من  اضراب���ا 
7 صباح���ا وحت���ى كتابة هذا 
التقرير احتجاج���ا على عدم 
وجود أجه���زة تكييف كافية 

في املستوصف.
وقال املشرف اإلداري حمد 
مهدي العجمي ل� »األنباء«: لقد 
ملسنا معاناة وتذمر املراجعني 
واملرضى املتكرري���ن وكذلك 
العاملون وذل���ك لعدم وجود 
تكييف في ظل هذا اجلو احلار 
التي تصل درجة احلرارة فيه الى 
50، وقد أرسلنا كتبا بهذا الشأن 
للجهات املختصة وكانت الردود 
دائما بأن الكهرباء ضعيفة وال 

د.هالل الساير

)قاسم باشا( جانب من املشاركني في الورشة 

)محمد ماهر( مستوصف الفحيحيل بحاجة الى صيانة شاملة ألجهزة التكييف 

د. رشيد احلمد

العاملون في مستوصف الفحيحيل
نظموا إضرابًا احتجاجيًا بسبب »التكييف«

العبدالهادي لـ »األنباء«: تزكية العوضي لتمثيل 
الكويت في االحتاد الدولي للمستشفيات

صرح وكيل وزارة الصحة ورئيس االحتاد 
الدولي للمستش���فيات د.ابراهيم العبدالهادي 
ل� »األنباء« بأنه س���يغادر البالد متوجها الى 
سنغافورة بصحبة مدير مركز حسني مكي جمعة 
د.احمد العوضي حلضور مؤمتر »انترناشيونال 
هوسبيتال فيدراليش���ن« الذي تنظمه وزارة 
الصحة في هونغ كونغ بالتعاون مع االحتاد 

الدولي للمستشفيات.
وكشف انه س���يقوم بترشيح د.العوضي 
لعضوي���ة مجل���س امن���اء االحت���اد الدولي 
للمستشفيات الذي يتكون من 21 دولة، وكل 
دولة ميثلها شخص واحد فقط، مشيرا الى انه 

سيتم اجراء انتخابات الختيار االعضاء.
حنان عبدالمعبود  ٭

احلجي: طبيبان زائران يجريان عمليات
املناظير الصعبة ألمراض النساء في »العدان«


