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بعد إعالنه عن جائزة التميز الخليجي في مجال اإلعالم الصحي

النصف: باإلمكان تالفي 80% من األمراض
غير المعدية بالوعي والتثقيف الصحي

مبادرة جائ����زة التميز االعالمي 
مش����يرا الى تعطش االعالم الى 
وجود م����واد يج����ب ان تتوافر 
من خ����الل الدول العربية وليس 
االقتباس من اخلارج مؤكدا ان هذه 
اجلائزة فرصة كبيرة للعاملني في 
هذا املجال في دول اخلليج لرفع 
مستوى االعالم الصحي وتوعية 
املواطنني في دول املجلس، مشير 
الى اخلطوات التي خطتها الدول 
العربية خل����ف دول املجلس في 
كل املجاالت ومنها الصحة مشيرا 
الى جناح دول املجلس من خالل 
املؤشرات التي كانت سابقا تعول 
على تقدمي اخلدمة واآلن اصبحت 
تؤكد على تطوير اخلدمة الصحية 
وكيف حتافظ على صحة املواطن 
وهذا حتد كبي����ر وجزء من هذه 

القضية االعالمية.
من جانب آخر أشاد ممثل املكتب 
التنفيذي د.عصام السيد بإعادة 
التوعية الصحية  تشكيل جلنة 
اخلليجية منذ سبع سنوات كما مت 
تدشني فكرة جائزة التميز اخلليجي 
في مجال االعالم الصحي في دولة 
االمارت منذ شهرين والتي جتعل 
من االعالم بجميع وسائله شريكا 
كامال وحليفا قويا في دعم العمل 
الصحي واالسهام في رفع الوعي 
العام بالقضايا الصحية وتعزيز 

الرسالة الصحية الهادفة.

وقال ان شروط اجلائزة على 
www.gdahm. املوقع االلكتروني

org وآخر موعد لتقدمي الطلبات 
30 نوفمبر 2009.

من جانبه����ا قالت مدير ادارة 
تعزي����ز الصحة عض����و اللجنة 
اخلليجي����ة للتوعية الصحية د. 
عبير البحوه »ان دورنا في ادارة 
تعزيز الصحة هو توجيه كل من 
التقدم لهذه اجلائزة ويتم  يريد 
التنسيق بيننا وبني عضو املكتب 

التنفيذي د.يوسف النصف.
ومن جانب آخر أش����اد خبير 
منظمة الصحة العاملية في لندن 
الرواف  البروفيسور س����ليمان 
ببرامج املكتب التنفيذي ملجلس 
وزراء الصحة لدول اخلليج ومنها 

تعزيز الصحة ب����وزارة الصحة 
بدولة الكويت.

وق����ال مت رصد 50 الف دوالر 
جلائزة التميز اخلليجي لإلعالم 
الصحي ليتم توزيعها على األنشطة 
املتميزة في دول مجلس التعاون 
مشيرا الى وجود املتحمسني من 
العاملني سواء في القطاع اخلاص 
واحلكومي لبذل جهودهم خلدمة 
ونشر التوعية والتثقيف الصحي 
للمواطنني في دول املجلس مشيرا 
الى أن اجلائزة تكمن في خمس 
مجاالت وهي الصحافة والتوعية 
أو االعمال االلكترونية واألعمال 
االذاعي����ة والتلفزيوني����ة وكل 
هذه البرامج تؤدي الى التوعية 

الصحية.

حنان عبد المعبود
أكد الوكيل املس����اعد للصحة 
العامة عضو املكت����ب التنفيذي 
ملجل����س وزراء الصح����ة لدول 
مجلس التعاون اخلليجي د.يوسف 
النصف أهمية احلرص على قضية 
الوع����ي الصح����ي ودور االعالم 
الصحي في العمل على نشر الوعي 
والتثقيف الصحي في املجتمعات 
اخلليجية والتي يتبناها املكتب 
التنفيذي برئاسة الدكتور توفيق 

بن خوجة.
وأض����اف النصف في املؤمتر 
الصحافي ال����ذي أقيم ظهر أمس 
في الشيراتون لإلعالن عن جائزة 
التميز اخلليجي في مجال اإلعالم 
التوعية واإلعالم  ب����أن  الصحي 
الصحي يعدان من الروافد األساسية 
للتثقيف الصحي مشيرا الى أنه 
عندما يكتسب الفرد في املجتمع 
اخلليجي الوعي الصحي فإن ذلك 
ميكنه من مكافحة األمراض وتقل 

نسبة الوفيات.
وبني النص����ف أنه من املمكن 
تالف����ي 80% من األم����راض غير 
معدية اذا ح����دث وعي وتثقيف 
صحي جلميع املواطنني في دول 
املجل����س، مؤكدا أهمي����ة جلنة 
التثقي����ف والتوعي����ة الصحية 
ملجلس التعاون اخلليجي والتي 
متثلها د.عبير البحوه مدير ادارة 

د.عبير البحوه د.يوسف النصف

التمار: مذكرة التفاهم الصحية مع مستشفى بريطاني 
ستساعد الكويت على تقديم خدمة أفضل

العالقات الصحية بني الكويت وبريطانيا والبحث عن 
آفاق جديدة للتعاون في قطاع الصحة والقطاعات 
املساندة له اضافة الى اطالع املسؤولني على آلية 

العمل املتبعة في مكتب لندن عن كثب.
يذك���ر ان الكوي���ت وقعت مذك���رة تفاهم مع 
)مستش���فيات قايز س���انت توماس( تهدف الى 
تعزي���ز التعاون الصحي في مختلف املجاالت من 
خالل وضع اخلطط والبرامج التطويرية الصحية 
للمستشفيات في الكويت السيما ما يخص تقييم 

جودة اخلدمات املقدمة.
وتش���مل املذكرة ايضا وضع االستراتيجيات 
اخلاصة بالعنصر البشري من خالل زيارة الوفود 
واملتخصصني البريطاني���ني للكويت على فترات 
زمنية محددة اضافة الى عزم الوزارة اس���تقطاب 
طواقم فنية بريطانية إلدارة احد املستشفيات التخصصية في الكويت 
والتعاون في املجال العالجي والتشخيصي والتعليمي والتدريبي 
اضافة الى التعاون في مجال التواصل االلكتروني وإيفاد أطباء من 
الكويت للتدريب في املستشفيات التخصصية لتأهيلهم لالستفادة 

من اخلبرات البريطانية.

لندن � كونا: أكد مدير املكتب الصحي الكويتي 
في بريطانيا د.يعقوب التمار امس ان مذكرة التفاهم 
الصحية التي مت توقيعها مع اجلانب البريطاني 
ستس���اعد الكويت في تقدمي خدمة أفضل ورعاية 

مميزة للمرضى.
وقال في تصريح ل� »كونا« عقب توقيع وزارة 
الصحة مذكرة تفاهم مع مستشفيات )جايز سانت 
توماس( احلكومية غير الربحية ان املذكرة ستساهم 
في تعزيز وتنمية االستثمارات في مجاالت الصحة 
وتب���ادل اخلبراء وتعليم األطباء الكويتيني رغبة 
من الوزارة في توثيق التعاون املشترك وتطوير 

آلية العمل في مختلف قطاعات الوزارة.
وأكد التمار استعداد املسؤولني البريطانيني بعد 
توقيع مذكرة التفاهم لتعزيز العالقات الصحية مع 

الكويت وتقدمي كل التسهيالت املمكنة للمرضى الكويتيني واالطباء 
املبتعثني للتخصص اضافة الى استعدادهم لزيارة الكويت لتقدمي 
كل ما حتتاجه ال���وزارة من خبرات واستش���ارات لتطوير القطاع 
الصحي. وأشاد د.التمار بزيارة وزير الصحة د.هالل الساير والوكيل 
والوفد املرافق له الى لندن، مؤكدا ان هذه الزيارة من شأنها تعزيز 

المسؤول اإلعالمي اإلندونيسي لـ »األنباء«:
أكثر من 500 خادمة لجأن إلى مبنى السفارة

بشرى الزين
كشف املسؤول االعالمي في سفارة اندونيسيا 
اريس تريونو ان اكثر من 500 خادمة جلأن إلى 
مبنى السفارة. واض��اف تريون��و، ف��ي تصري�ح 
ل� »األنباء«، ان السفارة تعمل والسلطات الكويتية 
معا لتسوية وضعية هؤالء اخلادمات لتسهيل 
عملية نقلهن الى بالدهن، مشيرا الى انهن يجب 
اخضاعهن لرفع بصماتهن ملعرفة ان كن يحملن 
شبهات جنائية لذلك فإن التحقق من هذا االمر 
يس���تدعي تقدميهن للمحاكمة داخل الكويت. 
وذكر تريونو ان املبنى املخصص للخادمات في 
السفارة ال يسع اال ل� 200، ما نتج عنه اكتظاظ 
وحالة صعبة للغاية، مشيرا الى انه بناء على 

هذا الوضع قررت وزارة العمل االندونيسية وقف 
ايفاد اخلادمات االندونيسيات الى الكويت، آمال ان 
حتل هذه املسألة مستقبال. واوضح الديبلوماسي 
االندونيسي ان مشاكل هؤالء اخلادمات تتركز 
اغلبها على سوء املعاملة التي يتعرضن لها من 
ارباب العمل، اضاف���ة الى عدم حصولهن على 
اجورهن، مضيفا ان اخلادمات االندونيسيات قبل 
مجيئهن الى الكويت ال يعرفن التقاليد والثقافة 
املجتمعية العربية وال يخضعن لتدريب يراعي 
هذه االمور ما يساهم في حدوث سوء فهم. وذكر 
تريونو ان احلكومتني االندونيسية والكويتية 
اتفقتا عل���ى توقيع مذكرة تفاهم قريبا تدرس 
هذا املوضوع وتضع ضوابط خاصة بالعمالة 

االندونيسية. كما اشاد بتعاون احلكومة الكويتية 
وجهودها في حل هذه املسألة، داعيا في الوقت 
ذاته افراد اجلالية االندونيسية الى احترام القوانني 
الكويتية. وكان وزير العمل االندونيسي بادهي 
الكس���انا صرح لوكالة االنباء الفرنسية بأنه 
بناء على طلب بالده مت وقف ارسال اخلادمات 
الى الكويت مؤقتا ابتداء من 14 اجلاري، وذلك 
حلماية رعايانا اللواتي يعانني من مشاكل مع 
مخدوميهن. واضاف املسؤول االندونيسي ان 
نحو 60 الف عاملة اندونيسية تعمل في الكويت 
وتتقاضى كل منهن شهريا اجرا يبلغ 60 دينارا، 
مشيرا الى انه عند سؤال اخلادمات ملخدوميهن 

عن رواتبهن يكون اجلواب هو الضرب.

د. يعقوب التمار

د. نور الهدى كرماني

كرماني: نادي سيارات الميني كلوب في مسيرة داعمة »ألجلك سيدتي« السبت

حنان عبدالمعبود
اعلنت رئيسة وحدة التش���خيص االكلينيكي في 
مستشفى الصباح ورئيسة حملة »ألجلك سيدتي« د.نور 
الهدى كرماني عن مجموعة من االنش���طة مازالت لدى 
حملة »ألجلك سيدتي« والتي انطلقت في اول اكتوبر 
اجلاري في اطار االحتفال العاملي بشهر اكتوبر واخلاص 

بالتوعية عن سرطان الثدي.
وقالت: باالضافة الى االنشطة التي مت اطالقها امس 
من مشاركة نائبات مجلس االمة في الفحص تضامنا 
مع احلمل���ة، واضاءة مجمع األڤني���وز باألضواء ذات 
اللون الوردي تضامنا مع احلملة، كذلك ستشهد انشطة 
احلملة غدا مشاركة من نادي سيارات »امليني كلوب«، 
حيث س���يقوم بعمل مس���يرة مع رفع شعار احلملة 
على شارع اخلليج من الساعة العاشرة صباحا حتى 

الواحدة ظهرا.
كما خصصنا يوم 21 اجلاري ملوظفي »زين«، حيث 

سيكون اليوم بكامله خاصا بهم كونهم راعيا رئيسيا 
للحملة، كما س���يقام 20 اجل���اري مؤمتر صحافي مع 

الشركة حول اليوم املخصص لعامليها.
وفي يومي 18 و19 اجلاري س���يقام في ش���يراتون 
الكويت ورشة عمل لدعم الناجيات من سرطان الثدي 
بالتعاون مع مؤسسة س���وزان جي كومان األميركية 

وشراكة الواليات املتحدة والشرق األوسط.
وأوضحت ان مؤسسة سوزان جي كومان هي مؤسسة 
اميركية عاملية للتعريف بسرطان الثدي، ونشر الوعي، 
كما تساعد في الكثير من االمور بالكثير من الدول، مثل 
مصر واالردن وغيرهما م���ن الدول العربية والغربية 
ايضا، حيث تعمل على نشر التوعية واملساعدة على 
اقامة برامج لرعاية مرضى الس���رطان بشتى انواعها 

وأشكالها.
وكذلك ش���راكة الواليات املتحدة والشرق األوسط 
للتوعية بسرطان الثدي، وهذه الشراكة مع مجموعة 

»ألجلك سيدتي« ويتش���ارك معها من الوطن العربي 
السعودية واالمارات واألردن، وكذلك مجموعات اخرى 
غير منتفعة مثل مجموعة »ألجلك سيدتي« بالكويت، 

وهناك مثيالت لها باملغرب وبعض الدول األخرى.
وتابعت: نقوم معهم بتنسيق برنامج عمل الورشة 
اخلاصة مبجموعة دعم الناجيات من سرطان الثدي، 
والذي يعد مبدأ العمل به تشجيع الناجيات من سرطان 
الث���دي على مس���اعدة حديثات االصاب���ة بهذا املرض 
ملساندتهن على كل املستويات منذ وقت التشخيص، 
وحتى العالج وما بعده، وهذه املجموعة تساعد املرأة 
املصابة على أن يكون لها مالذ آخر غير الطبيب واجلهاز 
الصح���ي، مع احلرص على ان هذه املجموعة ال تعطي 
آراء طبية وامنا تساند بشكل معنوي املريضات حيث 
ان املساندة املعنوية تؤدي دورا فعاال في العالج واملرأة 
املتشافية خير مثال املريضة حديثا حيث ان تراها حية 
ترزق ومتش���افية وتعيش حياتها مما يساعد في ان 

تقبل املرأة املصابة على العالج بروح مختلفة وبشكل 
ايجابي مما يعطي أمال كبيرا في  الش���فاء والتخفيف 
من املرض وكذلك تقليل الضغط على األطباء من هذا 
اجلانب، كما ستقام حلقة علمية يومي 27 و28 اجلاري 
عن مستجدات برنامج املسح التشخيصي وهي مخصصة 
لألطباء من جميع التخصصات وس���تقام بشيراتون 
الكويت وتتضم���ن احللقة وجود مجموعة من الزوار 
األجانب من بريطانيا وأميركا ملناقشة املستجدات حول 
برنامج املسح التشخيصي في العالم، وتدريس األسس 
اخلاصة به، وكذلك لدينا زائرون مس���جلون باحللقة 
من الكويت والدول املجاورة حلضورها باالضافة الى 
اطباء الكويت من جراحني واطباء نسيج وأورام وباقي 

التخصصات.
وفي 28 اجلاري مساء، سيكون هناك حفل ختامي 
للشهر بكامله ايضا بفندق الشيراتون وسيقام احلفل 

حتت رعاية وزير الصحة د.هالل الساير.

حلقة نقاشية لدعم الناجيات من سرطان الثدي

تريونو: نقـّدر تعـاون الحكومـة الكويتية لحل مشـكلة 
للعمالـة تفاهـم  مذكـرة  توقيـع  ونترقـب  الخادمـات 

مؤسسة سوزان جي كومان األميركية تعمل على نشر التوعية وإقامة برامج لرعاية مرضى السرطان


