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الحربي: نسعى إلى تقديم أعلى مستويات األداء في الخدمة الصحية

افتتاح وحدة العمليات الصغرى في طوارئ مستشفى اجلهراء
حنان عبدالمعبود 

عبدالكريم العبداهلل

 افتتــح وزيــر الصحــة 
د.جمال احلربي صباح أمس 
العمليات  الثالثــاء وحــدة 
الصغــرى بقســم الطوارئ 
في مستشفى اجلهراء التابع 
ملنطقــة اجلهــراء الصحية 
اكتمــال جتهيزاتهــا.  بعــد 
وأكد احلربي سعي الوزارة 
نحو حتقيق رؤية احلكومة 
الرشــيدة للكويــت لتقدمي 
أعلى مستويات األداء بهدف 
االرتقــاء بجــودة اخلدمات 
الصحيــة وااللتــزام التــام 
بضمان جودة النظام الصحي 
وتقــدمي خدمــات صحيــة 
متميزة للمواطنني واملقيمني 

على أرض هذا الوطن.
 من جهته، أوضح د.علي 
املطيري مدير املستشفى أن 
الوحدة تشغل مساحة 6٠٠ 
متر مربع من املساحة الفعلية 
للمستشــفى وتتبع قســم 
الطــوارئ بالطابق األرضي 
ومجهزة بأحدث املعدات التي 

ســتمكن األطباء من إجراء 
جميــع التدخــالت الطبيــة 
بصورة منتظمة على مدى 
أربع وعشــرين ساعة على 
مدار األسبوع وحتتوي على 
غرفة استقبال واحدة وخمس 
غرف مجهزة بالكامل تشمل 

إضافــة إلى غــرف املعاينة 
والعمليــات وغرفة لإلقامة 
بثالثة أســرة وغرفة تبديل 
ومخــزن وغرفــة للطاقــم 
الطبي وتعمل الوحدة بجهود 
عشــرين طبيبا وخمســني 
ممرضــا وممرضــة لتقدمي 
الالزمــة  الطبيــة  اخلدمــة 
لسكــــان منطقــة اجلهراء 
واحلــاالت الطارئة التي قد 
تتردد عليهــا من اخلطوط 
القريبــة مـــن  السريعـــة 

املنطقة. 
ولفت إلى أن أهمية هذه 
الوحدة تنبع من كونها وحدة 
متكاملة ومستقلة مما يسهل 
العمليــات الصغرى  إجراء 
دون احلاجة إلى التنقل في 
أقســام املستشفى األخرى، 
كما تختزل مدة بقاء املريض 
باملستشفى، مؤكدا أن افتتاح 
العمليــات الصغرى  وحدة 
اجلديدة يأتي ضمن اخلطة 
الشــاملة لتطوير اخلدمات 
املقدمة باملستشفى والتوسع 
فيها وحتسني األداء وتوفير 

األجهزة املتطورة.

غرفتني رئيسيتني مجهزتني 
الطبيــة  املعــدات  بأحــدث 
وآخر مــا توصل إليه العلم 
من وســائل وطرق التعقيم 
املهيــأة لتحمــل  واألســرة 
األوزان الثقيلة التي قد تصل 
إلــى خمســمائة كيلوغرام، 

د.جمال احلربي يستمع إلى شرح حول معدات الوحدة

»O Balon شركة بدر السلطان وإخوانه نظمت ندوة لطرح تقنية »أوبالون

70% نسبة السمنة لدى البالغني في الكويت.. واملفرطة %40
حنان عبد المعبود 

دق وزير الصحة األسبق 
واستشاري اجلراحة د.محمد 
اجلــاراهلل ناقــوس اخلطر 
محذرا من خطورة تفشــي 
الســمنة محليــا، خاصــة 
وبلوغها وفق اإلحصائيات 
األخيرة معدالت مرتفعة جدا 
وأرقاما غير مســبوقة لدى 
البالغــني واألطفال على حد 
ســواء، وهو األمر الذي من 
شأنه أن ميثل خطرا حقيقيا 

على صحة األفراد.
جاء هــذا ضمن تصريح 
له خالل الندوة الطبية التي 
نظمتها شركة بدر السلطان 
واخوانــه »مبناســبة طرح 
 O Balon تقنيــة« أوبالــون
واستعرضت احدث التقنيات 
لعالج أمراض الســمنة في 
فنــدق الفورســيزون امس 
األول، وبحضــور عــدد من 
االطبــاء واالختصاصيــني، 
وقال »إن السمنة في الكويت 
تعتبر وباء وظاهرة كبيرة، 
حيث تستدعي من السلطات 
الصحية أن تضعها في عني 
االعتبار كأولوية في تعزيز 
الصحة، عالوة على االهتمام 
بالتوعية، موضحا ان زيادة 
الوزن لدى البالغني وصلت 
إلــى ٧٠%، كما أن الســمنة 
املفرطة تتــراوح ما بني 3٠ 
و4٠%، وهــي نســبة عالية 

جدا أيضا«.
وأشار اجلاراهلل إلى أنه 
مت طرح تقنيــة »أوبالون« 
مؤخــرا، حيــث إنهــا عامل 

مســاعد كبير علــى إنقاص 
الوزن، وتعد حافزا كبيرا ملن 
لديهم سمنة، كما انها حتتاج 
إلى اإلرادة وتنظيم األكل لدى 

من يقوم باستخدامها.
كما أوضح أن األوبالون 
تبلــع ككبســولة صغيــرة 
موصلــة بخيط متأل بالغاز 
داخــل العيــادة، ثــم يتابع 
املريــض ملدة 3 مــرات بـ 3 
كبســوالت، مشيرا إلى أنها 
تعطــي شــعورا بالشــبع 
اجلزئي، وهو ما يساعد على 
تنظيــم الريجيم واألكل مع 
ممارســة الرياضة وتنظيم 
منــط احلياة، بحيث يتمتع 
بالــوزن الصحي  اإلنســان 

املناسب والرشاقة.
من جانبــه، لفت رئيس 
العامــة  اجلراحــة  قســم 
مبستشفى الصباح د.مبارك 

الكندري الى أن السمنة في 
البالد بلغــت نحو 4٠% من 
اجمالــي الســكان، حيث ان 
الكويت حتتل مراكز متقدمة 
في العالم، وهو مؤشر خطير 
جدا، مشــيرا إلــى أن تقنية 
آمنــة ومعتمدة  »أوبالون« 
مــن هيئــة الغــذاء والدواء 

.»FDA« األميركية
بدوره، قال املدير الطبي 
جلراحة السمنة في مستشفى 
تشي التذكاري بأميركا جيمي 
بونسي: إن مشكلة السمنة، 
خصوصا في الكويت حتارب 
بشكل جديد من خالل إدخال 
أحدث التقنيات املتطورة التي 
حتقق نتائج جيدة، مشيرا 
إلــى أن تقنيــة »أوبالــون« 
أثبتــت جناحــا باهــرا في 
القضــاء على زيــادة الوزن 

لدى البالغني.

وأضاف بونســي أن هذا 
النظــام املتبــع فــي الدول 
املتقدمة ميتاز باألمان التام 
والفاعليــة املؤكدة، كما أنه 
يحقق أعلى درجات الراحة 
للمريــض بســبب وزنهــا 
اخلفيف باملعــدة، الفتا الى 
أنها ال حتتــاج إلى جراحة، 
امنا لـــ ١٠ دقائــق فقط في 

التركيب.
ولفت بونسي الى أن هذه 
التقنية تعتمد على 3 بالونات 
تؤخــذ بشــكل تدريجــي 3 
أسابيع لكل أسبوع »بالونة 
واحدة«، كما انها متكث في 
املعدة ملدة 6 أشهر، وبعدها 
تتم إزالتها، مبينا أن اآلثار 
التقنيــة  اجلانبيــة لهــذه 
العالجيــة خفيفــة للغايــة 
وتتمثل فــي آالم في البطن 
والشعور بالغثيان املؤقت.

)زين عالم( د.محمد اجلاراهلل ود.مبارك الكندري وعماد الزبن مع عدد من األطباء احلاضرين بالندوة 

اجلاراهلل: »أوبالون« 
تعطي شعوراً جزئيًا 
وتساعد على تنظيم 

الريجيم

الكندري: الكويت 
حتتل مراكز متقدمة 

عامليًا في البدانة 
و»أوبالون« آمنة 

ومعتمدة من 
»FDA«

وزير الصحة يراجع مع قياديي الوزارة اخلطط 
والتمارين امليدانية للطوارئ الطبية غداً

حنان عبدالمعبود

أعلن املتحدث الرســمي لوزارة الصحة 
د.أحمد الشــطي أن وزير الصحــة د.جمال 
احلربي أمر بعقد اجتمــاع للجنة الطوارئ 
املركزية وإدارة األزمات بالوزارة يوم غد، الفتا 
الى أن هذا االجتماع يأتي في إطار املراجعة 
الدورية خلطط الطوارئ الصحية، وتوافقا 
مع توصيات منظمة الصحة العاملية بضرورة 
خلــق وتقييــم وتطوير القــدرات الوطنية 
لالســتجابة للكــوارث الطبيعية واألزمات، 
مشــيرا الى أهمية هــذه اخلطوة خاصة مع 
جتديد وتدوير العديد مــن قيادات الوزارة 
علــى مســتويات مديري املناطــق ومديري 

املستشفيات واإلدارات املركزية.
وقال د.الشطي: تهدف خطط املراجعات 
الدورية والتمارين العملية امليدانية الى التأكد 
من ضمان خدمات الطوارئ وتقدمي اخلدمات 
الطبية املالئمة على جميع مستوياتها، وتلبية 
أي احتياجات أو جتهيزات مستجده، وكذلك 
للوقوف على استعدادات وزارة الصحة بكل 
طاقتها البشرية والفنية ومدى قدرة االستجابة 

في احلاالت الطارئة على ان تكون هذه اللجنة 
فــي حالة انعقاد دائم فــي حاالت الطوارئ، 
حيث تشرف اللجنة على متابعة تنفيذ خطة 
الطوارئ واتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة 
واالشراف على جميع جلان الطوارئ  باملناطق 

الصحية واإلدارات املركزية بالوزارة.
وذكر ان اللجنة يترأسها الوزير ووكيل 
الــوزارة نائبا للرئيــس وعضوية عدد من 
الوكالء املساعدين ومديري املناطق الصحية 
وعدد من مديــري اإلدارات املركزية الفنية، 
مشــيرا في الوقت نفسه الى أن لدى وزارة 
الصحة خبرات تراكمية عبر فرقها املختصة، 
وعضويتهــا في جلان الدفــاع املدني والتي 
تعاملت في الســابق مع احتماالت التعرض 
ألسلحة الدمار الشامل )كيماوي وبيولوجي 
ونووي( من واقع سلســلة احلــروب التي 

شهدتها املنطقة.
واختتم د.الشطي بالقول ان الوزير احلربي 
اعتبر أن متارين االســتعدادات ذات مردود 
إيجابي على األفراد والفرق واملنشآت الصحية 
وانها تصب في النهاية لصالح صحة وسالمة 

وأمان املجتمع.

»الهالل األحمر« توزع كسوة الشتاء 
على 5000 أسرة محتاجة

عبداهلل الراكان

أطلقت جمعية الهالل األحمر أمس حملة 
توزيع كسوة الشــتاء وتشمل ٥٠٠٠ أسرة 
محتاجــة داخــل البالد تضم ســالال غذائية 
متنوعة ومالبس شــتوية لكل أفراد األسرة 
وبكل املراحل إضافة إلى البطانيات وأجهزة 
التدفئــة. وقال املتطوع واملنســق في إدارة 
املساعدات احمللية داخل الكويت في اجلمعية 
جعفــر اجلمالي في تصريح لـ »األنباء«: ان 
توزيع كسوة الشتاء سيستمر حتى تسلم 
الـ ٥٠٠٠ أســرة حصتها من هذه الكســوة، 
الفتا إلى أن اجلمعية وزعت على ١6٠ حالة 
اليوم )أمس(، مشيرا إلى أن الكسوة ستذهب 
لألسر املتعففة في البالد من األرامل واملطلقات 

واملرضى وضعاف الدخل.
وأوضح اجلمالي أنه سيتم أيضا توزيع 
التبرعات العينية التي تسلمتها اجلمعية من 
القطاع اخلاص مثل شركة »كي دي دي« التي 
تبرعت باملواد الغذائية، فضال عن تبرع بعض 

الشركات مبالبس شتوية ومتور، الفتا إلى أن 
اجلمعية اشترت أجهزة التدفئة والبطانيات 

لتوزيعها على احملتاجني.
وذكر أن التوزيع يشمل جميع احملتاجني 
ســواء من املقيمني بصورة غير قانونية أو 
الوافديــن مادامــوا بحاجة إليهــا، مبينا أن 
التسجيل مت في بداية السنة ولدى اجلمعية 
قوائم باألسر احملتاجة التي متت مخاطبتها 

لتسلم حصتها من كسوة الشتاء.
وقال انه سيتم يوميا توزيع الكسوة على 
٢٠٠ إلى 3٠٠ أسرة، مؤكدا حرص اجلمعية 
على توفير بيئة دافئة للمحتاجني مع حلول 
فصل الشــتاء الذي ســيكون صعبا عليهم 
مما دفع اجلمعية للقيام باحلملة قبل بداية 

موسم الشتاء.
وأشاد بجميع املتبرعني من األفراد والقطاع 
اخلاص وعلى ثقتهم املتجددة بجمعية الهالل 
األحمــر الكويتية كل عام، مبينا أهمية هذه 
احلملــة وتأثيرهــا اإليجابــي علــى نفوس 

احملتاجني مع دخول فصل الشتاء.

)قاسم باشا( جعفر اجلمالي لدى تنسيق عملية توزيع املساعدات 

40% من النساء في سن اإلجناب مصابات به

حنان عبدالمعبود

أقام املكتب االعالمي في وزارة الصحة 
بالتعاون مع مدرسة روض الصاحلني ثنائية 
اللغة احتفاال باليوم العاملي للسكري بحضور 

الشيخة أنيسة احلمود.
من جانبها، قالت رئيسة املكتب االعالمي 
في وزارة د.غالية املطيري ان االحتفال يأتي 
حتت شعار »املرأة والسكري: حقوقنا من أجل 
مستقبل صحي، مشيرة الى ان واحدة من 
كل 10 سيدات حول العالم تتعايش مع املرض 
الذي يعتبر السبب الرئيسي التاسع للوفيات 
بني الســيدات تبعا الحصاءات الفيدرالية 

العاملية للسكري.
وأشــارت الى أن اثنتني من كل خمس 
سيدات مصابات بالسكري في سن االجناب، 
كما أن واحدة من كل 7 حاالت والدة تكون 
فيها األم مصابة بسكري احلمل مما يشكل 
ضررا واسعا على صحة ومستقبل األجيال 

القادمة.
وأضافت املطيري »ان املرأة هي املفتاح 

الرئيسي لوقاية األسرة من داء السكري، 
فجميع الدراسات العلمية تؤكد أن 70% من 
حاالت السكري من النوع الثاني ميكن توقيها 
عن طريق السلوكيات الصحية السليمة عبر 
التغذية السليمة وممارسة النشاط البدني 
واالبتعاد عن اخلمول وهي جميعا سلوكيات 
تكون املرأة هي املســؤول عنها في املقام 
األول، كما أن األبحاث العلمية قد أثبتت دور 
األم الفعال في زرع أمناط احلياة الصحية 
في أبنائها والتي تستمر معهم في مختلف 

مراحل حياتهم«.
وتابعت ان مكافحة مرض السكري هي 
مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تضافر 
جهود جميع مؤسسات الدولة ومما ال شك 
فيه فإن تعــاون وزارة الصحة ممثلة في 
املكتب االعالمي مــع وزارة التربية ممثلة 
في مدرسة روض الصاحلني، خطوة على 
الطريق الصحيح خللــق جيل أكثر وعيا 
باملخاطر الصحية التي تواجهه وأكثر قدرة 
على تبني األمناط الصحية التي تساعده على 

اتباع حياة أكثر صحة وعافية.

الشيخة أنيسة احلمود ود. غالية املطيري لدى قص شريط االحتفال      )متني غوزال(

معرض صحي وفحوصات طبية ومواد توعية باإلضافة إلى عقد محاضرات توعوية
مستشفى جابر األحمد للقوات املسلحة احتفل باليوم العاملي للسكري

برعاية وحضور رئيس هيئة 
اخلدمــات الطبية اللواء الركن 
محمد أحمد اخلضر، أقامت هيئة 
اخلدمــات الطبية صباح أمس 
العاملي  اليوم  احتفاال مبناسبة 
للسكري، وذلك في مستشفى 
جابر األحمد للقوات املسلحة، 
حيث اشــتمل االحتفال على 
معرض صحــي وفحوصات 
طبية ومــواد توعية باإلضافة 
إلى عقد محاضــرات توعوية 
يتم من خاللها تسليط الضوء 
علــى دور التغذية في الوقاية 
والعالج من مرض السكري، بعد 

اللواء اخلضر بجولة  ذلك قام 
شملت الشركات املشاركة استمع 
فيها لشرح مبسط عن املنتجات 

املعروضة بهذا اليوم.
ألقــى رئيــس هيئة  كما 
اخلدمــات الطبية اللواء الركن 
محمد اخلضر كلمة رحب من 
إلى  خاللها باحلضور، وأشار 
أن مستشــفى جابــر األحمد 
للقوات املســلحة حريص كل 
احلرص على املشــاركة مبثل 
هــذه الفعاليات ملــا له أثر في 
التوعية، وأن املستشفى يسعى 
دائما لتطوير وحداته وأقسامه 

لتقدمي افضل اخلدمات ملنتسبي 
القوات املسلحة.

هذا، وحترص هيئة اخلدمات 
الطبية على االحتفال باليوم العاملي 
للسكري من خالل إقامة العديد 
من الندوات التثقيفية واملعارض 
حول هذا املرض وكيفية الوقاية 
منــه، لذا جاء التركيز من خالل 
الفعاليات املقامة لهذا العام على 
النمط الصحي  التوعية بأهمية 
للحياة وضرورة الفحص الدوري 
للكشــف املبكر عــن اإلصابة 
باملرض. حضــر الفعاليات عدد 
من ضباط هيئة اخلدمات الطبية. اللواء الركن محمد اخلضر خالل جولة باملعرض التوعوي

5000 ملف ملرضى السكري مبركز شيخان الفارسي وشريفة العوضي الصحي
حنان عبد المعبود

كشفت رئيس مركز شيخان الفارسي وشريفة 
العوضي الصحي مبنطقة السرة د.داليا الصانع 
أن مراجعي املركز الذي يقدم تقريبا كل اخلدمات 
الطبية لسكان املنطقة يتراوح بني 800 و1000 
مراجع يوميا، الفتة الى أن مرضى الســكري 
الذين يراجعون املركز يبلــغ عددهم بالكامل 

نحو 5000 مريض.
جاء هذا في تصريح لها على هامش االحتفالية 
التي أقيمت باملركز تزامنا مع االحتفال باليوم 
العاملي للســكري. وقالت »نظمنا يوما مفتوحا 
لتوعيــة اجلمهور، من أهالي املنطقة، وتضمن 
اليوم العديد من األنشطة منها فحص مجاني 
لكل املراجعني للضغط والسكري وغيرهما، كما 

حاولنا التميز لهذا العام، حيث أضفنا محاضرة 
حول الصحة النفسية للمرضى، كما آثرنا إعطاء 
وقت للرياضة واحلركة في حياتنا خاصة أنها 
مهضومة احلق خالل اليوم ولهذا نظمنا صفا 
للنساء في مكان خاص ملمارسة رياضة البالتيس، 
وحتى في احملاضرة كانت هناك اخصائيات في 
البالتيس، والقى األمر استحسان املراجعني، كما 
اختتمنا الفعاليات بسحب على األرقام على عدد 

من الهدايا يتراوح بني 30 و40 هدية«.
وعن املرضى املراجعني للمركز، قالت »منطقة 
الســرة تعتبر األولى كأعلى تعداد سكاني في 
منطقة العاصمة الصحية، حيث يزيد عدد السكان 
باملنطقة على 39 ألف نسمة، يراجع املراكز بشكل 
يومي عدد يتراوح بني 800 و1000 مراجع لطب 

)زين عالم(األسنان واألقسام التخصصية. د.داليا الصانع مع األطباء باملركز واملشاركني في اليوم املفتوح 
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