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ريا�ض عواد 

اطلقت وزارة الصحة العامة 
الدورة الثانية من حملة: »اآلن...
قبل فوات األوان«وقالت الوكيلة 
املساعد للصحة العامة ب��وزارة 
الصحة الدكتورة ماجده القطان 
في كلمتها في املؤمتر ال��ذي عقد 
صباح أم��س ب��وزارة الصحة لقد 
خطت وزارة الصحة الكويتية 
بالفعل خطوات واسعة على عدة 
أص��ع��دة ف��ى سبيل القضاء على 
االلتهاب الكبدى بكافة أنواعه 
وذل���ك ات��س��اق��ا م��ع ال��ت��زام دول��ة 
الكويت بالقضاء على فيروسات 

الكبد فى العام 2030. 
وأضافت القطان أن نسبة الى 
النجاح الكبير الذي حققته الدورة 
األولى من حملة »اآلن... قبل فوات 
األوان« للتوعية ح��ول التهاب 
الكبد الفيروسي »س���ي، والتي 
كانت وزارة الصحة الكويتية 
ق��د أطلقتها ال��ع��ام امل��اض��ي حتت 
رع��اي��ة ش��رك��ة أب��ف��ي ل��أدوي��ة، 
أطلقت الوزارة الدورة الثانية من 
احلملة بالتعاون م��ع » اللجنة 
القومية ملكافحة الكبد الوبائي 
س���ي«، وذل���ك م��ن خ���ال مؤمتر 
صحفي عقد للمناسبة ف��ي مقر 
وزارة الصحة بحضور ممثلني عن 
اجلهات املنظمة والراعية وحشد 
إعامي من ممثلي وسائل اإلعام 

الكويتية.
ولفتت القطان ال��ى أن احلملة 
تهدف احلملة التوعوية الى نشر 
املعرفة حول التهاب الكبد الوبائي 
سي وتبصير املجتمع حول آلية 
عاجه وط��رق الوقاية منه، كما 
تسعى أيضا الى تصحيح املفاهيم 
اخلاطئة والشائعة حول هذا الداء 

لتؤكد أن ال��دواء متاح وبالتالي 
ميكن ال��ش��ف��اء منه ش��رط اتخاذ 
املبادرة والذهاب إلى مؤسسات 
الدولة الصحية إلج��راء الفحص 

الازم.
 وأض����اف����ت ال���ق���ط���ان تعمل 
وزارة الصحة بشكل وثيق مع 
منظمة الصحة العاملية لوضع 
االستراتيجية الوطنية ملكافحة 
ال��ف��ي��روس��ات ال��ك��ب��دي��ة ي��ت��م من 
خالها جمع البيانات عن احلاالت 
امل��ص��اب��ة لتقييم ال��وض��ع ب��دول 
الكويت وخلق منظومة للمتابعة 
والتقييم ولقد اشاد خبراء املنظمة 
مبا حققته الكويت بالفعل فى هذا 

املجال.
و أشارت القطان الى أن وزارة 
الصحة ت��رك��ز ف��ى ه��ذه املرحلة 
 C( على التهاب الكبد الفيروسى
( بسبب ارتفاع نسبة املضاعفات 
عند االصابة به حيث تبلغ نسبة 
خ��ط��ورة االص��اب��ة بتليف الكبد 

15-%30 خال 20 عاما ويتطور 
امل���رض ل��دى البعض منهم الى 
س��رط��ان ال��ك��ب��د ورغ���م خ��ط��ورة 
التهاب الكبد )C ( فيتوافر اآلن 
ع��اج ميكنه الشفاء م��ن امل��رض 
بنسبة تفوق %95 ولقد قامت 
وزارة الصحة بتوفير هذا العاج 
وذل���ك تبعا ل��ت��وص��ي��ات منظمة 

الصحة العاملية.
بالنسبة للمرحلة األول��ى من 
احلملة التوعوية عن التهاب الكبد 
C والتى مت تنظيمها فى ديسمبر 
2016 والتى امتدت لستة أسابيع 
فلقد شملت، باإلضافة الى اجلانب 
ال��ت��وع��وى، مسح صحى للكشف 
ع��ن األج��س��ام امل��ض��ادة لفيروس 
الكبد C لنحو 2000 شخص وقد 
أسفرت النتائج عن اكتشاف 22 
حالة إيجابية منها 15 حالة مت 
تشخيصها للمرة األولى كما ساعد 
املسح الصحى على وضع خريطة 
مبدئية لأماكن التى يرتفع بها 

معدل االصابة بالفيروس وطرق 
انتقال العدوى األكثر انتشارا. 

و بسبب النجاح الكبير للمرحلة 
األول���ى م��ن احلملة، فلقد ارت��أت 
وزارة ال��ص��ح��ة تنظيم مرحلة 
ثانية للحملة متتد ملدة ستة اشهر 
ليتسنى تغطية ع���دد أك��ب��ر من 
اجل��م��ه��ور وس���وف ت��ق��ام احلملة 
فى املستشفيات ومراكز الرعاية 
األولية بجميع املناطق الصحية 
باالضافة ال��ى مستشفى السجن 
ومركز ع��اج االدم���ان مبستشفى 
ال��ط��ب ال��ن��ف��س��ى وم���راك���ز ع��اج 
األسنان. ونرجو أن تساعد احلملة 
على وضع قاعدة بيانات وطنية 
خ��اص��ة ب��االل��ت��ه��اب ال��ك��ب��دى وأن 
تساهم فى توجيه ع��دد أكبر من 
املصابني الى طريق العاج ورفع 
م��س��ت��وى ال��وع��ى ل���دى اجلمهور 

بطرق الوقاية من املرض.
وان ال��ق��ض��اء على فيروسات 
االلتهاب الكبدى تستدعى تكاتف 

ج��ه��ود ع��دة ق��ط��اع��ات م��ن وزارة 
الصحة، ويسرنى أن أرى اليوم 
مثاال يحتذى به للعمل اجلماعى بني 
قطاعات ال��وزارة لتغطى اجلانب 
ال��وق��ائ��ى وال��ع��اج��ى والتوعوى 
وأرجو جلميع املشاركني فى اجلزء 
الثانى م��ن احلملة التوفيق فى 
حتقيق األه���داف امل��وض��وع��ة مبا 

يخدم وطننا احلبيب.
وقالت د. غالية املطيري، رئيسة 
اللجنة اإلعامية في وزارة الصحة 
»إن اجلانب التوعوي يعتبر خطوة 
أساسية فى الوقاية من فيروس 
سي نظرا لعدم وج��ود لقاح ضد 
الفيروس حتى اآلن. كما أن رفع 
ال��وع��ي ب��ال��ف��ي��روس وم��خ��اط��ره 
وطرق انتقال العدوى يعتبر ذي 
أهمية بالغة للتشجيع على إجراء 
الفحص وتلقى العاج حتى متام 

الشفاء«. 
» وأض��اف��ت د. غاليه بالنسبة 
للجانب التشخيصي، فأصبح 

ب��اإلم��ك��ان اآلن تشخيص ح��االت 
اإلص���اب���ة ب��ف��ي��روس ال��ك��ب��د سي 
بأدوات بسيطة ال تستغرق سوى 
دق��ائ��ق ملعرفة النتيجة وبدقة 
عالية، وهو ما ييسر املسح الصحي 
لإلصابة بالفيروس وهو جزء من 
حملتنا التوعوية عن التهاب الكبد 

الفيروسى سي«.
وأكدت د. غالية على أن احلملة 
الثانية س��وف تستمر على مدى 
اش��ه��ر ح��ي��ث ت��غ��ط��ي 6 مناطق 
صحية مبعدل منطقة في كل شهر 
وه���ذه امل��ن��اط��ق ه��ي: الفروانية، 
ال���ص���ب���اح، ح���ول���ي، االح���م���دي، 
العاصمة، اجلهراء. وتشمل احلملة 
املستشفيات احلكومية ف��ي هذه 
املناطق واملستوصفات وعيادات 
االسنان وم��رك معاجلة اإلدم��ان. 
كما تتضمن احلملة توزيع نشرات 
توعية إرش��ادات صحية عن طرق 
الوقاية والعاج، ومواكبة للطرق 
احلديثة لإلعام الصحي. كما قد 

مت إعداد فيلم توعوي عن فيروس 
الكبد سي، سوف يتم بثه عبر قناة 
اليوتيوب اخلاصة بوزارة الصحة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة وش���اش���ات ال��ع��رض 
باملستوصفات واملستشفيات كما 
س��وف يتم ب��ث رس��ائ��ل توعوية 
ع��ن امل���رض ب��وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل 

االجتماعي اخلاصة بالوزارة.
وح����ول رع���اي���ة ش��رك��ة أب��ف��ي 
ل��أدوي��ة لهذه احلملة، ق��ال عاء 
ط��وس��ون، رئيس شركة ابفي: » 
ان رعايتنا لهذه احلملة التوعوية 
للعام الثاني على التوالي، تندرج 
حتت بنود مسؤوليتنا االجتماعية 
جتاه املجتمع الكويتي، للمساهمة 
ف��ى نشر ال��وع��ي ب��ط��رق الوقاية 
وع��اج االلتهاب«. » لقدد حققت 
احلملة األولى بالتعاون مع وزارة 
الصحة الكويتية أهدافها بامتياز 
حيث مت معاينة 1918 حالة من 
ضمنها 23 حالة مصاب االلتهاب. 
وقد استمرت احلملة على مدى 26 

ي��وم في 26 مركز صحي منتشر 
ع��ب��ر ك��اف��ة م��ن��اط��ق ال��ك��وي��ت من 
ضمنها كافة مستشفيات وزارة 
ال��ص��ح��ة وب��ع��ض املستوصفات 
والوزارات«، ونحن نعد في الدورة 
الثانية من احلملة أن نعزز جهودنا 
بشكل أكبر مع وزارة الصحة لكي 
نصل الى معاينة أكبر عدد ممكن 

من أركان املجتمع«
وأض��اف » اننا على ثقة من أن 
تضافر جهودنا مع وزارة الصحة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ع��ب��ر اط����اق حمات 
الكشف املبكر عن هذا الداء اخلطير، 
سوف تسفر عن بداية للقضاء التام 
على العدوى بااللتهاب الكبدي  فى 
دول��ة الكويت وذل��ك متاشيا مع 
أهداف منظمة الصحة العاملية التي 
تخطط للقضاء على هذا الفيروس 
فى جميع دول العالم بحلول عام 

.»2030
وش��دد طوسون على ض��رورة 
إيصال حقيقة هذا الداء عبر املجتمع 
مما يصحح اللغط احلاصل بشأنه 
مشيرا إلى أن العائق األكبر الذي 
يقف ح��ائ��ا ب��ني امل��ري��ض وطلب 
العاج هو ع��دم إدراك ع���دد كبير 
م��ن امل��رض��ى لتعرضهم للعدوى 
واملفاهيم اخلاطئة التي ترتبط 

باإلصابة بالتهاب الكبد »سي« 
وق���ال: » مم��ا الش��ك فيه م��ن أن 
احل��م��ل��ة األول����ى ق��د س��اه��م��ت في 
تغيير نظرة املجتمع الى اإلصابة 
بفيروس الكبد، فالتشخيص أصبح 
ميسورا خال دقائق وذلك بفضل 
ح��رص وزارة الصحة الكويتية 
على م��واك��ب��ة أح���دث ال��ت��ط��ورات 
التشخيصية والعاجية للتصدي 
ل��أم��راض امل��ع��دي��ة وي��أت��ي على 

رأسها بالطبع االلتهاب الكبدي«.

د. ماجدة القطان متحدثة 

أطلقت الدورة الثانية من حملة »اآلن.. قبل فوات األوان«

القطان: »الصحة« خطت خطوات واسعة للقضاء على االلتهاب الكبدي 

يندرج ضمن األهداف اإلستراتيجية لـ »الصحة«

اخلشتي: مؤمتر »املعلومات الصحية« يسهم في تطوير اخلدمات الطبية 
أك��د وزي���ر الصحة الكويتي الدكتور 
جمال احلربي أمس االحد ان مؤمتر الكويت 
الدولي للمعلومات الصحية يندرج ضمن 
األه���داف االستراتيجية العامة للوزارة 
ال��رام��ي��ة إل��ى تطوير وحت��س��ني اخل��دم��ات 

الصحية في الباد.
جاء ذلك في كلمة للحربي ألقاها نيابة 
عنه وكيل الوزارة باالنابة الوكيل املساعد 
لشؤون اجلودة والتخطيط الدكتور محمد 
اخلشتي خال افتتاح املؤمتر الذي يستمر 
ث��اث��ة أي���ام مبشاركة محلية وخليجية 

ودولية.
وق��ال ان محاور املؤمتر تسلط الضوء 
على أحدث االجتاهات واملنتجات واخلدمات 
في مجال الصحة االلكترونية وتكنولوجيا 
املعلومات مؤكدا حرص الوزارة على تبادل 
اخلبرات واملعلومات مع املتخصصني فضا 

عن مناقشة حتدياتها وسبل تنميتها.
وأضاف ان على اجلميع مواكبة املنتجات 
اجلديدة ومتابعة نتائجها لاستفادة من 
استخدام نظم املعلومات وتقنياتها بالشكل 
الصحيح بهدف االرتقاء بالقطاع الصحي 
وتطويره تنفيذا للخطة التنموية اخلمسية.

من جهته قال املدير العام ملجلس الصحة 
ف��ي دول مجلس ال��ت��ع��اون ل��دول اخلليج 
العربية سليمان الدخيل في كلمة مماثلة ان 
التقدم الذي يشهده العالم في تكنولوجيا 
وتقنية املعلومات واالتصاالت أصبح حافزا 
كبيرا ملقدمي اخلدمات الصحية لتطوير 
املعلومات الصحية االلكترونية وتوظيفها 

خلدمة املريض.
وأوضح الدخيل ان تقدمي رعاية صحية 
ذات ج��ودة عالية وسريعة دون أخطاء 

طبية مع تخفيض التكاليف هي الغاية التي 
تسمو اليها خطط مجلس التعاون اخلليجي 

اخلاصة بالتنمية املستدامة.
وذكر ان التطور في املعلومات الصحية 
وص��ل حاليا ال��ى تقنية امللف االلكتروني 
املرتبط مع عدة أنظمة داخل املستشفيات 
مثل االشعة والصيدلية متمنيا الوصول 
الى تقنية استخدام البطاقة الطبية الذكية 

للمريض.
م��ن جانبه أف��اد رئيس امل��ؤمت��ر ومدير 
امل��رك��ز ال��وط��ن��ي للمعلومات الصحية 
ب��ال��وزارة الدكتور فهد اخلليفة في كلمة 
مماثلة ان املؤمتر يبحث آخر املستجدات 
في مجال الصحة االلكترونية وتكنولوجيا 
امل��ع��ل��وم��ات وم��ؤش��رات أه���داف التنمية 

املستدامة للفترة من 2015 حتى 2030.
وبني اخلليفة ان املؤمتر يهدف الى بناء 
جسور املعرفة العلمية والقدرات الوطنية 
مع املتخصصني من مختلف الدول للوصول 
الى حلول ناجعة للمشكات التي تواجه 
املعلومات الصحية من حيث الدقة واجلودة 
والشمولية والتوقيت مبا يساعد صانعي 

القرار على اتخاذ قرارات مبنية على أدلة.
وأضاف ان املنظمني يسعون الى اخلروج 
بتوصيات م��ن شأنها تطوير وحتسني 
اخلدمات الصحية وتقدمي نظم معلوماتية 
وتقنية تتناسب مع املستجدات العاملية في 

هذا اإلطار.
ب����دوره ق���ال م��راق��ب امل��رك��ز ال��وط��ن��ي 
للمعلومات الصحية ب��ال��وزارة الدكتور 

عبدالله العجيل في كلمته ان املؤمتر يتطلع 
الى دمج تكنولوجيا املعلومات مع العلوم 
الصحية لتشكيل وت��ط��وي��ر ادارة نظم 

املعلومات الصحية.
وأش��ار العجيل إل��ى ان محاور املؤمتر 
تتطرق الى مناقشة أفضل املمارسات في 
نظم املعلومات الصحية وادارة املعلومات 
الصحية إل��ى جانب تسليط الضوء على 
أهم الدروس املستفادة من اخلبرات احمللية 

واخلليجية والدولية في هذا اإلطار.
ولفت إل��ى ان املؤمتر يبحث أيضا اثر 
نظام املعلومات الصحية على ادارة الصحة 
والسياسات وايضاح الفرق بني العلوم 
الصحية كأساس وتكنولوجيا املعلومات 

كأداة.

الدكتور محمد اخلشتي مع منظمي املؤمتر في جولة داخل املعرض الصحي
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جانب من املؤمتر 

خالل احتفال مستشفى زين باليوم العاملي لالستخدام األمثل للمضادات احليوية 

املرهون: تشجيع االستخدام األمثل 
للمضادات احليوية يأتي من زيادة 

الوعي لدى األطباء والصيادلة

ريا�ض عواد 

احتفل مستشفى زي��ن لأنف واألذن واحلنجرة 
ومركز سالم العلي للنطق والسمع بالتعاون مع 
ادارة منع العدوى باليوم العاملي لاستخدام األمثل 
للمضادات احليوية الذي يوافق 1٨من نوفمبر من كل 

عام.
وقال مدير مستشفى زين لأنف واألذن واحلنجرة 
ومركز سالم العلي للنطق والسمع د.شعيب املرهون 
ان تشجيع االستخدام األمثل للمضادات احليوية يأتي 
من خال زي��ادة الوعي لدى األطباء والصيادلة ولى 
حتسني التزامهم بسياسات صرف املضادات احليوية، 
كما تهدف أيضاُ إلى زيادة الوعي لدى أفراد املجتمع 

بأهمية االستخدام الرشيد للمضادات احليوية. 
وذكر د.املرهون ان أهداف هذا اليوم تتمثل في إلقاء 

الضوء على تناقض فاعلية املضادات احليوية نتيجة 
لظهور ساالت ميكروبية مقاومة للعاج بسبب سوء 

استخدام هذه املضادات.
وش��دد على أهمية توعية املرضى واملجتمع من 
عواقب س��وء استخدام امل��ض��ادات احليوية، واهمية 
اتباع اإلرش���ادات الصحية الهامة من قبل الطبيب 
املعالج والصيدلي، فضا عن توعية أعضاء الفريق 
الصحي م��ن اط��ب��اء وص��ي��ادل��ة ومم��رض��ني بأهمية 
االستخدام األمثل للمضادات احليوية وذلك للحفاظ 
على فعاليتها وتوفير بيئة آمنة في املستشفيات 

واملراكز الصحية.
واكد على أهمية تقليل فرص اإلصابة بامليكروبات 
املقاومة للمضادات احليوية، وما ينتج عنها من تقليل 
ملعاناة املرضى، وتقليل العبء على اخلدمات الصحية.

د. شعيب املرهون وفريق عمل املستشفى 

نفذتها مراقبة األغذية واألسواق إلدارة التدقيق ومتابعة خدمات  البلدية

26 مخالفة 157 كيلو غراما من املواد الغذائية وحترر  »بلدية حولي« تتلف 

أعلنت إدارة ال��ع��اق��ات العامة ببلدية 
الكويت عن قيام مراقبة األغذية واألس��واق 
التابعة إلدارة التدقيق ومتابعة خدمات 
البلدية بفرع بلدية محافظة حولي بعدة 
حمات تفتيشية على احمل��ات التي تتداول 
امل���واد الغذائية للتأكد م��ن م��دى التزامها 

ب��اش��ت��راط��ات ول��وائ��ح ال��ب��ل��دي��ة.  وأش���ارت 
مراقبة األغذية واألسواق بأن املفتشني قاموا 
بتحرير26 مخالفة تنوعت مابني فتح وإدارة 
محل دون موافقة مسبقة من البلدية، تشغيل 
عامل بدون شهادة صحية، عدم التقيد بقواعد 
النظافة العامة، إقامة إعان خاص بالنشاط 

ب���دون ت��رخ��ي��ص، ب��ي��ع م���واد غ��ي��ر مطابقة 
للمواصفات، عدم وضع الترخيص في مكان 
ب��ارز ال��ى جانب إت��اف 157 كجم من امل��واد 
الغذائية املنتهية الصاحية وإزالة 63 إعان 
مخالف مبختلف األح��ج��ام.  ونوهت إدارة 
العاقات العامة اجلمهور في ح��ال وجود 

أي شكوى تتعلق ب��احمل��ات التي تتداول 
امل��واد الغذائية بعدم التردد باالتصال على 
اخلط الساخن 1844448 أو التواصل عبر 
حساب البلدية مبواقع التواصل االجتماعي 
kuwmun@ وذالك التخاذ كافة اإلجراءات 

القانونية اجتاه الشكوى

التأكد من الشهادات جانب من احلملة

املفوض التجاري املصري: صادراتنا الزراعية 
2017 14 في املئة خالل  ألوروبا والعالم زادت 

أشاد مدحت عادل الوزير التجاري املفوض املصري 
في دولة الكويت بقرار رفع احلظر عن استيراد بعض 
املنتجات ال��زراع��ي��ة املصرية للكويت مل��دة 3 أشهر 
وفقا لعدة ش��روط من بينها رفق شهادة صحية مع 
كل رسالة، مؤكدا أن املنتجات املصرية ق��ادرة على 
املنافسة في السوق الكويتي من حيث اجلودة والسعر 
خصوصا أن الكويت سبق ورفعت احلظر مؤخرا عن 

عدد من منتجات دول أخرى.
وأشار إلى ان املنتجات املصرية حتظى بقبول عام 
لدى املستهلكني في الكويت من مختلف اجلنسيات 
وليس اجلالية املصرية فقط، فضا عن انها تساهم 
وبشكل كبير في ال��ت��وازن ما بني العرض والطلب 
واألسعار، مشددا على أن مصر ملتزمة بشروط منظمة 
التجارة العاملية في تصدير املنتجات الغذائية وأهمها 
معايير السامة من حيث تخضع الصادرات ملرحلتني 
رئيسيتني من مراحل التدقيق على السامة أولها في 

مصر ثم في البلد املستورد مثل الكويت وغيرها.
ونبه ع��ادل إل��ى ض���رورة احل��ذر ف��ي التعامل مع 
الشائعات التي يرددها البعض عن بعض املنتجات 
سواء املصرية أو غيرها من دون الرجوع إلى جهات 
االختصاص املناط بها الفحص والتأكد من سامة 
املنتجات السيما ان بعض تلك الشائعات أسبابها 
معروفة وبعضها ليس له صلة مباشرة باملنتج، 
مشيرا إلى ان قرارات احلظر ورفع احلظر عن املنتجات 
ف��ي دول اخلليج ودول ال��ع��ال��م م��ت��ك��ررة بالنسبة 

للمنتجات املصرية وغيرها وه��ي أم��ر اعتيادي في 
التجارة الدولية.

وكشف ع��ادل عن ان املنتجات الزراعية املصرية 
تشهد طلبا عامليا متزايدا وقفزت صادراتها مبعدل 14 
في املئة في األشهر التسعة األولى من العام 2017 إلى 
1.4 مايني طن مقارنة مع 3.6 مايني طن في الفترة 
ذاتها من العام 2016 بفضل الزيادة الكبيرة في الطلب 
خصوصا من الدول األوروبية مع توقعات مبواصلة 

منوها في الفترة املقبلة.
وأشار إلى ان التبادل التجاري بني مصر والكويت 
ال زال اقل من طموحات وقدرات البلدين وال يزيد عن 
3 في املئة من حجم جتارة مصر أو الكويت اخلارجية 
حيث تستورد الكويت من مصر منتجات صناعية 
وزراعية بقيمة 420 مليون دوالر فيما تستورد مصر 
من الكويت بقيمة تتجاوز امللياري دوالر أي ان امليزان 

التجاري في صالح الكويت.
وأض��اف ع��ادل ان ق��رار رفع احلظر جاء بناء على 
توصيات اللجنة العليا لسامة األغ��ذي��ة في دولة 
الكويت املنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 وما 
عرضته شؤون الرقابة حلماية املستهلك أن قرار رفع 
احلظر عن الصادرات املصرية يأتي حتقيقا للمصلحة 
العامة للمستهلك في الكويت، وأن اإلجراءات املتخذة 
تستهدف تطبيق منظومة استيراد املنتجات الزراعية 
وفقا للمعايير الدولية كودكس ومعايير الهيئة العامة 

للغذاء والتغذية بالكويت.


