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محمد الهاجري

ثامر السليم

حققت قائمة التدريب فوزا 
في جميع مقاعد الهيئة اإلدارية 
التدريب  لرابطة أعضاء هيئة 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب بعد حصولها على 
212 صوتا، مقابل 165 ملنافستها 

قائمة التطوير.
هذا، وقد شهدت االنتخابات 
هدوءا نس����بيا من قبل أعضاء 
املعاهد  ف����ي  التدريب  هيئ����ة 
التطبيقي����ة حي����ث انطلق����ت 
االنتخابات منذ الس����اعة ال� 8 
ونصف صباح����ا وانتهت في 

متام الساعة ال� 1 ظهرا ملشاركة 
متواضعة من قبل أعضاء هيئة 

التدريب.
وبعد ف����وز قائمة التدريب 
بجمي����ع مقاعد الهيئة اإلدارية 
اجلديدة حيث يتوقع أن يحظى 
م.محمد الهاجري برئاسة الرابطة 
للدورة الثاني����ة على التوالي 
الكمال مسيرة الرابطة للمطالبة 
بحقوق ومكتسبات أعضاء هيئة 
التدريب الت����ي طالب بها على 
مدى عامني متتابعني والتي لم 
يقر الكثير منها والتي من أهمها 
مبالغ الساعات الزائدة وتسكني 

أعضاء هيئة التدريب.

وبع����د الفوز عب����ر رئيس 
الهاجري عن  الرابطة محم����د 
الفوز وحصوله  سعادته بهذا 
على ثقة زمالئه أعضاء هيئة 
التدريب لعدة أعوام متتالية، 
مثمنا لهم هذه الثقة التي أولوه 
إياه����ا على مدى ع����دة أعوام، 
واعدا اياهم باستمرار مسيرة 
االجنازات التي حققتها الرابطة 
سواء بقادته أو عندما كان عضوا 

في الرابطة.
وأكد الهاجري أن الرقم الذي 
حصلت عليه القائمة يعبر عن 
قناعة أعضاء هيئة التدريب في 

قائمة التدريب وثقتهم فيها.

»التدريب« حتصد كل مقاعد رابطة التدريب

د.محمد شمساه

شمساه: الكويت رائدة إقليمياً في عالج اآلالم املزمنة
حنان عبد المعبود

أك���د استش���اري تخدير 
وعناية مركزة واآلالم املزمنة 
العدان د.محمد  مبستش���فى 
شمس���اه، أن اآلالم املزمن���ة 
أصبح���ت هاجس���ا ي���ؤرق 
الكثيرين على مستوى العالم، 
الفتا الى أن هناك ما يقارب من 
95 مليون شخصا في أوروبا 
يعانون منه���ا، وبني أن هذا 
أكثر ممن يعانون من  العدد 
مرضى الس���كري الذي يبلغ 
60 مليون شخص، كما ينطبق 
هذا أيضا على املنطقة العربية 

واخلليجية.

»ان  شمس���اه  وق���ال 
اإلحصائيات بالكويت تشير 
الى وجود آالف املرضى ممن 
يعانون اآلالم املزمنة، وأنه مت 
تعريف األلم املزمن طبيا على 
أنه األلم الذي يستمر أكثر من 
6 أش���هر، وعادة ما ينعكس 
سلبيا على املريض ومن يقوم 
برعايته والتعامل معه، مبينا 
ان أس���بابها متع���ددة، لذلك 
جتد معظم األنظمة الصحية 
صعوبة في التعامل معها في 
ظل التحديات املالزمة للنمو 

السلبي لهذه املعضلة«.
كما بني أن عالج األلم يتم 
بواس���طة طرق عديدة مثل 

األدوية والع���الج الطبيعي 
والتدخ���الت اجلراحية، وان 
منهجية عالج األلم تبدأ بتفهم 
املريض لفلسفة وفسيولوجية 
اإلحساس باأللم، والبحث عن 
السبب الرئيسي والتشخيص 
الطبيب  الصحيح، ثم يقوم 
املخت���ص املعال���ج بوضع 

استراتيجية العالج.
وأشار إلى أن الكويت تعد 
من الدول الرائدة باملنطقة في 
عالج اآلالم املزمنة باملنهجية 
املتعددة واس���تخدام أحدث 
العاملي���ة، حيث مت  األجهزة 
عالج احلاالت العديدة بنسبة 

جناح عالية.

واألنف، باإلضافة إلى جتنب 
مخالطة الشخص املصاب 
عن قرب، كما ش���ددت على 
ضرورة مراجعة الطبيب فورا 
إذا أصيب شخص باحلمى، 
وظهرت عليه أعراض مرض 
في اجلهاز التنفسي السفلي، 
مث���ل الس���عال أو ضي���ق 
التنفس، في غضون عشرة 
أيام من سفره إلى أحد بلدان 
شبه اجلزيرة العربية أو أحد 

البلدان القريبة منها.
وأش���ارت ب���و علي���ان 
الى أن  له���ا  في تصري���ح 
الهدف من اختي���ار املركز 
أنه مكان مفتوح وعادة ما 
يكون محتشدا باملراجعني 
خاصة أنه مركز تخصصي 
ومراجع���وه يكون���ون من 

مختلف األنحاء. 
كم���ا لفتت ال���ى تنظيم 
العم���ود  محاض���رة ع���ن 
الرجاء  الفقري، في مدرسة 
االبتدائية بن���ني واخلاصة 

بو عليان: »تعزيز الصحة« تنظم محاضرة 
توعوية عن »كورونا« في مركز ناصر الصباح

بذوي االحتياجات اخلاصة 
يوم 7 من يناير املقبل.

وختمت ب���أن احملاضرة 
سيقدمها استشاري في العالج 
الطبيعي وسيقام على هامش 

احملاضرة معرض صحي.

حنان عبدالمعبود

كش���فت رئي���س جلنة 
تعزي���ز الصح���ة مبنطقة 
حول���ي الصحية د.صديقة 
بو عليان عن اقامة نش���اط 
الي���وم األربعاء  توع���وي 
مبركز الشيخ ناصر سعود 
الصباح مبنطقة الساملية، 
مبينة أن النشاط يتمثل في 
تقدمي محاضرة للتوعية عن 
ڤيروس كورونا تقدمها جلنة 
تعزيز الصحة وس���تكون 
الدعوة عامة للفريق الطبي 
والتمريضي باملركز وكذلك 

املراجعون للمركز.
ال���ى أن هناك  ولفت���ت 
العديد من اإلجراءات الوقائية 
اتباعها للوقاية  التي يجب 
من »كورون���ا«، ومن أهمها 
اإلكثار من غسل اليدين باملاء 
والصابون، أو استخدام مطهر 
لليدين يحتوي على الكحول، 
العني  د. صديقة بو عليانمع جتنب مالمس���ة 

حصلت على 212 صوتاً مقابل 165 لقائمة التطوير.. والهاجري رئيساً للدورة الثانية


