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شهاب: احذروا من المبيدات الحشرية
حذر الصيدلي عقيل شهاب من مركز السموم واملعلومات الدوائية 
واألبحاث في مستشفى األميري من استخدام املبيدات احلشرية، مشيرا 
الى انه اذا مت اس����تعمالها بوجود االم احلامل خالل الش����هور الثالثة 
األولى من احلمل، فسيؤدي الى اصابة اجلنني الذكر بتشوهات خلقية 
Hypospadias، كما أنها تسبب أمراضا أخرى مثل مرض البراكنسون، 

ومرض السكر.
وأضاف في تصريح صحافي أن األبحاث العلمية أكدت أن العيب 
الوالدي، الذي يحدث لألطفال جراء املبيدات احلشرية يؤثر في أربعة 
من كل 1000 طفل ذكر، يتضمن قصر في منو اإلحليل، وهو اإلنبوب 

الذي يحمل البول من املثانة الى فتحة القضيب.
ودعا شهاب الى عدم التعرض الى هذه املبيدات احلشرية، والتقليل 
منه����ا ملا لها من اضرار ممكن أن ت����ؤدي االصابة بها الى مخاطر على 
امل����دى البعيد. وذكر ان الكثير من املنظمات الطبية والبيئية املعنية 
بسالمة اإلنس����ان والبيئة حذرت ملرات ال تعد وال حتصى من اضرار 
ومخاطر املبيدات احلشرية على اإلنسان باألخص، والبيئة بشكل عام، 
وقامت بعمل دراسات كثيرة تؤكد حدوث طفرات جينية سيئة لإلنسان 
على املدى البعيد، مبينا ان هناك تقريرا نشر في بداية ديسمبر على 
اإلنترنت في مجلة الطب املهني والبيئي، يؤكد ان اس����تعمال مبيدات 
احلشرات في الشهور األولى الثالثة من احلمل ارتبط بزيادة اخلطر 
بنسبة 81% الفتا الى ان الدراسة لم تفحص نوعا معينا او محتوى من 
مبيدات احلشرات املنزلية ولكن االستنتاجات كلها تشير إلى ضرورة 

احلذر عند التعامل مع اي مواد كيماوية خالل فترة احلمل األولى.
واوض����ح ان االطفال هم أكث����ر عرضة لآلثار الض����ارة للمبيدات 
احلشرية، مؤكدا ان هناك دراسات وجدت ارتفاعا في حاالت االصابة 
بس����رطان الدم والتش����وهات اخللقية في األطفال الذين يعانون من 
التعرض للمبيدات احلشرية في وقت مبكر، وفقا ملجلس الدفاع عن 
املوارد الطبيعية األوروبية. واكمل انه غالبا ما تستخدم هذه املبيدات 
لتخليص املباني املدرسية من القوارض واحلشرات واآلفات، مشيرا 
الى ان اطفال املدارس وأعضاء هيئة التدريس معرضون ملس����تويات 

عالية من املبيدات احلشرية ومواد التنظيف.
وقال ان هناك دراسات جترى مراجعتها اآلن تشير الى التأثيرات 
الس����مية العصبية من مبيدات الفوس����فات العضوي في املستويات 
املس����موح بها على تطوير احليوانات، مبا فيها ع����دد أقل من خاليا 
األعص����اب، وانخفاض أوزان املواليد. وبني ان هناك دراس����ة جديدة 
أجرتها مدرسة هارفارد للصحة العامة في بوسطن، اكتشف من خاللها 
ان 70% معرضون لإلصابة مبرض باركنسون لألشخاص املعرضني 
ملستويات منخفضة من املبيدات احلشرية. واشار شهاب الى ان هناك 
مخاوف من ان املبيدات احلش����رية التي تستخدم ملكافحة اآلفات على 
احملاصيل الغذائية تش����كل خطرا على الناس الذين يستهلكون تلك 
االطعمة، موضح����ا ان من هذه املخاوف ان املواد الغذائية العضوية، 
وكثيرا من احملاصيل الغذائية مبا في ذلك الفواكه واخلضار حتتوي 
على بقايا مبيدات اآلفات ومواد كيميائية حتى بعد غسلها او تقشيرها، 
بسبب ان اغلب املبيدات الكيماوية املستخدمة مقاومة لالنهيار لفترات 
طويل����ة، مبا معنى ان مفعولها طويل وقد تبق����ى في التربة واملياه، 
وبالتال����ي في املواد الغذائية، الفتا الى ان كل هذا من اجل توفير املال 

وهذا كله ينعكس سلبا على صحة املستهلكني.

الفالح: برنامج طموح لوزارة الصحة 
لتطوير الخدمات الصحية في البالد

السبتي: كاميرات فحص قاع العين
ساهمت في تقليل عمليات الليزر لمرضى السكر

قال رئيس وحدة الش���بكية في مركز البحر 
للعي���ون د.خالد الس���بتي ان كاميرات فحص 
قاع العني املس���تخدمة في املراكز الصحية في 
البالد ساهمت في تقليل عمليات الليزر ملرضى 
السكر بنسبة تتراوح بني 7 و 15% خالل خمس 

سنوات.
وأوضح الس���بتي في تصريح ل� »كونا« ان 
هذه الكاميرات التي يبلغ عددها نحو 22 كاميرا 
تبرعت بها االمانة العامة لالوقاف ومت ربطها بني 
املراكز الصحية ومركز البحر للعيون بالتعاون 
مع البرنامج الوطني ملكافحة السكر، الفتا الى ان 
الكاميرات أثبتت كفاءتها في اكتشاف مضاعفات 

مرض السكر على العني بنسبة %93.
وذكر انه قام بنشر دراسة خاصة عن كفاءة 
هذه الكاميرات ودورها في احلد من مضاعفات 
مرض السكر على العني في احدى اكبر مجالت 
السكر العاملية في الواليات املتحدة، مشيرا الى 
ان مرض الس���كر يؤثر بشكل كبير على جميع 
أجزاء العني، خاصة الشبكية والتي قد تؤدي الى 
فقدان البصر في حال تأخر عالجه واكتشافه.

واكد د.السبتي ان العالج في احلاالت املبكرة 
يحافظ على صحة النظر بشكل أفضل من احلاالت 
املتقدمة واملتأخرة الت���ي قد تؤدي الى تدهور 

صحة العني والنظر لدى مريض السكر.

املتابعة املعتمدة مبينا ان تقييم 
خطط العمل وآليات التنفيذ من 
جهات خارجية محايدة يعد من 
أساسيات التخطيط االستراتيجي 

السليم.
واكد الفالح اهمية التعاون بني 
كل اجله����ات احلكومية واألهلية 
من أجل تطوي����ر نظام اخلدمات 
البالد بشكل شامل  الصحية في 
لضم����ان تقدمي خدم����ات صحية 
عالية اجلودة والكفاءة للمواطنني 
واملقيمني. كما اكد استعداد وزارة 
الصحة لتقدمي العون واملساعدة 
لكل اجلهات املعنية التي تقدم 
اخلدم���ات الصحية، مضيفا ان 
تع���اون القائمني عل���ى النظام 
الصحي من خالل جميع اجلهات 
في الدولة سواء في القطاع العام 
أو اخلاص وبشكل متكامل يساعد 
على تطوير ج���ودة اخلدمات 

الصحية املقدمة.

واض���اف د.الفالح انه متت 
دعوة خب���راء منظمة الصحة 
العاملية لزيارات ميدانية خاصة 
التخطيط الصحي  في مج���ال 
واقتص���ادات الصح���ة لتقييم 
اخلط���وات املتبعة ف���ي تنفيذ 
برنام���ج عمل ال���وزارة وآلية 

ق���ال وكي���ل وزارة الصحة 
املس���اعد للتخطيط واجلودة 
الفالح ان برنامج عمل  د.وليد 
وزارة الصح���ة يع���د برنامجا 
طموحا يهدف لتطوير اخلدمات 

الصحية في البالد.
واكد د.الفالح، في تصريح 
للصحافيني، ان الوزارة حريصة 
على تنفيذ هذا البرنامج بوضعها 
آلية ممتازة ملتابعة تنفيذ برنامج 
العمل مبش���اركة كل القطاعات 
في الوزارة بهدف تقدمي خدمات 
صحي���ة متمي���زة للمواطنني 

واملقيمني في البالد.
وذكر ان الوزارة لن تكتفي 
بالكف���اءات العاملة في الصحة 
بل خاطبت وزارة املالية لفتح 
الدولي  البنك  التعاون مع  باب 
لالس���تفادة م���ن خبرات���ه في 
مجال متويل اخلدمات الصحية 

ومنظومة التأمني الصحي.

د.وليد الفالح

)أحمد باكير(وزير الصحة يتحدث للصحافيني وإلى جواره د.إبراهيم العبدالهادي ويستمع إلى جريح ميني آخر د.هالل الساير يطمئن على صحة أحد اجلرحى اليمنيني

حنان عبدالمعبود
اعلن وزير الصحة د.هالل الساير ان 
الوزارة مس����تعدة الستقبال 20 جريحا 
عراقيا سيصلون البالد غدا الثالثاء لتلقي 
العالج في مستشفيات الكويت، مشيرا 
الى ان الوزارة ليس لديها اي مش����كلة 
في عالج ه����ؤالء اجلرحي نظرا لتفعيل 

املستشفيات خلطط الطوارئ لديها.
واضاف الساير عقب تفقده مساء امس 
اجلرحى اليمنيني في مستشفى الصباح ان 
استقبال هؤالء اجلرحى من اليمن الشقيق 
جاء بناء على رغبة اميرية سامية حيث مت 
استقبال 20 جريحا للعالج في مستشفيات 
وزارة الصحة. وقال ان اجلرحى موزعون 
على مستش����فيات الصباح وابن سينا 

والرازي واالميري والصدري، مش����يرا 
الى ان البعض منهم اجريت لهم عمليات 
جراحية والبعض اآلخر س����يتم اجراء 
عمليات لهم ف����ي غضون االيام املقبلة. 
واشار الى ان معظم االصابات كانت ناجمة 
عن ش����ظايا وألغام وبتر في االطراف، 
موضحا ان البعض من هؤالء اجلرحى 
سيتم تركيب اطراف صناعية له. وقال 
الساير: نتوقع موجة جديدة من انفلونزا 
اخلنازير وارتفاع معدالت االصابة باملرض 
خالل الشهر املقبل، مشيرا الى استعداد 
الوزارة لهذا وانه لدينا اخلطط ملواجهة 
ذلك. ودعا الساير املواطنني واملقيمني الى 
اخذ اللقاح ضد هذا املرض النه يقيهم من 

االصابة بانفلونزا اخلنازير.

الساير: نتوقع موجة جديدة من إنفلونزا الخنازير وارتفاعاً في اإلصابات الشهر المقبل
دعا المواطنين والمقيمين إلى أخذ اللقاح.. وكشف عن استعداد »الصحة« الستقبال 20 جريحًا عراقيًا غدًا الثالثاء

انعكاس����ا حقيقيا لواقع املرض 
بني املواطنني أو الوافدين، مبينا 
ان هناك صعوبة في احلصول ع لى 
انه ال توجد  املعلومات، خاصة 
احصاءات مناس����بة باحلاسوب 
ف����ي وزارة الصحة على ش����كل 
جداول عامة، ويعود ذلك لضعف 
املعلومات االلكترونية التي تقوم 

على املقارنة.
وأشار كذلك الى عدم وجود 
ادنى دراسات وطنية على مستوى 
ڤيروسي» C وB «في الكويت، وان 
االحصاءات والتقارير املقدمة من 
وزارة الصحة ال ميكن ان تعطي 
نسبة مئوية عن اعداد املصابني 

احلقيقية.

ذاكرا ان املعلومات املتوافرة في 
مختبر الصحة العامة واخلاصة 
باحلاالت الوبائية ونظام الرصد 
للح����االت املتواف����ر حاليا غير 
مالئمني، وذلك يع����ود الى عدم 
توافر نظام معلومات باحلاسب 
اآللي، مما يسهل احلصول على 
املعلومات اخلاصة باحلاالت مما 
ينتج عنه اعاقة احلصول على 
االحصاءات وحتليلها، وذكر ان 
نظام املعلومات احلالي يتم بشكل 
يدوي، حيث تسجل احلاالت يدويا 
مما يزيد من ارتفاع نسبة االخطاء 

في النتائج.
كما بني ان النظام املعلوماتي 
احلال����ي غير مناس����ب ليعطي 

عدد حاالت التهاب الكبد الڤيروسي 
عند الكويتيني، الفتا الى خطورة 
انتشار عدوى التهاب الكبد خاصة 
»A وE« بني الكويتيني بس����بب 
زيادة عدد الوافدين القادمني من 
بعض الدول التي تنتشر فيها هذه 
الڤيروسات وعملهم في حتضير 
االطعمة باملطاعم، وكثرة سفر 
الكويتيني ايضا الى هذه الدول 
وتناولهم االطعمة هناك، ونصح 
ب����أن يتم التطعي����م للكويتيني 
 »A« اللتهاب الكبد الڤيروس����ي
 »E« بينما يتم التطعيم لاللتهاب

حني يتوافر الطعم اخلاص به.
وش����دد على ض����رورة عمل 
الكتروني،  نظ����ام معلومات����ي 

وكذلك وقاية اآلخرين من االصابة 
بالعدوى ان كان مرضه معديا.

كما اشار في تقريره الى ارتفاع 

دومنا تأخير للوقوف على احلالة 
الدقيقة للمريض واعطائه العالج 
املالئم قبل خروجه من املستشفى، 

املرضى في مستشفى االمراض 
السارية، وذكر انها تتأخر كثيرا، 
موضحا ان العينات يتم ارسالها 
الى مختبر الصحة العامة، والذي 
بدوره يتأخر في ارسال النتائج، 
مما ينتج عنه عدة امور سلبية 
من اهمها تأخ����ر العالج املالئم 
للمريض ومرضه، وكذلك الوقاية 
اذا كان معديا،  وانتشار املرض 
وقد ينتج ايضا خروج املريض 
من املستشف ى قبل ظهور النتائج، 
واقترح د.محمد توسعة املختبر 
املوجود في مستشفى االمراض 
الس����ارية حتى يتمكن االطباء 
الذي����ن يتابعون حاالت املرضى 
من معرفة نتائج الفحص بسرعة 

الى نظام فح����ص التهاب الكبد 
 B( الوبائي لدى العمالة الوافدة
وC (والذي مت تطبيقه منذ عام 
1998 في املراكز الصحية خارج 
الب����الد وقبل وصوله����م للتأكد 
من خلوهم وعلى اس����اس ذلك 
مينحون تأش����يرة الدخول، كما 
يتم فحصهم مرة اخرى، ولكن 
ان ظهر بالفحص ان الش����خص 
لديه اجسام مضادة اللتهاب الكبد 
الفيروسي»B« ال يستطيع االقامة 
الرغم  والعمل بالكوي����ت، على 
 من كون الفحص ينقصة فحص

.» PCR «
وعلق املستشار د.مصطفى 
كمال محمد على نتائج فحوصات 

حنان عبدالمعبود
كشف تقرير قدمه ممثل منظمة 
الصحة العاملية استشاري طب 
املجتمع في جامعة عني ش����مس 
د.مصطفى كمال محمد بعد تقييم 
مختبر الصحة العامة ان هناك 
اخطاء ف����ي فحص التهاب الكبد 
الوبائي، ومنها تشخيص االصابة 
بالڤيروس » C« حيث يتم الفحص 
لالجسام املضادة فقط، وعندما 
تكون النتيج����ة موجبة يعتبر 
الكبد  الشخص مصابا بالتهاب 
الڤيروسي » C «، وهذا امر خطأ 
ألن����ه في هذه احلال����ة يتم عمل 
فح����ص » PCR « والذي حينما 
يكون س����البا فإن هذا يعني ان 
الشخص غير مصاب وغير معد، 
وعلى العكس ان كان موجبا فإنه 
يعني االصابة وامكانية العدوى، 
ولفت د.محمد في تقريره الى ان 
فحص » PCR« غير موجود وال 
يتم عمله في الكويت، مش����يرا 

إحصاءات »الصحة« ال تعطي نسبة مئوية صحيحة باألعداد الحقيقية للمصابين بالتهاب الكبد
»األنباء« تنفرد بنشر مقتطفات من تقرير ممثل منظمة الصحة العالمية د.مصطفى كمال محمد عن مختبر الصحة العامة:

»B «صورة لكبد مصاب بڤيروس صور لصفحات من التقرير باللغة اإلجنليزية تشير إلى تأخر نتائج فحص التهاب الكبد وخروج املرضى دون االنتهاء منها إلى جانب عدم وجود دراسات بهذا اخلصوص على املستوى احمللي

أخط�اء في تش�خيص مصابي ڤي�روس »C« منه�ا الفحص 
لألجس�ام المض�ادة وع�دم إج�راء فح�ص »PCR« بالكوي�ت

تأخ�ر النتائج الخاصة بمستش�فى »الس�ارية« ي�ؤدي لتأخر 
معدي�اً كان  إذا  الم�رض  وانتش�ار  المري�ض  وخ�روج  الع�الج 

»C«170 مليون مصاب بڤيروس
»B«ج��اء بالتقرير الذي قدم��ه د.محمد ان ڤيروس 

كان��ت بداي��ة املعرفة به ع��ام 1965 وان اول تطعيم له 
كان ع��ام 1980، بينما ڤيروس» C «لم يعرف حتى عام 
1989، وال يوجد له تطعيم حتى اآلن، وذكر ان املصابني 
بڤي��روس» C «بلغ 170 مليون ش��خص بالعالم، أي ما 

يوازي 3% من سكان العالم.


