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 حنان عبدالمعبود
يشترط قانون اقامة االجانب بالبالد خلو الوافدين من االمراض 
املعدية الوبائية مثل االلتهاب الكبدي الوبائي ب، ج والدرن والفالريا 
واملالريا، وااليدز. وقد قرر مجلس الوزراء اضافة امراض اخرى الى 
قائمة االمراض التي متنع منح االقامة للوافدين، اذا كانوا مصابني 
بها، وهذا حرص����ا على حماية البالد من االوبئ����ة التي قد يحملها 

الوافدون من بعض الدول املوبوءة.

فحص ما قبل القدوم

وفي هذا الصدد، قامت سفارات الكويت في اخلارج بإجراء فحوصات 
طبية ومخبرية لكل وافد ببلده قبل أن يأتي للبالد، بصورة مبدئية، 
ثم بعد ذلك جترى فحوصات اخرى مبختبرات وزارة الصحة بالكويت، 
وعلى أساسها تعطي ادارة الصحة العامة شهادة اللياقة الصحية، 
لبدء اجراءات عمل االقامة نتيجة خللوه من االمراض الوبائية، قبل 
منح االقامة من وزارة الداخلية، وهذا هو ما يجب التقيد به واتباعه 
من جانب من يحرص����ون عل ى حماية البالد من األوبئة واالمراض 
املعدية، اال ان سلسلة من التجاوزات املوثقة باملستندات تثبت أن 

هناك خلال ما في اجراءات الفحوصات 
والتحاليل وشهادات اللياقة الصحية، 
ومكمن ه����ذا اخللل ال ميكن حتديده 
اال بالبح����ث، وال ميكن ان نقول أين 
هو اال مبستندات، تنطق بالثغرات، 
وهذا ما مت رصده ف����ي نظام اعطاء 
ش����هادات اللياقة الصحية من جانب 
ادارة الصحة العامة بوزارة الصحة، 
وهي االدارة التي تقوم بإدخال بيانات 
اللياقة الصحية مباشرة الى كمبيوتر 
وزارة الداخلية دون أي حس����يب أو 

رقيب على ما يحدث.

حاالت تثير الدهشة

والوثائق واملستندات التي ننشرها 
اليوم تكشف عن حاالت لوافدين أثبتت 
التحالي����ل إصابتهم بأمراض وبائية 
ومعدية متنع منحهم االقامة بالبالد، 
وبالتحديد االصابة بڤيروسات التهاب 
الكبد الوبائي من نوع »بي وس����ي«، 
وقامت وزارة الصحة بالفعل مبخاطبة 

وزارة الداخلي����ة، لوقف ومنع منحهم االقامة، وإبعادهم عن البالد، 
وادراج أس����مائهم في قوائم املمنوعني من دخول البالد خلطورتهم 
على الصحة العامة، ولكن لألسف الشديد ما يحدث بعد ذلك غريب 
بكل املقاييس، حيث يحدث تغيير في ش����هادات اللياقة الصحية، 
فيتحول املمنوع من دخول البالد ب� »غير الئق« إلى »الئق صحيا« 
بعد أيام معدودة دون تفس����ير مقبول طبيا أو قانونيا، وهو األمر 
الذي يكشف عن لغز ما، قد يكون أحد أسباب القضايا الكثيرة التي 
تخس����رها وزارة الصحة من آن آلخر بسبب تضارب نتائج اللياقة 

الصحية.
وما ننشره يضم بعضا من الصور التي تثير الدهشة في مجملها 
فأحد الوافدين كما هو مذكور بالكتاب الثاني املرسل للداخلية أنه مت 
وضع اسمه باخلطأ ويذكرون شخصا آخر باالسم في نفس الكتاب 
العتماده غير الئق، فهل إلغاء اسم ووضع آخر يكون بهذه البساطة 
في مس����ألة متس مصير إنسان قرر ترك بلده وأهله وحتمل أعباء 

مالية للسفر واالستقرار؟ 
وش����هادة أخرى خلت من تاريخ إج����راء الفحص الثاني كما هو 
مذكور بباقي الش����هادات األخرى. فمتى مت الفحص؟ ومتى ظهرت 

النتيجة السلبية التي تذكرونها؟

وإحدى الشهادات تثبت أن املذكور مت عمل إعادة الفحص الطبي 
له في الي����وم التالي إلصدار الكتاب األول من قبل اإلدارة، فمتى مت 
إبالغ الوافد باألمر؟ ومتى اعترض وقدم طلبا بإعادة الفحص؟ ومتى 

متت املوافقة على هذا الطلب؟ 

من المسؤول؟

الوثائق املنش����ورة لعدة حاالت من جنسيات مختلفة، حيث مت 
إعطاء أصحابها لياقة صحية وشهادة بذلك ملنح اإلقامة، بالرغم من 
أن نفس األشخاص قد متت مخاطبة وزارة الداخلية من قبل مدير 
إدارة الصحة العامة طالبا إدراجهم في كمبيوتر الداخلية ملنعهم من 

دخول البالد، وعدم منحهم اإلقامة لعدم لياقتهم الصحية.
والسؤال الذي يطرح نفس����ه هو كيف يحدث هذا التضارب في 
نتائج الفحوصات مبختبرات الصحة العامة؟ ومن املس����ؤول عن 
الكتب واملعلومات املضللة التي ترسل إلى وزارة الداخلية، ثم ترسل 

عكسها بعد عدة أيام؟
والسبب يكون أنه بإعادة الفحص تبني أن املذكور الئق صحيا 
ملنحه اإلقامة، إذن أين كان الفحص األول؟ وما وجه االختالف الذي 
أدى للنتيج����ة الثانية؟ هل ميكن أن 
يكون مت عالجه خ����الل هذه األيام؟ 
وملاذا تك����ون نتيجة الفحص الثاني 
الذي يسمح مبنح اإلقامة أسرع في 
نتائجه عن األول الذي كانت نتيجته 

»غير الئق«.

مصداقية شهادات اللياقة

إن هذه احلاالت وغيرها تسيئ إلى 
سمعة الكويت، ووزارة الصحة، ألنها 
تعني التخبط في القرارات، وعدم دقة 
الفحوصات، وبالتالي عدم مصداقية 
التعامل مع شهادات اللياقة الصحية 
الوافدة، والعبث بكمبيوتر  للعمالة 
وزارة الداخلي����ة، م����ن جان����ب غير 
املتخصصني وألسباب غير منطقية 
حيث ال تتفق مع املنطق أو العقل، كما 
أن القضية التي تكشف عنها الوثائق، 
قد تفسر بعض حاالت تزوير الشهادات 
الصحية للوافدين التي تنشر بوسائل 
اإلعالم من وقت آلخر، والتي يكشفها 
رجال الداخلية، ويصدر بش����أنها العديد من األحكام بالسجن، بعد 
ثبوت تزوير الشهادات من جانب ضعاف النفوس، الذين يعبثون 
بالصحة العامة ويتس����ببون في انتشار األوبئة واألمراض املعدية 
بكل بيت بسبب تسرب حاالت العمالة الوافدة املصابة بتلك األمراض 
والذي����ن يتم عمل تعديل في نتائ����ج فحوصاتهم ليصبح املريض 
»الئقا صحيا« بعد أن كان مدرجا ضمن قوائم املمنوعني من دخول 

البالد ألسباب صحية.
إن هذه الوثائق تفتح ملف العبث باألمن الصحي للوطن وتكشف 
عن ضعاف النفوس الذين ال يهمهم س����وى مصاحلهم الشخصية، 
ويضربون عرض احلائط مبصلحة وس����معة الوطن، ولهذا فإننا 
نبث هذه الرسالة املوجهة إلى كل من وزير الداخلية ووزير الصحة 
ليتدخلوا قبل فوات األوان، ويضعوا حدا لهذه التجاوزات، والعبث 
باألمن الصحي للبالد. ألن مسلسل العبث الصحي احلالي إن استمر 
فان الوضع الصحي بالتالي سيزداد سوءا، وستصبح الكويت بال 
شك دولة موبوءة باألمراض املعدية بسبب جشع ضعاف النفوس، 
والتحايل إلصدار الش����هادات ملن ال يستحقونها، مع ضرب قانون 
اإلقامة بعرض احلائط وكذلك قرارات مجلس الوزراء املنظمة للياقة 

الصحية للوافدين.

سلسلة من التجاوزات الموثقة بالمستندات تثبت خلاًل في إجراءات اعتماد شهادات اللياقة الصحية

نص احلكم لصالح املدعية جزء من حكم احملكمة ينصف إحدى الوافدات من ادعاء اصابتها باإليدز كتاب يفيد بإجراء الفحص مرة أخرى يوم 10/17 غير الئق بتاريخ 10/16 واخطار إلدارة شؤون الهجرة

وافدة مصابة بالتهاب الكبد الوبائي »ب« وافد تطلب الصحة العامة ادراجه ضمن املمنوعني من دخول البالد

..وشهادة تثبت خلوها بعد أسبوعني من الكتاب األول ومختومة دون ذكر نتيجة الفحص ..وتعود وتطلب الغاء الكتاب بوضع اسم الوافد خطأ وتذكر اسم غيره بنفس الكتاب

كتاب يطلب اعتبار املذكور نفسه »الئقا« واعتبار الكتاب السابق كأن لم يكن طلب ابعاد آخر ملريض مُعدٍ ومنعه من الدخول ..والفحص األول للوافد الذي يثبت اصابته بالتهاب الكبد الوبائي »ج« شهادة الئق صحيا دون تاريخ الفحص الثاني

فضيحة في »الصحة«: عبث في نتائج الفحص الطبي للوافدين

كيف يحدث تضارب في نتائج 
الفحوصات؟ ومن المسؤول

 عن المعلومات المضللة التي ترسل إلى 
»الداخلية« وبعد أيام يتم تغييرها؟

ضعاف النفوس يعبثون بالصحة 
العامة ويتسببون في انتشار األمراض 

المعدية واألوبئة بسبب تسرب حاالت 
العمالة الوافدة المصابة


