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الفاضل  كتب األس���تاذ 
س���امي النصف في جريدة 
»األنباء« مقاال حتت عنوان 
»هل اللقاح هو احلل..؟ االثنني 
انتقد  31 اغسطس املاضي، 
فيه فكرة الدعوة إلى تأجيل 
الدراس���ة أمال ف���ي وصول 
لق���اح االنفلون���زا الوبائي 
H1N1 )انفلون���زا اخلنازير 
التسمية السابقة( مستشهدا 
مبعلومات أوردها من موقع 
على شبكة االنترنت تتضمن 
الناجمة من  سردا لألضرار 
اللقاحات أو التطعيمات على 
صحة البشر، وملا كانت فكرة 
املقال ترمي إلى التأكيد على 

أهمي���ة التعامل العلمي مع ه���ذه األزمة أود أن 
استدرك بعض األمور على ذلك املقال إثراء للنقاش 

العلمي لهذه القضية.
أوال: تزخر ش���بكة االنترنت مبئات املواقع 
الت���ي تعارض فكرة التطعيم كمبدأ وتس���تدل 
على ذلك من أحداث تاريخية وبيانات منشورة 
للمضاعفات اجلانبية لتلك الطعومات وذلك وفق 
قراءة متحيزة لفكرة معارضة املبدأ وذلك ألسباب 
عديدة، وهنا أود أن استرعى انتباه القارئ إلى 
الدراسة املنشورة في مجلة »بحوث االنترنت 
 vaccine criticism on the« الطبية« حتت عنوان

.»world wide web
وهي اكبر مراجعة بحثية في موضوع نقد 
التطعيم ألطباء من جامعة بتسبرغ بالواليات 
املتحدة املنشورة عام 2005م وهي دراسة جديرة 
بالقراءة للمهتمني في هذا املوضوع، فالدراسة 
حذرت املختصني من خطورة تلك املواقع وتأثير 
تلك االدعاءات على اجلمهور وما قد ينجم عنه 
من ارتفاع نسب األمراض املعدية والتي ميكن 
الوقاية منها عبر اللقاحات، كما ناقشت الدراسة 

حجج معارض مبدأ التطعيم والرد عليها.
ثانيا: إن من نافلة القول اإلقرار باس���تحالة 
وجود عقار أو لقاح يخلو من أي عرض جانبي 
او مضاعفة ولذا يعتمد املختصون على مراجعة 
إرشادات الهيئات العلمية املرموقة واملؤسسات 
األكادميية املعروفة بالتزامها بالقواعد واألصول 
البحثية احملكمة واخلاضعة للرقابة واملراجعة 
الدورية من اجل التحقق من سالمة تلك األمصال 
وجتاوز نس���بة منافعها لإلنسان على االضرار 

أو اآلثار اجلانبية منها.

وهن���ا ميك���ن للجمهور 
مراجعة مواقع هيئات مثل 
مراك���ز مكافح���ة األمراض 
والوقاية بأتالنتا )CDC( أو 
مواقع منظمة الصحة العاملية 
لالسترش���اد بالتوصي���ات 
املبنية على األدلة والبراهني 

للقاحات األمصال.
التطعيم  ثالثا: ان فكرة 
ملكافح���ة بع���ض األمراض 
املعدي���ة )وبال���ذات مرض 
التي  اجلدري( م���ن األمور 
تبنتها منظمة الصحة العاملية 
وال أدل على ذلك من حملة 
مكافحة مرض اجلدري ذلك 
امل���رض ال���ذي قضى على 
مليارات البش���ر منذ أالف السنني وعانت منه 
الكوي���ت األمرين في القرن املاضي وكان جناح 
حملة املنظمة في القضاء على املرض منذ ثالثني 
عاما عالمة فارقة في تاريخ منظمة الصحة العاملية 

وردا عمليا على تيار معارض مبدأ التطعيم.
رابعا: وعودة إلى وباء انفلونزا H1N1 لعام 
2009 فان���ه من غير املتوقع وفق اس���تقراءات 
خبراء عل���م الوبائيات أن يح���دث توافر لقاح 
انفلونزا H1N1 في خريف هذا العام )أواخر شهر 
أكتوبر( تغيرا في سلوك انتشار الڤيروس بني 
البشر نظرا حملدودية الكميات املنتجة لسكان 
العالم وحلاجة اجلهاز املناعي في اإلنسان إلى 
فترة زمنية لتكوين األجسام املضادة )فترة ال 
تقل عن 5 أس���ابيع من اجلرعة األولى للقاح( 
أي في شهر ديسمبر )أواخر موسم االنفلونزا( 
وعليه ستظل جدلية تعليق التعليم مستمرة 
خالل األس���ابيع القادمة في ظ���ل توقع ارتفاع 
معدل اإلصابات واحتمالية زيادة نسب الوفيات 
الناجم���ة عنه وارتفاع احل���االت احلرجة التي 
تتطلب عناية خاصة في املش���افي فضال على 
القلق من متحور الڤيروس ومقاومته لألدوية 
املضادة للڤيروسات )تافعلو( كما ظهر ذلك في 
بعض الدول مما سيش���كل حتديا حقيقيا على 
الهيئات الطبية للتعام���ل مع احلاالت املصابة 
باملرض مع التأكيد على أهمية التعامل مع إدارة 
أزمة الوباء وفق قواعد علمية وفنية بعيدا عن 
التس���ييس. كما ستظل مبادئ النظافة والعزل 
والوقاية هي األساس���يات التي ميكن أن تسهم 
في احلد من انتشار الوباء وذلك بعد رحمة اهلل 

تعالى ولطفه بعباده.

جدلية التطعيم وتأجيل التعليم

أكد في جولة ميدانية بمناسبة بدء دوام 24 ألف طالب في 13 مدرسة أجنبية أن 3 مدارس خاصة طلبت تأجيل الدراسة إلى ما بعد العيد

الداحس:ندرس استحداث فترة مسائية لتخفيف الكثافات في الفصول الصباحية

مريم بندق
كش����ف مدير عام االدارة العامة للتعليم اخلاص بوزارة التربية 
محمد الداحس عن دراس����ة تتم اآلن الس����تحداث فترة مسائية في 
املدارس اخلاص����ة بهدف تخفيف الكثاف����ات الطالبية في الفصول 

الصباحية.
وقال الداحس، في تصريحات للصحافيني امس مبناس����بة بدء 
دوام 24 الف طالب وطالبة في 13 مدرسة اجنبية: سيتم اعداد خطة 
العادة توزيع بعض املواد على املعلمني وقد يطلب منهم الدوام في 

الفترة املسائية.
واعلن عن تقدم 3 مدارس خاصة بطلبات لتأجيل الدراسة الى ما 
بعد العيد لعدم وجود االستعدادات املطلوبة وانطالقا من احلرص 

على توفير االشتراطات املعلن عنها ولتجنب االصابة باملرض.
واس����تدرك قائال: اما املدارس التي قمت بزيارتها اليوم )امس( 
فق����د حرص الطلبة على احلضور وبنس����ب عالية، ولم نالحظ او 
نش����هد اي حاالت مصابة النفلونزا اخلنازير، واشار الداحس: اريد 
ان اطمئ����ن االهالي بأن االجراءات املطبقة وف����ق ما هو معمول به 
ويتم تنظيف وتعقيم الفصول الدراسية بشكل دوري ومت توجيه 

الطلبة وارشادهم من خالل املعلمني عن كيفية الوقاية من املرض، 
مشددا على ضرورة التزام املدرس باللوائح والنظم التي مت توزيعها 
وتعميمها على املدرسة واولياء االمور باالستجابة الفورية بالتعاون 
مع ادارة املدرسة في حال اس����تدعائهم للحضور الى املدرسة عند 
ظهور االعراض املرضية عل����ى ابنائهم. وحول االجراءات اخلاصة 
بالطالب، قال الداحس: يجب االلتزام باالرش����ادات التي توصي بها 
ادارة املدرسة من اجل حمايتهم من التعرض للعدوى باملرض والتي 
تشمل التعرف على املرض وماهية انفلونزا اخلنازير وطرق الوقاية 
من املرض واس����تخدام ادوات النظافة كاملناديل الورقية باالضافة 
الى غسل االيدي باس����تمرار في الفرص املدرسية، وعند الوصول 
الى املنزل، واالطالع على نش����رات التوعي����ة واالبالغ عن اي حالة 
مرضية بالفصل للمدرس املس����ؤول مع اخ����ذ االحتياطات الالزمة 
حس����بما هو مذكور في لوحة االرش����ادات عن املرض، اما بالنسبة 
للحاالت املعرضة ملضاعفات املرض عند العدوى، فأكد الداحس ان 
املدارس حصرت احلاالت املعرضة لالصابة مثل املدرسات احلوامل 
والطالب واملدرسني املصابني بأمراض مزمنة )امراض القلب والسكري 
واحلساسية(، اما بالنسبة لتوفير وسائل التوعية، فقد وفرت وزارة 

الصحة بالتنسيق مع وزارة التربية برنامجا توعويا شمل امداد كل 
مدرسة بوسائل التوعية مع بروشورات وملصقات ومطويات لكل 
مدرسة حتت اش����راف نظار املدارس وجلان التوعية الصحية بكل 
منطقة صحية. وقال الداحس ان االستراتيجية الصحية واالستعداد 
ملواجهة م����رض انفلونزا اخلنازير في املدارس اخلاصة مت اعدادها 
عل����ى 7 محاور وهي على النحو التال����ي: اوال اجراءات صحية في 
بيئة املدرسة والنظافة داخل املدارس وتشمل توفير ادوات النظافة 
من محارم ورقية وصابون ومطهرات واستخدام صناديق القمامة 
احملكمة االغالق وتوفير عمالة كافية للنظافة والتهوية داخل الفصول 
وتنظيف اسطح الطاوالت والكراسي، تنمية احلس بالنظافة لدى 
الطالب وتقليل الكثافة الطالبية في الفصول واعادة ترتيب املقاعد 
الدراس����ية داخل الفص����ل الواحد مبا يضمن ع����دم انتقال العدوى 
للطال����ب، اما فيما يتعلق بالعي����ادات الطبية في املدارس فتم ربط 
كل مدرسة مع املركز الصحي الكائن في دائرته والعمل على توفير 
هواتف الطوارئ والطبيب املعالج في املركز الصحي لالستعانة به 
عند الضرورة وتخصيص غرفة خاصة للعزل تتوافر فيها الشروط 
الصحية الالزمة وتوفير عيادة طبية داخل كل مدرسة ان امكن ذلك 

تتوافر فيها جميع املستلزمات الطبية الالزمة للفحص والكشف عن 
االصابة باملرض، مثل اجهزة الفحص احلراري وتوفير كمية مناسبة 
من االقنعة الطبية واملطهرات. وحول االجراءات الصحية اخلاصة 
باملدرس����ني، فيتم املتابعة اليومية لط����الب املدارس داخل الفصول 
واالبالغ عن اي طالب يعاني من ارتفاع في درجة احلرارة وحتويله 
لعيادة املدرسة، ومن ثم حتويله الى املركز الصحي للكشف عن حالة 
ظهور اعراض مشتبهة واالستعانة بالبروشورات والبوسترات التي 
اعدتها جلنة التوعي����ة االعالمية ملكافحة مرض انفلونزا اخلنازير 
كعنصر اساسي للتوعية حتديدا لالذاعات املدرسية وتوعية وتدريب 
املدرسني على كيفية اكتشاف احلاالت والتعامل معها بالتنسيق مع 
وزارة الصحة ودور املدرسني واملشرفني في متابعة اسلوب النظافة 
العامة للمدرسة وابالغ النظار مبالحظاتهم واعداد سجالت وملفات 
خاصة عن الغياب السباب مرضية سواء للطالب او املدرسني والتأكد 
م����ن توافر جميع الش����روط الصحية املطلوبة ف����ي املرافق العامة 
باملدرس����ة، وكما اوصت بها وزارة الصحة، اما االجراءات الصحية 
اخلاصة بأولياء االمور في حال ظهور اعراض االنفلونزا فيجب عدم 

السماح للطالب بالدوام ومراجعة الطبيب فورا.

)محمد ماهر(محمد الداحس خالل إحدى جوالته باملدارس

غرفة عزل داخل احدى املدارس

بقلم: د.خالد الجاراهلل
كلية الطب - جامعة الكويت

جانب من جولة الداحس في احد الفصول

د.حسني اجلزائري متحدثا للصحافيني

الوقاية خير من العالججانب من الطلبة في أول يوم دراسي

دعا المواطنين والمقيمين إلى محاولة االبتعاد عن االماكن المزدحمة

الجزائري: وقف الدراسة لن يحل مشكلة إنفلونزا الخنازير 
والموجة القادمة من الوباء ستكون في فبراير المقبل

جاء في الصيف، وكما رأينا بالدول التي لديها فصل 
الشتاء اآلن بالنصف اجلنوبي من الكرة األرضية، فان 
نسبة الوفيات أعلى بكثير وكذلك املشاكل، وحتى اثنني 
من رؤساء الدول أصيبوا بالڤيروس، وهذا ال يدل على 
أنه لم تتخذ االحتياطات الالزمة، وامنا يدل على عدم 

إمكانية اتخاذ احتياطات متنع نهائيا اإلصابة.
 وأكد أنه حتى اآلن األوضاع باإلقليم جيدة، وقال 
الڤيروس سيستمر معنا، وعندما يأتي الشتاء ستكون 
هناك كمية معقولة من اللقاحات، بحيث نقلل نسبة 
اإلصاب���ات، واملضاعفات، ونح���ن ال نهتم اآلن بعدد 
اإلصابات وامنا نهتم باحلاالت التي أدخلت املستشفى، 
والتي أدخلت كذلك العناية املركزة، والوفيات، أما عدد 
اإلصابات فليس به مش���كلة، وأضاف نرجو حينما 
يأتي الشتاء يكون لدينا التطعيم أو جزء كبير منه، 
ونعطيه للناس األكث���ر حاجة للتطعيم، ثم تتوالى 
الدفعات من الطعوم بحيث نستطيع أن نحمي عددا 
أكبر من السكان، وبعد ذلك سوف يتحول هذا الڤيروس 
إلى ڤيروس عادي مثل اإلنفلونزا العادية، ألن الناس 
سيصبح لديهم مناعة منه، ألن الڤيروس اآلن جديد 
وليس هناك مناعة ضده ألنه لم يصب اجلس���م من 

قبل.
وفي سؤال حول توقع املوجة اجلديدة للڤيروس 
خالل الشهور املقبلة قال نحن نتوقعها بالشهر الثاني 
من العام املقبل »فبراير« وهو موس���م شتاء، والذي 
بطبيعته يجعل االنسان أكثر قابلية اللتهابات اجلهاز 

التنفسي، واإلنفلونزا العادية.
أما عن التوقع باضمحالل املرض قال بحلول العام 
املقبل سيصبح املرض مثله مثل اإلنفلونزا املوسمية، 
وهذا ما نرجوه، ولكن ما نخشاه أن يحدث حتور أو 
ت���زاوج، وان كان اآلن عنده نوع من أنواع انفلونزا 
الطيور، أنه يحدث تزاوج مع جزء آخر من انفلونزا 
الطي���ور بحيث أنه يصبح أكثر فتكا بالناس، فحتى 
اآلن نسبة الوفيات به محدودة وعدد كبير من الناس 
يش���فى من دون عالج، والع���الج متوافر بكل الدول 
واذا أعطى العالج قبل 48 ساعة من بدء املرض، فان 
نسبة النجاح فيه عالية، فإذا ما كان هناك تنبه من 
املواطن ومن العاملني الصحيني، بأنه البد وأن يعطى 
العالج بشكل مبكر والبد من الشك في أي حالة حتمل 
األعراض وبخاصة أن احلرارة في هذا الڤيروس أعلى 
من احلرارة في اإلنفلونزا العادية، وبالتالي احلصول 

املبكر على العالج.

قد تكون مكانا يس���اعد على انتشار العدوى، ولكن 
مثلها في ذلك مثل املوالت، واحملالت التجارية الكبيرة 
وأماكن مباريات الكرة، وأماكن التجمع حتى املساجد، 
فهل نوقف كل هذه األمور وتتوقف احلياة العملية؟ 
أم تستمر ويذهب األبناء إلى الدراسة كوضع عادي، 
واذا ما حدثت اصابة في أحد الفصول سيكون هناك 
إجراء وتصرف إزاء هذا الفصل، ولو كان هناك عدد 
كبير من الفصول باملدرسة سنوقف املدرسة خلمسة 
أيام أو أسبوع، ولكن ايقاف الدراسة أو تأجيلها لن 
يحل مشكلة إطالقا، فالتأجيل إلى متى؟ هذا السؤال لن 
جند إجابة عنه، وإذا ما أوقفنا الدراسة هل نستطيع 
أن مننع كل التجمعات نهائيا؟ اذن ليس هناك فائدة 

خاصة من هذا املوضوع.
وأشار اجلزائري إلى أن عدد احلاالت بدأ في النزول، 
وقال ان هذا يعني أننا وصلنا إلى القمة وبدأ االنخفاض، 
وحتى باملكس���يك بدأ االنخفاض، بينما هناك الكثير 
من الدول في املنطقة مازالت في مرحلة الصعود، ولم 

تصل بعد إلى مرحلة االنخفاض.
وأشار إلى أن التخوف من الڤيروس كان يتمثل في 
وجوده خالل فترة الشتاء، ولكن نحمد اهلل على أنه 

حنان عبدالمعبود
أعرب مدير منظمة الصحة العاملية إلقليم ش���رق 
املتوسط بالقاهرة، د.حسني اجلزائري عن سعادته 

بزيارته الكويت مرة أخرى.
وقال لقد اطمأننت على الوضع بعد دراس���ته مع 
اإلخوة بوزارة الصحة، وكذلك كان هناك مستش���ار 
من منظمة الصحة العاملية بالكويت ملدة ثالثة أيام، 
زار فيها مختبرات ال���وزارة واملراكز الصحية، وكل 
اجله���ات ذات العالقة وأكد اجلزائري في كلمته التي 
ألقاها خالل املؤمتر الذي عقد صباح أمس مبقر الوزارة 
أن الوضع جيد، موضحا أنه بطبيعة احلال الكويت 
معرض���ة لوباء انفلونزا H1N1 مثله���ا مثل أي دولة 
أخرى وليس لها وضع خاص، والبعض كان يعتقد 
أنه كان باالمكان منع دخ���ول الڤيروس إلى بلد من 
البلدان، ولكن كل ال���دول املتقدمة وصلها الڤيروس 
حيث انتش���ر من الواليات املتحدة األميركية وكندا، 
إلى أستراليا ونيوزيلندا، واليابان، مرورا مبختلف 
الدول، وليس هناك دولة حت���ى اآلن لم يصلها هذا 
الڤيروس، الذي يعد وصوله أمرا متوقعا، واملهم الذي 
نحاول عمله في دول العالم املختلفة هو محاولة تقليل 
عدد االصابات إلى أقل عدد ممكن، وتقليل املخالطات 
وبالتال���ي املضاعفات، وباألخص الوفيات، وهذا هو 
املطل���وب، والذي البد من التع���اون فيه مع املواطن 
العادي الذي ليس من الضروري أن يذهب إلى األماكن 
الت���ي بها ازدحام كبير اال اذا كان عمله يتطلب ذلك، 
فنحن ال مننع���ه من اخلروج ولكن اذا لم يكن هناك 
متطلب لعمل ذي قيمة فليس من الضروري أن يذهب 

االنسان إلى هذه األماكن.
وأفاد اجلزائري بأن أكثر العوامل املس���اعدة على 
انتقال الڤيروس هو اللمس، فاالنسان بطبيعة احلال 
من وقت آلخر يقوم بحك أنفه، وعينيه، وكلما صافح 
ش���خصا ما واذا ما كان هو أو ذاك الشخص مصابا 
بالڤيروس فسرعان ما تنتقل العدوى، ونحمد اهلل على 
أن هذا الڤيروس عادة ال ينتقل عن طريق الهواء واال 
كان انتشاره أكثر بكثير من ذلك، فاذا ما أخذنا هذه 
االحتياطات بعني االعتبار طول الوقت فان هذا سيقلل 
من انتشاره كثيرا، وال ننسى أن في دول اخلليج عادة 
تقبيل األنف وهذا ما يعد أفضل الطرق لنقل الڤيروس 
مباش���رة، فأرجو أن نتنازل عن هذه الطريقة لفترة 

كافية حتى نتخطى االصابة بالڤيروس.
وعن مسألة تأجيل الدراسة قال اجلزائري ان املدرسة 

 مريم بندق
علمت »األنباء« ان االحتاد الكويتي ألصحاب 
املدارس اخلاصة سيقدم كتابا لوزارة التربية 
اخلميس املقبل يتضمن أن تأجيل الدراسة 
في املدارس اخلاصة لرياض األطفال يتسبب 
في خس���ائر مادية كبيرة ألصحاب املدارس 
في ظل استمرار حتميل أصحاب هذه املدارس 

بدفع رواتب الهيئة التعليمية.
وقالت مصادر ل� »األنباء« انه من األهمية 
الكبيرة عدم الطلب م���ن املدارس اخلاصة 
اعادة جزء من الرس���وم الدراس���ية ألولياء 

األمور، مش���يرة الى انه في هذه احلالة قد 
تضطر املدارس الى طلب تعويض من وزارة 

التربية.
ال���ى ذلك اعلن مدير ع���ام اإلدارة العامة 
للتعليم اخلاص محمد الداحس انه س���يتم 
فتح باب قبول طلبات التسجيل في صندوق 
دعم التعليم 13 اجلاري ألبناء غير محددي 
اجلنسية على ان يتم استقبال طلبات ابناء 

الوافدين بعد اجازة العيد مباشرة.
وأوضح الداحس ان االدارة ستس���تقبل 

طلبات اجلدد واالضافات.

صندوق دعم التعليم يستقبل طلبات البدون 
13 الجاري والوافدين بعد العيد

اتحاد المدارس: إعادة الرسوم الدراسية تتسبب في خسائر كبيرة


