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العبيدي وضع حجر األساس له بتبرع من عبدالرحمن ووليد مناحي العصيمي وبناؤه سيستغرق 18 شهراً

6 ماليني دينار إلنشاء مركز »العصيمي لعناية القلب« في »الصدري«

التخصصي في  العصيم����ي 
منطق����ة خيطان، وغيره من 

املشاريع.
وقال ان قبول التبرع من 
قبل مجلس الوزراء يستحق 
الش���كر والثناء، فضال عن 
جهود وزير الصحة د.علي 
العبيدي ومدير مستش���فى 
األم���راض الصدرية د. نادر 
العوض���ي، اللذين كان لهما 
دور مه���م خالل فترة إجناز 
واملخطط���ات  التصامي���م 
الهندسية، مشيدا بدور مساعد 
املدير للشؤون اإلدارية أحمد 
الهاجري ال���ذي كان له دور 
أساس���ي في تنسيق التبرع 

إلقامة هذا املركز.
بدورها، أكدت رئيس���ة 
مجلس إدارة دار »مستشارو 
لالستش���ارات  اخللي���ج 
الغامن،  الهندسية« م.جنالء 
أن تكلفة املبنى تصل إلى 6 
ماليني دين���ار، ويتكون من 
دور أرضي و7 أدوار علوية، 
وس���تكون مدة إجن���ازه 18 
شهرا، مشيرة إلى أن املبنى 
سيكون رابطا بني مستشفى 
احتاد التعاونيات، واألمراض 
الهدف من  الصدري���ة، وأن 
إنش���ائه هو زيادة الس���عة 
السريرية باملستشفى، وتوفير 
اخلدمات الصحية املناسبة 
وفق معايير عاملية، إضافة 
العناصر  إلى احملافظة على 
التاريخية باملوقع، وتطوير 

املداخل واملخارج.

التحديات التي تواجه النظام 
الكويت  ف����ي  الصحي ليس 
فقط ولكن ف����ي العالم كله، 
نظرا الرتفاع معدالت عوامل 
اخلط����ورة املرتبطة بأمناط 
احلياة احلديثة مثل اخلمول 
البدني والتغذية غير الصحية 

والتدخني.
إلى  وأشار وزير الصحة 
أن مركز عبدالرحمن ووليد 
القلب  العصيم����ي لعناي����ة 
الفائقة يقع بني مستش����فى 
األم����راض الصدرية ومركز 
القلب التخصص����ي، ويقام 
على مساحة 1250 مترا مربعا، 
ويتكون من 8 أدوار، الفتا إلى 
أن تصمي����م املركز يتضمن 
إقامة وحدة للعناية القلبية 
الفائقة بس����عة 14 س����ريرا 
ووحدة للعناية املركزة بسعة 
10 أسرة، وأجنحة للمرضى 

بسعة 20 سريرا لكل منها.
من جانب����ه، أكد عبداهلل 
ف����ي كلمة نيابة  العصيمي، 
املتبرع����ني عبدالرحمن  عن 
ووليد العصيمي، أن التبرع 
بإقامة املرك����ز لعناية القلب 
الفائقة يأتي جتسيدا حقيقيا 
للدور ال����ذي تقوم به عائلة 
إقامة  العصيمي في مج����ال 
املش����اريع الصحية مع باقي 
الكويتية، مؤكدا  العائ����الت 
استمرار عائلة العصيمي في 
تش����ييد مثل هذه املشاريع، 
حيث سبق أن تبرعت العائلة 
بإنشاء مركز املرحوم مناحي 

املشروع وفقا للمستشارين 
املشرفني عليه سيستغرق 18 
شهرا حتى يتم تسليمه لوزارة 
الصح����ة ويدخل في اخلدمة 

الصحية للمواطنني.
العبيدي بالكوادر  وأشاد 
الطبية العاملة في تخصص 
أمراض القلب وباإلجنازات التي 
حتققت من قبلها والشهادات 
العاملية التي حصلت عليها، 
مش����يرا في االطار ذاته الى 
حرص ال����وزارة على إدخال 
الدعام����ات واألدوية  أحدث 

املتعلقة بأمراض القلب.
وقال العبيدي، إن مبادرة 
إقام����ة املركز تتفق مع رؤية 
وزارة الصح����ة واألولويات 
التنموية ببرنامج عمل الوزارة 
ضمن برنامج عمل احلكومة 

واخلطة اإلمنائية للدولة.
وأضاف أن أمراض القلب 
هي أول أسباب الوفيات ومتثل 
الوقاية والتص����دي لها أحد 

عبدالكريم العبداهلل

أكد وزير الصحة د.علي 
العبي����دي أن وزارة الصحة 
تولي اهتماما كبيرا باألمراض 
املزمنة غي����ر املعدية، ومنها 
إلى  القلب، مش����يرا  أمراض 
احلرص على إنش����اء مراكز 
تخصصية ألمراض القلب في 

جميع املناطق الصحية.
العبيدي،  الوزي����ر  وقال 
في تصري����ح صحافي على 
هامش وضع حجر األساس 
ملرك����ز عبدالرحم����ن ووليد 
مناح����ي العصيم����ي لعناية 
الفائقة في مستشفى  القلب 
األم����راض الصدري����ة أمس، 
إن أم����راض القلب واألوعية 
الدموية هي احد األس����باب 
الرئيسية واألولى للوفيات 
في الكويت، والوزارة تضع كل 
اهتمامها في مكافحة األمراض 
املزمنة غير املعدية وعوامل 
االختطار التي تسببها سوءا 
فيما يخص أمراض السكري 
او القلب او السرطان، حيث 
ان التص����دي لتلك األمراض 
من أولوي����ات الوزارة والتي 
أخذت عهدا على نفسها أمام 
املنظمات العاملية بأن تكون 
مركزا إقليميا للتصدي ملثل 

هذه األمراض.
وكش����ف ع����ن أن تكلفة 
املركز تقدر بنحو من 5 إلى 
6 ماليني دين����ار، مع إضافة 
األجهزة الطبية، الفتا إلى أن 

درع تقديرية من الوزير العبيدي إلى عبداهلل العصيمي د. علي العبيدي وعبداهلل العصيمي خالل إزاحة الستار عن لوحة املركز

عبداهلل العصيمي ملقيا كلمتهد.علي العبيدي ملقيا كلمته

الصالح: سرطان الغدة الدرقية يصيب 
75% من النساء و55% من الرجال

»الهيئة اخليرية« عقدت عموميتها: 
لن نتوانى في إغاثة الشعوب 

املنكوبة والفقيرة

حنان عبدالمعبود

أكد نائب رئيس احلملة الوطنية للتوعية مبرض 
السرطان »كان« د.خالد الصالح، ان النساء اكثر عرضة 
لإلصابة بسرطان الغدة الدرقية بنسبة 75% من اجمالي 
نسبة املصابني بهذا املرض، في مقابل اصابة 55% فقط 
من الرجال، ويأتي في املرتبة الثانية لالنتش���ار بني 

النساء في الكويت بعد سرطان الثدي.
جاء ذلك في تصريح صحافي للصالح على هامش 
تدش���ني حملة س���رطان الغدة الدرقية اول من امس 
باجلمعية الطبية الكويتية، وأكد خالله ان س���رطان 
الغدة الدرقية عدة انواع، فمنه نوع يحقق نسبة شفاء 
تصل الى 100% ونوع آخر قاتل ونسبته ال تتعدى %5 
من نسب اإلصابة ويحقق نسبة شفاء تصل الى %85 

في حال الكشف املبكر عنه.
وقال الصالح في كلمة ألقاها خالل احلفل إن حملة 
كان انطلقت عام 2006 برعاية سامية من صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد، وأدت إلى زيادة الوعي 
ف���ي الكويت حول إمكانية الوقاية من الس���رطان من 
نسبة 36% قبل بدء احلملة إلى نسبة 61% بعد بدايتها، 
فاملعروف أن التوعية واالكتشاف املبكر هما سر جناح 

احلرب ضد السرطان وزيادة معدالت شفائه.
وتابع: إن س���رطان الغدة الدرقية هو ورم أو منو 
س���رطاني في هذه الغدة، وبناء على إحصائيات آخر 
سجل السرطان في مركز الكويت ملكافحة السرطان في 
العام 2012 فقد بلغت حاالت اإلصابة بس���رطان الغدة 
الدرقية بني النس���اء الكويتيات 56 حالة بينما بلغت 
حاالت اإلصابة لغير الكويتيات 62 حالة وبلغت حاالت 
اإلصابة بني الرج���ال الكويتيني 9 حاالت بينما بلغت 
لغير الكويتيني 21 حالة، ومما سبق فإن سرطان الغدة، 
وتبلغ أعمار 59% من حاالت اإلصابة بس���رطان الغدة 
الدرقية للكويتي���ني و56% من غير الكويتيني أقل من 
40 عاما معظمها قابل للعالج بصورة ناجحة، ويبلغ 
معدل البقاء على قيد احلياة ملدة 5 سنوات بعد العالج 
نسبة 96% كما أن سرطان الغدة الدرقية هو من أكثر 

السرطانات قابلية للعالج. 
وعن حملة التوعية بس���رطان الغدة الدرقية، قال 
الصالح: ان احلملة تقام للمرة األولى هذا العام وتقام 
خالل الفترة م���ن 1 الى 31 مايو 2016، وتش���مل عدة 
محاضرات توعوية في عدد من املؤسسات والهيئات 
وجمعيات النفع العام يقدمها مختصون بهذا املجال، 
كما س���يتم توزيع عدد من البروش���ورات التوعوية 
باملجمع���ات التجارية من خالل توفير معرض حلملة 
كان داخل املجمعات خالل الشهر للوصول ألكبر عدد 
من الشريحة املستهدفة باإلضافة إلقامة ندوة جماهيرية 

في سوق شرق.

قال مدير الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية سالم حمادة 
أم���س االربعاء ان الهيئة لن تتوان���ى عن العمل في اغاثة 

الشعوب املنكوبة والفقيرة في أي مكان في العالم.
وأضاف حمادة في تصري���ح للصحافيني على هامش 
اجتماع اجلمعية العامة للهيئة الذي افتتح في وقت سابق 

أمس أن االجتماع ينعقد 
وس���ط ظروف بالغة 
الدقة والصعوبة وفي 
ظل تراجع واضح في 
أس���عار النف���ط الذي 
امل���وارد  يش���كل أحد 
الرئيس���ة في املنطقة. 
وذكر انه »ال نكاد نسير 
حملة أو قافلة إغاثية أو 
نفتتح مشروعا خيريا 
في أي بقعة في العالم 
حتى تندلع االستغاثات 
الن���داءات  وتتعال���ى 
التوجيهات  وتص���در 

بتوجيه اجلهود إلى منطقة أخرى أكثر احتياجا أو أش���د 
تضررا«. وأشار الى أن الهيئة اخليرية لم تدخر وسعا أو 
تختزل جهدا في العمل الدؤوب واحلثيث من أجل القيام مبا 
يحتمه عليها الواجب اإلنساني واألخالقي جتاه الشعوب 
املنكوبة والفقيرة في سورية واليمن والعراق والصومال 
وباكستان وإندونيسيا وموريتانيا والسودان وبنني والنيجر 
وقطاع غزة وغيرها.  وقال ان الهيئة »اعتادت أن تهب في 
كل محن���ة أو كارثة تضرب أمتنا وبتوجيهات من صاحب 
السمو األمير كما انها لم تتوان عن مواصلة دورها اخليري 
والتنموي واإلنتاجي والتأهيلي املعتاد منذ نشأتها في جميع 
املجاالت عبر اإلسهام في متكني املجتمعات الفقيرة من خالل 

مشروعات وبرامج تنموية وشراكات إستراتيجية«.
وأضاف »اننا نسعى للوصول إلى كل محتاج ونحرص 
على االلتزام بقيم العمل املتمثلة في التنمية واملؤسس���ية 
والشفافية والتواصل مع الش���ركاء ومن قبل ذلك وبعده 
ابتغاء مرضاة اهلل س���بحانه وتعالى«. في س���ياق آخر، 
اختتمت الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية أمس األول املرحلة 
الثانية من برنامج اإلغاثة العاجلة لالجئني السوريني في 

مخيم مبقدونيا متاخم للحدود الصربية.
وقال رئيس قسم اإلغاثة بالهيئة ورئيس الوفد محمد 
جاس���م الهولي في اتصال هاتفي مع »كونا« إن البرنامج 
الذي يحمل شعار )نحن معكم( بدأ باملخيم الكائن مبنطقة 
)تابانوفنسي( التابعة ملدينة )كومانوفا( في 21 ابريل اجلاري 

بالتعاون مع جمعية )سنابل اخلير( املقدونية.

د.خالد الصالح ود.عائشة القادري  )محمد هاشم(

محمد الهولي اثناء توزيع املساعدات 

»الصحة« تولي 
اهتمامًا كبيراً 

باألمراض املزمنة 
غير املعدية

أمراض القلب 
واألوعية الدموية 

من األسباب 
الرئيسية للوفيات 

في الكويت

انطالق امللتقى العلمي السابع لألمراض اجللدية
بدأ امللتقى العلمي السابع الستخدامات 
الليزر الطبية واجلديد في عالج األمراض 
اجللدية فعالياته التي تتضمن استعراض 
18 بحث���ا علميا من خب���راء عرب وعامليني 
يتطرقون الى احدث املستجدات في العالج 

بالليزر.
وقال وكيل الوزارة املس���اعد لش���ؤون 
اخلدمات الطبية املساندة د.جمال احلربي 
في تصريح للصحافيني على هامش افتتاح 
امللتقى أول من أمس والذي يستمر 3 أيام 
ان امللتقى سيتضمن ايضا استخدام جهاز 
جدي���د للعالج الضوئي لع���الج االمراض 
اجللدية وتدريب األطباء على كيفية استخدام 
البوتك���س والفيلر وع���الج التعرق بأقل 

مضاعفات ممكنة او دونها.
وذك���ر ان الوزارة أدخل���ت جهاز ليزر 
مصغرا ذا فعالية كبيرة يحوي ثالثة انواع 
من الليزر الستخدامه في عالجات متعددة، 
مضيفا ان وزارة الصحة بدأت باملسح املبكر 
لس���رطان اجللد في مراكز الرعاية األولية 
واملستش���فيات. وأضاف ان امللتقى الذي 
ينظمه مجلس أقس���ام األمراض اجللدية 
والتناس���لية بالتعاون مع وزارة الصحة 
يش���ارك فيه خبراء عامليون وسيقومون 
خالل وجودهم بزيارة املرضى في الفترة 
الصباحية وتدريب األطباء على املعاجلات 

التجميلية احلديثة.
وأشاد بجهود مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي وتعاونها مع وزارة الصحة في تدريب 
األطباء ومساعدتهم على البحوث العلمية 

وتقدمي الدعم وميزانية للبحوث ومساعدة 
األطباء على زيارة املراكز الطبية العاملية.

وق���ال احلربي في كلمته خالل االفتتاح 
ان ح���رص اللجنة املنظم���ة للملتقى على 
إقامة هذا امللتقى بص���ورة دورية يتوافق 
مع خطط واس���تراتيجيات وزارة الصحة 
للتطوير املس���تمر لألداء الطبي ومواكبة 
املس���تجدات العاملية املتسارعة. وأفاد بأن 
تخصص األمراض اجللدي���ة يعتبر املرآة 
للصحة واحليوية والواجهة التي يبدو بها 
اإلنس���ان أمام اآلخرين، مضيفا ان املتلقى 
يتي���ح الفرصة لعرض البح���وث وتبادل 
اخلبرات واملناقشات املوضوعية حول أحدث 
املستجدات وتبادل البروتوكوالت وسياسات 
العمل مبا يفتح أبواب األمل بالشفاء للحاالت 

الدقيقة واملستعصية.
وأكد ح���رص الوزارة عل���ى حتديث 
العمل بأقسام  السياسات وبروتوكوالت 
ووحدات األمراض اجللدية باملستشفيات 
وبالعيادات التخصصية ومراكز الرعاية 
الصحي���ة األولية حيث تول���ي الوزارة 
ملنظومة الرعاية الصحية األولية اهتماما 
خاصا نظرا لدورها احملوري في حتقيق 

التغطية الصحية الشاملة.
من جهته قال املنس���ق العام للملتقى 
د.محمد فيحان العتيبي في كلمته ان اقامة 
هذا امللتقى للسنة السابعة على التوالي 
تؤكد املكانة التي وصل اليها هذا امللتقى 
والذي يعتبر األكبر على مستوى الشرق 

األوسط في األمراض اجللدية.

جانب من احلضور

سالم حمادة


