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ريا�ض عواد 

ــن الــوكــيــل املــســاعــد للشئون  ــل أع
ــوزارة الصحة  الهندسية واملشاريع ب
ــي الــصــقــر عــن وضــع  ــاج ــدس ن ــن ــه امل
خطة متكاملة لتقدمي خدمات صحية 
للحجاج تليق باملكانة الطبية لدولة 
ــل،  ــراح الــكــويــت مــكــونــة مــن ثـــاث م
االولــى ما قبل احلــج من خــال توفير 
التطعيمات الازمة ألعضاء بعثة احلج 
وللحجاج باملستوصفات واصـــدار 
البطاقة الصحية للحجاج وتوفير 
التدريب ألعضاء بعثة احلج واالداريني 

املسئولني عن بعثة وحمات احلج.
امــا الثانية، فقال الصقر : مرحلة 
اثناء احلــج، من خــال توفير األدويــة 
واملــعــدات الــازمــة ووســائــل االنتقال 
الازمة ملواجهة أى حالة صحية طارئة 
بجانب األطــقــم الطبية املتخصصة 
على أعلى مستوى، أما الثالثة ما بعد 
احلج، عن طريق توفير الوزارة األدوية 
الوقائية للوقاية من انتشار األمراض 
املعدية التى قــد يصاب بها احلجيج 

أثناء احلج.
ــه نــيــابــة عن  ــي كلمة ل جـــاء هـــذا ف
وزير الصحة د.جمال احلربي امللتقى 
السنوى الرابع للحجاج ضمن حملة 
املكتب االعامي التوعوية ملوسم احلج، 
بالتعاون مع وزارة األوقاف والشئون 
االسامية، وبحضور الشيخة أنيسة 

احلمود الصباح.
ــدد على حــرص وزارة الصحة  وش
على الناحية التوعوية التى تعد ركنا 
أساسيا للوقاية من الكثير من احلاالت 

املرضية التى قد تصيب احلجاج.
وبــني انــه ملساعدة الفئات اخلاصة 
على جتنب املضاعفات الصحية مثل 
املصابني باألمراض املزمنة وكبار السن، 
فقد نظمت الوزارة عدة فعاليات ألعضاء 
بعثة احلج الطبية واالداريني املشاركني 
بالبعثة بجانب توعية احلــجــاج من 
خال هذا امللتقى السنوى واملعارض 
الصحية املقامة باملستوصفات واصدار 
املطبوعات التوعوية ونشر األفــام 

واللقاءات التثقيفية.
وأوضح ان هذا امللتقى السنوى يعد 
أحد وجوه التعاون املستمر بني وزارتى 
الصحة واالوقــاف للوصول الى أفضل 
مستوى من التنظيم والرعاية حلجاج 

دولة الكويت.
ــي  ــام ــس املــكــتــب االع ــي وقــالــت رئ

د.غالية املطيرى : ان وزارة الصحة 
استهدفت في حملتها التوعوية جميع 

فئات بعثة احلج الكويتية، حيث بدأت
 باللقاء التنويرى ألعــضــاء فريق 
اخلدمات الطبية لبعثة احلج الكويتية 
من اطباء وممرضني وفنيني ومــن ثم 
الــيــوم الــتــوعــوى الداري بعثة احلج 
واصحاب احلمات، الــى اقامة اللقاء 
ــع للحجاج وأســرهــم  ــراب الــســنــوى ال
والقائمني على خدمتهم والـــذي يقام 

الــيــوم حتــت رعــايــة كرمية مــن معالي 
وزير الصحة د. جمال احلربى.

واكــدت د. املطيرى على أن التوعية 
الصحية للحجاج هذا العام تركز بوجه 
خاص على كيفية التأقلم مع درجات 
احلــــرارة املرتفعة، والــتــى قــد تــؤدى 
ــى الضربات  ــى تــعــرض احلــجــاج ال ال
الشمسية واجلـــفـــاف وااللــتــهــابــات 
اجللدية وغيرها خاصة لكبار السن 
واألطفال والسيدات احلوامل واملصابني 

باألمراض املزمنة. و لفتت د. املطيرى 
الــى أن اللقاء السنوى يشهد تعاون 
العديد من اجلهات، فضا عن ادارات 
وقطاعات وزارة الصحة ااملختلفة، 
حيث يشارك فى اللقاء جهات حكومية 
وأهلية لتغطى جميع اجلوانب الصحية 
التى ميكن أن تفيد زوار بيت الله احلرام 
سواء للوقاية من احلاالت الصحية التى 
ميكن أن يتعرضوا لها وكيفية التعامل 
معها ان حــدثــت أو لضبط احلـــاالت 

الصحية ومنع املضاعفات لدى املصابني 
بحاالت مرضية سابقة

ــري جميع حجاج  ــي ــط ـــت د.امل ودع
ــة الــــى حــضــور  ــي ــت ــكــوي احلـــمـــات ال
امللتقى الــســنــوى، حيث يــوجــد أطقم 
طبية من مختلف التخصصات لتقدمي 
ــارات الطبية واالجــابــة عن  ــش ــت االس
ــتــســاؤالت، كما يــتــوافــر فحوصات  ال
مجانية لضغط الــدم ونسبة السكر 
وغيرها من الفحوصات، عــاوة على 

وجود طاقم طبى متخصص فى خدمات 
طب األسنان من وزارة الصحة.

وطلبت من احلجاج متابعة تطبيق 
ــــذي يضم  ــي وال ــرون ــت ــك الــصــحــة االل
جميع مــواقــع الــتــواصــل االجتماعى 
وقــنــاة الــيــوتــيــوب اخلــاصــة باملكتب 
االعامي، والتي تتوافر فيها الكثير من 
املعلومات واإلرشـــادات باالضافة الى 
أفام توعوية عن مختلف مراحل احلج 
بدءا من التطعيمات الازمة وارشادات 
صحية للسفر بالطائرة حتى امتــام 
مناسك احلــج والــعــودة بــاذن الله الى 
الوطن. وبينت ان املكتب االعامي قام 
بعمل لقاءات مع أطباء متخصصني فى 
 sms مختلف املجاالت ورسائل توعوية
تغطى مجاال واســعــا مــن االهتمامات 
الصحية للحجاج وسيتم إرسالها 

تدريجيا. 
وافــادت بأن فريق املكتب من أطباء 
وممرضني ومثقفني صحيني يشاركون 
ــج فــى الــلــقــاءات التى  مــع حــمــات احل
تقام مبقرات احلمات كما يشارك فى 
املعارض الصحية املقامة في املراكز 
الصحية بــاملــنــاطــق، منوهة الــى أن 
املكتب قد خصص خطا ساخنا للحجاج 
لاجابة عن استفساراتهم طــوال 24 
ســاعــة حتى سفر جميع الــوفــود الى 
األراضــى املقدسة كّنا سيتواجد فريق 
التوعية فــي مــطــار الــكــويــت الــدولــي 
بداية من يوم االحد 20/8 مع انطاق 
اول رحــات احلــج وملــدة 10 ايــام على 
مدار الساعة لتوديع احلجاج وتقدمي 
النصائح واإلرشادات الصحية الازمة 

لهم.

مشعل اجلويسري

خالل امللتقى السنوي الرابع حتت رعاية احلربي 

الصحة تضع خطة متكاملة لتقدمي خدمات صحية شاملة للحجاج
ناشد بشن جوالت تفتيشية استباقية عليها

اجلويسري: على اجلهات 
احلكومية مراقبة 

املسالخ وسوق املاشية 
فترة عيد األضحى

ريا�ض عواد 

طالب نائب رئيس املجلس البلدي 
مشعل اجلويسري األجهزة الرقابية 
في بلدية الكويت مراقبة ومتابعة سوق 
املاشية واملسالخ املركزية واملؤقتة 
خصوصا مــع اقــتــراب عيد األضحى 

املبارك
وأوضـــح اجلويسري فــي تصريح 
صحافي ان الفترة املقبلة تشهد رواجا 
لسوق املاشية وما يصحبها من ارتفاع 
مبالغ فيه ألسعار األضاحي وعرض 
املــاشــيــة ويعقبها مــوســم استقبال 

احلجاج الذي يكثر فيه ذبح االغنام.
ونـــاشـــد اجلــويــســري الــــــوزارات 
والهيئات احلكومية املختصة شن 
جوالت تفتيشية استباقية لتلك املواقع 
خــصــوصــا مــن قــبــل بــلــديــة الــكــويــت 
والهيئة العامة للبيئة ووزارة التجارة 
والصناعة وهيئة الــغــذاء والتغذية 
ملــراقــبــة تلك االنــشــطــه ومخالفة من 
يتجاوز على النظم واللوائح املعمول 

بها في هذا اخلصوص.
وشـــدد على ضـــرورة محاربة آفة 
اجلــزاريــن املخالفني خــال فترة عيد 
االضــحــى القادمة والــذيــن ينتشرون 
في مناطق السكن اخلــاص والــذيــن ال 
يحملون شهادات صحية تخولهم لذلك 
وحماية املستهلك منهم خصوصا انهم 

ميتهنون هذه املهنة لهذه الفترة فقط.
ومتنى اجلويسري ان تنجز االجهزة 
املختصة اعمالها في مراقبة الوضع 
املصاحب لفترة عيد االضحى املبارك، 
مطالبا بالتشديد على ان ال تكون هناك 

مخالفات ومشاكل في هذه الفترة.

جانب من احلضور ناجي الصقر متحدثا

لقطة جماعية
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