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صرخة بيطرية من أصحاب االختصاص لرئيس الوزراء: 

نحن خط الدفاع األول عن األمن الصحي 
والغذائي أفال نستحق الوفاء؟!

شجاعة معصومة كشفت المخاطر 
التي تحدق بالبيطريين

البيطريون في خانة الخطر.. والعزوف عن المهنة  قد يكون 
نتيجة حتمية لعدم االكتراث بهم!

يتمث���ل دور املالحظني البيطريني في 
التقصي عن األوبئة واألمراض املشتركة، 
وبالتال���ي فإنهم في خان���ة اخلطر، ومع 
افتتاح كلية خاصة بهم في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي، فإن خريجي الثانوية 
لن يتشجعوا مع هذه الظروف على دخول 
هذه الكلية. وتتمث���ل مخاطر البيطريني 

ومهنتهم من خالل ما يلي:
- مساعدة الطبيب البيطري في عمليات 

املسح الوبائي والتقصي املرضي.
- متابعة احلاالت يوميا، وسحب عينات 
الدم والعينات األخرى من مسحات أنفية 

وشرجية وعينات براز وقشور جلدية.
- القيام بأعمال التحصني للحيوانات 
املنزلية داخ���ل وحدة داء الكلب وخاصة 

مرض السعار.
- اإلشراف على احليوانات العاقر داخل 
احملجر املخصص لذلك بالوحدة وتسجيل 
املالحظات اليومية ع���ن هذه احليوانات 

ومتاعبها حسب إرشاد األطباء.
- مكافحة احليوانات الضالة.

- احلد من انتشار األمراض املعدية التي 
تنتقل من احليوان أو البيئة إلى اإلنسان 

وذلك بالقضاء على مسبباتها.

- الكشف على اللحوم داخل املسالخ 
للتأكد من صالحياتها لالستهالك اآلدمي 

وإتالف غير الصالح منها.
- مكافحة األوبئة واألمراض التي تهدد 
أو تقض���ي على احليوان���ات وخصوصا 
التي تنتش���ر بني  الوبائي���ة  األم���راض 
احليوانات وقد تؤدي إلى انتشار وباء يؤثر 
على مقدرات االقتصاد احليواني وذلك عن 

طريق التحصني ضد هذه األمراض.
ولعل من أهم األخطار التي تتعرض لها 
فئة األطباء واملالحظني والفنيني البيطريني، 

ما يلي:
- مرض داء الكلب السعار، والذي قد 

يؤدي لوفاة اإلنسان.
إنفلون���زا الطيور، ومرض  - مرض 

إنفلونزا اخلنازير.
- م���رض البروس���يال ف���ي كل م���ن 
األغن���ام واألبقار واملاعز واإلبل والتي قد 
تؤدي حلدوث العقم في اإلنسان وضيق 

التنفس.
- اإلصابة بالفطريات والتي قد تؤدي 
إلى حدوث األمراض التنفسية اخلطيرة.

- النيوكاسل والذي قد يحدث التهابات 
في العيون.

- أم���راض الس���املونيال والتس���مم 
الغذائي.

- مرض السل البقري والذي قد يؤدي 
إلصابة اإلنسان مبرض الدرن الرئوي.

- مرض اجلمرة اخلبيثة والتي قد تؤدي 
للوفاة مباشرة، ومن ثم سارع ديوان اخلدمة 
املدنية بإعطاء الكوادر ملوظفي البريد في 
وزارة املواص���الت رغم أن البيطريني هم 
أكث���ر احتكاكا بهذه الڤيروس���ات املميتة 

والبكتيريا.
- مرض حمى الوادي املتصدع والذي قد 
يؤدي حلدوث نزيف باألعضاء الداخلية، مما 
يؤدي للوفاة، وهو ما تسبب في وفاة الكثير 
من الناس عندما ض���رب اليمن وجنوب 

اململكة العربية السعودية.
- مرض الرعام »السقاوة« في اخليول 

والذي يسبب مشاكل تنفسية خطيرة.
يتعرض املالحظون خالل سحب العينات 
من احليوانات إلى جميع األمراض املشتركة 
بني احليوان واإلنس���ان في حالة إصابة 
احليوان بأي منها كما يتعرضون إلى مخاطر 
جمة أثناء الفحص، ومنها حدوث الكسور 
الناجتة عن شراسة احليوان واالرجتاج في 

املخ وأحيانا قد تصل إلى الوفاة.

أعرب موظفو البيطرة في 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية عن عميق 
شكرهم وامتنانهم إلى عضو 
مجلس األمة، وعضو اللجنة 
املبارك،  البيئية، د.معصومة 
وذلك جراء نداءاتها املتكررة 
إلى املعنيني في الدولة ووقوفها 
إلى جانب البيطريني من أطباء 
وممرضني وموظفي خدمات 
ومالحظ����ني، حي����ث طالبت 
بتحفيزهم وتشجيعهم على 
االستمرار في هذه املهنة التي 
أصبحت ط����اردة نظرا ألنهم 

أضاعوا الوقت في دراستها والتخصص فيها، إال أنهم صدموا بواقعها 
العملي في الكويت، حيث ال بدالت وال حوافز تشجعهم، رغم قيامهم 
بخدمات جليلة وتعرضهم لألم����راض الفتاكة الكفيلة بإعدام آالف 
احليوانات والطيور، وذلك سعيا منهم إلى منع انتقال العدوى واحلد 
من اخلسائر في احليوانات والطيور، في حني أن زمالءهم في الطب 
البشري يقابلون بالتشجيع وإقرار الكوادر والبدالت واحلوافز. وقال 
البيطريون: إن د.معصومة املبارك دعت في إحدى الصحف احمللية 
مش����كورة إلى أن يكون للهيئ����ة دور فاعل في االهتمام بهذه الفئة، 
كون الهيئة تعتبر حلق����ة الوصل بني موظفيها البيطريني وجميع 
اجلهات املعنية باملسألة، وهي املسؤولة عن بث الوعي بأهمية هذا 

التخصص باإلضافة إلى وسائل اإلعالم.

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

مجتمعن�ا ينظ�ر بدوني�ة لمهن�ة البيط�رة وأصحابها 
المتقدم�ة ال�دول  ف�ي  وتقدي�ر  باحت�رام  يحظ�ون 

عدم االكت�راث ب�� »البيطريين« ناب�ع من الجه�ل بمهنتهم 
الش�اقة والنادرة ووضع أرواحهم على أكفهم منعًا النتشار األوبئة

محمد راتب
أطلق أطب���اء وممرضون 
ومالحظون بيطريون صرخة 
اس���تغاثة إلى رئيس مجلس 
الوزراء ورئيس مجلس ديوان 
اخلدمة املدني���ة للنظر بعني 
الرحمة والشفقة واإلنسانية 
إلى مطالبه���م املرفوعة منذ 
سنوات، وإلى طبيعة مهنتهم 
النادرة والش���اقة واللصيقة 
بأكثر األمراض فتكا وضراوة 
ببني البشر، والتي ذاع صيتها 
بشكل متكرر خالل السنوات 
انفلونزا  املاضي���ة كم���رض 
الطي���ور وانفلونزا اخلنازير 
وغيرهما، وتسببت في هلع 
وذعر في األوساط الشعبية 

والسياسية حول العالم.
وناشد العاملون البيطريون 
ف���ي الهيئة العامة لش���ؤون 
الس���مكية،  الزراعة والثروة 
الوزراء  سمو رئيس مجلس 
الشيخ ناصر احملمد ، وكذلك 
املدنية  رئيس ديوان اخلدمة 
الوق���وف إلى جان���ب هؤالء 
املوظفني واألطباء واملالحظني 
البيطريني، ومساعدتهم على 
نيل حقوقهم وفاء مبا يقومون 
ب���ه، ومس���اواتهم باألطباء 
واملمرضني البش���ريني، وذلك 
على صعيد إقرار الكوادر التي 
حرم���وا منها دون وجه حق، 
رغم تش���ابه األعمال املنوطة 
به���م مع زمالئه���م في الطب 
البيطريني  البش���ري، بل إن 
يعتبرون خ���ط الدفاع األول 
عن املواطنني واملقيمني على 
أرض الكويت ضد تلك األمراض 
التي تنتقل إلى اإلنس���ان عن 
طريق احليوان، ولهم بصمات 
واضحة في هذا السياق، حيث 
إنه���م أصبحوا مح���ل أنظار 
الناس عندما كانوا يعيشون 
مع املرض الفتاك داخل ميادين 
املختبرات واألمصال والعينات 
الوبائية اخلطيرة، ويتعرضون 
مباش���رة لهذه األمراض في 
س���بيل عمل س���د منيع ضد 

هذه األمراض، وحتقيق األمن 
الصح���ي والغذائ���ي وتأمني 
الوط���ن واملواطنني واملقيمني 
من اخلوف والهلع الذي أصيب 
به كثيرون منهم عندما بدأت 
انفلونزا  مالمح مرض مث���ل 

الطيور باالنتشار.
وأعربت هذه الفئة الكادحة 
عن شعورها بالظلم الشديد 
إلى  االلتف���ات  ج���راء ع���دم 
دعواتها التي تطالب بحقوقها 
ومكتس���باتها، ونسيانها في 
تعديل الكادر اخلاص باالطباء 
واملالحظني والفنيني البيطريني، 
حيث مت���ت املطالبة بتعديل 

الكادر منذ سنة 2007 وحتى 
اآلن لم يتم النظ���ر فيه، وال 
اقراره مع باقي الكوادر االخرى، 
الفتة إلى أن عدد املوظفني الذين 
ميارس���ون مهنة هي األخطر 
العامة،  بالنس���بة للصح���ة 
ال يتج���اوز 20 طبيبا، و120 
مالحظا وفنيا، وبالتالي، فإن 
إقرار كوادر لهم والشعور بهم 
ومبعاناتهم وجهودهم املبذولة 
لن يشكل عبئا على ميزانية 

الدولة.
من جه���ة ثاني���ة، أعرب 
البيطريون عن أسفهم الشديد 
جراء جتاهلهم من قبل الهيئة 

العامة لشؤون الزراعة والثروة 
الس���مكية، وذلك بعد ان بلغ 
االهتمام بهم اشده عندما ضرب 
مرض انفلونزا الطيور الكويت 
احلبيبة، فسارعت الهيئة إلى 
تش���جيع ه���ؤالء البيطريني 
وقامت بإعطائهم وعودا بصرف 
ال���كادر اخلاص به���م وذلك 
حتفيزا لهم عل���ى بذل املزيد 
من العط���اء واجلهود الرامية 
إلى إنقاذ الكويت من اتس���اع 
الطيور،  انفلونزا  رقعة وباء 
الزراعة  ولكي تخرج هيئ���ة 
الدولة  أم���ام  أبي���ض  بوجه 
العليا ومؤسساتها  وقيادتها 

احلكومية وأفراد املجتمع، إال 
أن البيطري���ني صدموا عندما 
أعلنت الكويت عن خلوها من 
املرض، بأن اهتمام الهيئة بدأ 
يقل تدريجي���ا وكذلك ديوان 
اخلدمة املدنية، وذلك ملا اتضح 
من جتاهلهم ونسيانهم ملا قدمه 
هؤالء وبذلوه من مخاطر في 
الوقت  الوطن، وفي  س���بيل 
نفس���ه، فإن دي���وان اخلدمة 
املدنية سارع الى تعديل الكادر 
اخلاص باملمرضني في وزارة 
الصحة وذلك خالل الفترة التي 
شهدت تخوفا من تفشي مرض 
انفلونزا اخلنازير وبصورة 

س���ريعة، ولكن عندما تفشى 
انفلون���زا الطيور في  مرض 
الكويت لم يقم الديوان بذلك 
معنا رغم أن مطالبتنا بذلك مر 
عليها أربع سنوات، متسائلني: 
هل من الوفاء أن يكون جزاء 
ما قدمناه وما تعرضنا له من 
أمراض هي األكثر فتكا، هو أن 
نهمل وأن نهمش وأن ننسى من 
ذاكرة الهيئة وديوان اخلدمة 
والناس؟! وهل جزاء اإلحسان 

إال اإلحسان؟! 

نظرة دونية 

وذكر البيطريون أن مهنة 

البيط���رة ينظر له���ا بدونية 
البعض، وذلك نظرا  من قبل 
جلهل اآلخرين بها، وبخطورتها 
الش���ديدة، حيث إن أصحابها 
يضعون أرواحهم على أكفهم، 
ويبذل���ون قص���ارى جهدهم 
متناس���ني هذه األمراض التي 
ق���د يتعرضون لها، وذلك في 
الغذائي  سبيل حتقيق األمن 
وتوفير اللحوم ألبناء املجتمع، 
في الوقت الذي تشهد هذه املهنة 
احتراما وتقديرا شديدين في 
الدول األوروبي���ة والغربية، 
الطبيب  والت���ي تعتب���ر أن 
واملالحظ البيطري هما محور 

األمن الغذائي نظرا ألن اللحوم 
واملواش���ي واألغن���ام تعتبر 
الثروة احليوانية للبالد، وإذا 
ما تعرضت ألي من األمراض 
فإن الويالت س���تحل بالدولة 
وبالشعب، وستتكلف وزارات 
الصحة واملستشفيات وجهاز 
القومي مبالغ خيالية،  األمن 
كم���ا أن املجتم���ع س���يكون 
ضحية الرتفاع األس���عار في 
اللحوم واملشتقات احليوانية 

املستوردة.
واعتبروا أن البيطرة مهنة 
باتت طاردة والبد من مغريات 
سواء مادية أو معنوية جلذب 
املزيد من الراغبني في دراسة 
هذا التخصص، وذلك لتغيير 
نظرة املجتمع لهم ومعاملتهم 
بالتساوي مع نظرائهم األطباء 
ف���ي التخصص���ات األخرى، 
وقالوا: يكف���ي أن أكبر دليل 
على ذلك هو مس���اهماتنا في 
حماية اإلنسان من األمراض 
املشتركة بينه وبني احليوان، 
إلى جانب املساهمة في تنمية 
االقتص���اد الوطني واالرتفاع 
مبعدالت اإلنتاج ليقل تدريجيا 
االعتماد على استيراد اللحوم 

ومنتجاتها من اخلارج.
وف���ي خت���ام مطالباتهم، 
البيطريون عن ثقتهم  أعرب 
الغالية بسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
وبتوجيهاته احلكيمة وبتفهمه 
ملا طالبوا به، متمنني أن يكونوا 
عند حسن ظن سموه وأن تكون 
تلبية مطالبهم محفزا لهم على 
بذل املزيد من العطاء خلدمة 
الوطن واملواطن واملساهمة في 

حتقيق األمن الغذائي.
كما طالبوا أصحاب الضمير 
احلي من نواب مجلس األمة 
ومن املسؤولني في احلكومة، 
بانصافهم م���ن خالل تعديل 
رواتبهم وإق���رار كادر خاص 
بهم وبدل خطر وزيادة املمنوح 
لهم لتشجيعهم على االستمرار 

في هذه املهنة.

عبدالعزيز الزبن

د. معصومة املبارك


