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كشف تقرير املكتب االوروبي 
WHO- ملنظمة الصح����ة العاملية

EURO رق����م Update 25 الصادر 
بتاريخ 28 يوني����و اجلاري عن 
قيام السلطات الصحية الفرنسية 
بابالغ املنظمة عن حدوث تفشي 
 EHEC وبائي بالعدوى باألي كوالي
 حيث سجلت 8 حاالت بني بالغني

)6 اناث و2 ذكور(.
واش����ار التقرير الى ان 7 من 
تلك احلاالت قد اصيبت باالنحالل 
الدموي اليورميي HUS وتش����ير 
الدالئل الى ان سبب العدوى هو 
 Sprouts تناول نبتات بذور طازجة
 Bordeaux بالقرب من Begles مبنطقة
بفرنسا يوم 8 يونيو اجلاري. كما 
اش����ار تقرير املنظمة الى حدوث 
حالة مؤكدة في جنوب الس����ويد 
ي����وم 28 اجلاري. وم����ن جانبها 
اكدت مديرة ادارة الصحة العامة 
فاطمة السعيدي ان االدارة تتابع 
يوميا املستجدات بتقارير منظمة 
العاملي����ة WHO واملركز  الصحة 
االوروب����ي ECDC ومعهد روبرت 
كوح حيث كشفت آخر املستجدات 
عن التراجع الكبير بالعدد اليومي 
للحاالت اجلديدة املسجلة بأملانيا 
وبال����دول االوروبية وان اجمالي 
عدد حاالت العدوى باالي كوالي 
املصحوبة باالسهال قد بلغ حتى 28 
اجلاري 3141 حالة )17 وفاة( بينما 
بلغ عدد حاالت االنحالل الدموي 
اليورميي 881 حالة )32 وفاة( وقد 
حدثت معظم احلاالت بأملانيا او 
بني اشخاص سافروا الى املانيا منذ 
بداية شهر مايو املاضي. وطمأنت 
السعيدي املواطنني واملقيمني الذين 
يعتزمون السفر للخارج وبصفة 
لل����دول االوروبية بأن  خاص����ة 
منظمة الصحة العاملية لم توص 
بفرض اي قيود على السفر لتلك 
البالد منبهة في نفس الوقت الى 
ضرورة مراعاة متابعة ما تصدره 
السلطات الصحية بتلك الدول حول 
مستجدات العدوى باالي كوالي.

كما نصحت املسافرين باملبادرة 
مبراجعة الطبيب عند الشعور بأي 
اعراض مثل االسهال الذي قد يكون 
مصحوبا بالدم في بعض االحيان 
او آالم بالبطن وارتفاع باحلرارة 
في بعض احل����االت وعدم تناول 
اي ادوية من تلقاء انفسهم دون 

مراجعة الطبيب.
حنان عبدالمعبود  ٭

السعيدي: 
اعتماد احلملة 

الوطنية للتوعية

معهد دسمان نّظم برنامجًا تثقيفيًا 
عن مرض السكري فيشركة الصناعات الوطنية

نظم مثقفو معهد دسمان للسكري برنامجا 
تثقيفيا عن مرض السكري لشركة الصناعات 
الوطنية وذلك للتعري����ف باملرض وأنواعه 

املختلفة.
وأكدت مديرة التثقيف والتدريب في معهد 
دسمان لألبحاث فاتن فوزي سكر ان الكويت 
تصنف من الدول التي ترتفع بها نسب اإلصابة 
بش����كل ملحوظ، اذ بلغ معدل اإلصابة بهذا 
املرض 16% حسب االحصائيات احمللية للكويت، 
الفتة في الوقت نفسه الى ان نسبة اإلصابة 
بالسكري من النوع الثاني في ازدياد بني فئة 
صغار السن والبالغني، مع العلم بأن اإلصابة 
بهذا النوع من السكري كان أكثر انتشارا بني 

فئة العقد الرابع وكبار السن.
وذكرت على هامش الندوة التي اقيمت أمس 
في ش���ركة الصناعات الوطني���ة ان البرنامج 
التثقيفي الذي يقدمه املعهد بصورة دورية الى 
املدارس واملعاهد واجلامعات والشركات يهدف 

الى زيادة الوع���ي لدى احلاضرين عن مرض 
السكري وأسباب انتشاره وأهمية زيادة النشاط 
احلركي وتناول الغذاء الصحي املتوازن، حيث 
انه باعتماد منط حياة صحي وباحملافظة على 
الوزن املناسب لتفادي السمنة بإمكاننا تفادي 

اإلصابة بالنوع الثاني من السكري.
وقام مسؤولو إدارات تثقيف السكر ممثلني 
باألس����تاذة فاتن فوزي سكر واملثقفة حنان 
ش����رايخة ود.رولى برك����ة ود.ندين حالوة 
ود.سلمان حس����ني حاجي بإلقاء محاضرات 
عدة شملت املواضيع نبذة عن معهد دسمان 
الس����يطرة  التثقي����ف في  للس����كري ودور 
على مرض الس����كري، والتعريف بالسكري 
وأنواعه ومضاعفاته، باإلضافة الى التغذية 
وداء الس����كري، والتعريف بأدوية السكري، 
وتأثير النشاط البدني واحلركة على مصابي 

السكري.
عبدالكريم العبداهلل  ٭

محاضرو معهد دسمان أثناء الندوة

جانب من احلضور

محمد آل بن علي ومحمد غريب حامت يكرمان د.يوسف النصف

حنان شرايخة

جلنة لدراسة إستراتيجية منح اإلجازات املرضية للموظفني العموميني والطلبة

الساير: تراخيص مزاولة للعاملني باخلدمات الصيدالنية 
والطبية املساعدة والتمريضية عند التعيني أو الترقية 

باإلجازات املرضية دون اإلخالل 
بالقوانني واللوائح املنظمة.

كما تتولى اللجنة حث أطباء 
الرعاي����ة الصحية األولية على 
مراعاة االلتزام مبا تنتهي إلية 
اللجنة من توصيات وقرارات 
املهنة  التقيد بأصول  تستدعي 
الطبية ومراعاة اآلداب املتعارف 
عليها مع وضع املقترحات التي 
تؤدي الى مجازاة الطبيب الذي 
تثبت تراخيه في أداء واجباته 
املهنية ومنح تلك االجازة لغير 
مستحقيها أو بصفة متكررة تثير 

االشتباه فيها.
وعدل الساير في قرار آخر 
الفنيني  قيمة األج����ر للعاملني 
بالفترة املسائية لتكون خمسة 
دنانير بدال من أربعة والتي كانت 

تصرف في السابق.
حنان عبد المعبود  ٭

ملنح اإلجازات املرضية للموظفني 
العموميني والطلبة س����واء في 
امل����دارس أو اجلامعات من قبل 
املراكز الصحية وذلك برئاسة 
الرعاية الصحية  إدارة  مدي����ر 
األولية د. رحاب الوطيان ومدير 
منطق����ة الفروانية الصحية د. 
س����عود الدرعة مق����ررا للجنة 
وعضوية عدد من املختصني منهم 
رئيس املجلس الطبي وممثل عن 
وزارة التربية وممثل عن ديوان 
اخلدمة املدنية وباحث قانوني. 
وخص القرار اللجنة بعدد من 
املهام منها دراسة الضوابط الفنية 
املقررة ملنح اإلجازات املرضية 
لكل م����ن املوظفني والطلبة من 
قبل املراكز الصحية كذلك وضع 
إستراتيجية عمل منظمة يلتزم 
بها جمي����ع األطباء في الرعاية 
الصحية األولية عند التوصية 

اعلن وزير الصحة د. هالل 
الساير أمس عن منح تراخيص 
مزاولة املهنة للعاملني في مجاالت 
اخلدمات الصيدالنية، واخلدمات 
الطبي����ة املس����اعدة، ووظائف 
التمريضية، ملوظفي  اخلدمات 
وزارة الصحة وباقي الوزارات 
واجلهات احلكومية عند التعيني، 
وعند الرفع للمستوى األعلى وفقا 
الوظيفية وشروط  للمسميات 
ش����غل كل وظيفة، جاء هذا في 
القرار الذي أصدره أمس، وشمل 
أيضا استمرار منح تراخيص 
مزاولة املهنة للفئات الس����ابق 
ذكرها ف����ي القطاع األهلي وفقا 
للقواعد السارية واملعمول بها 

في هذا الشأن.
وفي قرار آخر أمر الس����اير 
بتشكيل جلنة مشتركة لدراسة 
آلية العمل االستراتيجية املقررة 

د. هالل الساير

احلملة التي نظمتها »إيكويت« فحصت 3569 شخصًا وكشفت 125 إصابة جديدة

النصف: »خلك طبيعي« جنحت في نشر الوعي بالسكري

»كان« تنظم دورتها الثانية بالتعاون مع »الصحة«
نظمت حملة »كان« للتوعية 
ال����دورة  الس����رطان  مب����رض 
التدريبية الثانية ألطباء الرعاية 
األولية وذلك بالتعاون مع وزارة 
الصحة ومركز حسني مكي جمعة 

وإدارة الرعاية األولية.
وق����ال استش����اري األورام 
السرطانية ونائب رئيس مجلس 
ادارة حملة »كان« د.خالد الصالح 

ان ال����دورة األولى التي أقيمت 
بتاريخ 21 يونيو املاضي القت 
جناح����ا كبيرا وتأت����ي الدورة 
الفرصة ألعداد  الثانية التاحة 
اكبر من أطباء الرعاية األولية 

للمشاركة فيها.
واض����اف الصال����ح ان من 
يتول����ى التدريب واحملاضرات 
استشاريون من الرعاية الصحية 

وأطباء األورام من مركز حسني 
مكي جمعة حيث يهدف برنامج 
الدورة الى تدريب اطباء الرعاية 
األولية على اكتشاف العالمات 
األولية ملرض السرطان وكيفية 
تعاملهم مع تلك األعراض بهدف 
الوصول إلى التشخيص السليم 
حيث ان اطباء الرعاية األولية 
هم اخلط األول في الكشف على 

املرضى.
الدورات  وأوضح ان ه����ذه 
تص����ب في مصلحة اكتش����اف 
احلاالت املصابة بالسرطان في 
مراحل مبكرة وأولية وتقلل نسب 
القدوم املتأخر للمصابني وبذلك 
ترتفع نسب الشفاء من األمراض 
السرطانية وتقل نسب تكاليف 

عالج املريض على الدولة.

بدءا من مش���اركة االف���راد في 
الفحوصات مرورا بالتفاعل مع 
فعاليات احلملة في اجلمعيات 
والدواوين وصوال الى انعكاس 
اثرها الطيب على جميع الشرائح 
في املجتمع من املواطنني واملقيمني 
مضيفا ان حملة »خلك طبيعي« 
تعتبر املبادرة التوعية اخلامسة 
التي تطلقها شركة ايكويت منذ 
تأس���يس برنامج املس���ؤولية 

املجتمعية عام 2005.
اعتب���رت د.امال  من جهتها 
اليحيى ان حملة »خلك طبيعي« 
جنحت بشكل كبير اذا ما نظرنا 
الى قاعدة اجلمهور الذي وصلت 
له م���ن خالل الزيارات امليدانية 
للجمعيات التجارية والديوانيات 
واحلملة االعالمية التي ساعدت 
على توعية الناس بضرورة عدم 

زيادة مستوى سكر الدم.
اليحي���ى  واس���تعرضت 
لالحصائي���ات الت���ي خرج���ت 
بها احلملة من خ���الل فحصها 
ل���� 3144 زائرا ف���ي مقرها في 
اجلمعيات التجارية التي زارتها 
في احملافظ���ات اضافة الى 425 
شخصا مت فحصهم في 12 ديوانية 
مشيرة الى انه مت اكتشاف 125 
حالة جديدة من ارتفاع معدل سكر 
في الدم الشخاص غير مصابني 
بالس���كر و184 حالة سكر غير 
منتظم في مقابل 133 حالة سكر 
منتظم، اضافة ال���ى 262 حالة 
ارتفاع في ضغط الدم الشخاص 
غير مصابني و127 حالة ضغط 
دم غير منتظ���م، مبينه انه مت 
حتويل 84 حالة للمستشفيات 
في احل���االت الطارئة أو ملراكز 
الرعاية الصحية األولية إلعادة 

التقييم والفحص.
م���ن جانب���ه أثن���ى مدي���ر 
العالقات احلكومية في ش���ركة 
ايكويت محمد غريب حامت على 
عمل احلملة التي كرست العمل 
التطوعي واستطاعت ان تصل 
الى املجتمع م���ن خالل الثقافة 
الديوانيات الفتا  الكويتية عبر 
الى االحصائية التي تشير الى 
خطورة مرض الس���كري حيث 
اصب���ح وب���اء وس���يصل عدد 
املصابني به في العالم الى 320 

مليون مصاب.
حنان عبدالمعبود  ٭

الدم وارتفاع ضغط الدم مؤكدا 
على ان النتائج بينت ان احلملة 
وسيلة ناجحة للكشف املبكر عن 

االمراض املزمنة.
وتاب���ع ان وزارة الصح���ة 
تقدر النجاح الكبير للحملة في 
التعاون  املس���اهمة في تعزيز 
ايكويت  والشراكة مع ش���ركة 
الرائدة في مجال التنمية الصحية 
مؤكدا حرص الوزارة وطموحها 
الستثمار هذا النجاح في مشاريع 
صحية تنموية مس���تدمية في 
املس���تقبل وداعيا مؤسس���ات 
املجتمع املدني والقطاع اخلاص 
لتبني مبادرات وبرامج صحية 

تنموية مشابهة.
ولفت الى ان احدى النتائج 
الهامة التي خرجنا بها من احلملة 
هي ان هناك حاجة لزيادة الوعي 
لدى املواطنني واملقيمني بضرورة 
االس���تفادة من خدم���ات وزارة 
الصحة املتوافرة بشكل مجاني في 
مراكز الرعاية الصحية االولية، 
مضيفا ان هذه اخلدمات الوقائية 
والتشخيصية والعالجية ذات 
مستوى متقدم جدا قد ال يتوافر 

في الكثير من الدول.
وختم النصف بشكر شركة 
ايكوي���ت على اهتمامها ودعمها 
متطلعا الستمرار التعاون معها 
في برامج مس���تقبلية لالرتقاء 

مبستوى صحة االفراد.
ب���دوره عبر نائب رئيس���ة 
ايكويت للشؤون الفنية ورئيسة 
فري���ق ايكوي���ت للمس���ؤولية 
املجتمعية محمد آل بن علي عن 
س���عادته بالنتائج املبهرة التي 
حققتها حمل���ة »خلك طبيعي« 

كشف الوكيل املساعد لشؤون 
الصحة العامة في وزارة الصحة 
د. يوس���ف النصف ان الصيف 
احلال���ي سيش���هد االعالن عن 
التقرير النهائي للمسح الصحي 
العامل���ي الذي تقوم به الكويت، 
مش���يرا الى ان التعداد وجميع 
البيانات انته���ى في البالد ولم 
يتبق سوى حتليل البيانات من 
قب���ل ادارة االحصاء التي تعمل 

على فصل البيانات.
وقال النصف في تصريح له 
على هامش مشاركته في املؤمتر 
اقامته ش���ركة  الذي  الصحافي 
ايكويت للبتروكيماويات مبناسبة 
انته���اء حملة »خل���ك طبيعي« 
الس���كري  للتوعي���ة بأمراض 
والذي اقيم صباح امس في مجمع 
االوملبياد مبنطقة الساملية، »ان 
العاملي يتشابه  املسح الصحي 
مع املسح لش���بكة اميان، على 
الرغم من اختالف االس���ئلة في 
االستبيان، مبينا ان حملة »اميان« 
تقام كل خمس سنوات بالتنسيق 
مع منظمة الصحة العاملية، كما 
اننا في انتظار االنتهاء من املسح 
العاملي للبدء في طرح اس���ئلة 
»اميان« والتي تتكرر دائما ملعرفة 
م���ا اذا كان املجتمع الكويتي قد 
استفاد من حملة التوعية السابقة 
ام ال، كاشفا عن أن احلملة املقبلة 
ستكون بالتعاون مع مركز دسمان 
للسكر، وعلى صعيد آخر شدد 
النصف على حرص الوزارة على 
االحتفال بيوم السكر العاملي في 
14 فبراير وعلى مدار ثالثة ايام 
والتحضير ل���ه منذ اآلن والذي 
ستتم اقامته بشكل مماثل للعام 

املاضي في ارض املعارض.
وفيما يتعلق بحملة شركة 
ايكويت للتوعية مبرض السكري 
اعرب د.يوسف النصف عن فخر 
وزارة الصحة ممثلة بالبرنامج 
الوطني ملكافحة السكري بنتائج 
احلملة التي اس���تمرت ملا يزيد 
على الش���هر وات���ت ثمارها في 
اكثر من جانب معتبرا ان احلملة 
جنحت في نشر الوعي الصحي 
حول مرض الس���كري جلمهور 
كبير من خالل احلملة االعالنية 
واخلدمات التي قدمتها في املراكز 
التجارية ما كان له اثر هام في 
اكتشاف حاالت ارتفاع السكر في 

د.يوسف النصف متوسطا املشاركني في حملة ايكويت »خلك طبيعي«

االنتهاء من التقرير 
النهائي للمسح 
الصحي خالل 
الصيف احلالي

حامت: احلملة 
كرست أهمية 

العمل التطوعي

بن علي: سعداء 
بالنتائج املبهرة 

للحملة في التوعية 
بـ »السكري«


