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»األنباء« تفتح ملف »التعقيم والتطهير« للتركيز عليه في مستشفياتنا

إهمال اتباع أساس�يات التطهير والتعقيم يفتح المجال ألنواع أخرى من الميكروبات تكون أكثر ضراوة وقدرة على مجابهة المضادات الحيوية

غس�ل يدي الطبيب قبل وبعد فحص المرضى الخطوة األولى لمنع انتش�ار أي ميكروب.. وتس�مم الدم وجروح العمليات أكثر األنواع حدوثاً

العدوى المكتسبة في المستشفيات تزيد مضاعفات المرض وترفع معدل الوفيات 
يتعرض لها كبار السن وذوو المناعة المحدودة ومرضى العناية المركزة والحروق

جهاز االثيلني أوكسايد في غرفة دون أدنى مستويات األمانجهاز تعقيم أدوات بآالف الدنانير حتول إلى خزانة

مخاطبة من مدير إدارة املستودعات تفيد بانتهاء صالحية املواد اجلاري استخدامها مادة الفورمالدهايد بتركيز 35٪ بينما املسموح به عامليا 2٪كتاب يدل على انتشار »جرثومة مرسا« بني املواليد  مواد واجهزة تستبدل دون رصد مدى احلاجة اليها

حنان عبدالمعبود
ف���ي  املكتس���بة  الع���دوى 
أكثر املشاكل  املستشفيات من 
خطورة، فقد تصيب املرضى، 
خاصة كبار السن منهم وذوي 
املناعة احمل���دودة، كذلك الذين 
يحتاجون إلى عالج طويل األمد 
مثل مرض���ى العناية املركزة، 

واحلروق. 
إلى  ويأتي تعرض املرضى 
العدوى داخل املستشفى، بسبب 
االهمال في اتباع األساس���يات 
الطبي���ة في تطبي���ق تقنيات 
العالج، وهو أهم العوامل التي 
قد تؤدي إلى طول االقامة وتفتح 
أن���واع أخرى من  أمام  املجال 
امليكروبات غالبا ما تكون أكثر 
ضراوة وقدرة عل���ى مجابهة 
املضادات احليوية، والتسبب في 
إحداث أنواع أخرى من العدوى 
صعبة العالج، ويرجع االهمال 
أو القصور في اتباع الشروط 
األساسية في العالج الطبي إلى 
عدم معرفة البعض باألس���س 
الالمباالة من  أو  الصحيح���ة، 
البعض اآلخ���ر مما يؤدي إلى 
مشاكل طبية يصعب عالجها. 
والع���دوى املكتس���بة من 
املستشفيات ليس���ت قاصرة 
على بلد بعينه، فهي منتشرة 
بني مختلف دول العالم، بنسب 
متفاوتة على حس���ب االهتمام 
باتخاذ االحتياط الالزم، وتفعيل 
احلديث من األجه���زة واملواد 

اخلاصة بهذا الغرض.
العاملية  ووفقا لالحصاءات 
فان عدد املصابني سنويا يتجاوز 
2 مليون ش���خص ب���ني نزالء 
املستش���فيات، في إحدى أكثر 
الدول تقدما، حيث ان املشكلة 
ال تكمن في مدى التقدم العلمي، 
أو توافر الكفاءات أو االمكانات 
املادي���ة، بل في ع���دم تطبيق 
سياسات منع العدوى والتعقيم 

في املستشفيات. 
ويق���ول املختص���ون ف���ي 
العدوى املكتسبة في  مكافحة 
املستشفيات، انها علم مستقل 
بذاته على الرغم من أنها تدخل 
في كل عمل أو إجراء طبي عالجي 
ألي مريض مهما كانت سنه أو 
كانت حالته املرضية، مبينني أن 
غسل اليدين من قبل الطبيب، 
على س���بيل املثال، قبل وبعد 
فحص املري���ض، هو اخلطوة 
األولى ملنع انتشار أي ميكروب 
م���ن الطبيب إل���ى املرضى أو 
بني املرضى بش���كل عام. ولم 
تكن ه���ذه احلقيق���ة معروفة 
حتى اكتش���فت من قبل العالم 
الهنغاري سيميلويز في القرن 
أن  الذي وجد  التاسع عش���ر، 
النس���اء احلوامل الالئي أصنب 
بحمى النفاس بعد الوالدة، كن 
قد تعرضن للكش���ف من قبل 
مجموعة من األطباء لم يغسلوا 
أيديهم، واستنتج بعد دراسة 
أجراه���ا أن اليدين هما العامل 
األول في انتقال امليكروب إلى 

املرضى. 

الكويت ومنع العدوى

وفي الكويت ب���دأت وزارة 
الصحة بتشكيل جهة مختصة 

لتعم���ل م���ع بعضه���ا بعضا 
إلى سياسات  والرجوع دائما 
العمل املوضوعة للمستشفيات 
ف���ي عدم ص���رف املض���ادات 
احليوية عشوائيا وعدم عالج 
حاالت التلوث الس���طحي بأي 
ميك���روب، بل ع���الج حاالت 
العدوى فقط، الن التسرع في 
إعطاء املضادات احليوية وعدم 
اخلبرة في اختيارها، قد يؤديان 
إلى نشوء سالالت ميكروبية 
مقاومة للمض���ادات احليوية 
سريعة االنتشار مثل البكتيريا 
املقاومة للميثيس���يلني  فائقة 
والقادرة على االستيطان داخل 
بيئة املستشفيات مما يعرض 
املرضى خلطر اكبر قد يستحيل 

معه العالج.
وفي دراس���ة أميركية، تعد 
األولى من نوعها، وجد أن قرابة 
50 ألف مريض يلقون حتفهم 
س���نويا جراء التق���اط عدوى 
أمراض من املستش���فيات عام 

.2006
التي قامت بها  والدراس���ة 
منظم���ة »امل���وارد م���ن أجل 
املستقبل«، ومقرها واشنطن 
الطب  ونش���رت في »أرشيف 
الباطني«، تسلط الضوء على 
حجم هذه املشكلة التي تسببت 
ببقاء املرضى 2.3 مليون يوما 
إضافيا باملستشفيات، وبلغت 
8.1 ملي���ارات دوالر،  تكلفتها 
وجدت الدراس���ة أن اثنني من 
العدوى املكتسبة -  التهابات 
وتسمى أيضا عدوى املستشفيات 
 sepsis( وهم���ا تعفن ال���دم -
الدم(  ويعرف أيضا بتس���مم 
وااللتهاب الرئوي )ذات الرئة(، 
هما املسببان لثلث حاالت عدوى 
املستشفيات التي يلتقطها 1.7 

مليون مريضا سنويا.
أنهما املس���ؤوالن عن  كما 
قرابة نصف الوفيات السنوية 
التي حتدث جراء التقاط عدوى 
املستش���فيات والتي تبلغ 99 
ألف، وفق مراكز السيطرة على 

األمراض والوقاية.
الدراس���ة سجالت  وغطت 
اخلروج من املستشفيات لنحو 
69 مليون مريض مبستشفيات 
في 40 والية أميركية في الفترة 

بني 1998 و2006.
وقدر الباحث���ون أن قرابة 
290 أل���ف مري���ض التقط���وا 
عدوى تسمم الدم خالل إقامتهم 
باملستش���فيات األميركية عام 
2006، واضط���روا للبق���اء 11 
يوما إضافيا باملستشفى، وبلغ 
متوس���ط تكلفة ذل���ك 32900 

دوالر.
وفي املقابل أصيب 200 ألف 
بذات الرئة مما اقتضى بقاءهم 
14 يوما إضافية في املستشفيات 
بتكلف���ة بلغت نح���و 46400 

دوالر.
وقال رامانان الكسمينارايان، 
من »منظمة امل���وارد من أجل 
املستقبل« الذي قاد الدراسة: كان 
ميكن جتنب هذه األوضاع من 
خالل حتسني مكافحة العدوى 
في املستشفيات«، وذلك باغتباع 
تدابير بسيطة مثل غسل اليدين 

بعناية.

مبنع الع���دوى فكانت البداية 
»جلنة« مت تشكيلها في نهاية 
السبعينيات، ثم أصبحت إدارة 
مستقلة في بداية الثمانينيات، 
وبعد عدة سنوات أخرى انضمت 
الدارة اجلودة لتصبح »إدارة 
اجل���ودة ومنع العدوى«، ومع 
حلول عام 2002 استقلت متاما 
لتصب���ح إدارة من���ع العدوى 

املوجودة حاليا.
ولم تأل ال���وزارة جهدا في 
االهتمام بهذا اجلانب فخصصت 
العدوى  أطباء مختصني مبنع 
بكل مستشفى، ولكن جاء التنفيذ 
في هذا اجلانب ليكون مبثابة 
معول هدم لكيان مت بناؤه على 
أساس جيد، فاألطباء يتكدسون 
باالدارة، يحضرون بشكل يومي، 
رغم أن عمله���م فني بالدرجة 
األول���ى وهو متابع���ة حاالت 
العدوى املكتسبة باملستشفيات، 
واالطالع على ملفات املرضى، 
وحتدي���د وتش���خيص حاالت 
العدوى ولكن م���ا يحدث هو 
اعتماده���م بش���كل كبير على 
املمرض���ات، بالرغ���م م���ن أن 
الطبيب،  التشخيص هو عمل 
ولهذا هناك الكثير من احلاالت 
التي ال يتم تسجيلها، ويحدث 
ذلك نظ���را لغياب االش���راف 

والتدريب املستمر لألطباء.

الطب الوقائي

لم يكن علم مكافحة العدوى 
معروفا كعلم مس���تقل بل كان 
جزءا من الطب ثم أدرج بعد ذلك 

وتأتي من داخل جسم املريض، 
خاصة التجوي���ف الفموي أو 
القول���ون بس���بب احتوائهما 
عل���ى ميكروبات متعايش���ة 
بشكل طبيعي. وتعد املصادر 
اخلارجية هي األكثر شيوعا في 
التسبب في االصابة بالعدوى 
والت���ي تصل إلى املريض عبر 
املرضى املخالطني، أو من البيئة 
احمليطة، أو عن طريق التعرض 
املباشر لألدوات الطبية امللوثة 
بامليكروبات، أو غير املطهرة أو 

املعقمة بالشكل الصحيح.
ويكون للعاملني في القطاع 
الصحي من أطباء، وممرضني، 
وفنيني دورا أساسيا في انتقال 
هذا النوع م���ن العدوى بينما 
تبقى مصادر العدوى الداخلية 
قصرا، وفي معظم األحيان، على 
مرضى العناية املركزة، واملرضى 
ذوي اإلقامة الطويلة األمد في 

املستشفى.

تحديث المعلومات

امللقاة  وتكون املس���ؤولية 
على عاتق العاملني في القطاع 
الصحي بوجه ع���ام، متزايدة 
نحو تطبيق الرعاية الصحية، 
عند مواجه���ة مرضى مصابني 
بأنواع مختلفة من العدوى، لذا 
وجب عليهم حتديث معلوماتهم 
م���ن حني إلى آخ���ر واالتصال 
باملتخصصني ف���ي هذا املجال 
والرجوع إلى أساسيات العمل 
ملعرف���ة كيفي���ة التصرف في 
بعض احلاالت احلرجة. ومثال 

اإلجراءات التي تعد بالروتينية 
اآلن في معظم املستشفيات إال 
أن القصور ف���ي إتباع الطرق 
األساس���ية أو اإلهمال فيها قد 
التهابات عديدة  إل���ى  يؤديان 
في اجلهاز البولي قد يطول أو 
يصعب عالجها. ويبقى املرضى 
ناقصو املناعة وكبار السن هم 
األكثر عرضة لإلصابات املتعددة 
بعدوى املستشفيات والتي يقف 
أمامها األطباء حائرين في كيفية 
اختيار العالج املناسب والفعال، 
فمريض العناية املركزة املتقدم 
في العمر الذي ال تؤدي رئتاه 
وظيفتهما بشكل طبيعي ومت 
توصيله إلى جهاز التنفس من 
أكثر املرض���ى قابلية لإلصابة 
بالعدوى بسبب تعرض جسده، 
خاصة رئتيه إلى أجسام غريبة 
وهي األنابيب البالستكية املكونة 
جلهاز التنفس السهلة التلوث 
بامليكروبات. لهذا البد من العناية 
به بش���كل مرك���ز، وعدم ملس 
املريض أو مباشرته، دون أخذ 
احليطة الكاملة وغسل اليدين 
ثم لبس القفازات أثناء شفط أي 
إفراز من صدره، وقبل ملس أي 
مريض آخر أو حتى ملس جزء 
آخر من جس���م نفس املريض 
املتصل بجه���از التنفس ومن 
ثم خلعها وغسل اليدين وذلك 
لقدرة امليكروبات املختلفة على 
االلتصاق باأليدي واالنتقال من 
منطقة إلى أخرى، سواء كانت 
األيدي مغطاة بالقفازات أو لم 
تكن. وينطبق القول أيضا في 

حتت مسمى الطب الوقائي إلى 
فترة ليست بالقصيرة، ثم أدخل 
حتت تخصص األمراض املعدية، 
حتى أصبح علما مستقال بذاته 
مع بداية التسعينيات، ثم تطور 
هذا العلم بعد ذلك حتى أصبح له 
أساتذة ومعاهد متخصصة حول 
العالم، والعدوى املكتسبة في 
املستشفيات ترجع أهميتها لعدة 
أسباب منها، أن العدوى تزيد 
من مضاعفات املرض، ومدة بقاء 
املريض في املستشفى، وكذلك 
ترفع من معدل التعرض خلطر 
الوفاة، كذلك تؤثر بشكل كبير 
على جودة العمل الطبي، حيث 
يحتاج املريض املصاب إلى جهد 
أكبر لالشراف عليه، باالضافة 
إلى زي���ادة التكلفة وإش���غال 

األسرة.

المسببات واألعراض

وتظه���ر أع���راض العدوى 
املكتس���بة داخل املستشفيات 
بعد 48 س���اعة على األقل من 
إلى املستشفى، وهنا  الدخول 
يكون من املمكن أن تنتقل جميع 
أنواع العدوى بني املرضى في 
املستشفى، إال أن هناك أنواعا 
أساسية تعد األكثر ظهورا، وهي 
عدوى اجلهاز البولي، وعدوى 
اجلهاز التنفسي، وتسمم الدم، 

وعدوى جروح العمليات. 
أما مصادر العدوى املكتسبة 
ف���ي املستش���فيات، فه���ي إما 
البيئة  خارجية وتنتقل م���ن 
أو داخلية  احمليطة باملريض، 

العمليات اجلراحية مهما  ففي 
صغرت أو كبرت، تتفاوت نسبة 
تلوث اجلروح اعتمادا على نوع 
العملية، ومدتها وحالة املريض 
الوس���ط  إلى  املناعية، إضافة 
احمليط. ولهذا فان على الفريق 
اجلراحي اتباع الوسائل الوقائية 

قبل وأثناء العملية.

التهاب الجروح

وهناك اعتقاد خاطئ أن إهمال 
العناية بجروح العمليات بعد 
العملية هو ما يؤدي إلى التهابها، 
بينما احلقيقة هي أن وقت إجراء 
العملية يكون من أحرج األوقات 
بالنسبة للمريض، حيث يتم 
فيه تعرض األنسجة اخلالية 
من أي نوع من امليكروبات إلى 
أنواع مختلفة منها أثناء العملية 
مما قد يؤدي إلى حدوث بعض 
االلتهابات بعد فترة قصيرة من 
إغالق اجلرح معرضة اجلرح 
للفت���ح مرة أخ���رى واملريض 
خلطر املخدر املوضعي أو الكلي، 
الى جانب التعرض للمضادات 
احليوية ذات التأثير الش���ديد 
على أعضاء اجلسم املختلفة، 
وقد يزيد األمر خطورة بوصول 
امليكروب املسبب لعدوى اجلروح 
الى مجرى الدم مسببا تسمم الدم 
ومؤديا إلى فشل األعضاء ومن 

ثم الوفاة. 
وينطبق األمر على استخدام 
األساس���يات البسيطة للعالج 
البولية  القس���طرة  كإدخ���ال 
مثال، وإن كان هذا اإلجراء من 

عدم ملس أي من أدوات املريض 
بأيد ملوثة، خاصة توصيالت 
إلى  الداخلة  احملاليل املختلفة 
جس���ده فقد تؤدي إلى دخول 
هذه امليكروبات إلى داخل جسم 
املريض محدثة عدوى شديدة قد 
تؤدي ال سمح اهلل إلى الوفاة 

السريعة. 

 الوقاية من العدوى  

وال توجد مع األسف الشديد 
طريقة معين���ة توقف عدوى 
املستش���فيات وانتشارها، إال 
أن استخدام املعايير الوقائية 
الوبائي  الالزم���ة والتقص���ي 
بش���كل مس���تمر قد يخفض 
حتى 25% إل���ى 30% من هذه 
العدوى، ويبقى غسل األيدي 
الطريقة األكثر فاعلية في خفض 
انتش���ار العدوى بني املرضى، 
يلي���ه التدري���ب الفعال وأخذ 
الالزمة في مجال  االحتياطات 
مكافحة عدوى املستش���فيات 
وعزل املرضى املصابني للحد 
من انتشار العدوى بينهم من 

العوامل املساعدة. 
ويوصي اخلبراء في العالم 
كل العاملني في القطاع الصحي 
بالتكاتف مع بعضهم بعضا، 
الواحد  الفريق  والعمل بروح 
وتبادل املعلومات عن تفادي 
حدوث العدوى، وأفضل طرق 
العالج، خاص���ة فيما يخص 
اس���تخدام املضادات احليوية 
الطيف، أو حني يتم  الواسعة 
وصف ع���دة مضادات حيوية 
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حنان عبدالمعبود
نص الدستور في املادة 15 على 
عدم نشر العدوى باملجتمع، ومع 
هذا فقد ش���هد املجتمع انتشارا 
واسعا للعدوى، ولالسف فإن هذا 
االمر حدث بشكل متعمد وليس 
عرضا، حينما تنتش���ر العدوى 
من خالل ممارس���ات املختصني 
مبنعها يصب���ح االمر جرمية ال 
يص���ح للمجتمع ان يتهاون في 
معاقبة املتس���ببني فيها، فهناك 
العديد من املخالفات اجلسيمة 
التي ترتكب داخل املستشفيات، 
اما عن املتسببني فيها واملسؤولني 
عنه���ا ومكافحتها فس���نتناوله 

بالتفصيل:
فوزارة الصحة تلقت شكاوى 
حول مخالفات املستشفيات منها 
استخدام مواد خاصة بالتعقيم 
منتهية الصالحية وغيرها من 
التي تهدد املرضى،  التجاوزات 
وق���ام الوزير د.هالل الس���اير 
امر لتقص���ي احلقائق  باصدار 
فيما يتعلق بالتعقيم وانتشار 
العدوى املكتسبة باملستشفيات، 
وامر بتشكيل جلنة وثبت بعد 
مرورها على املستشفيات وعمل 
عدة حتقيقات مكثفة استغرقت 
س���بعة اش���هر، رصد كم هائل 
من املخالفات التي تتس���بب في 
انتشار امراض معدية بني املرضى 
والتي تس���ببها بكتيريا شرسة 
جدا شديدة املقاومة للمضادات 

احليوية.

تقارير اللجنة

واملعروف أن اللجنة املكونة 
من باحث���ني قانونيني وعاملني 
بإدارة منع العدوى قاموا بزيارات 
ميدانية ألقس���ام التعقيم بعدة 
اللجنة  مستشفيات، وتوصلت 
إل���ى أمر مهم ال جدال فيه، وهو 
أن شعب التعقيم باملستشفيات 
تعاني من قصور في مس���توى 
األداء، وكانت احلالة الغالبة على 
كل ما رصدوه هي عدم اإلدراك 
احلقيقي ألهمية التعقيم، إضافة 
إلى ع���دم اإلملام بآليات التعقيم 
ومواده، ومعرفة أنها سالح ذو 
حدين، حيث إن استخدامها في 
التعقيم ال يعني أنها مواد آمنة، 
وال مين���ع كونها مواد ش���ديدة 

اخلطورة والسمية.
فحملت التقارير التي أعقبت 
الزيارات مفاجآت أكثر من  تلك 

كونها رصدا لواقع مرير.
في البداية، نوضح جزءا من 
اللجنة، ففي املستشفى  تقارير 
الص���دري وعلى وجه الدقة في 
املنطقة التي تضم غرفة التعقيم 
ملختبر قسطرة القلب، وكان أول 
ما مت تسجيله هو طبقات الغبار 
املتراكمة على األرضية واحلوائط، 
مما جعلها حتتوي على بكتيريا 
وفطريات وبكتيريا متحوصلة 
شديدة املقاومة ألساليب التعقيم 
املعتادة، باإلضافة إلى نوع آخر 
من االس���تهتار بالصحة العامة 
في املكان نفسه متثل في وضع 
جهاز تعقيم »بااليثيلني أوكسايد« 
والذي مت تركيبه دون اتخاذ أي 
إجراءات احترازية، ومادة أكسيد 
االيثيلني هي مادة شديدة السمية، 
وقابلة لالشتعال واالنفجار، كما 
أنها مادة مس���رطنة، لهذا فإنها 
تشكل خطورة على العاملني في 

األبي���ض، فأصيب بالتهاب حاد 
بالعني، وكاد أن يفقد بصره.

أم���ا ما حدث م���ع مريضات 
س���رطان الث���دي ف���كان كارثة 
حقيقية، فق���د حدث وباء متثل 
في اصابة 135 مريضة بسرطان 
الثدي، بعدوى مكتسبة، فأثناء 
عالجه���ن بالع���الج الكيميائي، 
الغرفة  العالج، كانت  في غرفة 
ملوثة بالبكتيريا، وثبت أيضا أن 
البكتيريا كانت موجودة في املادة 
الكيميائية املعاجلة ما أدى الى 
حقن املريضات باملادة الكيميائية 

امللوثة في الوريد مباشرة
وإصابة األطفال اخلدج بعدوى 
التهابات الدم، مما يؤدي للوفاة، 

.MRSA �وكذلك االصابة ب

مبنى التعقيم المركزي

من املؤسف أن يحدث هذا في 
دولة تتمتع باإلمكانيات اجليدة 
مثل الكويت، فقد قامت الوزارة، 
ببناء مبن���ى تعقيم مركزي في 
منطقة الصباح الصحية، منذ 3 
س���نوات، ومت استيراد األجهزة 
قبل االنتهاء من املبنى الذي واجه 
الكثير من املخالفات بسبب تأخر 
التس���ليم، وألن املبن���ى يعتبر 
مثل املصنع فانه ال يجوز طلب 
األجهزة قبل االنتهاء من املبنى 
حيث ان الغ���رف البد أن تكون 
مبواصف���ات معين���ة، وخاصة 
غرفة التشغيل، كما أن االدارة مت 
حتديد مكانها في األعلى، وتفتقد 
االحتياط���ات األمني���ة الالزمة، 
ملواجهة أي ح���ادث طارئ مثل 
حريق أو غيره فاملمرات ضيقة 
وكذلك مكات���ب املوظفني، بينما 
هناك مكاتب بعينها داخل املبنى 
تتمت���ع برفاهية مبالغ فيها الى 
أبعد احلدود، سواء في االتساع 
أو الديك���ورات الفخمة التي مت 

استبدالها أكثر من مرة.

املستش���فى مما يوجب التعامل 
معها بح���ذر ش���ديد، إال أن ما 
يحدث يخالف ذلك متاما، حيث 
تتكدس كميات كبيرة من عبوات 
مادة االيثيلني أوكسايد، املنتهية 
التس���عينيات،  الصالحية منذ 
ويبلغ ع���دد الكميات املوجودة 
آنذاك 22 كرتون���ة حتتوي كل 
منها على عدد يتفاوت بني 8 و10 
عبوات، هذا بالرغم من أن احتياج 
التعقيم الفعلي لهذه العبوات هو 
2 عبوة أسبوعيا فقط. هذه املواد 
مازالت قيد االستعمال مادام أنه 

ال يوجد بديل لها.
ويتض���ح مما س���بق افتقاد 
املستشفى آللية تعقيم سليمة 
ب���األدوات احلساس���ة  خاصة 
العالية، مم���ا يعني  للح���رارة 
اس���تخدام أدوات غي���ر معقمة 

ملختبر وعمليات القلب. 
أما ما مت رصده في مستشفى 
الرازي فكان ال يقل س���وءا عن 
سابقه، فقد اكتشفت اللجنة أن 
التعقي���م »فورمالدهايد«  مادة 
منتهية الصالحي���ة، منذ ثالثة 
أشهر سابقة للزيارة، واألهم من 
ذلك أن تركي���ز هذه املواد الذي 
يتنافى مع املس���موح به عامليا، 
حيث أن املستخدم بتركيز %35 
بينما املسموح به عامليا هو %2 
فقط، وقد قامت اللجنة بإيقاف 
التعقي���م بالفورمالني،  جه���از 
وحتوي���ل تعقي���م األدوات إلى 
قسم التعقيم املركزي، وقد نتج 
عن هذا األمر تعطل العمليات في 
مستشفى الرازي، وفقدان بعض 
األدوات، مما هدد بالتسبب في 
وقف العمليات بش���كل أوس���ع 
فيم���ا بعد.واجلدي���ر بالذكر أن 
العملي���ات التي جترى بالرازي 
آنذاك كانت تتم باستخدام آالت 
ومناظي���ر جراحية غير معقمة 
لعمليات العظام والتي ال حتتاج 
الى تعقيم أدوات فقط، وإمنا أن 
يكون الوسط احمليط بها خاليا من 
البكتيريا، وأفضل األمثلة على هذا 
األمر هو ارتفاع معدالت حاالت 
العدوى اجلراحية مبستشفيات 

الرازي والصدري.

للتخزين؟
ان ما تبقى منها دون انتهاء 
صالحية قد تلف بالفعل وتغير 
كيميائيا مما زاد تركيبات هذه 

املواد خطورة.
وم���ن األم���ور الت���ي تدعو 
لالس���تغراب أن امل���واد منتهية 
الصالحية تضم أيضا ش���رائح 
وأش���رطة اختبار كفاءة أجهزة 
التعقيم بجميع أنواعها، ولنا أن 
نتخيل جهاز تعقيم يتم استخدامه 
مع مواد منتهية الصالحية، وتقييم 
كفاءته أيضا عبر شرائح وأشرطة 
منتهية الصالحية، واألدهى من 
ذلك ما يتم التعاطي به لطمس 
هذا األم���ر، حيث تقوم الفنيات 
املسؤوالت بقسم التعقيم املركزي، 
بتسليم الشرائح واألشرطة من 
دون مستندات سليمة، وكذلك من 
دون الكرتون األصلي لها حتى ال 
يتم التعرف على تاريخ االنتهاء، 
بل يتم توزيعها بكميات مربوطة 

برباط عشوائي.
وفي مقابل تكدس املواد منتهية 
الصالحية فان املستشفيات تعاني 
من نقص شديد في مواد أولية 
للتعقيم، مثل Abdominal Gause و

Dressing Sets وهي مواد موجودة 
مكدسة في مخازن قسم التعقيم 
املرك���زي، اال أن املستش���فيات 
محرومة منها بالرغم من احلاجة 

الشديدة لها.
وهناك أم���ور أخرى خاصة 
مبواد التعقي���م، تضع عالمات 
أمامنا، ومنها توريد  االستفهام 
مادة خاصة بتطهير اليدين، والتي 
مت توريدها ليستخدمها األطباء 
لتطهير أيديه���م قبل العمليات 
اجلراحية، وهي مادة غير مالئمة 
باملرة لهذا الغرض، ألن نس���بة 
الكرمي والزيوت املرطبة بها عالية 
بينما نسبة الكحول وهو املطهر 
الفعلي املطلوب في هذا اجلانب 
منخفضة جدا، وقد ش���اهد أحد 
اخلبراء الذين زوارا البالد وهو 
قادم من أملانيا، هذه املادة، وقال 
انها أثبتت فش���لها ملا نتج عنها 
من آثار سلبية متثلت في حدوث 
التهابات في اجلروح ببكتيريا 

وتؤدي الغرض دون حدوث تلف 
باألجهزة، كذلك فإن املادة القدمية 
كانت تعقم املناظير اجلراحية، 

بينما اجلديدة تطهر فقط. 

ضحايا افتقاد التعقيم

وهناك الكثي���ر من احلاالت 
التي حدثت مبستشفيات الكويت 
املختلفة منها حالة ملريضة شابة 
في منتصف العشرينيات دخلت 
املستش���فى لعمل عملية والدة 
قيصرية، أصيبت بعدوى مكتسبة 
في اجلرح ومت ادخالها الى مركز 
البابطني للح���روق والتجميل، 
حيث شخصت اصابتها بعدوى 
بكتيري���ا اجلرثومة العنقودية 
الذهبية، وهي جرثومة شديدة 

واجلدي���ر بالذكر أن العدوى 
املكتس���بة من املستشفيات من 
أهم أسباب وفيات املرضى، كما 
تتسبب في ارتفاع حدة اإلصابة 
ببعض األمراض، مما ينتج عنه 
إهدار م���وارد الرعاية الصحية، 
وزي���ادة التكلف���ة، ألن العدوى 
ترتبط بزيادة تعاطي األدوية، 
وإجراء املزي���د من الفحوصات 
املخبري���ة، وطول م���دة اإلقامة 
باملستشفى، مما يؤثر سلبا على 
حياة املريض، حتى بعد خضوعه 

للعالج.

إهدار المال العام

وما مت رصده بالفعل هو إهدار 
للمال العام فال يتم رصد االحتياج 
الفعلي لألجهزة، بل التقدير بشكل 
جزافي مما يترتب عليه س���وء 
توزيع وتكدس األجهزة. والتي 
لوحظ أنه يتم طلبها لتوريدها 
فقط دومنا حتمل ملسؤولية سالمة 
التركيب أو العمل أو العاملني، كما 
يفتقر طلب األجهزة الى املفهوم 
الهندسي، والفني، حيث ال يوجد 
اختيار للجهاز املناسب أو طلب 
ملحقات لتوسيع مجال االستخدام 
لالستفادة القصوى منه في مجال 
العدوى والتعقيم، وكذلك  منع 
الفني لألجهزة  عدم االس���تالم 
مما نتج عنه أجهزة مت توريدها 
بالفعل اال أنه لم يستكمل تركيبها 

أو تشغيلها.
وم���ن جان���ب آخر ش���كل 
تكدس املواد منتهية الصالحية 
باملستشفيات مشكلة كبيرة جتعل 
هناك تساؤالت عدة عن أسباب 
هذا التكدس ونتائجه، فنجد أن 
م���ن أهم أس���بابه أن هذه املواد 
يتم طلبه���ا دون إحصائيات أو 
مقايسات لتقدير االحتياج الفعلي 
لها، مما أدى إلى انتهاء صالحية 
الكثي���ر منها دون االس���تخدام 
مثل مادة الفورمالني، وأكس���يد 
االيثيل���ني، وهي مواد ش���ديدة 
السمية وتش���كل خطورة على 
الصحة العامة والبيئة بطبيعتها، 
فما هو املتوقع حني يتم تكدسها 
بهذا الشكل دون شروط صحية 

املقاوم���ة للمضادات  ش���ديدة 
احليوية، وكذلك تتس���بب في 
اإلصابة بوباء تس���ببه بكتيريا 
أخ���رى أيضا ش���ديدة املقاومة 
للمض���ادات احليوية تتس���بب 
في نوع من اإلسهال ينتشر بني 
املرضى، مما اضطرهم إلى وقفها، 
ومادة أخرى مت توريدها لتطهير 
املناظير وتسمى cidex OPA وقد 
ثبت أن هذه املادة غير مناسبة 
لهذا الغرض حيث تسببت بإتالف 
املناظير وتسبب حساسية للعني، 
وضيق التنفس والربو للعاملني، 
إضافة إلى أن املستودعات الطبية 
رصدت أن سعرها مرتفع حيث 
يصل الى ث���الث أضعاف املادة 
القدمية التي كانت تستخدم قبلها 

املقاومة للمضادات احليوية، ومت 
اجراء ست عمليات جراحية وكل 
مرة تصاب ببكتيريا وفطريات 
أخرى مع وجود نفس اجلرثومة 
العنقودية الذهبية، التي يصعب 
ال���ى اصابة  عالجها مم���ا أدى 
املريضة بتشوهات شديدة في 
البطن، وه���ي تعيش في حالة 

نفسية سيئة.
ومريضة أخرى شابة عمرها 
28 عاما مت إدخالها مستش���فى 
الصدري إلجراء عملية بالقلب، 
وأصيبت بعدوى الدم، وأدخلت 
العناية املركزة ملدة شهر، ولكنها 

توفيت.
ومريض دخ���ل مركز البحر 
املاء  للعي���ون، لعمل جراح���ة 

افتتاح مركز جديد للفحص قبل الزواج في الجهراء
اعلنت وزارة الصحة امس ع����ن افتتاح مركز جديد للفحص 

قبل الزواج في اجلهراء اليوم.
وأوضح مدير ادارة الفح����ص قبل الزواج د.يعقوب الكندري 
في تصريح ل� »كونا« ان املركز اجلديد سيكون في مركز اجلهراء 
الصحي، مؤكدا انه س����يعمل على تخفي����ف الضغط على املركز 
الرئيسي في منطقة الصباح اضافة الى التسهيل وتوفير الوقت 
على املواطنني. وأشار الكندري الى ان الوزارة بصدد افتتاح مراكز 
للفحص قبل الزواج قريبا في محافظتي مبارك الكبير والفروانية 

وذلك لتوفير الوقت واجلهد على املقبلني على الزواج.
يذكر انه مت فحص 13 الف ش����خص مقبلني على الزواج حتى 
اآلن وان العدد الذي صدر من الش����هادات غير اآلمنة للزواج بلغ 
182 شهادة في حني أصر 80 منهم على استكمال الزواج رغم عدم 
املالءمة. وتستغرق نتيجة الفحص نحو خمسة ايام وصالحية 
الش����هادة ستة اش����هر فقط وفقا للقانون والفحص يكون لثالثة 
امراض وراثية هي تكسر الدم املنجلي والثالسيميا وانزمي نقص 
اخلميرة )انيميا الفول( اضافة الى االمراض املعدية مثل الزهري 

وااليدز والتهاب الكبد الوبائي )ب � ج(.
الى ذلك، اعلنت وزارة الصحة امس انها دعت 23 استش����اريا 
عامليا من مختلف التخصصات الطبية سيصلون الى البالد خالل 
الشهر اجلاري. وقال مدير ادارة العالقات العامة في الوزارة فيصل 
الدوسري في تصريح صحافي ان الهدف من زيارة االستشاريني 
العامليني االستفادة منهم في حتسني مستوى اخلدمات الصحية 

في البالد واكساب االطباء الكويتيني خبرات جديدة.
وأوضح الدوسري ان تخصصات هؤالء االستشاريني موزعة على 
مجاالت امراض السرطان واخلاليا اجلذعية والعيون واملختبرات 
والعظام واملفاصل والتجميل اضافة الى استش����اريي طب نووي 

واطفال وعالج تلطيفي ملرضى السرطان.
وأضاف ان االطباء الزائرين سيقومون باجراء عمليات جراحية 
دقيق����ة ومعقدة اضافة الى تدريب األطب����اء على تلك اجلراحات 
والقاء احملاضرات العلمية وتشخيص احلاالت املرضية واعطاء 

االستشارات الطبية.
وأش����ار الى ان الكويت تتميز في املنطق����ة بوجود نخبة من 
االطباء من ذوي اخلبرة، مؤكدا ان استضافة االستشاريني العامليني 
من ذوي االختصاص يس����اعد على تطوير اخلدمات الصحية في 

الكويت واكتساب خبرات جديدة.
وأكد ان الزيارات السابقة ساهمت في اطالع االطباء في الكويت 
على احدث املعلومات واالبح����اث والتقنيات التي توصلت اليها 
اشهر املراكز الطبية على مستوى العالم مشيدا باهتمام وحرص 
القيادة السياسية في البالد على االستمرار في تطوير اخلدمات 
الطبية. يذكر ان وزارة الصحة اس����تضافت خالل الفترة االخيرة 
العديد من االطباء واالستشاريني العامليني لتحسني جودة اخلدمات 
املتاح����ة وتبادل اخلبرات مع االطباء العامليني مما حقق جناحات 
كبيرة من خالل توفير عناء السفر على املواطنني للعالج باخلارج 

والتكاليف الباهظة املترتبة عليه.

دعوة 23 استشاريًا عالميًا من مختلف التخصصات الطبية الشهر الجاري


