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آالء خليفة
أعلن الناطق الرسمي باسم 
اللجنة االعالمية حلملة التصدي 
 ،H1N1 ملرض انفلونزا اخلنازير
مدي���ر ادارة العالق���ات العامة 
واالعالم بجامعة الكويت فيصل 
مقصي���د في تصري���ح خاص 
ل�»األنب���اء« ان جامعة الكويت 
بانتظار وصول لقاح انفلونزا 

اخلنازير جلامعة الكويت.
لق���د قمنا  وق���ال مقصيد: 
مبخاطبة وزارة الصحة االسبوع 
املاضي بناء على مقترح اللجنة 
العليا للتصدي ملرض انفلونزا 

اخلنازير بجامعة الكويت، لتوفير العدد الكافي 
م���ن التطعيمات ضد م���رض انفلونزا اخلنازير 
وذلك لتطعيم االسرة اجلامعية املكونة من الطلبة 

واالساتذة واالداريني.
موضحا ان الدفعة االولى التي وصلت لوزارة 
الصحة من اللقاح محدودة وقررت الوزارة اعطاءها 
للفئات صاحب���ة االولوية في ذلك وهم احلجاج 

واصحاب االمراض املزمنة.
وتابع قائال: وطالبنا من وزارة الصحة ان تكون 
هناك اولوية ايضا لتطعيم االس���رة اجلامعية، 
ورأينا انه���م بدأوا صباح امس بتطعيم احلجاج 
واصحاب االمراض املزمنة ونحن بانتظار وصول 
اللقاحات للجامعة حتى يقوم مركز العلوم الطبية 

بتطعيم االسرة اجلامعية.
وم���ن ناحية اخرى بني مقصيد ل�»األنباء« ان 
االجتماعات مستمرة بني املسؤولني في كلية الطب 
ومركز العل���وم الطبية وبني وزارة الصحة، فقد 
كان هناك اجتماع ي���وم االثنني املاضي للوقوف 
على اخر املس���تجدات للتصدي ملرض انفلونزا 

اخلنازير.
وحول مطالبة جامعة الكويت بتوفير اللقاحات 
لالسرة اجلامعية، اوضح مقصيد ان اجلامعة لم 
يصلها الرد حتى االن من وزارة الصحة ولكن مادام 
ان اللقاحات وصلت للوزارة وبدأت في توزيعها 
على املراكز الصحية فنتوقع ارسال لقاح انفلونزا 

اخلنازير للجامعة في اقرب وقت ممكن.

وحول مدى انتشار املرض 
الكوي���ت حتى وقتنا  بجامعة 
هذا، قال مقصيد لقد كانت هناك 
حاالت مت اكتشافها ولكنها مثلت 
للشفاء وشفيت متاما، مؤكدا ان 
الوضع مس���تقر متاما بجامعة 

الكويت.
وعلى صعيد متصل وضح 
مقصيد ان اللجنة العليا للتصدي 
ملرض انفلونزا اخلنازير بجامعة 
الكويت تعقد اجتماعات اسبوعيا 
وبش���كل دوري ف���ي نهاية كل 
اس���بوع للتعرف عل���ى اخر 
املس���تجدات ودراسة الوضع 
العام ملدى انتشار املرض بجامعة الكويت، مؤكدا 
ان االجتماعات االخيرة تؤكد ان الوضع مستقر 

متاما.
واردف مقصيد قائال: نحمد اهلل ان االنتخابات 
الطالبية للجمعيات والروابط بجامعة الكويت مرت 
بسالسة نظرا ملا يتمتع به طلبة وطالبات جامعة 
الكويت من وعي كبير، مشيرا الى ان ما قامت به 
جامعة الكويت من توفير ارشادات في جميع كليات 
اجلامعة حول كيفية الوقاية من مرض انفلونزا 
اخلنازير ساهم كثيرا في ارتفاع الوعي بني الطلبة 
والطالب���ات، كما ان اجلامعة وفرت مواد لتعقيم 

اليدين على مستوى كليات اجلامعة.
كما ان اجلامعة ف���ي الفترة احلالية حريصة 
على اقامة الندوات التوعوية في مختلف الكليات 
لتسليط الضوء على طبيعة املرض وكيفية الوقاية 
منه وذلك بالتعاون بني كلية الطب واملس���ؤولني 
ف���ي وزارة الصحة، وأكد بانه حتت رعاية عميد 
كلية التربية د.عبدالرحمن االحمد تنظم محاضرة 
كبرى اليوم االثنني بعنوان »انفلونزا اخلنازير 
بني التهوين والتهويل« وسيحاضر فيها د.صبري 
الدمرداش في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا في 
قاعة خالد املذكور بكلية الشريعة بجامعة الكويت. 
كما ان العيادات الطبية تعمل على سد النواقص 
التي كانت موجودة باالسبوع االول من الدراسة، 
آمال ان يبقى الوضع مستقرا بجامعة الكويت بني 

جميع افراد االسرة اجلامعية.

هادي الشمريزهرة عليأبونوافساره عبداحملسنجواد جعفر

فيصل مقصيد

بين الخوف من المضاعفات والتردد في التطعيم المضاد

مواطنون يتساءلون: لقاح إنفلونزا الخنازير وقاية أم مخاطرة؟!

ندى أبونصر
ناقوس اخلطر يدق واحليرة 
س����يدة املوقف، والس����ؤال الذي 
يطرح نفسه عند الناس هل نعطي 
أطفالنا لق����اح انفلونزا اخلنازير 
ام ال، ورغم تأكيد وزارة الصحة 
سالمة اللقاح وحرصها على توفيره 
للجميع ورغم كل رسائل التطمني 
فإن هناك الكثير من الناس الذين 
يخشون على أنفسهم وأطفالهم من 
مضاعفات التطعيم ونظرا ألهمية 
العديد  املوضوع أجرت »األنباء« 
من اللقاءات لترصد آراء املواطنني 
عن مدى تخوفهم أو تأكيدهم إعطاء 
أطفاله����م اللقاحات فمنهم من أيد 
ومنه����م من عارض، وكانت اآلراء 

متباينة وفيما يلي لتفاصيل:
في البداية أكدت أم عبداهلل انها 
متخوفة جدا م����ن لقاح انفلونزا 
اخلنازير وانها س����معت كثيرا ان 
له العديد من األعراض اجلانبية 
سواء من وس����ائل اإلعالم أو من 
االنترن����ت والكثير م����ن األطباء 
الذين ال يؤي����دون ان تعطى مثل 
هذه اللقاحات لعدم ثقتهم بنتائجها 
وكونها غي����ر مجربة على نطاق 
واسع، فالثقة متزعزعة وبالتالي 
فاملس����ألة ال تخلو من املخاطرة. 
وزادت انه في حال كان هناك وعي 
كاف ل����دى الكبار وزودنا أطفالنا 
التي يجب ان  ببعض املالحظات 
يتبعوها سواء في املدرسة أو في 
أماكن األلعاب وغيرها سنتجنب 

املرض.
من جانبها، قالت زهرة علي انها 
ليست ضد لقاح انفلونزا اخلنازير 

ه����ذا املصل والدول����ة لن تعرض 
الش����عب إلى اخلط����ر اذا لم تكن 
واثقة من آثار هذه اللقاحات التي 

ستعطى للمواطنني.
بينما سارة عبداحملسن قالت 
في بادئ األمر كنت متشجعة جدا 
ألن أعطي اللقاح ألطفالي في حال 
توافره، لكن عندما قرأت وسمعت 
ع����ن املضاعفات الس����لبية لتلك 
اللقاح����ات أصبحت خائفة وغير 
مطمئنة وفي حيرة من أن اعطي 
اللقاح ألطفالي أم ال. وزادت سارة 
أتوقع ان الوقاية وأخذ االحتياطات 
الالزم����ة في اس����تعمال املعقمات 
املنزل واملدرس����ة  واملطهرات في 
وتوعية أطفالنا بضرورة غس����ل 
األيدي، وتعقيمها كاف ألن يجنبنا 
املرض مع ضرورة عدم ارس����ال 
األهالي ألطفالهم في حال ظهرت 
عليه����م أي أعراض م����ن أعراض 
االنفلونزا حفاظا على س����المتهم 

وسالمة اآلخرين من األطفال.
وأضافت ان الضجة التي أثارتها 
وسائل اإلعالم عن مرض انفلونزا 
اخلنازير جعلت الناس في تخوف 
كبير وما نشر على االنترنت جعلنا 
في تخوف أكبر وأصبحنا في حيرة 

من نصدق ومن نكذب.
اما من جهة جواد جعفر فقد اكد 
ان احلكومة تريد مصلحة الشعب 
وانها لن تأت����ي باللقاحات اذا لم 
تكن واثقة من ايجابيتها. وتابع انا 
من املؤيدين لهذا اللقاح ألنه يقي 
أطفالنا من املرض ألن الوقاية غير 
كافية في حل هذه املش����كلة وهذا 

الوباء الذي يهدد العالم بأكمله.

اذا لم تكن له أي مضاعفات، وزادت 
ان ما يخفينا هو اآلثار اجلانبية 
الكثيرة التي سمعنا عنها مثل قلة 
املناعة ومرض الزهامير وهشاشة 
العظام، وكما يقال أطفالنا فلذات 
أكبادن����ا ونحن ف����ي غنى عن أن 
نعرضهم ألي مضاعفات محتملة 
ألنه بكل صراح����ة ثقتنا باللقاح 

متزعزعة.
اما رباب ميرزا فأكدت انه يجب 
ان تك����ون هناك توعية كافية من 
وزارة الصحة تطمئن الناس جتاه 
هذه اللقاحات، ألننا في حيرة من 
أمرنا وباألخص بعد سماعنا الكثير 
من األخبار في العديد من وسائل 
اإلعالم واألطب����اء عن املضاعفات 
اخلطيرة له����ذه اللقاحات ونحن 
بحاجة ملن يكش����ف لنا ويؤكد ان 
هذه األخبار مجرد اشاعات واخبار 
مغلوطة أو هي حقائق معتمدة من 

مصادر علمية.
بينما س����اجدة أبودهام قالت 

في حال عممت هذه اللقاحات على 
املدارس فيجب عل����ى األهالي ان 
يكونوا على ثقة بأن هذه اللقاحات 
لن تلحق أي ضرر بأطفالهم وهذه 
الثقة ال تتكون إال اذا قامت وزارة 
الصحة بالتوضيح الشامل لألهالي 
عن نوع هذا املصل الذي سيعطى 
وان يؤك����د األطب����اء لن����ا ان هذا 
اللقاح ليس مجرد مؤامرة جتارية 
لديها أهداف خاصة وأطفالنا هم 

الضحية.
من جانبه، أكد هادي الشمري 
انه يجب االت����كال على اهلل وانه 
يجب ان يكون إمياننا قويا وعدم 
التش����كيك مبا تراه احلكومة في 

مصلحتنا ومصلحة عيالنا.
وزاد قائال: »ال نستطيع ان نعتمد 
كليا على املعقمات ووسائل الوقاية 
لتجنب املرض بل هناك ضرورة 
ملحة ألخذ اللقاحات الالزمة ألن 
االحتياطات ووسائل الوقاية اذا لم 
تكن بالتوازي مع اللقاح فلن تضمن 

لنا النتائ����ج املكفولة واملضمونة 
وسنعرض أطفالنا للخطر باألخص 
عند احتكاكهم بالكثير من األطفال 
اآلخرين في املدرس����ة، والذين ال 
نضمن انهم يتبعون االرش����ادات 
الالزمة كالعطاس وغيره، إضافة 
الى انتق����ال العدوى من طفل الى 
آخر وباألخص ان األطفال مناعتهم 

ضعيفة ومعرضون للمرض.
من جهته، أكد أبونواف ان اللقاح 
ضروري وهو ملصلح����ة أطفالنا 
وتاب����ع قائال: »اهلل يعز احلكومة 
التي توفر لنا كل ما في مصلحتنا 
وفائدتن����ا«. وزاد انه صحيح ان 
هناك بعض التخوفات لدى الناس 
ولكن احلكوم����ة أبخص ألنها لن 
تأتي بعالج من دون ان تكون واثقة 
من ان ليست لديه آثار أو اضرار 
جانبية. وأضاف ان املختبرات في 
الكويت من أفضل املختبرات في 
دول اخلليج العربي ويستطيعون 
ان يكتشفوا مدى خطورة أو فائدة 

الجامعة مستمرة في تقديم الندوات التوعوية والوضع حتى اآلن مستقر

مقصيد لـ »األنباء«: ننتظر وصول اللقاحات 
لتطعيم األسرة الجامعية ضد إنفلونزا الخنازير

اجتماع لوكالء صحة »التعاون« حول »إنفلونزا الخنازير«
مس��قط � كونا: بدأ في س��لطنة عمان امس اجتماع 
وكالء وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية والذي يستمر يوما واحدا حول مرض انفلونزا 
اخلنازير. وفي بداية االجتماع ألقى وكيل وزارة الصحة 
للشؤون الصحية د.احمد بن محمد السعيدي كلمة قال 
فيها »لقد ش��هد العالم منذ ابريل املاضي انتشار ساللة 
انفلونزا اخلنازير كوباء عاملي لم يصب البش��ر من قبل 
مسببا الكثير من اإلصابات والوفيات خاصة بني الفئات 
األكثر عرضة للمخاطر ما اوجد حتديا عامليا يواجه النظم 

الصحية«. واضاف الس��عيدي »ان دول مجلس التعاون 
اخلليجي لم تكن مبنأى عن ذلك شأنها في ذلك شأن دول 
العالم األخرى »مبينا ان هذا املرض هو مرض جديد وغير 
مفهوم بشكل كامل«. وفي السياق ذاته ذكر السعيدي »ان 
االجتماع االستثنائي األول ملناقشات تطورات انفلونزا 
اخلنازي��ر الذي عقد بالكويت في 15 اغس��طس املاضي 
وبرعاية وزير الصحة د.هالل الساير وبدعوة من املدير 
العام للمكتب في الكويت كان فرصة طيبة لتبادل املعلومات 

وخرج بتوصيات واجراءات وقائية وعالجية.

 C.D توجيه حاسوب الفروانية ينتج
للتوعية بإنفلونزا الخنازير

حتت رعاي���ة مدير عام منطقة الفروانية التعليمية يس���رى 
العمر انتج التوجيه الفني للحاس���وب باملنطقة من خالل فريق 
عمل يتكون من املوجه الفني االول للحاسوب علي احمد ابوزيد 
وموجهي احلاس���وب نبيل عبداهلل يوس���ف، وابتسام يوسف 
باش قرص���ا مدمج����ا )C.D( بعن������وان: »طاع���ون العص���ر.. 
انفلون���زا اخلن��ازير  A/H1N1« احتوى على موضوع���ات متكاملة 
تفاعلي���ة ومدعمة بالصور الثابت��ة واملتحرك�ة تتعل�ق بالتعري�ف 

بامل��رض.


