
محليات
الثالثاء 19 مايو 2015

08
أكد خالل دورة امللتقى اإلعالمي العربي والسفارة األميركية أن الالجئني السوريني يعيشون مأساة حقيقية

يونغلبود: صحافة السالم تسلط الضوء على مناطق النزاعات بطرق إنسانية
وس���ماع وجه���ات نظر كل 
املتنازع���ة بعيدا  األطراف 
التي  عن »البروباجان���دا« 
تستخدمها األطراف املتنازعة، 
مضيفا نسلط الضوء ايضا 
في لقاءاتنا مع االش���خاص 
العاديني بعيدا عن آراء القادة 
النزاع  املتنازعني او طرفي 
كالقضية السورية مثال ليس 
كل االمر ان نس���لط الضوء 
على نظام بش���ار األسد بل 
البد ان ننزل لألش���خاص 
العاديني من نازحني وهكذا 
اللتم���اس آرائهم خصوصا 
ان هن���اك امورا غير مرئية 

يعانون منها. 
 وذكر ان من اهم مرتكزات 
صحافة السالم االبتعاد عن 
العنف ف���ي صياغة اخلبر 

جتنبا لتأجيج املشاعر.

« هي منظمة شبابية غير 
سياسية،  وغير  طائفية 
وهي األولى من نوعها في 
لبنان وال��ش��رق األوس��ط 
وتختص  أفريقيا  وشمال 
بطرح مفهوم صحافة السالم 
لإلعالم ولها دور يتخطى 
نقل األخبار، إذ إنه يساهم 
في بناء السالم خصوصا 
في مناطق النزاعات كلبنان، 
ويعملون على تطبيق املفهوم 
من خالل الدقة في تغطياتهم 
حقوق  لدعم  وكتاباتهم، 
اإلنسان، وتعزيز احلوار، 
السلم، املصاحلة والعدالة 
إلى  للوصول  االجتماعية 

عالم أقل عنفا.
وزاد: تري���د صحاف���ة 
السالم ايصال أصوات من 
ال أصوت لهم في النزاعات 

اغلبيتهم من  الجئ سوري 
األطفال ال يجدون من يأويهم 

واسرهم.
السالم  وتابع: صحافة 
ت��خ��ت��ص ب���ال���ن���زاع���ات 
استخدام  دون  املختلفة 
العبارات املؤثرة فيها وهي 
مسؤولية تتحملها جهات 
الضوء  لتسليط  اإلع���الم 
على النزاعات والتفكير في 
التي حتدث عنها،  النتائج 
مؤكدا انها تسلط الضوء على 
النزاعات االنسانية، ويجب 
يبتعد  ان  الصحافي  على 
عن األسلوب التقليدي فيها 
من خالل اإلثارة في صياغة 
تستخدم  ككلمات  اخلبر 
املثال )تأجيج  على سبيل 
- طائفة - مأساة( وهكذا، 
 MAP« مشيرا الى أن منظمة

ورأينا مناظر بشعة وغير 
إنسانية وعملنا روايات عن 

ذلك.
واوضح ان من اساسيات 
الس���الم تقريب  صحاف���ة 
وجهات النظر بني املتخاصمني 
من كال الفريقني املتضررين، 
فرواياتنا حول وضع الالجئني 
السوريني ال يختلف في كل 
من لبن���ان وتركيا واألردن 
وهن���اك ولألس���ف بعض 
املجتمعات في تركيا الحتبذ 
التعامل مع السوريني فجاء 
دورنا ان نقرب وجهات النظر 
»فهم يعيش���ون في خيام 
وضعها غير انس���اني وال 
يوجد فيها صرف صحي وال 
مدارس واملرأة معرضة فيها 
للعنف«، الفتا الى ان االمم 
املتحدة سجلت 1.6 مليون 

مبينا انهم يعيش���ون فعال 
مأس���اة حقيق���ة وبعضهم 
اليستطيع توفير قوت يومه 

الالجئني السوريني ليس كما 
هو واضح من خالل وسائل 
اإلعالم وما ينش���ر وينقل، 

رشيد الفعم 
 

أكد رئيس مركز الصحافة 
واإلعالم ف���ي جامعة بارك 
األميركية الصحافي ستيف 
يونغلبود، ان صحافة السالم 
سلطت الضوء على القضية 
السورية من خالل لقاءات مع 
عدد من الالجئني السوريني 

في تركيا واألردن ولبنان.
واشار يونغلبود خالل 
التدريبية  الدورة  فعاليات 
التي يقيمها امللتقى اإلعالمي 
العربي بالتعاون مع السفارة 
األميركي���ة حت���ت عنوان 
»صحافة السالم«، الى ان دور 
صحافة السالم هو التركيز 
على املتضررين من النزاعات 
الس���ورية بال  وفي احلالة 
شك، فقد اكتشفنا ان وضع 

رئيس مركز الصحافة واإلعالم في جامعة بارك االميركية ستيف يونغلبود متحدثا خالل الدورة التدريبية

وأوضح د.الفالح أن التدخني 
الرئيسي ألنواع  الس����بب  هو 
عديدة من السرطان واألمراض 
املزمنة والوفيات الناجتة عنها، 
والتي تثقل كاهل النظم الصحية 
وتعرقل الوصول إلى الغايات 
الش����املة  املرج����وة للتنمية 
واملستدامة، مبينا أن تقديرات 
منظمة الصحة العاملية تشير 
إلى أن وباء التبغ يتسبب في 
مقتل حوالي 6 ماليني شخص 
كل عام وأكثر من 600 ألف منهم 

من غير املدخنني.
وأشار إلى أن منظمة الصحة 
أن االتفاقية  العام  كشفت هذا 
اإلطارية ملكافحة التدخني وبرامج 
وسياسات مكافحة التدخني على 
مستوى العالم يهددها ويقوض 
إجنازاتها االجتار غير املشروع 
بالتبغ، وم����ا يترتب عليه من 
انعكاسات اقتصادية وأخالقية 
وصحي����ة واجتماعية وأمنية 
جس����يمة، وهو ما يؤدى إليه 
ذلك من تأثيرات س����لبية على 
ما حققته دول العالم والبرامج 
التدخني من  الوطنية ملكافحة 
إجنازات من����ذ اعتماد املنظمة 
لالتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ 
في اجتماع اجلمعية العمومية 
56 املنعقد في جنيڤ مايو 2003، 
ودخول االتفاقية حيز التنفيذ 
عام 2005، والتي وقعتها الكويت 
في 16 يوني����و 2003 ودخلت 
حيز التنفيذ بالكويت 12 مايو 

.2006
وأضاف: دمج الصحة بجميع 
السياسات، مت تطبيقه بنجاح 
ف����ي العديد م����ن دول العالم، 
العلمية  الدراس����ات  وأظهرت 
وتقارير منظمة الصحة املوثقة 

الفالح: التدخني مسبب رئيسي للسرطانات املختلفة

6 ماليني شخص ميوتون سنوياً بسبب التدخني
باملؤشرات أن ذلك التوجه يؤدي 
إل����ى حتقيق م����ردود إيجابي 
على الصحة وعلى مؤش����رات 
التمتع بجودة احلياة، وليس 
فقط على مؤش����رات معدالت 
األمراض والوفيات واملضاعفات، 
وبصفة خاص����ة تلك املتعلقة 
باألمراض املزمنة غير املعدية، 
وفي مقدمتها السرطان وأمراض 
القل����ب والس����كر واألمراض 

التنفسية املزمنة.
وأكد على أهمية تبني مفهوم 
مس����ؤولية جمي����ع القطاعات 
عن الصح����ة وضرورة وضع 
الصح����ة على قم����ة أولويات 
جميع السياس����ات بالقطاعات 
املختلفة من خارج قطاع الصحة 
ووج����ود برامج وسياس����ات 
واضحة وآلية عمل ومنهجية 
ومؤشرات علمية ملتابعة تلك 
القطاعات،  السياسات بجميع 
مثل سياسات التغذية الصحية 
التدخني  وسياس����ات مكافحة 
وسياس����ات واس����تراتيجيات 
السالمة على الطرق والوقاية 
من احلوادث وسياسات احلد 
من امللوثات والتغيرات البيئية 
املسببة للسرطان وسياسات 
الس����لوكيات الصحية  تعزيز 
بأماك����ن العم����ل وبامل����دارس 
وباجلامعات وباألماكن العامة 
القطاع����ات وعلى  وبجمي����ع 
جميع املستويات، مع ضرورة 
السياس����ات  أن حتظ����ى تلك 
بالقطاع����ات األخ����رى خارج 
قطاع الصحة بالدعم وااللتزام 
والشفافية من جانب القيادات 
القطاعات  واملس����ؤولني بتلك 
ضمن املسؤولية املشتركة عن 

الصحة.

حنان عبدالمعبود

أكد وكي����ل وزارة الصحة 
املس����اعد لش����ؤون اجل����ودة 
والتطوير رئيس جلنة وضع 
وحتديث استراتيجية الوقاية 
والتصدي للس����رطان د.وليد 
الفالح أن اختيار منظمة الصحة 
العاملية موضوع »االجتار غير 
املش����روع بالتبغ وانعكاساته 
على سياسات وبرامج مكافحة 
التدخ����ني على مس����توي دول 
ف����ي االحتفال باليوم  العالم« 
العاملي ملكافحة التدخني هذا العام 
واملوافق 31 مايو من كل عام يدل 
على أهمي����ة تطبيق مبدأ دمج 
الصحة في جميع السياسات 
وعلى مستوى جميع القطاعات 
س����واء على املستوى الوطني 
أو على مستوى  الدولة  داخل 
املنظم����ات الدولية واإلقليمية 

املعنية بالتنمية الشاملة.

د.وليد الفالح

العبيدي: القانون يضمن خصوصية املريض وعدم تداول بياناته اخلاصة خارج اإلطار املسموح

»وزراء الصحة العرب«: اعتماد »تقنيات النظام الصحي اإللكتروني«

تخصيص دعم مالي قيمته 
200 ألف دوالر للمساهمة 
في توفي���ر االحتياجات 
الصحية العاجلة في اليمن 
من أدوية ومس���تلزمات 

طبية عاجلة. 
ان  العبي���دي  وق���ال 
االوضاع الصحية في اليمن 
وحالة االش���قاء اليمنيني 
الالجئ���ني كان���ت من بني 
اهتمام���ات مجلس وزراء 
الصح���ة العرب، حيث مت 
تخصيص دعم مالي قيمته 
200 ألف دوالر للمساهمة 
في توفي���ر االحتياجات 

الصحية العاجلة في اليمن 
من ادوية ومستلزمات طبية 

عاجلة. 
وأكد العبيدي »ان هذا 
الى  الدعم سيتم تسليمه 
العاملية  منظمة الصح���ة 
لتتولى عملية توجيه هذه 
األموال مبا يضمن وصول 
اخلدمات الطبية والصحية 
الى مس���تحقيها  العاجلة 
مبا في ذلك أيضا األمصال 

املهمة«. 
وعل���ى صعيد الوضع 
باألراض���ي  الصح���ي 
الفلس���طينية، أوضح ان 
مجل���س وزراء الصح���ة 
الع���رب اعتمد قرارا بدعم 
القطاع الصحي في االراضي 
الفلسطينية بقيمة مائة ألف 
دوالر لتوفير االحتياجات 
الالزمة، مبينا ان  الطبية 
املجلس دعم كذلك »مشروع 
قرار مرفوعا الى اجلمعية 
العمومية ملنظمة الصحة 
العاملي���ة يطال���ب جميع 
املؤسسات الدولية املعنية 
بحقوق اإلنسان والصحة 
بض���رورة التدخل العادل 
ل���دى س���لطات االحتالل 
إللزامه���ا  اإلس���رائيلية 
بتقدمي اخلدمات الطبية الى 
املعتقلني وتشكيل جلنة 
طبية دولية للكشف عن 
احلاالت املرضية احلرجة 
لتحديد العالج املناسب لكل 

منها«. 
وفيم���ا يتعلق باألزمة 
السورية أشار العبيدي الى 
تناول املجلس »األوضاع 
الصحية لألشقاء السوريني 
في دول اجلوار السوري وما 
يعانون منه من مشكالت 
صحي���ة تتطلب دعما من 
مجل���س وزراء الصح���ة 
العرب ملواجهة التحديات 
التي ميرون بها  الصحية 
في الظروف املأساوية التي 
يعيشون فيها فكان هناك 
قرار بتخصيص 100 ألف 
دوالر لدعم هذه الدول في 

مجاالت الصحة«.

الى ان االجتماع قد ش���هد 
أيض���ا تأيي���دا لضرورة 
العربية  االعتناء بالهيئة 
خلدمات نقل الدم ومشاركة 
الدول العربية في مشروع 
مشتقات بالزما الدم الذي 
تنبت���ه اململك���ة العربية 
الس���عودية ملا ف���ي هذه 
اخلطوة م���ن أهمية لدعم 
الدم في  منظومة خدمات 
الع��رب���ي ومبا  العال����م 
يتوافق مع املعايير املتفق 
عليها في منظمة الصحة 

العاملية«.
كم���ا اعتم���د املجلس 

جنيڤ - كونا: اعتمد 
مجل���س وزراء الصح���ة 
الع���رب أمس مش���روع 
قانون استرشادي بشأن 
استخدامات تقنيات النظام 
الصحي االلكتروني، الذي 
أشرفت الكويت على إعداده 
ودعمت مراحل صياغته. 

ج���اء ذلك ف���ي اعمال 
ال���دورة االعتيادية ال� 44 
ملجل���س وزراء الصح���ة 
العرب املنعقد على هامش 
العمومية  اعمال اجلمعية 
ملنظمة الصحة العاملية في 
اطار اعتماد املجلس عددا 
من الق���رارات ذات الصلة 
بأوضاع الصحة في املنطقة 

العربية. 
وفي هذا الس���ياق قال 
وزير الصحة د.علي العبيدي 
في تصريح ل� »كونا« ان 
»هذا القانون االسترشادي 
يعنى باستخدامات تقنيات 
النظام الصحي االلكتروني 
القان���ون  وحتدي���ث 
االسترش���ادي اخل���اص 
باملسؤولية الطبية الصادر 
عام 1998 ونظيره اخلاص 
بحقوق املرضى الصادر في 
ع���ام 2014 وذلك لدمجهما 
حتت مس���مى املس���اءلة 
الطبية ملقدمي اخلدمات«، 
انه سيس���هل  موضح���ا 
الطبية ويضمن  اخلدمات 
أيضا خصوصية املريض 
البيانات  ت���داول  وع���دم 
اخلاصة به خارج االطار 
املسموح به ومبا يتفق مع 
قي���م مجتمعاتنا العربية 

وتقاليدها«.
القانون  وتابع: يواكب 
تطوير التشريعات الصحية 
العربي���ة مب���ا يتماش���ى 
ايضا م���ع التحديات التي 
تواجهه���ا واملس���تجدات 
العاملية املتالحقة وسريعة 
الوتيرة ما يتطلب خطوات 
عملي���ة وذات تخطي���ط 
علمي ملساعدة التشريعات 
اخلاصة بالرعاية الصحية 
في العالم العربي، مشيرا 

د.علي العبيدي مترئسا اجتماع املكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة العرب 

8 إصابات بسرطان الثدي بني كل 1000 كويتية

صرف »املمتازة« لـ  16 ألف موظف  بـ »الصحة« الشهر اجلاري

لترتيب مواعيد فحصهن.
وأضاف���ت: منذ انطالق 
أبريل  احلملة ف���ي ش���هر 
العام املاضي وحتي اآلن مت 
فحص 3400 سيدة كويتية 
من عمر 40 الى 69 سنة ممن 
ليست لديهن أعراض مرضية 
بالثدي ولم يصنب س���ابقا 
بسرطان الثدي بعمل أشعة 
املاموجرام، مشيرة إلى أنه مت 
تشخيص 28 حالة سرطان 
ثدي، وبذلك تكون النسبة 
8 حاالت س���رطان ثدي من 
بني كل 1000 سيدة كويتية، 

مؤكدة أن هذه النسبة تعد 
عالية مقارنة بإحصائيات 
دول أوروبا وأميركا والتي 
تق���در 4- 5 حاالت من كل 

1000 سيدة.
الى  وتابع���ت: نه���دف 
التشخيص املبكر للمرض، 
الشفاء  وأن تكون نس���بة 
منه عالية وتصل إلى %97 
بحسب اجلمعية األميركية 
للسرطان، ونشجع السيدات 
الدوري  الفحص  على عمل 
املاموجرام عندما  ألش���عة 

يبلغن سن األربعني.

عبدالكريم العبداهلل

حصرت وزارة الصحة 
أسماء املستحقني من موظفيها 
ل� »مكافآت األعمال املمتازة«، 
الذين بلغ عددهم ما يقارب 16 

ألف موظف وموظفة.
وذكرت مصادر صحية 
مطلعة في تصريح خاص 
ل� »األنباء« أن حصر وزارة 
الصحة أس���ماء املستحقني 
ج���اء بعد انته���اء املناطق 
الصحية واإلدارات املركزية 
واملستش���فيات واملراك���ز 

الصحية والتخصصية وبقية 
ال���وزارة من إعداد  مرافق 
ورفع كش���وف املستحقني 

إلى الوزارة.
وأف���ادت املص���ادر بأن 
وزارة الصح���ة تس���تعد 
لص���رف مكاف���آت األعمال 
املمتازة ملوظفيها املستحقني، 
ووضعها في حساباتهم مع 
الشهر اجلاري بعد  رواتب 
أن يتم االنتهاء من التدقيق 
عليها، مشيرة إلى أن املبلغ 
املرص���ود لهذا الع���ام بلغ 
8 ماليني دينار، ومش���يدة 

بجهود جهاز الشؤون املالية 
في الوزارة الذي يعمل على 
قدم وساق إلجنازها وإيداعها 
في حسابات املوظفني بأسرع 

وقت.
وأشارت املصادر إلى أن 
ضوابط صرف هذه املكافآت 
تتمثل في أن يكون املوظف 
على رأس عمله ملدة ال تقل 
عن سنة ميالدية لعام 2014، 
وأن يكون من احلاصلني على 
تقدير امتياز، هذا باإلضافة 
إل���ى أال يك���ون املوظف قد 
وقعت عليه عقوبة تأديبية 

أو عوقب بلفت نظر ألسباب 
تتعلق بالعمل، فضال عن أال 
يكون املوظف قد جتاوزت 
م���دة انقطاعه ع���ن العمل 
أو إجازات���ه املرضي���ة 15 
يوما متصل���ة، عدا دخول 

املستشفى.
وأفادت املص���ادر بأن 
آلية الصرف ستكون وفقا 
جل���دول دي���وان اخلدمة 
املدنية في من���ح األعمال 
املمت���ازة، الذي يتمثل في 
منح األطباء واالستشاريني 
ومدي���ري اإلدارات 1500 

دينار، كما يصرف للصيادلة 
والفنيني واملراقبني 1300 
دينار باإلضافة إلى صرف 
1000 دينار لرؤساء األقسام 
والهيئة التمريضية، فضال 
عن صرف 800 دينار لكل 
من املوظف���ني واإلداريني 
و400 دين���ار للوظائ���ف 
املعاونة والفنية املساعدة، 
موضحا أن هذا يأتي حسب 
كتاب الديوان، ومؤكدا حق 
الوزارة فيما تراه مناسبا 
ملنح ه���ذه املكافأة بفئات 

أقل.

عصرا.
وأوضحت اخلواري أنه 
س���يتواجد فريق عمل من 
طبيبات وفنيات طوال مدة 
الثالثة أيام، لتوزيع كتيبات 
البرنام���ج وتقدمي التوعية 
للس���يدات وتدريبهن على 
الفحص الذاتي للثدي، وكذلك 
اإلجابة عن استفساراتهن 
بخص���وص عم���ل فحص 
الدوري، مبينة  املاموجرام 
أن الفريق سيقوم بتسجيل 
أسماء السيدات الراغبات في 
عمل الفحص لالتصال بهن 

حنان عبد المعبود

أعلنت استشاري األشعة 
ورئيس���ة  اإلكلينيكي���ة 
الوطني للكشف  البرنامج 
املبكر عن س���رطان الثدي 
بالكويت د.هناء اخلواري، 
عن تنظيم البرنامج ألنشطة 
توعوية عن الكشف املبكر 
ملرض س���رطان الثدي في 
مجمع ذا جيت مول، وذلك 
خالل الفترة م���ن 21 حتى 
23 الشهر اجلاري، مشيرة 
إلى أنها تبدأ من الساعة 4 

د.هناء اخلواري

تخصيص 200 ألف 
دوالر لدعم الوضع 

الصحي باليمن 

100 ألف دوالر 
لدعم القطاع 

الصحي الفلسطيني

إعادة انتخاب الكويت لرئاسة املكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة العرب
قرر مجلس وزراء الصحة العرب أمس 
إعادة انتخاب الكويت مرة ثانية لرئاسة 
املكتب التنفيذي للمجلس للفترة ما بني 

عامي 2015 و2017. 
جاء ذلك في اعمال الدورة االعتيادية الـ44 
ملجلس وزراء الصحة العرب املنعقد مبدينة 

جنيڤ السويسرية على هامش اعمال 
اجلمعية العمومية ملنظمة الصحة العاملية 
التي تبدأ اعمالها اليوم وتستمر حتى 25 

مايو اجلاري. 
وعبر وزير الصحة د.علي العبيدي في 

تصريح لـ »كونا« عن امتنان الكويت 

الكبير للثقة التي حظيت بها من مجلس 
وزراء الصحة العرب، مؤكدا ان »انتخاب 

الكويت يعكس ثقة الوزراء الصحة العرب 
في الكويت وما ميكن ان تقدمه في الفترة 

املقبلة بعد ان كانت الفترة األولى حافلة 
بالتحديات«. وأضاف ان »هذه الثقة 

التي تعتز بها الكويت تلقي على عاقتها 
مبسؤولية نحن أهل لها ان شاء اهلل بفضل 

جهود العاملني في املكتب التنفيذي سواء 
في الكويت أو في الدول الشقيقة األعضاء 

في هذا املكتب وايضا أعضاء مجلس وزراء 
الصحة العرب بشكل عام«.


