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ممرض أنقذ مسن ًا
من االختناق في
مطعم بـ «جدة»
ف��ي موقف بطولي وإن��س��ان��ي ،متكن ممرض
سعودي من منسوبي مستشفى األمل بجدة ،من
إنقاذ مواطن توقف تنفسه بسبب قطعة عظم علقت
مبجرى تنفسه أثناء تناوله وجبة الغداء ،بأحد
املطاعم في محافظة ج��دة ،حيث متكن من اتخاذ
إج��راء سريع معه وبالتالي إخ��راج تلك القطعة
وعودة التنفس له.
وق���ال امل��م��رض ال��س��ع��ودي فهد احل��ارث��ي ،لـ
«العربية.نت» عن تفاصيل احلادثة« :كنت أتناول
وجبة الغداء مع أحد األصدقاء ،بأحد املطاعم في
محافظة ج��دة ،وبعد االنتهاء من وجبه الغداء
جلست في انتظار عودة صديقي ،ولفت انتباهي
رجل يجلس بقربه ويقوم بحركات غريبة ،يرفع
ي��ده وميسك بها على منطقة احل��ل��ق ،ويضرب
بها على ص��دره ،مما جعلني أه��رع إليه ملعرفة
تبي لي بأنه
ال��وض��ع».وأض��اف« :عند وصولي نّ
«غ��اص» ولديه انسداد في مجرى الهواء بسبب
عظمة ،وأخبرته بأن لدي اخلبرة الكافية إلسعافه،
ولكنه لم يستجب ويتعاون ،نظرا ً حلالته الصحية
وحالة االختناق واخلوف ،وتقلبت عيناه من شدة
االختناق بعد محاوالت ضربه على جنبه ،ولكن
دون ج��دوى ،ومت االستعانة ببعض الشباب في
اجللسة امل��ج��اورة للمساعدة ،وحتريك ال��رأس
وإيقافه لدفع القطعة عن طريق القفص الصدري».
وتابع« :الرجل كبي ٌر بالسن وظروفه الصحية
ال تساعده بالفعل لكي يتعاون معي ،وساعدوني
الشباب ومتكنا من إيقافه ،لتخرج تلك القطعة من
حلقه ،وفقاً وتطبيقًا ملا تعلمته بدورة السي بي آر،
ومن ثم بدأ يتنفس بشك ٍل طبيعي ولله احلمد بعد
الضغطة الرابعة».
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أكدت التزام املستشفى بنظام رعاية صحية آمنة وعالية اجلودة

مواقيت

الصالة

«املواساة اجلديد» استضاف وفد اللجنة الدولية املشتركة العتماد املنشآت الصحية
اس��ت��ض��اف مستشفى امل��واس��اة
اجل��دي��د ف��ي ال��ك��وي��ت وف���د اللجنة
الدولية املشتركة العتماد املنشآت
الصحية برئاسة الرئيس واملدير
التنفيذي للجنة ب���اوال ويلسون
والدكتور أش��رف إسماعيل العضو
املنتدب للجنة املشتركة الدولية في
ال��ش��رق األوس���ط .وق��دم��ت السيدة
ويلسون جلسة ح��ول «املوثوقية
العالية في الرعاية الصحية».
وألقت ويلسون محاضرة حول
«امل��وث��وق��ي��ة العالية ف��ي الرعاية
الصحية» سلطت فيها الضوء على
معايير ج���ودة اخل��دم��ة الصحية
وأخ��ر املستجدات التي ط��رأت على
اإلع��ت��م��ادات الدولية و املستويات
املختلفة لإلعتماد األمريكي
وأوض��ح��ت أن اللجنة الدولية
املشتركة ه��ي هيئة اإلعتماد التي
تعمل على حتسني سالمة املرضى
ونوعية الرعاية الصحية في املجتمع
ال��دول��ي وه��ي منظمة غير ربحية
مقرها الواليات املتحدة وتعتمد أكثر
من  21000منظمة وبرامج رعاية
صحية أمريكية.
وبينت أن اللجنة الدولية املشتركة
ل�لاع��ت��م��ادات ال��دول��ي��ة ت��ه��دف إل��ى
مساعدة مؤسسات الرعاية الصحية
على أن تكون األفضل نحو التميز
والتطور املستمر في مستوى خدماتها
ومعايير اجلودة وأن تركيز اللجنة
ينصب على حتسني سالمة رعاية
املرضى مع شركائها من خالل تقدمي
خدمات اإلعتماد والشهادات ،وكذلك

البحر

لقطة جماعية خالل استضافة مستشفى املواساة للجنة الدولية املشتركة

م��ن خ�ل�ال اخل��دم��ات اإلس��ت��ش��اري��ة
والتعليمية التي تهدف إلى مساعدة
املؤسسات في تطبيق حلول عملية
ومستدامة ،ملساعدتهم على حتسني
اجل����ودة وال��س�لام��ة وال��ك��ف��اءة في
املمارسات في مجال اجلودة وسالمة
املرضى.
وبينت أن إعتماد اللجنة الدولية
امل��ش��ت��رك��ة  JCIوال��ش��ه��ادات التي
متنحها تعتبر مبثابة إعتمادا ً دولياً
للتصديق على ال��ض��واب��ط وأفضل

املمارسات في مجال اجلودة وسالمة
املرضى في جميع أنحاء العالم.
ومن جهتها تقدمت مديرة اجلودة
ف��ي مستشفى امل���واس���اة  ،شاهينا
ش��ي��خ ب��ال��ش��ك��ر ل��ل��رئ��ي��س وامل��دي��ر
التنفيذي للجنة املشتركة الدولية
ب���اوال وي��ل��س��ون وال��دك��ت��ور أش��رف
إسماعيل العضو امل��ن��ت��دب للجنة
في الشرق األوس��ط وق��ادة اجل��ودة
من املستشفيات العامة واخلاصة
األخ���رى حل��ض��وره��م وال��ت��ي تظهر

إهتمامهم بتطبيق معايير اجل��ودة
وسالمة املرضى.
وف���ي ن��ه��اي��ة احمل���اض���رة تفقدت
الرئيس واملدير التنفيذي للجنة باوال
ويلسون والدكتور أشرف إسماعيل
العضو املنتدب للجنة وأعضاء فريق
إدارة مستشفى املواساة اجلديد.
وأكدت الرئيس واملدير التنفيذي
للجنة ب��اوال ويلسون أن مستشفى
املواساة اجلديد يلتزم بضمان نظام
رعاية صحية آمن وعالي اجلودة.

«ري��زور واير» لعبة على اإلنترنت تسلط
الضوء على «مِحَ ن» املهاجرين

في لعبة «السلك الشائك» (ريزور واير) اجلديدة على اإلنترنت
هناك ثالث مستويات معقدة يتعني على الالعب جتاوزها ..األول
هو الفرار من احلرب في بلده األم ،ثم مراوغة الشرطة وهي جتتاح
مخيمه لالجئني ،وأخيرا عبور النهر مع تفادي جثث من لم يتمكنوا
من الوصول .وفي تلك اللعبة ال ميلك الالعب سوى حياة واحدة
فقط .لكن الفوز ليس هو الهدف من (ريزور واير) كما أن تصميمها
البدائي ال يهدف إلى إرضاء محبي ألعاب الكمبيوتر القدمية.
فاللعبة هي مشروع ملجموعة سلوفينية حلقوق اإلنسان تأمل أن
تزيد من خاللها الوعي باحملن التي يواجهها املهاجرون واليأس الذي
يصيبهم وأن تساعد في حملة إلقناع احلكومة بتفكيك سياج على
احلدود بني سلوفينيا وكرواتيا.
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ويسكنه فسيح جناته

أعلى مد

أدنى جزر

19:28
06:26

12:22
01:05

العظمى

الصغرى

24

13

أثبتت دراسة حديثة أن عملية تدليك القدمني
مل��دة  10دق��ائ��ق ق��د ت��ك��ون الطريقة الفعلية
للوصول إلى القلب ،ألن تدليك القدمني يحفز
إف��راز هرمون «أوكسايتوسني ،»oxytocin
املعروف بـ»هرمون احل��ب» ،وذل��ك بحسب ما
نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وأث��ن��اء ال��دراس��ة ،مت سحب عينات دم من
املشاركني قبل وبعد عملية تدليك القدمني،
حيث مت ق��ي��اس نسبة ال��ه��رم��ون ف��ي ال���دم في
احلالتني .واكتشف القائمون على الدراسة أن
هناك زيادة في «هرمون احلب» في الدم بنسبة
 ،51%خاصة بعد تدليك القدمني باستخدام
اليدين ،بينما زاد الهرمون بنسبة  18%فقط عند
استعمال آلة تدليك القدمني.
ويفسر العلماء ذلك بأن تركيز األعصاب في
منطقة القدمني هي سبب احلس القوي فيهما.
يُذكر أن هرمون «أوكسايتوسني »oxytocin
ي��ف��رزه اجل��س��م بكثرة أث��ن��اء عملية املخاض
والوالدة وكذلك أثناء عملية الرضاعة الطبيعية.

� @abo3asamأبوع�سم
انتصرت السترات الصفراء بينما «العقل السوداء» تبحث عن واسطة معاملة
عالج باخلارج.

 @ladyattornyمي الظاهر
ا َي زمن احنا؟؟؟؟ وشكو يدخلون مبحرم يعني هل احنا أوصياء عليهم ناس
يايني يشتغلون عندهم ظروف معينه!!! وهل الكويتيات مينع عليهم دخول الدول
الثانيه اال مبحرم ؟؟؟

 @bosalman96خالد احمد الكندري
التنمر سلوك يقوم به كثير من الناس دون أن يعرفوا أنه تنمر وأنه سلوك
مشني يدل على عدم التربية ،نحتاج جهات متخصصة في التوعية مبحاربة
ومكافحة التنمر وزرع االخالق الفاضلة خاصة في املدارس.

 @fareah1فارعه ال�سقاف
أناشد كل الكتاب الوطنيني الليبراليني والناشطني في مجال حقوق اإلنسان
املشاركة في إطالق وتبني استقاللية املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

@Alwasatkuwait

تدليك القدمني يحفز إفراز هرمون «أوكسايتوسني »oxytocin

وبحسب موقع ،Daily Medical Info
ف���إن «ه��رم��ون احل����ب» ،أو «أوك��س��اي��ت��وس�ين
 ،»oxytocinهو هرمون تنتجه الغدة النخامية
املوجودة في املخ .وتفرز الغدة النخامية العديد
من األحماض األمينية التي تساعد الهرمون على

القيام بعدة وظائف مثل الشعور والعاطفة،
وهو أيضاً يحفز هرمون األمومة املسؤول عن
اإلجناب والرضاعة الطبيعية ،كما أنه مسؤول
عن االستقرار النفسي .ويوجد الهرمون عند كال
اجلنسني ولكن بنسب متفاوتة.

فنان سوداني يجسد لفتات وتعابير اخليول بخردة احلديد
استطاع الفنان السوداني ،عدالن
ي��وس��ف ،جتسيد لفتات وتعابير
وجه اخليل الشهيرة في سكونها
وحتفزها ونظراتها العميقة التي
خلبت أل��ب��اب الفنانني ل��ق��رون مع
إظهار الرشاقة والتجانس مع العنق
كل بتنسيق فني من قطع متناثرة
من اخل��ردة وقطع غيار السيارات
املستعملة .كما تظهر قصبة األنف
التي تعطي وجه احلصان احلالة
املزاجية التي مير بها.
ص��وام��ي��ل وم�ل�اع���ق وب��ل��ك��ات
ومفكات جسدت وجه احلصان ،أما
العنق الرشيق فاختار له «زنبرك»
ق��دمي��ا م��ق��وس��ا وق��ط��ع «ك��ل��ت��ش»

�إدارة الإعالن
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تدليك القدمني ملدة  10دقائق أفضل
طريقة للوصول إلى القلب
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تكرمي املتميزين علميا عمل إيجابي واحتضان من قبل
سمو أمير البالد وله أثر طيب على املجتهدين ..املشكلة أن
إدارة التميز العلمي فيها «خلبطة» وص��راع غير مبرر..
عشرات اجلهات التي متارس أدوارا ً مشابهة ..مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت لألبحاث العلمية
والنادي العلمي وكل منهم يعزف على نوتته اخلاصة..
وحدوا جهودهم وسخروا لهم اإلمكانات ..
ودمتم!!
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ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر
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أحد تعابير وجه اخليل

السيارة مع «وردة الباللي» فقد
جسد بها صدغ احلصان أعلى الفك

ورغ���م ج��م��ود تلك العناصر ،فقد
أظهرت االنحناءات البديعة في ذلك

�إدارة التوزيع واال�شرتاكات
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اجلزء من وجه احلصان مع تعابير
ال تخطئها العني.
وب���رع ع���دالن ال���ذي ت��خ��رج في
أك��ادمي��ي��ة الفنون ب��ال��س��ودان في
تشكيل اخل��ردة ومخلفات احلديد
وحولها إل��ى أشكال فنية حتاكي
ح���ي���وان���ات ال��غ��اب��ة وط��ي��وره��ا
وزاوحفها .
وفي العام املاضي لفت معرضه
الذي حمل عنوان «قيمة الالشيء»
نظر النقاد داخل السودان وخارجه
فقد وصف الناقد السوداني محمد
م��وس��ى أع��م��ال��ه «باللطائف ذات
أس��ل��وب رشيق كما ه��و احل��ال في
األجسام احلية.
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