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البدر: أدوية »السكري« السنغافورية

غير مسجلة أو متداولة بالكويت
حنان عبداملعبود

قال الوكيل املساعد لشؤون 
الرقابــة الدوائيــة والغذائية 
بــوزارة الصحــة د.عبــداهلل 
الــوزارة متمثلــة  إن  البــدر 
بإدارة تسجيل ومراقبة األدوية 
الطبية والنباتية تقوم مبسح 
كامل على جميع األدوية للتأكد 
من خلوها من أي شوائب غير 
آمنــة. واعتبر البــدر أن أخذ 
عينات عشوائية من األدوية 
املسجلة واملتداولة في الكويت 

إجراء مهم يضمن سالمة األدوية بشكل عام.
جاء ذلك متاشيا مع اخلطوات التي تتخذها 
إدارة الغذاء والدواء األميركية وهيئة األدوية 
األوروبيــة بعــد بيان أصدرتــه هيئة العلوم 
الصحية السنغافورية بوجود شوائب مسرطنة 
في بعض أدوية مرضى السكري والذي ذكرت 
فيه ســحب ثالثــة أدوية مــن »امليتفورمني« 
مــن أصــل ٤٦ دواء مصرحا بــه ومتداوال في 
سنغافورة، علما أن األدوية الثالثة غير مسجلة 

في الكويت.
وأوضح أن إدارة تسجيل ومراقبة األدوية 
الطبيــة والنباتية خاطبت جميع الشــركات 

العامليــة واحمللية  الدوائيــة 
إلجراء املســح املطلوب على 
جميــع أدويتها املســجلة في 
الكويت بحيث يصبح لدينا من 
النتائج املخبرية في مختبرات 
الرقابــة الدوائية ومختبرات 
املصانع الدوائية ما يكفي من 
معلومات للتأكد من ســالمة 
األدوية املتداولة محليا، مؤكدا 
أن البيان الذي أصدرته هيئة 
العلوم الصحية السنغافورية 
يؤكد أن اخلطر على املرضى 
الذين يتناولون األدوية التي 
مت سحبها من سنغافورة منخفض جدا، وذلك 
ألن اخلطر احملتمل للنيتروسامينات، يرتبط 

باالستخدام الطويل األمد لألدوية.
ونصح املرضى املصابني بارتفاع سكر الدم 
ويتناولون أدوية »امليتفورمني« بعدم التوقف 
عــن العــالج، ألن القيام بذلك بشــكل مفاجئ 
سيرفع مستويات السكر في الدم واألعراض، 
مبا في ذلك العطش والدوخة وعدم الوضوح 
في الرؤية، ما يشــكل خطرا صحيا، مؤكدا ان 
األدوية التي مت ســحبها في ســنغافورة غير 
متوافــرة في الكويت وال عالقــة لها باألدوية 

املتداولة محليا.

د.عبداهلل البدر

العنزي لـ »األنباء«: 19667 مراجعًا
ملركز صباح الناصر الصحي شهرياً

حنان عبد املعبود

أقام مركــز صباح الناصر 
الصحي يوما مفتوحا ملراجعي 
املركز للتوعية مبرضى السكري 
املزمنــة والصحة  واألمراض 
النفســية، برعايــة وحضور 
مدير منطقة الفروانية د.محمد 
الرعايــة  العجمــي ورئيــس 
األوليــة مبنطقــة الفروانيــة 
الصحيــة د.حســني املطيري، 
وتضمن اليــوم املفتوح عددا 
من األنشطة، منها محاضرات 

توعويــة للحضور، ومعــرض متنوع، إضافة 
الى مشاركة أغلب األقسام باملركز. من جانبها، 
أكدت رئيس مركز صباح الناصر د.تهاني مرشد 
العنزي لـ »األنباء« أن املركز يســتقبل شهريا 
نحو ١٩٦٦7 مريضا، ٦٠% منهم من الكويتيني، 
الفتة الى أن املركز يغطي 7 قطع سكنية، ويقدم 
جميع اخلدمات الصحية، منها عيادات السكر، 
وعيادة األمراض املزمنة، والعيادة النفســية، 
إضافــة الى عيادة احلوامل والنســاء، وعيادة 

كبار السن، وعيادة األسنان واألشعة. وأوضحت 
العنزي أن آخر اإلحصائيات الشهرية ملرضى 
السكري بلغت ١7٨٠ مريضا منهم ١٤٦٠ مترددا 
على العيــادة، و3٢٠ حالة جديدة. ولفتت إلى 
أن أنشطة اليوم املفتوح متيزت بحضور طلبة 
املــدارس، حيث مت قياس الوزن والطول وذلك 
كوقايــة من الســمنة عند االطفــال، مؤكدة أن 
الفعالية القــت قبوال كبيرا من أهالي املنطقة، 
مقدمة الشكر لكل من ساهم وشارك في إجناحها.

قياس الوزن والطول لألطفال 

تكرمي د.مشعل الكندري بحضور الشيخ د.باسل الصباح ود.محمد دشتيد.محمد دشتي مكرما الشيخ د.باسل الصباح

د.محمد العجمي ود.تهاني العنزي ود.حسني املطيري مع طلبة إحدى املدارس خالل اليوم التوعوي       )قاسم باشا(

باسل الصباح: نعتز باألداء املهني لـ 5200 طبيب أسنان

حنان عبداملعبود

أكد وزير الصحة الشيخ 
د.باســل الصباح ان املؤمتر 
الوطنــــي األول جلمعيـــــة 
طــب األســنان مبــا تضمنه 
مــن محاضرات ومناقشــات 
علميــة يعــد أحــد الروافــد 
املهمــة لتطويــر وحتديــث 
سياسات وبرتوكوالت الرعاية 
الصحية مبا يتفق مع أحدث 
املستجدات العاملية واملستوى 
املتميز ألطباء األسنان الذين 
يزيد عددهم على 5٢٠٠ ممن 
نعتز بآدائهم املهني املخلص 
في جميع املواقــع، موضحا 
أنهم ميثلــون إحدى الركائز 
األساســية للنظــام الصحي 
بالكويت. جــاء هذا في كلمة 
للوزير خالل افتتاحه املؤمتر 
الوطني األول جلمعية أطباء 
األسنان والذي استمر ثالثة 
أيــام بحضور محلي حاشــد 

وجناح كبير.
الشــيخ د.باســل  وقــال 
الصباح ان الوزارة ســتعمل 
من جانبها على االستفادة من 
توصيات املؤمتــر للتطوير 
املستمر جلودة األداء وحتقيق 

ومن أجل حتقيق رؤية »كويت 
.»٢٠35

مــن جانبــه، ثمــن وكيل 
وزارة الصحة املساعد لشؤون 
طب األسنان د.مشعل الكندري 
ما تقدمه جمعية أطباء األسنان 
من مساهمة فعالة في النشاط 
العلمــي للوقوف على أحدث 
املستجدات العلمية والتقنية 
مبجال طب األســنان، معربا 
عن تقديره ملا تتبناه اجلمعية 
وتبذله مــن أجل رفعة مهنة 
طب األســنان والعاملني بها 
ومشاركتها الفعالة باالقتراح 
والرأي واملشورة مع الوزارة 

في هذا الصدد.
وتابــع: بعــد ان توليــت 
منصب وكيل الوزارة املساعد 
لشــؤون طب األسنان فإنني 
أتعهــد مبزيــد مــن التعاون 
أعضــاء  مــع  واملشــاركة 
اجلمعية من أجل رفعة مهنة 
طب األســنان ودعم العاملني 
بها وتقــدمي خدمــة متميزة 

ما توصل اليه طب األســنان 
مــن بروتوكــوالت وأبحاث 
علمية لتغطية وتطوير هذا 
القطاع في الكويت، الفتا الى 
ان هناك العديــد من النقاط 
التي مت تناولها باملؤمتر في 
كل تخصصات طب األسنان 
السبعة. وأشــار دشتي الى 
ان عدد أطباء األسنان الذين 
شاركوا باملؤمتر جتاوز ألف 
التســجيل  طبيــب ومــازال 
مســتمرا، حيــث اســتمرت 
أنشــطة املؤمتر على مدى 3 
أيــام وتطرق الــى كل ما هو 
جديد في قطاع طب األسنان 
ومت إلقاء 3٠ محاضرة ضمن 
الفعاليات.  وذكر ان املؤمتر 
صنف ضمن نظــام التعليم 
الطبــي املســتمر عبــر منح 
املشــارك ٢٤ نقطة من معهد 
لالختصاصــات  الكويــت 
الطبيــة، و٢١ نقطة من قبل 
اجلمعيــة األميركيــة لطــب 

األسنان.

تليق مبكانة الكويت، مبينا 
ان مســيرة تطــور قطــاع 
طب األســنان مدعــاة للفخر 
واالحتــرام ألجيال ســبقتنا 
باجلهــد والعمــل، ونثمن ما 
بذلوه مــن مســاهمة جليلة 
في تطويــر هذا القطاع، وقد 
أصبح بالكويت جيال وطنيا 
مــن شــباب األطبــاء الواعد 
املؤهل علميا وعمليا لتحمل 
املسؤولية، وانني على ثقة مبا 
ميلكه هــذا اجليل من قدرات 
وعزم الحــداث طفرة نوعية 
في تطوير هذا القطاع برؤية 
حديثة تواكب العصر، الفتا 
إلــى ان تطويــر خدمات طب 
األسنان ضمن اخلطة العامة 

لوزارة الصحة.
بدوره، قال رئيس جمعية 
أطباء األسنان د.محمد دشتي: 
يعــد املؤمتــر هــو األول من 
نوعــه، وحرصنــا علــى أن 
يتميــز بالشــمولية، حيــث 
نغطي مــن خالل املؤمتر كل 

خالل افتتاح املؤمتر الوطني األول جلمعية أطباء األسنان مبشاركة واسعة

الشيخ د.باسل الصباح ود.مشعل الكندري ود.محمد دشتي في صورة جماعية مع املشاركني في املؤمتر                  )محمد هاشم(

املزيد من االجنازات بقطاع طب 
األسنان، مشيرا الى ان املؤمتر 
يجســد علــى أرض الواقــع 
التزام مجلــس ادارة جمعية 
طب األســنان مبســؤوليتها 
الوطنية واملهنية واالنسانية 
من خالل احلرص على متابعة 
املستجدات العاملية وتطوير 
املهارات ألطباء األسنان، وقدم 
الشكر ملجلس ادارة اجلمعية 
واللجان املنظمة للمؤمتر على 
هــذه املبــادرة االيجابية وما 
بذلوه من جهود مخلصة لدعم 
قدرات النظام الصحي ووزارة 

الصحة تعتز بهم.
وأضاف: أثق بأنكم تدركون 
التحديات التي تواجه النظم 
الصحية بجميع أنحاء العالم 
وانكــم ســتواصلون العطاء 
واملشــاركة بالفكــر واجلهد 
املخلص ملجابهة تلك التحديات 
كشركاء رئيسيني في مسيرة 
التقــدم نحــو بلــوغ أهداف 
الشاملة واملستدامة  التنمية 

بوثات متنوعة في مهرجان »تعاونية الشامية والشويخ«

الهضيبان: »تعاونية الصليبخات« متيّزت مبعرض مستلزمات البر

محمد راتب

أكــد رئيس مجلــس إدارة جمعية الشــامية 
والشويخ التعاونية صالح الذياب جناح املهرجان 
التجاري الترفيهي الذي مت تنظيمه على مدى 3 أيام 
في ثانوية اجلزائر للبنات بالشامية، حيث ضم 
بوثات للمشروعات الصغيرة واملتوسطة وأخرى 
لــذوي االحتياجات اخلاصــة والفرق التطوعية 
لعرض منتجاتهم وأفكارهم حتت ســقف واحد 

كما ضم جناحا خاصا ملستلزمات البر.

وأشار الذياب في تصريح له إلى أن املهرجان 
يقع ضمن مشروع بطاقة املساهم وضم الشركات 
التي تقدم خصومات دائمة للمساهمني باإلضافة إلى 
أصحاب املنشآت الصغيرة واملتوسطة والشركات 
املتخصصة في العديد من املجاالت مثل كاريبو 
كافيه وديب اند ديب وزوو والعربية للعود وأمل 
الكويــت للعطور ومصاعد اطلــس، برعاية من 
مجموعة بودســتور موتورز وكيدزانيا الكويت 
وشركة اخلليج للتأمني وماستر كيتشن للمطابخ 
وارت سوق، حيث قامت كيدزانيا الكويت بتنظيم 

ورشة عمل لألطفال مبشاركة شخصيات كرتونية.
ومن جهته، قال أمني الســر عادل الدوخي ان 
املهرجان شهد حضور فرق تطوعية وفريق أنفال 
للموهوبني ودار رعاية املسنني وفريق بسمة حياة، 
باإلضافة إلى فريق اإلنقاذ واإلسناد الكويتي الذين 
قدموا عرضا بالسيارات وفريق الكويت للسيارات 
التراثية ومكتب املدينة الصحية، مؤكدا احلرص 
على التنوع في األنشطة وجعلها مميزة وجذابة 
من خالل توفيــر منطقة ألعاب مجانية لألطفال 

وتوزيع هدايا وجوائز على احلضور.

محمد راتب

أكد نائــب رئيس احتاد 
التعاونيــــة  اجلمعيــات 
االستهالكية خالد الهضيبان 
أن التعاونيــات تلعب دورا 
كبيرا في توفير احتياجات 
املستهلكني ومساهميها من 
خالل املهرجانات والعروض 
املوســمية، حيث تسهم في 
العــروض  تقــدمي أفضــل 
بأســعار تنافســية، مشيرا 
الفتــرة احلاليــة  إلــى أن 
تشــهد تســابق اجلمعيات 
التعاونية في تنظيم مهرجان 
مستلزمات البر وتوفير كل 
احتياجات رواد البر في مكان 

وحتت سقف واحد.
وأشــاد الهضيبان، خالل 
افتتاحه معرض مستلزمات 

واملدير العام طالل اخلرينج، 
اجلمعيــة  إدارة  بتنظيــم 
للمهرجــان وتوفيــر كل مــا 
يحتاجــه أهالــي املنطقة من 
مستلزمات للبر. بدوره، أكد 

مجلــس اإلدارة فــي تنظيم 
املهرجانات والعروض طوال 
العــام بأســعار تنافســية، 
موضحا أن البيع في املعرض 
يصل إلى سعر التكلفة، وهذا 
يعتبر مشــاركة من مجلس 
اإلدارة فــي تخفيــف األعباء 
املاليــة عــن أهالــي املنطقة 
خاصة في املواسم واملناسبات 
الرسمية. وقـــــال ان معــرض 
مستلزمات البر مستمر حتى 
نهاية موسم التخييم، حيث 
مت توفيــر جميــع األدوات 
واالحتياجــات اخلاصــة في 
التخييم والكشتات البرية في 
املعرض بسوق الصليبخات 
املركزي )امليزانني(، مشيرا إلى 
أن اجلمعية تعاونت مع كبرى 
الشركات املتخصصة في مجال 

أدوات ومستلزمات البر.

رئيــس جمعية الصليبخات 
والدوحــة التعاونيــة صقر 
خضير، أن معرض مستلزمات 
البــر يأتــي ضمــن اخلطــة 
التســويقية املرســومة مــن 

خضير: البيع بسعر التكلفة ومستمر حتى نهاية موسم التخييم

)متني غوزال( جانب من البوثات املشاركة صالح الذياب وعادل الدوخي خالل املهرجان 

خالد الهضيبان خالل افتتاح معرض مستلزمات البر 

البر في جمعية الصليبخات 
والدوحة التعاونية بحضور 
رئيــس مجلس اإلدارة صقر 
جلنــة  ورئيــس  خضيــر 
املشتريات ســلمان اجلليمة 

الكندري: لدينا جيل وطني من شباب األطباء الواعد املؤهل علميًا وعمليًا لتحمل املسؤولية
دشتي: املؤمتـر تضمـن 30 محاضـرة وتطـرق ألحدث ما توصلـت إليه األبحاث العاملية

ملشاهدة الڤيديو


