
02

آلخر األخبار احمللية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Local

اخلميس 27 ديسمبر 2012

براءة اخلباز و5 جرائد إلكترونية من تهمة سب وقذف مدير اجلامعةمحليات
قضت دائرة اجلنح في احملكمة الكلية ببراءة نقيب االطباء د.حسني اخلباز وناشري 5 جرائد الكترونية 
من تهم السب والقذف املوجهة ضدهم من مدير جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر فيما يخص بعض 
التصريحات التي اتهم فيها مدير اجلامعة نقيب االطباء »بسبه وقذفه« واالنتقاص من مكانته العلمية 
والعملية، مطالبا بتعويضه مؤقتا مببلغ 5001 دينار. وفي هذا اإلطار علق نقيب االطباء د.حسني اخلباز 
قائال: نشكر قضاءنا الكويتي النزيه على حكم البراءة الذي كان ردا شافيا وكافيا على االتهامات املعلبة التي 
يوزعها مدير جامعة الكويت ضدنا بالطالعة والنازلة عبر محامي اجلمعية الطبية عياد العدواني.

»الصحة« جتدد مخاطبتها لـ »الديوان « الستبدال 
رصيد اإلجازات مببالغ مالية.. وهيكلة املناطق

علمت »األنباء« من مصادر صحية مطلعة ان وزارة 
الصحة ستجدد مخاطبتها لديوان اخلدمة املدنية بشأن 
استبدال جزء من رصيد االجازات الدورية اثناء خدمة 
املوظف مبقابل نقدي يصرف له مع استمراره في عمله 

في املدة التي مت استبدال هذا اجلزء من رصيده.
وذكرت املصادر ان مديري املناطق الصحية واالدارات 
وغيرها طلبوا من الوزارة االسراع في مخاطبة ديوان 
اخلدمة املدنية مرة اخرى القراره اسوة ببعض اجلهات 
املعنية، والذي من شأنه تشجيع املوظفني على العمل 
واستمرارهم فيه لالستفادة منهم بدال من اخذ االجازة، 
خاصة في ظل تواجد اعداد كبيرة من املوظفني خالل 
موس����م االجازات. وبينت ان االس����تبدال الذي قدمته 
الوزارة لديوان اخلدمة ال يزيد عن 30 يوما في السنة 
املالية الواحدة، على ان يكون للموظف خدمة فعلية 

بالوزارة ملدة 20 عاما، مؤكدة على ان اخلطاب السابق 
الذي وجهته الصحة للديوان يسمح مبنح ميزة وظيفية 
لقدامى املوظفني. اجلدير بالذكر ان »األنباء« كانت قد 
نش����رت في الس����ابق مخاطبة وزارة الصحة لديوان 
اخلدمة املدنية بشأن املدنية بشأن استبدال جزء من 
رصيد االجازات الدورية اثناء خدمة املوظف مبقابل 
نقدي يصرف له مع استمراره في عمله في املدة التي 

مت استبدال هذا اجلزء من رصيده.
املصادر ذاتها اكدت ان وزارة الصحة سترفع قريبا 
ايضا الى ديوان اخلدمة املدنية هيكلة املناطق الصحية 
التي مت االنتهاء منها مؤخرا العتمادها بهدف تنظيم 
العملية االدارية في املناطق الصحية من هيكلة تشمل 

جميع االقسام في تلك املناطق.
عبدالكريم العبداهلل  ٭

العميري: »كالد« شاركت في مؤمتر التربويني 
املتخصصني الذي تنظمه املدارس العاملية اخلاصة

»الطبية« تعلن عن انتخاباتها 22 يناير املقبل
أعلن األمني العام والناطق الرسمي للجمعية الطبية 
د.مرزوق العازمي عن حتديد موعد انتخابات اجلمعية 
الطبية الكويتية يوم الثالثاء 2013/1/22، مشيرا الى 
ان التصويت س����يكون من 10 صباحا حتى 8 مساء، 

وستكون هناك ساعة راحة من 1 إلى 2 ظهرا.
وقال د.العازمي في بيان صحافي: ان هذا يأتي عقب 
انتهاء املجلس االنتقالي للجمعية الطبية من مهامه في 
بحث التقريرين املالي واالداري للمجلس املنحل وبعد 
التنسيق مع وزارة الشؤون قرر املجلس حتديد موعد 

انتخابات اجلمعية الطبية الكويتية.
واشار الى ان فتح باب الترشيح لالنتخابات سيبدأ 
يوم 2012/12/30 وحتى تاريخ 2013/1/6، مبينا انه سوف 
يت����م االعالن عنها وفق القانون االساس����ي للجمعية 

وبالتنسيق مع وزارة الشؤون، علما بأنه سيتم استقبال 
طلبات الترشيح في مقر اجلمعية اثناء الدوام الرسمي 
وفي الفترات من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا في 
الفترة الصباحية ومن الساعة 5 مساء وحتى 8 مساء 
في الفترة املس����ائية، مؤكدا على اس����تمرار استقبال 

الطلبات أثناء العطل االسبوعية والرسمية.
وح����ث د.العازمي زمالءه االطباء والطبيبات على 
املشاركة في هذه االنتخابات سواء بالترشح أو التصويت، 
حيث ان اجلمعية الطبية متثل البيت املهني لالطباء، 
كما ان هناك الكثير من االستحقاقات والقضايا املهمة 
له����م وذلك لالضطالع بال����دور املهني الرائد جلمعية 

االطباء إحدى أهم مؤسسات املجتمع املدني.
حنان عبدالمعبودـ  عبدالكريم العبداهلل  ٭

أكدت املدير التنفيذي للجمعية الكويتية الختالفات 
التعلم )كالد( نورية العميري أن اجلمعية مستمرة 
في تنظيم فعاليات حملة »أنا لس����ت مش����كلة.. أنا 
أعاني من مش����كلة« التي تنظمها اجلمعية الكويتية 
الختالفات التعلم »كالد« من خالل تنظيم محاضرتني 
األولى في مدرسة ام القرى النموذجية والثانية في 

مدرسة دسمان النموذجية.
وقال����ت العميري في تصريح صحافي إن رئيس 
قسم التربية اخلاصة بكلية التربية األساسية الدكتورة 
لولوه حمادة ألقت محاضرة بعنوان »اعرفهم لتفهمهم« 
بحضور عدد من أولياء االمور واالختصاصيني النفسيني 
واالجتماعيني وذلك في مدرسة ام القرى النموذجية 

تعرضت خاللها لصعوبات التعلم وأهمية العمل على 
توعية الطالب واسرته ومدرسته بها مؤكدة أن التوعية 
هي اخلطوة االولى في الطريق نحو حتقيق النجاح.  
وأوضح����ت العميري أن »كالد« ش����اركت في مؤمتر 
التربويني املتخصصني PEAK الذي تنظمه س����نويا 
جمعي����ة مدراء املدارس العاملية اخلاصة والذي اقيم 
هذا العام في مدرسة دسمان ممثلة بالدكتورة رحاب 
الفاضل والتي قدمت محاضرة باللغة اإلجنليزية عن 
عسر الرياضيات وعن مجموعة من االستراتيجيات 
التي ميكن للمدرسني إتباعها داخل الفصول الدراسية 
ملساعدة الطلبة الذين يعانون من هذه الصعوبة من 

حتقيق املستوى املطلوب في هذه املادة.

خوجة: الكويت حتصد جوائز 
عديدة في التميز باإلعالم الصحي

الكندري: الليزر العالج األفضل 
لتضخم البروستاتا احلميد

أعل����ن املكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة بدول 
مجلس التعاون أسماء الفائزين بجائزة التميز اخلليجي 
في مجال اإلعالم الصحي في دورتها الرابعة 2012 و2013 

والتي ترعاها الدار احمللية للعالقات العامة واإلعالم.
وقال املدير العام للمكتب التنفيذي األمني العام للجائزة 
د.توفيق خوجة في بيان صحافي أمس انه قد مت استعراض 
جميع األعمال من خالل اجتماع للجنة حتكيم اجلائزة 
والتي أنهت أعمالها مساء أمس حيث بلغ إجمالي األعمال 
املشاركة 71 مشاركة مت استبعاد 34 مشاركة وبلغت األعمال 

التي مت اإلطالع عليها ومشاهدتها 37 عمال.
وأضاف انه تقدم ملجال املطبوعات تسعة مرشحني 
من إجمالي الترشيحات التي مت قبولها ومجال الصفحة 
الصحية بخمس مش����اركات ومجال التلفزيون بسبع 
مش����اركات ومجال اإلذاعة مبش����اركة واحدة ثم مجال 
األعم����ال االلكترونية بثالث مش����اركات ومجال املقالة 
الصحافية بتسعة مرش����حني ومجال القصة القصيرة 

بأربع مشاركات.
وذكر خوجة أنه في مج����ال القصة القصيرة فازت 
دولة قطر باملركزين األول والثاني أما املركز الثالث فكان 
م����ن نصيب الكويت أما في مجال املقالة الصحافية فقد 
فاز باملركز األول وزارة الصحة بالكويت وحقق املركز 
الثاني صالح بن علي محمد من جريدة النبأ في مملكة 
البحرين وجائزة املركز الثالث فازت بها هيام املفلح من 

جريدة الرياض السعودية.

أكد استشاري جراحة املس���الك البولية والتناسلية 
والعقم واألستاذ املس���اعد بكلية الطب بجامعة الكويت 
د.أحمد الكندري أن األبحاث الطبية احلديثة تؤكد أن تضخم 
البروستاتا احلميد حالة شائعة تصيب معظم الرجال، 
وأن تلك احلالة قد تبدأ بعد س���ن األربعني، مش���يرا الى 
أن أغلب املرضى املصابني 
الذين يعانون منها تصيبهم 
أعراض صعوبة في التبول 
تش���مل ضعف دفع البول 
مع التقطيع وتكرار البول 
ليال ونهارا. وقال الكندري 
في تصري���ح له إن املزيد 
التي أجريت  من األبحاث 
في هذا الصدد أكدت تفوق 
عمليات الليزر للبروستاتا 
في عالج التضخم، وأكد أن 
عمليات الليزر للبروستاتا 
تقوم بإزالة أمنة ألنسجة 
البروستاتا املتضخمة مما يؤدي الى حتسن ممتاز وسريع 
في أغلب احلاالت، كما أن اجراء العملية بدقة دون مضاعفات 
للنزيف أو امتصاص السوائل يجعلها من العمليات السهلة 

على املريض وتعطي نتائج ممتازة.
حنان عبدالمعبود  ٭

د.أحمد الكندري

املستشفى األميري أقام يومًا توعويًا حلساسية الطعام

الصراف: احلليب والبيض والفول السوداني 
واملكسرات أهم مسببات احلساسية لدى األطفال

املري���ض في حال���ة التعرض 
الى نوبة حساس���ية ش���ديدة 
الطعام كما سيقوم أطباء  من 
االطفال بجمع بيانات ومعلومات 
االتصال مبرض حساسية الطعام 
وذلك لسهولة التواصل معهم 
ولتش���كيل اول قاعدة بيانات 

حتصر اعداد هؤالء املرضي.
من جانبها، أكدت اختصاصية 
حساسية ومناعة في مستشفي 
الس���الحي  األمي���ري د.إميان 
ازدياد نسبة اإلصابة مبرض 
احلساس���ية من 1 الى 2% بني 

االطفال.
وقالت ان االكادميية األوروبية 
للحساسية واملناعة تقيم حملة 
توعوي����ة كبي����رة للوقاية من 
احلساسية في دول العالم، لذلك 

أقمنا يوما توعويا لألمهات. 
وبينت الس���الحي اعراض 
حساسية الطعام وهي حكة في 
الرأس واالي���دي وباطن القدم 
باالضافة ال���ى حكة باملناطق 
احلساس���ة، وطف���ح باجللد 
واحتقان في االنف واحساس 
باالختناق وتغير نبرة الصوت 
او انتفاخ في الشفاة واللسان 
وحول العني باإلضافة الى دوخة 

وهبوط وترجيع وإسهال.
وأكدت ان العديد من األطفال 
يعانون من حساسية شديدة من 
بعض األطعمة مما يؤدي الى 
حدوث نوبة شديدة عند تناول 
االطعمة وم���ن بني اكثر انواع 
االطعمة املس���ببة للحساسية 
البقري  البي���ض واحللي���ب 
باإلضافة الى الفول السوداني 
واملكسرات والسمك والسمسم. 
وأضافت الس���الحي قائلة اذا 
كان الطفل يعاني من اعراض 
الطعام فال نتردد  حساس���ية 
في ع���رض الطفل على طبيب 
مختص يقوم بعمل الفحوصات 
الالزمة ملعرف���ة ان كانت لدى 

الطفل حساسية الطعام.
من جهة أخرى، أكدت مديرة 
مركز عبدالرحمن العبداملغني 
في منطقة العاصمة الصحية د. 
عايدة احلمدان ان نسبة اإلصابة 
مبرض ضغ���ط الدم بالكويت 
تصل ال���ى 60% عن���د الكبار 
حسب الدراس���ات التي عملت 
عليها الكويت. وقالت احلمدان 
خالل احلمل���ة التوعوية التي 
اقامها املركز مبستشفى األميري 
للمراجعني حول مرض ضغط 
ال���دم ان هدف احلملة التركيز 
على توعية األصحاء مبينا ان 
احلملة استمرت خمسة ايام على 
مستوى عالي التوعية من مرض 
ضغط ال���دم الذي يطلق عليه 
املرض الصامت مؤكدة اكتشاف 
عدد من احلاالت املصابة اثناء 
الفحص لم يتوقعوا االصابة 
به. وأضافت: لق���د مت توزيع 
بروش���ورات وكتيبات خاصة 
للمرض توضح أعراضه وكيفية 
الوقاي���ة منه معلنة عن حملة 
توعوية أخ���رى تنطلق خالل 
الفت���رة املقبل���ة ف���ي البنوك 

التجارية.

 ٭عبد الكريم العبداهلل

والتعامل معه بالتعاون مع قسم 
التمريض وقسم التغذية وقسم 

األمراض اجللدية.
معظ���م  ان  وأوضح���ت   
مس���ببات احلساس���ية لدى 
األطفال هي احلليب والبيض 
والفول السوداني واملكسرات، 
مشيرة الى انه بجانب التعريف 
باملرض وأعراض����ه سيكون 
هناك فحص للجلد للزوار في 

هذا اليوم.
كما انه يوجد اخصائيو تغذية 
سيتعرضون لألغذية التي يجب 
االمتناع عنا وتزويد اجلمهور 
بكتيبات ونشرات بهذا الشأن.

وأضافت: سيتم استعراض 
لكيفية استخدام إبرة األدرينالني 
الت���ي تعمل عل���ى إنقاذ حياة 

أق���ام مستش���فى األميري 
يوم���ا توعويا ه���و األول من 
نوعه مبناسبة اليوم التوعوي 
العاملي حلساسية الطعام الذي 
يقام خالل ش���هر ديسمبر من 

كل سنة. 
وقال���ت مديرة مستش���فى 
األميري د.افراح الصراف: اقام 
قسم األطفال هذا اليوم التوعوي 
نظرا لتزايد عدد حاالت االصابة 
بحساسية الطعام بني االطفال 
خصوصا احلساس���ية احلادة 
التي تعرض احلياة للخطر مبينا 
ان اله���دف من اقامة هذا اليوم 
التثقيف ونشر  التوعوي هو 
الوعي ب���ني العامة والتعريف 
بهذا املرض وأعراضه ومسبباته 
باإلضافة الى كيفية الوقاية منه 

مستشفى اجلهراء أقام يومًا توعويًا لألطباء

املطيري: تقصي ورصد الشلل الرخو احلاد
إستراتيجية  أساسية الستئصال شلل األطفال

أقام مستشفى اجلهراء يوما توعويا تعريفيا لألطباء 
عن استئصال شلل األطفال والشلل الرخو احلاد من 
الكويت، بحضور مدير مستش����فى اجلهراء باإلنابة 
د.غالب املطيري، ورئيس قسم األطفال باملستشفى 
د.فهد العنزي ورئيس العالقات العامة باملستشفى 
غازي الظفيري ونخبة من األطباء، وفي هذا اإلطار قال 
د.املطيري »ان هذه الندوة املقامة ضمن أنشطة اليوم 
والتي جاءت بعنوان »التوعية عن مرض الشلل الرخو 
احلاد« ويعتبر تقصي ورصد مرض الشلل الرخو احلاد 
أحد االستراتيجيات األساسية املهمة الستئصال شلل 
األطفال، كما يس����تخدم للتحقق من اجلهود املبذولة 
الستئصال هذا املرض، ومن هذا املنطلق حرص قسم 
األطفال باملستشفى على إقامة هذه األنشطة، وبناء على 
توصيات منظمة الصحة العاملية بخصوص استيفاء 
الكويت لشروط اإلشهاد باخللو من املرض سيقوم 
مستشفى اجلهراء بالتوعية املناسبة عن نظام الرصد 
والتبليغ عن حاالت شلل األطفال من خالل األقسام 

الفنية املختصة في مستشفى اجلهراء.
وأشار د.املطيري الى ان نظام الرصد في مستشفى 
اجلهراء يعتمد على اإلبالغ الفوري من جانب األطباء 
والعامل����ني الصحيني عن أي حال����ة وتقصيها وأخذ 
العينات وإجراء الفحوصات في املختبرات املعتمدة 
من منظمة الصحة العاملية، الفتا الى ان من الضروري 

االهتمام بالتعريف عن شلل األطفال والعوامل املسببة 
ل����ه واملالمح الوبائية للمرض ومدى قدرة الڤيروس 
على العدوى متطرقا ألنواع التطعيمات واستخدامها 

وأعراضها اجلانبية.
وفي تصريح له أكد انه يوجد حالتان للشلل الرخو 
وهو عبارة عن تأثير في اجلهاز العصبي واإلجراءات 
املتبعة للتطعيمات على أساس جدول التطعيمات، 
وأبرزها تطعيم شلل األطفال ونحن راضون كل الرضا 
عن مستوى الوعي في التطعيمات وحرص اجلمهور 
على تطعيم األطفال، مؤكدا أن الكويت على تواصل 
دائم مع منظم����ة الصحة العاملية وهناك أيضا ابالغ 
عن احلاالت املشتبه فيها ومن جانبه أوضح رئيس 
قسم األطفال في مستشفى اجلهراء د.فهد العنزي ان 
احلملة التي بدأت اليوم تقوم بتوعية األطباء واملرضى 
حول ش����لل الرخو احلاد الذي يصيب األطفال األقل 
من 15 س����نة والهدف من احلملة هو تنوير وتوعية 
األطب����اء إلبالغ عن احلاالت للط����ب الوقائي مبجرد 
االشتباه في احلالة والهدف واملوضوع األساسي هو 
التبليغ، مؤكدا ان نتيج����ة الناجتة عن الڤيروس ال 
يوجد نهائيا بفض����ل التطعيمات اخلاصة بڤيروس 
البوليوم في الكويت ونسبته أكثر من 80% وبعض 

املناطق تصل إلى %90.
حنان عبدالمعبود  ٭


