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في كلمة ألقاها د.سامي الناصر أمام املؤمتر السنوي ملنظمة الصحة العاملية

الكويت حتّث دول العالم على التعاون في مكافحة األمراض املستعصية
وشدد د.الناصر على أهمية 
تبادل املعلومات واملساعدة في 
توفير الكواشف التشخيصية 
واللق���اح املض���اد واألدوية 
املضادة للڤيروسات جلميع 
الدول وذلك للس���يطرة على 
االنفلون���زا اجلائحة وتعزيز 
التعاون الدولي في رصد حاالت 
شلل األطفال الرخو احلاد وآخر 
األبحاث املتعلقة بهذا املرض.
كم���ا ش���دد ايض���ا على 
ضرورة انشاء »نظام ترصد 
دولي« لتحديد املناطق شديدة 
التعرض ملخاطر الكوليرا في 
العالم ومساعدة الدول النامية 

واألكثر فقرا في احلصول على 
مياه صاحلة للشرب والتعاون 
الدولي في مجال تدريب العاملني 
الصحيني على احدث تقنيات 

التطعيم وصناعة اللقحات.
وأضاف الناصر »ان الكويت 
جنحت ف���ي حماية البالد من 
جائحة االنفلونزا باستخدام 
برنامج من ست نقاط أساسية 
هي: انش���اء قس���م ملكافحة 
األم���راض والصحة الوقائية 
باحملافظ���ات لرص���د حاالت 
اإلصابة بڤيروس »اتش 1 ان 
1« وتطبيق االجراءات الوقائية 
للح���االت واملصابني مما مكن 

وزارة الصح���ة من احلد من 
انتش���ار املرض ف���ي البالد، 
الى دع���م وتعزيز  باإلضافة 
مختب���رات وزارة الصح���ة 
بالكواشف التشخيصية املعنية 
بالتعرف على ڤيروس »اتش 
1 ان 1« وزيادة عدد املختبرات 
املؤهلة ما س���اهم في سرعة 

تشخيص املرض.
وف���ي الوق���ت ذات���ه، أكد 
د.الناصر حرص الوزارة على 
توفير اعداد كافية من اللقاح 
املضاد للڤيروس ولالنفلونزا 
الى تطعيم  املوسمية اضافة 
الراغبني  املواطنني واملقيمني 

في اداء فريضة احلج.
الى جانب ذلك أوضح ايضا 
قي���ام وزارة الصحة بتوفير 
مخزون مناس���ب من األدوية 
املضادة للڤيروسات واملضادات 
احليوية لعالج احلاالت املرضية 
كمخزون يستعمل اثناء حاالت 

الطوارئ.
وق���ال »ان الكوي���ت ل���م 
تسجل حالة اصابة بالكوليرا 
ف���وق أراضيها منذ عام 1989 
باستثناء حاالت متفرقة كانت 
بني الوافدين ومتكنت السلطات 

الصحية من التعامل معها«.
وأش���ار الى جناح »أنظمة 

رصد وتقصي مرض الكوليرا« 
من خالل رص���د القادمني من 
مناطق موبوءة او تنتشر فيها 
اإلصابة الى جانب التحليالت 
الدورية ملياه الشرب وفحص 
مياه البحر للتأكد من خلوها 
الت���ي ميكن ان  امللوثات  من 

تؤدي الى املرض.
وفي الوقت ذاته استعرض 
د.الناصر اجلهود الكويتية في 
استئصال مرض شلل األطفال 
من البالد حيث لم يتم تسجيل 
اصابة واحدة بها منذ عام 1985 
وذلك بفضل »جهود التمنيع 
الت���ي تغطي جمي���ع املواليد 

في الكويت واملتابعة الدقيقة 
لضمان تطعيمهم جميعا«.

السياق ذاته،  وأوضح في 
ان الس���لطات الصحية تقوم 
بعمليات تدري���ب متواصلة 
للعاملني في هذا القطاع لرفع 
كفاءتهم ما ساهم في حتديث 
النماذج الوطنية للتوعية من 
خطورة املرض وكيفية التعامل 
مع أعراضه، مضيفا »ان تلك 
اجلهود مصحوب���ة بتحديث 
امكاني���ات مختب���ر الصحة 
العام���ة حتى ب���ات مرجعية 
متخصصة في فحص عينات 

شلل األطفال«.

جنيڤ � كونا: حثت الكويت 
أمس الدول األعضاء في منظمة 
الصحة العاملية على التعاون في 
مواجهة األمراض املستعصية 
التي تهدد حياة ماليني البشر 
وتعوق حتقيق أهداف األلفية 

التنموية.
وبنينّ رئيس »وحدة خدمات 
الصحة العامة« بوزارة الصحة 
د.سامي الناصر في كلمة الكويت 
امام املؤمتر السنوي للمنظمة 
»ان األمراض التي يجب التعاون 
الدولي ملواجهتها هي االنفلونزا 
اجلائحة والكوليرا واملالريا 

وشلل األطفال«.
د.سامي الناصر

أقام مستشفى العدان يوما توعويا ملرضى الربو، 
حتت رعاية مدير منطقة األحمدي الصحية د.فهد 
الفودري والذي مت تنظيمه تزامنا مع اليوم العاملي 
للربو، نظرا الرتفاع نسبة االصابة مبرض الربو في 

دولة الكويت عامة ومنطقة األحمدي خاصة.
ومن جانبه كشف مدير مستشفى العدان باإلنابة 
ورئيس وحدة اجلهاز التنفسي باملستشفى د.مبارك 
العجمي عن أن نس���بة املصابني مبرض الربو في 
البالد بلغت 30%، مش���يرا في نفس الوقت إلى أن 
عدد املراجعني لعيادات املستش���فى ما يقارب 120 
مريض ربو، مؤكدا على أن 10% من مراجعي عيادات 
وحدة اجلهاز التنفسي تستدعي حاالتهم الدخول 

للمستشفى.

 وذك���ر د.العجمي أن ه���ذه الفعالية تضمنت 
تثقيف املرضى من خالل تعريفهم باملرض، أسبابه 
ومسبباته، والسيطرة عليه، وطرق الوقاية منه 
حيث قام األطباء بفحص كفاءة وظائف الرئة وتقدمي 
االستشارات للمرضى، مشيرا إلى أن الهدف من هذه 
الفعالية إرشاد املرضى على الطرق السليمة للعالج 
والوقاية منه وكيفية اس���تخدام األدوية الالزمة 
ومت توزيع املنشورات التوعوية بهذا اخلصوص، 
وأحدث التطورات في عالجه، مؤكدا أن اقبال املرضى 
الشديد على هذه األنشطة يجعل هناك حرصا على 
تقدمي ما هو أفض���ل للمرضى عن طريق تكرارها 

بصفة مستمرة.
حنان عبدالمعبود  ٭

أشاد الرئيس التنفيذي ملستشفى طيبة والعيادات 
التخصصية التابعة له د.سند الفضالة باهتمام وزارة 
الصحة وحرصها على رعاية املؤمترات ومشاركة 
القط���اع الطبي اخلاص في األنش���طة واملؤمترات 
الطبية، مثمنا في الوقت نفسه دور وزير الصحة 
في رعاية املؤمتر العلمي األول ألطفال األنابيب وعلم 
الوراثة الذي ينظمه مستش���فى »طيبة«، ومشيدا 
بدور باملؤمترات واألنش���طة الطبية وواصفا إياها 

بحجر الزاوية في مسيرة التقدم الصحي
ر د.الفضالة في كلمة له ألقاها في افتتاح  كما عبنّ
املؤمتر الذي أقيم حتت رعاية وزير الصحة بفندق 
ريجنسي صباح أمس وافتتحه مدير ادارة التراخيص 
الصحي���ة د.مرزوق البدر، نائبا عن وزير الصحة، 
بحضور املستش���ار األول في الس���فارة الفرنسية 
غيليوم لوموان، ونخبة م���ن املختصني بأمراض 
النساء والوالدة، وعلم الوراثة، وعدد من الشخصيات 
البارزة، وممثلي وسائل االعالم، عن امتنانه وتقديره 
لضيوف املؤمتر األطباء م���ن جامعة باريس على 
مش���اركتهم العلمية والسادة األطباء من بريطانيا 
واسبانيا، حيث أكد أن حضورهم يوطد العالقات 
بني دول العالم لبحث كل ما هو جديد في عالم الطب 
وتبادل اخلبرات واألبحاث ملا فيه خير لإلنسانية 

جمعاء.
وذكر د.الفضالة ان مستشفى »طيبة« وبالرغم من 
حداثة عمره الطبي إال أن إدارة املستشفى اهتمت ومنذ 
افتتاحه بكل ما هو جديد وسعت جاهدة للوصول 
إلى أعلى مس���تويات التط���ور العلمي والطبي من 
خالل توفير خدمات صحية متميزة خلدمة مرضى 
املستشفى وتوفير أحدث املعدات واألجهزة الطبية 
ومتابعة آخر ما توصل إليه العلم من تشخيصات 
وعالج باالضافة إلى توفير الطاقم الطبي والتمريضي 
والتقني املؤهل واملناسب لكل أقسام املستشفى والقادر 
على تقدمي اخلدمة الطبية والفندقية للمريض على 
الوجه األمثل، ذاكرا ان املستش���فى قد حاز شهادة 
اجلودة األميركية في اخلدمات الطبية JCI في ديسمبر 
املاض���ي وذلك من التقييم األول لهذه اللجنة حيث 

حصل املستشفى على أعلى تصنيف.
وأض���اف الفضالة: »انطالقا م���ن حرص إدارة 
املستش���فى على تقدمي كل ما هو جديد في املجال 
الطبي ورغبة منها في تبادل اآلراء واملناقشات العلمية 
واالستفادة من جتارب املستشفيات األخرى، جاء 
انعقاد هذا املؤمتر ليكلل اجلهود املبذولة في سبيل 
االرتقاء في مجال طب النس���اء والتوليد ومعاجلة 
العقم واملساعدة على احلمل وتقدمي اخلدمات الطبية 
جلميع حاالت العقم وعدم القدرة على اإلجناب عند 
الرجل واملرأة على حد س���واء من خالل مش���اركة 
العديد من األطباء من مختلف انحاء العالم في هذا 
املؤمتر، كذلك بحث استخدام أفضل األجهزة احلديثة 
واملتطورة وأحدث ما توصل إليه العلم ومبا يضمن 
تقدمي أفضل خدمة للمرض���ى وتخفيف معاناتهم 
وحتقيق رضاهم في إطار الثقة املتبادلة ووفق أعلى 

معايير اجلودة العاملية«. واختتم متمنيا ان يحقق 
املؤمتر الهدف املنش���ود منه، آمال استكمال السعي 

نحو تنظيم مؤمترات علمية أخرى.
من جهته أكد مدي���ر إدارة التراخيص الصحية 
بوزارة الصحة د.مرزوق البدر في كلمته التي ألقاها 
خالل حفل االفتتاح، ان االرتقاء بأداء القطاع اخلاص 
الطبي خطوة هامة لفتح أبواب املنافسة في ميدان 
اخلدم���ات الصحية ضمن القطاع بأكمله، مش���يدا 
بالتعاون بني القطاعني احلكومي واخلاص ملا لهما 

من ادوار تكاملية.
ه الش���كر والتقدير جلمي���ع العاملني  كم���ا وجنّ
مبستشفى »طيبة«، مثنيا على دورهم الريادي في 
تقدمي كل ما هو جديد من تطورات علميه وخبرات 
إدارية وطبية للرقي باملستوى العلمي واالستفادة 
م���ن اخلبرات العاملية الدولية ف���ي آخر ما توصل 
اليه العلم في املجال الطبي كما أشاد البدر بجميع 
القائمني على القطاع الصحي بوجه عام ملا يبذلونه 
من جهد من أجل حتقيق املقاييس العاملية في الرعاية 
الصحية، مما له عظيم التأثير على األداء الطبي على 

مستوى الكويت بشكل عام.
بدوره قال استشاري النس���اء والوالدة وطفل 
األنبوب وعالج العقم في مستشفى الوالدة د.حازم 
الرميح ان علم الوراثة اصبح اآلن جزءا ال يتجزأ من 
اخلدمات الصحية اخلاصة بأمراض العقم وأطفال 
األنابيب، مشيدا بدور القطاع اخلاص في تقدمي اخلدمة 
الصحية وتطويرها وتنظيم املؤمتر الختياره هذا 
التخصص الهام، وكذلك احلضور الطبي مبشاركة 
عاملية مما يس���اهم في اثراء هذه الفعالية الطبية 
التي ستلقي بظاللها على تطوير اخلدمة من خالل 

التوصيات التي سيخرج بها.
بدوره أشاد املستشار األول في السفارة الفرنسية 
غيليوم لوموان لدى الكويت بالدور الكبير ملستشفى 
»طيب���ة« في تنمية وتطوي���ر القطاع الصحي في 
الكوي���ت، الفتا إلى الثقة الكبي���رة التي يتمتع بها 
مستش���فى طيبة لدى املواطنني واملقيمني خاصة 
في اآلونة األخيرة، مع حصوله على شهادة اجلودة 
األميركية في الرعاية الصحية JCI، متمنيا ملستشفى 

طيبة املزيد من النجاح واالزدهار.
 من جهته، قال رئيس قسم اخلصوبة وأطفال 
األنابيب لدى مستش���فى »طيبة« ومؤسس أكبر 
مراكز أطفال األنابيب في منطقة اخلليج ورئيس 
املؤمتر د.ش���فيق صالح، شهد العالم طفرة مميزة 
خالل العام في عالج الكثير من حاالت العقم وتأخر 
اإلجناب بدأ من العالج باألدوية إلى عمليات أطفال 

األنابيب.
واختتم احلفل بتقدمي الفضالة دروعا تذكارية 
ل���كل من د.البدر وذلك تكرميا للدور الذي تقوم به 
وزارة الصحة في دعم مسيرة التنمية في القطاع 
اخلاص ودفع النمو في املجاالت الصحية على جميع 
قطاعاتها واملستشار األول في السفارة الفرنسية.

حنان عبدالمعبود  ٭

بدأ فريق شركة إيكويت للمسؤولية املجتمعية 
حملت���ه التوعوية »خلك طبيع���ي« واخلاصة 
بالتوعي���ة ح���ول أمراض الس���كر صباح أمس 
األول في مجمع األڤنيوز مبش���اركة جماهيرية 
واس���عة، حيث مت إجراء فحص للسكر وضغط 
الدم. حيث تستهدف احلملة البالغني من الذكور 
واإلناث، لفحصهم ومن ثم إعطائهم بيانا كامال 
حول مستوى السكر، وضغط الدم لديهم كذلك 
تزويدهم بالنصائح الطبية الوافية حول كيفية 
حتس���ني منط حياتهم الصحي وتوجيهه نحو 
األفضل من قبل األطباء املختصني ومساعديهم 

من ممرضني متواجدين.
ومن جهته صرح نائب رئيس شركة إيكويت 
للمس���ؤولية املجتمعية محم���د آل بن علي بأن 
انط���الق »حملة خلك طبيعي« يأتي اس���تكماال 
للحملة السابقة خالل العام املاضي، موضحا أن 
شركة إيكويت تتبني تطبيق مبادئ املسؤولية 
املجتمعية للمؤسس���ات، إميانا منه���ا بدورها 
التشجيعي لألنش���طة االجتماعية والتوعوية 
الهادفة في البالد من خالل حملتها ضد املخاطر 
الصحية خاصة مخاط���ر األمراض املزمنة مثل 
السكر والضغط والتي لها مؤثرات ومضاعفات 
أخرى على القلب والكلى في اجلس���م، مبينا أن 
احلملة تش���دد على التوعية بالفحص الدوري 
للسكر وأهمية إتباع نظام غذائي وصحي وجتنب 

الضغوط النفسية.
وأشار بن علي إلى أن املشاركات اجلماهيرية 
كان لها تأثير حيث شارك أكثر من 700 شخص، 
مشيرا إلى أن هناك نسبة كبيرة ممن مت فحصهم 
أشارت القراءات الطبية إلى وجود مصابني باملرض 
وليس لديهم عل���م بذلك، مبينا أن هذه هي أهم 

الفوائد التي جتنى من الفحوصات الطبية.

من جانبها أكدت أس���تاذة األمراض الباطنية 
ورئيسة القسم في كلية الطب ومستشفى مبارك، 
د.نبيلة العبدالاله ان هناك خاصية ملرض السكر 
في الكويت ألنه يصيب األشخاص بسن مبكرة، 
حيث ان هناك اصابة في سن األربعني وهو العمر 
الذي ينتج فيه اإلنسان بشكل أكبر عمليا، مما يكون 
له مضاعفات اجتماعية وأسرية قوية باإلضافة 
إلى املضاعفات الصحية، وحينما يصل إلى سن 
الستني يكون هناك استفحال في املضاعفات ان لم 
يحافظ على نسبة السكر عبر منط حياة صحي، 
مبينة أن مرض السكر من أكثر األمراض املرتبطة 
به هي ارتفاع الضغط وأمراض القلب باإلضافة 

إلى مضاعفاته على العيون والقدمني والكلى.
وأشارت عبدالاله إلى أن هناك فحصا قام به 
أطباء القلب الكويتيون وجدوا أن نسبة املصابني 
بالسكر والذين يصابون بجلطة حادة في القلب 
تفوق 50%، وهي نسبة مخيفة حيث تصيب في 

سن مبكرة وتؤثر بشكل سلبي على املريض.
من جانبها قالت اختصاصي الصحة العامة 
بوزارة الصحة د.آمال اليحيى أن الصحة تتعاون 
من خالل احلملة الوطنية ملكافحة مرض السكر مع 
حملة شركة إيكويت »خلك طبيعي« ملكافحة مرض 
الس���كر وزيادة الوعي عن املرض، كذلك الطرق 
الصحية املتبعة ملكافحة أو التعامل مع املرض 
كذلك الس���يطرة على املرض، مبينة أنها تعتبر 
فرصة لاللتقاء باجلمه���ور وإجراء الفحوصات 
الطبية لهم، مشيرة الى ان القراءات الفحصية التي 
اجريت على عدد من املش���اركني مت على ضوئها 
إحالة مريضني الى املستش���فى الكتشاف نسب 
مرتفعة من الس���كر وضغط الدم لديهما، مبينة 

انه كان هناك خطورة على صحتهم.
حنان عبدالمعبود  ٭

د.سند الفضالة مكرما د.مرزوق البدرجانب من انشطة اليوم التوعوي

جانب من احلضور خالل افتتاح املؤمتر

املشاركون في حملة »إيكويت« في مجمع األڤنيوز

املستشفى ينظّم املؤمتر العلمي ألطفال األنابيب»العدان« نظم يوماً توعوياً تزامناً مع االحتفال العاملي

العجمي: 30% نسبة املصابني بالربو
و10% من املراجعني يحتاجون دخول املستشفى

الفضالة: »طيبة« حريص على مواكبة
أحدث األجهزة واملستجدات الطبية

»إيكويت« تطلق »خلك طبيعي« في »األڤنيوز«

اجلزار: ورشة ملناقشة
آخر تطورات الطب النووي

الصايغ: فحص الدم نافذتنا 
للكشف املبكر عن األمراض

»كالد« نّظمت ورشة لتفعيل 
تعليم طلبة فرط النشاط

أك���دت رئيس مجل���س إدارة اجلمعية الكويتية 
الختالف���ات التعلم )كالد( آمال الس���اير أن جمعية 
كالد نظمت ورش���ة عمل باللغة العربية للمدرسني 
واالختصاصني في مدرس���ة الرس���الة ثنائية اللغة 
حتت عنوان »تفعيل عملية تعليم طلبة فرط النشاط 
وتشتت االنتباه« قدمتها د.هدى شعبان استشاري 
تربوي ورئيس قسم التطوير والتنمية باجلمعية 

ودكتور محاضر باجلامعة اللبنانية.
وبينت الساير في تصريح صحافي أنه مت خالل 
الورشة تعريف االضطراب وانواعه والسمات التي 
ترتبط بكل نوع وكيف تظهر مشكالت هذا الطالب في 
املدرسة والبيت ومع رفاقه وكيف يتم تشخيصها، 
كما تناولت ورش���ة العمل دور الوظائف الدماغية 

التنفيذية في تفعيل عملية التعلم.
بشرى شعبان  ٭

أعلن رئيس اللجنة املنظمة لورش���ة عمل »آخر 
التطورات في الطب النووي � لألطباء املتدربني واألطباء 
املتخصصني« أس���تاذ ورئيس قس���م الطب النووي 
بجامع���ة الكويت ومدير كلي���ة الطب النووي ملعهد 
الكويت لالختصاصات الطبية، د.عبداحلميد اجلزار، 

عن تنظي���م كلية الطب 
الن���ووي ملعهد الكويت 
لالختصاص���ات الطبية 
بالتع���اون م���ع جامعة 
الكويت ورشة العمل حتت 
رعاية األمني العام ملعهد 
الكويت لالختصاصات 
الطبي���ة د.عبداللطيف 
املارينا  البدر، بفن���دق 
الى  الفترة م���ن 24  في 
25 مايو اجلاري.  وقال 
د.اجلزار في تصريح له 
ان جلسات الورشة ستبدأ 

من الس���اعة التاس���عة صباحا حتى الرابعة عصرا 
وتناقش أخر التطورات في الطب النووي واجلديد في 
طرق التشخيص والعالج، مشيرا الى أن أنشطة هذه 
الورشة تستهدف جميع أطباء وفنيي الطب النووي 
ف���ي الكويت. ومبينا أنها تتضم���ن عدة محاضرات 
يلقيها نخبة من احملاضرين احملليني والدوليني في 
هذا املجال. كما ثمن د.اجلزار الدعم واملؤازرة املستمرة 
من قبل املسؤولني في وزارة الصحة ومعهد الكويت 
لالختصاصات الطبية وجامعة الكويت وش���كر كل 
من ساهم في التحضير والتجهيز لهذه الورشة التي 
يتمن���ى أن تكون عونا في حتديث معلومات األطباء 
املتخصصني واملتدربني ف���ي برنامج الطب النووي 
واألطباء من جميع التخصصات بدولة الكويت. اجلدير 
بالذكر أن الورشة متنح )10( من نقاط التعليم الطبي 

املستمر وأن التسجيل للمؤمتر مجاني بالكامل.
حنان عبدالمعبود  ٭

أكد استشاري أمراض الدم واألستاذ املشارك بكلية 
الطب في جامعة الكويت د.فيصل الصايغ على أهمية 
الوظائف الفسيولوجية للدم في جسم اإلنسان والتي 
من أهمها نقل األكسجني إلى أعضاء اجلسم املختلفة 
وهي أبس���ط وأهم وظيفة يقوم بها، مشيرا إلى أن 

علم أمراض الدم ينقسم 
إلى تقس���يمات كثيرة 
أبرزها علم خاليا  ومن 
الدم وهو  الدم، وبالزما 
الدم،  السائل من  اجلزء 
موضحا أن علم أمراض 
الدم يعتبر أحد مجاالت 

الطب.
وتطرق د.الصايغ إلى 
أهم أمراض الدم الوراثية 
انتشارا بالكويت وهي 
األنيميا املنجلية، وأنيميا 
البحر املتوسطة، مؤكدا 

أن أم���راض الدم الوراثية أصوله���ا جينية أفريقية 
نتيجة الهجرات خالل آالف السنني املاضية واالختالط 
والتزاوج ما بني الناس، والتي أدت بدورها إلى انتشار 
هذه اجلينات إلى الش���رق األوسط، وحوض البحر 
املتوسط، مشيرا إلى أن أنيميا البحر املتوسط توجد 

في »أوربا � اليونان � إيطاليا � جنوب اسبانيا«.
وذكر د.الصايغ أن فحص الدم يعتبر نافذتنا داخل 
اجلسم للكش���ف عن األمراض، ومن خالل التحليل 
األولي قد يتحتم علينا عمل حتاليل أخرى متخصصة 
للتأكيد على وجود مرض معني، وهناك حتاليل أخرى 
مثل حتليل سيولة الدم ونخاع العظم، مؤكدا على أن 
وجود حتليل سليم ال مينع أن يصاب اإلنسان باملرض 

خالل فترة زمنية قصيرة من عمل التحليل.

د.عبداحلميد اجلزار

د.فيصل الصايغ


