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83 % من املستشفيات واملستوصفات 
متتلك سياسات خاصة باملضادات احليوية

حتديث البرنامج الوطني ملكافحة التدخني

حنــان عبداملعبــود  
عبدالكرمي العبداهلل

نبــه مديــر إدارة منــع 
العــدوى بــوزارة الصحة 
علــى  املطــوع  د.أحمــد 
مخاطر االستخدام اخلاطئ 
للمضادات احليوية، مثمنا 
قرار وزير الصحة الشيخ 
د.باســل الصبــاح بإعادة 
تشــكيل اللجنــة وطنيــة 
الرشــيد  لالســتخدام 
للمضادات احليوية، الذي 

جــاء ملواكبة التوصيــات العاملية في هذا 
املجال. وقال املطوع في تصريح صحافي 
لإلعــالن عــن تدشــن احلملــة الوطنيــة 
لالستخدام األمثل للمضادات احليوية غدا 
االثنن حتت شعار »استخدمها صح«، إن 
إدارة منع العدوى قامت بوضع اخلطوات 
األولي في طريق عمل اللجنة بعمل دراسات 
استقصائية ميدانية على جميع مستشفيات 
الكويت بهدف تقييم برامج اإلشراف على 

استخدام املضادات احليوية.
وأوضــح أن نتائج الدراســات أظهرت 
أن 83% من املستشفيات واملراكز الصحية 
احلكومية في الكويت متتلك سياسات خاصة 
باملضادات احليوية، وشــملت الدراســات 
مراجعتها خالل السنتن املاضيتن لتواكب 
آخر املعطيات، وهي تضم عالجا ألمراض 
عديدة في مختلف األقسام باملستشفى بنسبة 
٩3%، ولفت الى أن ما مييز هذه السياسات 

أنها كانت تفصيلية بحيث 
شملت نوع املضاد احليوي، 
اجلرعة املناسبة، عدد مرات 
االســتخدام ومــدة العالج 
وذلك بنســب تتــراوح ما 

بن 76 و٩7%.
وعن حملة »استخدمها 
أنهــا  إلــى  صــح« أشــار 
ستســتمر ملدة شهر كامل، 
وتنتهــي بالتزامــن مــع 
األسبوع العاملي للمضادات 
احليويــة خالل الفترة من 
١8 إلــى ٢4 نوفمبر املقبل، 
مشــيرا الى أن الكويت رائدة في التوعية 
باالستخدام األمثل للمضادات احليوية في 
منطقــة اخلليج العربي، حيث تعتبر هذه 
احلملة امتدادا حلمالت سابقة تسعى إلى 
تنفيذ السياسات واملمارسات الالزمة للوقاية 
من ظهــور اجلراثيم املقاومــة للمضادات 
احليويــة والتصــدي لها، منــذ عام ٢٠٠٩ 

وحتى اآلن.
وذكــر ان فعاليــات احلملــة ستشــمل 
جميــع املستشــفيات واملراكــز الصحيــة 
احلكومية ومراكز الرعاية األولية وبعض 
من مستشــفيات القطاع االهلية، كما أنها 
ستشــمل بعض من املنشآت الصحية في 
جهات خارج وزارة الصحة كاحلرس الوطني 
ووزارة الدفاع ووزارة النفط، كما سنقوم 
بزيارات الى الهيئة العامة للثروة الزراعية 
واحليوانية والعديد من املجمعات التجارية 

للتعريف باحلملة وأهدافها.

عبدالكرمي العبداهلل

تتجه اللجنــة الدائمة للبرنامج الوطني 
ملكافحــة التدخن بــوزارة الصحة لتحديث 
خطــة عمل البرنامج لتتضمن اخلطة تقنن 
الوضع احلالي ومتابعة ما مت اجنازه لتطبيق 
األهداف الرئيسية والفرعية والبرنامج الزمني 
وامليزانية التقديرية ومحاور العمل ومؤشرات 

متابعة التنفيذ.
وســتقوم اللجنــة خالل خطتهــا املقبلة 
بتعزيز التوعية الصحية للوقاية من أخطار 
التدخن التي تعرض حياة االنسان للخطر، 
فضال عن تعزيز السلوكيات الصحية ملكافحة 
التدخن بالتعاون مع االدارات املعنية وجلان 
التوعية باملناطق الصحية، وتنظيم البرامج 
التثقيفية واإلعالمية للتوعية مبخاطر التدخن 

وسبل الوقاية منه بالتعاون مع وسائل االعالم، 
كما سيتم اجراء املسوحات والدراسات لوضع 
وحتديث قواعد البيانات عن معدالت انتشار 
التدخن، فضال عن التعاون مع املكتب اإلقليمي 
ملنظمة الصحة العاملية ملتابعة املســتجدات 
وتطبيق التوصيات واملبادرات الصادرة عن 
منظمة الصحة العاملية بشأن مكافحة التدخن 

وتنفيذ االتفاقية اإلطارية ملنع التدخن.
وستتابع اللجنة تطبيق قانون مكافحة 
التدخن والقرارات الوزارية املنفذة له واقتراح 
التشــريعات والنظم والقرارات ذات العالقة 
بعمــل البرنامج. واجلديــر بالذكر أن وزير 
الصحة الشيخ د.باسل الصباح كان قد أعاد 
تشــكيل اللجنة الدائمــة للبرنامج الوطني 
ملكافحــة التدخــن برئاســة وكيــل الوزارة 

د.مصطفى رضا.

ً املطوع: تدشني احلملة الوطنية لالستخدام األمثل للمضادات احليوية غدا

إجراء املسوحات ووضع قاعدة بيانات عن معدالت املدخنني

د.أحمد املطوع

د.أماني الرشيدي ود.مرمي القطان ود.سليمان اخلضاري وحرمه ود.أسيل الصابري 

الصابري: »غد« تستهدف التوعية 
بالتعامل مع حاالت االنتحار

آالء خليفة

أطلقت رابطة طب العائلة 
واملمارس العام املنبثقة من 
الطبيــة، احلملة  اجلمعية 
الوطنية الشــاملة للوقاية 
مــن إيــذاء النفــس »غــد« 
بالتعاون مع مركز الكويت 
للصحة النفسية وأكادميية 
العلوم احلياتية والتي تتم 
بشــراكة ودعــم كــرمي من 
وزارة الصحة واملقامة حتت 

شعار »#هونها_وتهون«.
أول فعاليات احلملة املوجهة للجمهور، 
ندوة بعنوان »انت لســت وحدك اجلميع 
بجانبــك« وذلك مبناســبة اليــوم العاملي 
للصحة النفســية، مت تنظيمها في مجمع 

36٠ يوم اجلمعة املاضي.
وذكرت رئيسة احلملة - استشارية طب 
العائلة د.أسيل الصابري أن احلملة تهدف 
إلى التوعية بكيفية التعامل مع احلاالت التي 
ينتابها هاجس إيذاء النفس )االنتحار( وقد 
يقدم عليه في أي حلظة سواء بعد اإلصابة 
بانهيار عصبي أو التعرض ملشاكل معقدة 
تفقدهــم األمل في احلياة أو نتيجة ملرض 
نفسي، مضيفة أن هناك عالمات حتذيرية 
لالنتحار يجب التوعية بها للحد من وقوعها.
وأوضحت أن التقديرات العاملية تشير 
ٕالى ٔان ما يزيد على 8٠٠٠٠٠ نسمة ميوتون 
عن طريق إيذاء النفــس )االنتحار( حول 
العالم وأنه ثاني ســبب من أسباب الوفاة 
املمكــن جتنبها بالعمر بن ١٥-٢٩ ســنة، 
مشيرة إلى أنه مت تدريب 64 طبيبا وطبيبة 
في دورة تخصصية مكثفة »دورة اإلسعافات 
النفسية األولية« للوقاية من إيذاء النفس 

واملعتمدة من اململكة املتحدة.
كمــا مت التعاون مع فريق »ألو صحة« 
لالستشــارات الطبيــة الهاتفية وتأهيلهم 
فنيا وعمليا للتعامل مع حاالت إيذاء النفس 

)االنتحار(، وتوفير »خط ساخن« الستقبال 
االتصاالت واالستفســارات، كما مت نشــر 
التوعية اإلعالمية بوسائل اإلعالم املرئية 
واملسموعة ووسائل التواصل االجتماعي 

والتواصل املباشر مع اجلمهور.
وتوجهت الصابري بالشــكر والتقدير 
إلــى وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا 
والى د.عبدالرحمن املطيري والشيخة أوراد 

اجلابر على رعايتهم الكرمية.

فريق عمل احلملة
رابطة طب العائلة واملمارس العام

د.أسيل الصابري - رئيس فريق احلملة
د.فاطمة اجلدي - نائب الرئيس
د.مرمي القطان- أمن الصندوق 

د.شيخة الدعي - اللجنة اإلعالمية 
د.منى دشتي - مقرر الفريق 

د.غادة إبراهيم - اللجنة اإلعالمية 
د.شيخة أمان - اللجنة التدريبية 

د.رحب العميري- اللجنة اإلعالمية 
د.فاطمة بوجرة - اللجنة اإلعالمية 
د.أماني الرشيدي - اللجنة املالية 
د.فجر البراك - اللجنة التدريبية

ومن مركز الكويت للصحة النفسية كل من:
د.سليمان اخلضاري، ود.بيبي العميري، 

ود.جناح العنزي.

حملة وطنية شاملة للوقاية من إيذاء النفس أطلقتها رابطة طب العائلة مع »الصحة النفسية«

د.فطومة العبدالرزاق ود.رحب العميري ود.أسيل الصابري

الشاهني: »كان« حريصة على التوعية بالسرطان ومساندة مرضاه

حنان عبداملعبود

أكــدت عضــو مجلــس 
اإلدارة والهيئــة التنفيذية 
فــي حملــة »كان« د.حصة 
الشــاهن أن اندماج جميع 
شــرائح املجتمع في برامج 
مساندة املصابن بالسرطان 
وتقدمي الدعــم لهم من اهم 

األولويات لدى احلملة.
 جــاء ذلك علــى هامش 
مشاركة احلملة في املعرض 
الذي أقامته جريدة »األنباء« 
البوليفــارد  مجمــع  فــي 
بالشــراكة مع عــدة جهات 

تعنى بالصحة.
الشــاهن: نعتز  وقالت 
بالدور الــذي قامت به تلك 
اجلهات وتخصيص جانب 
من املعــرض جلمع خصل 
باروكــة  الشــعر لصنــع 
للسيدات اللواتي يستخدمن 
العالج الكيماوي فيتساقط 

مليس بالل

قالــت مستشــار تطوير 
األعمال في شركة »اكسبو ـ 
تاج« للمعارض واملؤمترات 
الشــركة املنظمــة ملعــرض 
»الصحة والرشاقة واجلمال 
اخلامس« د.نسرين املغربل 
ان املعــرض جنــح خــالل 
دوراته األربــع املاضية في 
اإلسهام بتحقيق فوائد كبيرة، 
للجمهور من شأنها حتسن 
اخلدمات الصحية ملتلقيها، 
حيث حترص »اكسبوـ  تاج« 
على اتخاذ األســلوب األمثل 
في تنظيــم وإدارة مثل تلك 
األحداث الهامة واملتخصصة، 
مــن خــالل اعتمادهــا على 
اخلبــرات الطويلــة في هذا 

اإلطار.
وأوضحــت د.املغربــل، 
الــذي يقــام  أن املعــرض، 
التوعيــة  مبناســبة شــهر 
للفحــص املبكــر لســرطان 
الثدي باألڤنيــوز بالتعاون 
مع وزارة الصحة ويســتمر 
ل طوال  على مدى 3 ايام، مثَّ

ضــرورة إجــراء الفحــص 
الشــهري الكتشاف  الذاتي 

السرطان مبكرا إن وجد.
وفــي ســياق متصــل، 
نظمت حملة »كان« معرضا 
في ختام مسيرة الدراجات 
التــي نفذها فريــق »بايك« 
للدراجات ومت توزيع الغذاء 
الصحــي والكتيبــات التي 

التجميل واستمرارها ألطول 
فترة ممكنة.

وذكرت أن املعرض يتميز 
أيضا باعتباره فرصة هامة 
للجمهور لالطالع على أحدث 
املنتجات ووسائل االهتمام 
بالصحة والرشاقة واجلمال 
للمرأة والرجل معا، مشيرة 
إلى أن املعرض يسلط الضوء 
كذلك على أحــدث ابتكارات 
وتقنيات جراحات التجميل 

املقام في وجهة »آرت« لدعم 
اجلهات املعنية بالتوعية من 

السرطان.
واستقرت سيارة »كان« 
للتوعية عند مبنى العالقات 
التابــع جلمعيــة  العامــة 
الروضة وحولي التعاونية 
لتوعية رواد اجلمعية حيث 
مت تدريــب مــا يزيــد على 
١٠٠سيدة على الفحص الذاتي 
ألنفســهن وشــرح طريقة 
املاموجرام  الفحص بجهاز 
للسيدات فوق عمر األربعن.
وتهدف احلملة ملساعدة 
كل سيدة جتاوزت األربعن 
مــن العمــر علــى فحــص 
املاموجرام، ونشر إرشادات 
من خــالل توزيــع حقائب 
التوعية، باالضافة للورود 
التي قدمتهــا إدارة جمعية 
الروضة وحولي حيث حضر 
وفد مــن اجلمعية املعرض 

اخلارجي.

االمــور في هــذا املجال مثل 
طرق فقدان الوزن السليمة 
وجتميل األسنان ومعاجلاتها 
املختلفــة واملتطورة، فضال 
عن طرق االعتناء بالبشــرة 
والرياضة، وبرامج التغذية 
الصحية ومنتجات التجميل 
ومحاربة الشيخوخة، وبرامج 

اليوغا.. وغيرها.
وأفادت املغربــل بأن من 
أهداف املعرض أيضا، زيادة 
الوعي لدى أفراد املجتمع عن 
كيفية أختيار العيادات الطبية 
املناســبة لتجنــب املخاطــر 
والوقوع في مشكالت طبية، 
وتوعيــة اجلمهــور بفوائــد 
العمليات التجميلية، وكيفية 
اتخاذ القرار السليم في هذه 
اخلطوة، إلى جانب توضيح 
كل ما يتعلق بخصوص هذه 
العمليــات، واإلجابة عن كل 
التساؤالت التي تتعلق بها، 
وســتتواصل وزارة الصحة 
مــن خالل اجلناح املخصص 
لها مــع جميع زوار املعرض 
فــي عرض ما هــو جديد في 

هذه املجاالت.

تعنى بالتوعية من السرطان 
واكتشاف العالمات األولية 

للمرض.
من جهته، قال مســؤول 
فريق »بايك« للدراجات ان 
الفريــق بدأ بـ 6 أشــخاص 
االعضــاء  عــدد  ووصــل 
حاليا الى 3٠٠ شــخص من 
اجلنسيات املختلفة، مشيدا 
بأهمية التوعية بســرطان 
الثدي للسيدات املنضمات 

للفريق.
 كما شاركت احلملة في 
العديد من االنشطة مبختلف 
املجــاالت للتوعيــة. وفــي 
هذا الســياق أكدت د.حصة 
الشاهن أن للفن لغة أخرى 
حتاكي وتشكل جانبا مهما 
عندما تســتخدم مــن أجل 
التوعيــة والفحــص املبكر 
حول ســرطان الثدي حيث 
جاء ذلك على هامش مشاركة 
حملــة »كان« فــي املعرض 

ومراكــز الرشــاقة والعالج 
الطبيعي وأدوية التخسيس 
ومعاجلات البشرة وغيرها.

وبينت أن املعرض يتميز 
بتفاعل املشــاركن والرعاة 
مع استفســارات الزوار، إذ 
يقومــون بتعريفهــم علــى 
العديد من األمــور املتعلقة 
بالصحة واجلمــال، إضافة 
الــرد علــى مختلــف  إلــى 
تســاؤالتهم حــول مختلف 

احلملة شاركت في عدة فعاليات متنوعة وقدمت كتيبات وإرشادات للوقاية من املرض

ورود وكتب توعوية للسيدات 

مركز رويال لطب األسنان 

فريق »بايك« للدراجات خالل مشاركته في إحدى فعاليات حملة »كان« صورة جماعية للمشاركني أمام سيارة حملة »كان« في جمعية الروضة وحولي     )قاسم باشا(

أحد األجنحة املشاركةجانب من املعرض             )محمد هنداوي(

شــعرهن، مما يعزز ثقتهن 
فــي أنفســهن ويرفــع من 

معنوياتهن.
بدورهــا، شــددت د.مي 
طه من إدارة تعزيز الصحة 
الفعالية  التي تواجدت في 
على ضــرورة التواجد في 
املجمعــات مــن أجل نشــر 
التوعية الصحيــة، مبينة 

تلك الفترة فرصة مهمة تعرف 
مــن خاللها اجلمهــور على 
أبرز املســتلزمات واملعدات 
الطبيــة املتعلقة بالرشــاقة 
والتغذية الصحية، مضيفة 
أنه سلط الضوء كذلك على 
جانب الغذاء والتغذية، حيث 
استعرض العالقة التكاملية 
بن النظام الغذائي والتجميل 
العالجي، األمر الذي يشكل 
عامال هاما في جناح عمليات 

ً ف املرأة والرجل معا معرض الصحة والرشاقة اخلامس يثقِّ
يقام مبناسبة شهر التوعية للفحص املبكر لسرطان الثدي بـ »األڤنيوز« بالتعاون مع وزارة الصحة

إجراء 25 عملية مناظير بطنية ورحمية دقيقة في »والدة العدان«

حـنـان عبـداملعبــود  
عبدالكرمي العبداهلل

وحــدة  فريــق  أجــرى 
النســاء  املناظيــر بقســم 
والوالدة مبستشفى العدان 
٢٥ عمليــة مناظيــر بطنية 
ورحميــة دقيقة مبشــاركة 
االستشاري الزائر من الهند 
د.هاريش فاجازيا املتخصص 
في طب املناظير النســائية 
ضمن برنامج األطباء الزوار 

في وزارة الصحة.
وأكدت رئيس قسم النساء 
والوالدة مبستشفى العدان 
د.عبير الذايدي في تصريح 

السرطانية، واستئصال أورام 
وأكياس في املبايض، عالوة 
على عمليات األورام الليفية 

املناظير النسائية في قسم 
النساء والوالدة في مستشفى 
العدان متهيدا الفتتاح وحدة 
املناظير النسائية ضمن مبنى 
األمومــة والطفولة اجلديد 

ملستشفى العدان.
وأشارت إلى وجود زيادة 
فــي إجــراء هــذه العمليات 
في قســم النســاء والوالدة 
مبستشــفى العــدان، حيث 
بلــغ عدد عمليــات املناظير 
الرحمية والبطنية في العام 
املاضي ١٢8 عملية، مبينة أن 
العام احلالي شهد إجراء 4٠٠ 
عملية، وذلــك بهدف تقدمي 

خدمة أفضل للمرضى.

للرحم، ومرض بطانة الرحم 
املهاجرة، كما مت استئصال 
حواجــز رحميــه ومهبليه 
وإزاله التصاقات رحمية عن 
طريق تقنيه املنظار البطني 

واملنظار الرحمي.
وشــددت علــى أهميــة 
عمــل مثــل هــذه العمليات 
ملا لهــا من مميــزات كثيرة 
عــن العمليــات اجلراحيــة 
املفتوحــة مــن ناحيــة قلة 
األلم، وفترة تعاف قصيرة 
وشقوق جراحية صغيرة، 
وأقل عرضة لاللتهابات بعد 
العملية، مؤكدة على تطوير 
املستوى الفني لفريق عمل 

نفذها فريق طبي من وحدة املناظير مبشاركة استشاري زائر من الهند

د.عبير الذايدي ود.هاريش فاجازيا 

صحافي أن العمليات شملت 
اســتئصال الرحــم لوجود 
أورام وتغيــرات مــا قبــل 

ملشاهدة الڤيديو

طه: ضـرورة إجـراء الفحـص الذاتي الشهـري الكتشـاف السرطـان مبكـراً إن وجـد

عبير الذايـدي: زيـادة عـدد العمليـات البطنيـة والرحميـة إلى 400 العام احلالي


