
الثالثاء ١ سبتمبر ٢٠٢٠
05 احلياة تعود إلى الكويت

(املرحلة الرابعة)

لقاح «كورونا» بني التشكيك والتأييد
جتاوزت أعداد الوفيات بڤيروس كورونا، على مســتوى العالم خالل ٦ أشهر ٥١١ ألف وفاة، في حني بلغ عدد اإلصابات املاليني، ما جعل اجلميع في حالة استنفار بحثا عن لقاح للمرض الذي ال يزال غامضا إلى حد ما بحســب علماء األوبئة. ورغم خطورة أعراض هذا الڤيروس الذي يعطل أعضاء حيوية في اجلسم، اليزال كثيرون يشككون في جدية 
خطورته، وبينهم من يرون أنه مجرد «خدعة»، ويصرون على القول بأنهم لن يأخذوا لقاحا مضادا له أبدا، ومازال هناك الكثير من التخوف في فاعلية هذا اللقاح عند الكثير من الناس الذين ليســت لديهم الثقة به وبنتائجه كونه لم مير بجميع التجارب وكان الوصول إليه بشكل سريع، خصوصا أن الكثير من الدول قد أعلنت التوصل إليجاد هذا اللقاح، لكن 
منظمة الصحة العاملية لم تعتمد بعد أيا منها بشــكل رسمي. وللوقوف على مدى جتاوب الناس مع إمكانية تناول هذه اللقاحات، جالت «األنباء» ملعرفة آراء عدد من املواطنني عن مدى تخوفهم من اخذ اللقاح في حال تواجده في الكويت، وفيما اذا كانوا سيعطونه ألوالدهم ام ال، وعن مدى استعدادهم النفسي وتقبلهم لهذا اللقاح، حيث انقسموا بني 

مؤيد ومعارض، فاملؤيدون أكدوا ضرورة أخذه خصوصا أن وزارة الصحة لن تسمح به إال بعد التأكد من سالمته، مشيرين إلى ثقتهم بها، أما املعارضون فبينوا أن ذلك لقناعتهم بأن التجارب السريرية لم تأخذ حقها، وعادة تستغرق عدة مراحل قد تكون بعض الدول اختصرتها للتكسب التجاري ولتسجيل إجنازات في هذا املجال، وفيما يلي التفاصيل:

بعد إعالن بعض الدول التوصل إلى اللقاح الناجح.. أناس  أبدوا رفضهم له وآخرون أكدوا ضرورة تناوله بعد ثبوت سالمته من «الصحة»

للناس، حيث تتابع نتائج االختبارات 
والتجارب التي جترى عليها.

اللقاح املرخص

من جانبه، قال مفرج الظفيري: انا 
مع اللقاح اذا كان مرخصا من وزارة 
الصحــة فوزارة الصحة لن تســمح 
بإدخال أي لقاح إذا لم يكن مضمون 
النتائج، وستكون متأكدة من فعاليته 
ألنها حريصة على عيالها ولن تأتي 
بشــيء ممكن ان يســبب لهم املرض 
وفي حــال تواجد اللقاح في الكويت 
فسآخذه انا واطفالي ألنه احلل املناسب 
للوقاية من العــدوى من الڤيروس، 

وأمتنى السالمة للجميع.
بدوره، قال عبدالباقي البسام: لست 
مقتنعا باللقاح أبدا وعندي شك فيه 
وأن املسألة كلها تبدو كلعبة جتارية، 
وستنتهي قريبا والناس اصبح لديهم 
الوعــي الكافي بهذا الشــيء، وحتى 
منظمــة الصحة العاملية لم نعد نثق 
بكالمها ألنها في الوقت نفســه كانت 
تصدر قرارات وآراء متناقضة كليا، 
وافضل ان نستمد مناعتنا الذاتية من 
الغذاء واالشياء الطبيعية ألنها افضل 
من اخــذ اللقاح، مع اتباع اإلجراءات 
الوقائيــة من نظافة وتعقيم وتباعد 
وغيرهــا مــن اإلجــراءات الصحيــة 

املناسبة.
لعبة جتارية

أما علي العرب فقال: لن اخذ اللقاح 
ولن اعطيه لعيالي وان املوضوع لعبة 
جتارية او سياســية، وليســت لدي 
أي ثقــة بــأن اللقاح 
الــذي  أو  املطــروح 
تعلن هذه الدول عن 
اكتشافه سيكون فعاال 
في الوقت احلالي ألن 
اللقاحات السابقة كانت 
تأخذ فترة طويلة قد 
تســتغرق عامــا الى 
لتصنيعهــا  عامــني 
ولتطــرح وتكون في 
متناول الناس، اما اآلن 
فخالل اشهر بسيطة مت 
تصنيع اللقاح وطرحه 
واعتمــاده وانــا لدي 
شكوك فيه في الوقت 
احلالي، كما أنني ضد 
هذا اللقــاح الى وقت 
ان يصبــح مضمونا 
ومجربا بشــكل كاف 
على شريحة كبيرة من 
النــاس مع التأكد من 
التي تؤكد  الدراسات 
عدم وجود مضاعفات 
ســلبية له مســتقبال 

على من يتناولونه.

اننا متخوفون من اللقاح وال نعرف 
نتائجــه واخلوف ليس مــن الدولة 
املصنعة له، ولكن في الوقت الراهن 
لســت مقتنعا من فعالية هذا اللقاح 
ولن آخذه او اعطيه ألطفالي وافضل 
ان اقــوي مناعتــي بشــكل طبيعــي 
دون اللجــوء اليــه اال اذا طبق على 
شريحة كبيرة ومتنوعة من الناس 
واثبــت فعاليته مــن دون أضرار أو 
مضاعفات ســلبية، وهنــاك الكثير 
مــن الدول وشــركات األدويــة التي 
تتسابق إلنتاج اللقاح املضاد لڤيروس 
كورونــا وبالتأكيد ســتنجح الكثير 
من التجــارب والتي تكون أكثر أمنا 
وفعالية من غيرها، والتي ستعتمدها 
وزارة الصحة قبل السماح بإعطائها 

اللقاح وتســجيله بأسمائها  النتاج 
واملوضوع بهــدف جتاري اكثر منه 
إنساني، ولهذا ال احبذ ان آخذ اللقاح 
أو اعطيه ألوالدي، ويفضل في الوقت 
احلالــي وقبل ان يتــم اثباث فعالية 
اللقاح ان يكتســب االنســان املناعة 
من الغذاء واخلضار والفاكهة واخذ 
االجراءات الوقائية ليكون بعيدا عن 
العدوى واملــرض، وبعد ذلك يكون 
اللقــاح اآلمــن قد تـــــم اكتـــــشافه 
وجتريبه والتأكد من سالمته فوقتها 
لن منانــع ووزارة الصحة بالتأكيد 
تتابع وســتكون متأكــدة من جودة 
اللقــاح الذي ســتقدمه للنــاس في 

الكويت.
بدوره، قال عبدالرحمن السدحان: 

في البداية، قالــت فاطمة احليان 
انها ليســت لديها أي مشكلة في اخذ 
اللقاح هــي واهلها وعيالهــا اذا كان 
معتمدا من املنظمة الصحية العاملية 
وكان معترفا فيه، ألنه احلل الوحيد 
للتخلص من هذا املرض، كما أن وزارة 
الصحة في الكويت لن تدخله البالد 
إال بعد التأكد من سالمته وعدم وجود 

أضرار أو مضاعفات أخرى له.
وتابعت: ال تخوف سواء مت جلبه 
من اي دولة قامت بصنعه، ولكن املهم 
ان يكون معتمدا عامليا وان يكون مت 
اجراء التجارب عليه بشكل صحيح 
ومبراحلهــا املعروفــة طبيا وعلميا، 
مشيرة إلى أنه سيكون بالتأكيد مصنفا 
حسب اجلرعات ألعمار معينة لالطفال 
ولكبار السن، وبهذا نستطيع ان نأخذه 
ونحن مطمئنون ومن دون أي خوف 

أوقلق.
املرور بالتجارب

بدوره، حتــدث عبداهللا خليفة لـ 
«األنباء» قائال: انه غير مقتنع بفاعلية 
هذا اللقاح حيث إنه لم يجرب بالشكل 
الكافي، فالدول تتسابق إلعالن اكتشاف 
اللقاحات كالصني والواليات املتحدة 
األميركية وروسيا، ورمبا األهداف من 
وراء ذلك الربــح التجاري أكثر منه 
الناحية اإلنسانية والطبية، قائال: لن 
آخذ اللقاح ولن اعطيه الطفالي اال اذا 
جرب بشكل كاف على شريحة كبيرة 
من املرضى والناس ومت التعرف على 
جميع مضاعفاته وآثــاره اجلانبية 

على من تناولوه.
واشار خليفة إلى 
ان اللقــاح ضروري، 
لــم يكــن  اذا  ولكــن 
مؤكدا ولم يتم اجراء 
جتــارب كبيرة عليه 
وأن يكــون قــد مــر 
مبراحلــه املعروفــة 
علميــا وطبيــا فهــو 
ليس مضمونا وتبقى 
الطبيعيــة  املناعــة 
حاليا افضل من خالل 
تدعيمهــا عبر تناول 
املأكــوالت الصحيــة 
الطبيعية  واالشــياء 
مع اتخاذ االحتياطات 
وتطبيــق االجراءات 

الوقائية الالزمة.
تسابق الدول

كذلك بينت ام حازم 
ان اللقاح يبدو حاليا 
آمنا بالشــكل  ليــس 
الكافي، فمــن املمكن 
التنافــس  ان يكــون 
الدول  والتسابق بني 

عبدالرحمن السدحان (متني غوزال) أم حازم متحدثة لـ «األنباء»   عبداهللا خليفة فاطمة احليان

علي العرب عبدالباقي البسام

مفرج الظفيري

العدساني لـ «األنباء»: لقاح 
«كورونا» في الكويت ربيع ٢٠٢١ 

واستقدامه على دفعات
حنان عبد املعبود

أكد اختصاصي 
أول أمراض معدية 
وباطنيــة د.واصل 
لقاح  ان  العدساني 
كورونــا ســينزل 
بأميركا مــع نهاية 
العام احلالي أو مطلع 
العــام املقبل ٢٠٢١، 
ولفت في تصريح 
خاص لـــ «األنباء» 
الى ان اللقاح سوف 
يصل الى الكويت مع 
حلول فصل الربيع 

أو الصيف ٢٠٢١ على أبعد تقدير.
وأشــار د.العدساني إلى ان الكويت 
يقطنها ٤ ماليني نسمة، وبالطبع لن يتم 
جلب هذا الكم من اللقاحات دفعة واحدة، 
ولهذا من املتوقع ان يتم استقدامها على 
دفعات، ووزارة الصحة ستقوم بتنظيم 
اعطائها، الفتا إلى ان الغالبية العظمى من 
املجتمع الكويتي يتابعون أخبار اللقاح 
وتواجده والنتائــج اخلاصة به، كما ان 
هناك البعض ممن لديهم حتفظات جتاه 
التطعيم، وهذا األمر مالحظ في العالم كله.

وحول ما اذا كان هذا التطعيم سيكون 

اختياريا او إجباريا، 
اوضح ان هذا القرار 
إلى سياســة  يعود 
تضعهــا احلكومة 
في هــذا اجلانب، 
كما ان هناك اقاويل 
عن انه كما وضعت 
الدول شرط  بعض 
 PCR اجراء فحص
الســلبية  والنتائج 
كشرط  للمســحة 
اراضيها،  لدخــول 
فإن بعض الدول قد 
تضع شرط اثبات ان 
القادم اليها قد أخذ 
اللقاح اخلاص بڤيروس كورونا للسماح 

له بدخول أراضيها.
وشدد د.العدساني على ضرورة أخد 
لقاح االنفلونزا املوسمية والذي ينزل بعد 
شهر تقريبا مواكبة للتغيرات املناخية، 
مبينا ان تعاطي هذا التطعيم يحمي من 
زيــادة اخلطورة على احلياة او حدوث 
بأنواع اخرى  مضاعفات حال اإلصابة 
من الڤيروســات مثل ڤيروس «كورونا 
املستجد» وخاصة من لديهم خطورة أكثر 
من غيرهم مثل كبار الســن واملصابني 

بأمراض مزمنة.

قد يصبح التطعيم إجبارياً حسب االشتراطات الدولية للسفر

د. واصل العدساني

ملشاهدة الڤيديو

أجرت التحقيق: ندى أبونصر

«األنباء» رصدت آراء املواطنني حول لقاح «كورونا» املوعود وأمل اخلالص من هذا الوباء فانقسموا بني متخّوف منه ومن نتائجه وموافق على تناوله


