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أع���رب مجلس ال����وزراء أم��س ااثنن 
ع��ن رف��ض دول���ة ال��ك��وي��ت ال��ت��ام للحملة 
الظامة التي تتعرض لها امملكة العربية 
السعودية الشقيقة وامتمثلة بااتهامات 
واادع����اءات التي توجه لها على خلفية 

قضية امواطن السعودي جمال خاشقجي.
وأك���د ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال����وزراء 

ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون مجلس ال��وزراء 
الكويتي أن��س الصالح ض��رورة انتظار 
نتائج التحقيقات التي جريها السلطات 

امختصة حول هذه القضية.
وقال الصالح إنه انطاقا من العاقات 
اأخ��وي��ة ال��وط��ي��دة ب��ن دول���ة الكويت 
وامملكة العربية السعودية فقد تابع 

مجلس ال���وزراء باهتمام قضية امواطن 
ال��س��ع��ودي ج��م��ال خاشقجي معربا عن 
أسفه لهذه احملة التي تهدف إلى اإساءة 
للمملكة والنيل من امكانة الرفيعة التي 
تتمتع بها على امستوى العربي واإسامي 

والدولي.
وأك��د تضامن مجلس ال��وزراء ووقوفه 

مع امملكة العربية السعودية في مواجهة 
كل ما من شأنه امساس بسيادتها واإساءة 
إل��ى مكانتها امعهودة معبرا عن تقديره 
العميق للدور اإيجابي الرائد الذي تؤديه 
امملكة في دع��م السام وااستقرار على 
جميع اأص��ع��دة العربية واإس��ام��ي��ة 

والدولية.

طالب بضرورة انتظار نتائج حقيقات السلطات امختصة على خلفية قضية امواطن السعودي جمال خاشقجي 

مجلس الوزراء يعلن رفضه التام للحملة الظامة ضد السعودية
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سمو الشيخ جابر امبارك يترأس اجلسة

دشنت فعاليات تطعيم الشتاء 

160 ألف جرعة لطعم اانفلونزا القطان: »الصحة« وفرت 
ريا�ض عواد 

أعلنت الوكيل امساعد لشئون الصحة 
العامة ب��وزارة الصحة د.ماجدة القطان عن 
بدء فعاليات تطعيمات الشتاء للعام الثالث 
على التوالي، مشيرة الى انه م توفير 160 
ألف جرعة لطعم اأنفلونزا و100 ألف جرعة 
م��ن طعم اال��ت��ه��اب ال��رئ��وي م��ع جهيز 34 
مركز وقائي بجميع احافظات ومشاركة 75 
طبيب و330 مرضة وفني صحي من قطاع 
الصحة العامة، فضا عن مشاركة   7 عيادات 
والعشرات من العاملن في اخدمات الصحية 
للداخلية واجيش والقطاع النفطي ، بااضافة 
ال��ى مشاركة العديد م��ن اج��ن��ود امجهولن 
م��ن زم��ائ��ن��ا م��ن ك���وادر ال����وزارة م��ن أطباء 
ومرضن وفنين من جميع القطاعات الطبية 
والعاجية والفنية بامناطق الصحية كقطاع 
الرعاية اأولية والصحة امدرسية وعيادات 
امسنن وقطاع أم��راض السكري والعيادات 

التخصصية وغيرهم من التخصصات.
وذك��رت ان حمات التطعيم  ضد أم��راض 
الشتاء لكل من اانفلونزا والنيموكوكل ساهمت 
برفع نسبة تطعيم العاملن بامجال الطبي من 
6،700 شخص إلى 14،600 شخص ، ورفع 

معدل التطعيم أم���راض القلب وال��رئ��ة من 
9،400 شخص إلى 34،700 شخص ، ورفع 

معدل التطعيم مرضى السكر من 16،100 إلى 
34،700 شخص، وقد ساهمت تلك اخطط 

بخفض معدات الوفاة بنسبة أكثر من 50% 
مع خفض معدات دخ��ول امستشفى بنسبة 
%25 ، وعلى الرغم من تلك اخطوات الناجحة 

إا أنه ا زال أمامنا امزيد من اخطوات التي 
ينبغي حقيقها لنصل إلى امعدات وااهداف 

امنشودة. 
واكدت د.القطان على حرصها  شخصيا منذ 
عام 2015  لوضع خطة وطنية شاملة للتصدي 
م��رض اانفلونزا ، حيث قمنا بالتنسيق مع 
الهيئات الدولية وعلى رأسهم منظمة الصحة 
العامية بوضع أستراتيجية وطنية مكافحة 
اانفلونزا مستمرة منذ 3 سنوات ، حيث تغطي 
اجوانب العاجية والتشخيصية والوقائية 
، كما شملت اخطة القيام ب� 4 ن��دوات طبية 
وعلمية و 4 ورش طبية لعاج ومكافحة 
مرض اانفلونزا  شارك فيها أكثر من 900 من 
اأطباء والفنين من جميع القطاعات الطبية 
بوزارة الصحة والقطاع اخاص حت اشراف 
خبراء دولين ومختصن من وزارة الصحة ، 
وكذلك القيام بثاث ورش عمل للعدد 75 من 
العاملن بالصحة العامة في كيفية التصدي 
للتفشيات الوبائية ، كما م القيام بثاث 
إص���دارات لدليل أرش���ادي إج���راءات العاج 

الطبي والسياسة اأمثل للمضادات الفيروسية 
وإجراءات التشخيص ومكافحة امرض وثاث 
إصدارات لدليل شامل للتطعيم ضد اانفونزا،  

م طباعة  أكثر من 10 آاف نسخة ، 
وت��اب��ع��ت: وشملت اخ��ط��ة رف��ع معدات 
تطعيم اانفلونزا من 50 ال��ف جرعة لتصل 
إلى 150 – 180 ألف سنويا ، وكانت الكويت 
ال��دول��ة اإقليمية اأول��ى التي اضافت طعم 
اال��ت��ه��اب ال��رئ��وي ضمن تطعيمات الشتاء 
واحجاج ليرتفع امعدل من 20 ألف سنويا 
إل��ى 80 أل��ف سنويا لطعم االتهاب الرئوي 
النيموكوكل ، وذل��ك من خ��ال أستفادة من 
وس��ائ��ل التواصل ااجتماعي ، وم إص��دار 
قرار وزاري مفصل وشامل للتعامل مع مرض 

اانفلونزا.
واوض��ح��ت ان���ه  ل��ه��ذه اخ��ط��ط ذات ام��دى 
الطويل صدى إقليمي ودول��ي ، حيث أشادت 
منظمة الصحة العامية بجهود ال��وزارة وم 
ااشادة وعرض جربة الكويت خال اجتماع 
دولي بتونس بحضور أقليمي ودولي في شهر 
ديسمبر اماضي ، حيث أش��ارت امنظمة إلى 
أن جاح  الكويت ا يقيم فقط في اإج��ازات،  
ولكن من خ��ال جاحها وبصمت في وضع 
خطط واستراتيجيات وطنية طويلة امدى 
تستفيد منها ال��دول وتكون ذخيرة لأجيال 

القادمة للمزيد من البناء عليها في امستقبل. 
كالنجاحات ال��ت��ي حققت بصمت ب��إدخ��ال 
تطعيم اجديري امائي وطعم فيروس الروتا 
ضمن جدول التطعيمات الطفولة عام 2017 
والتوصية بإدخال الطعم الواقي لسرطان 

عنق الرحم في عام 2019.
واض��اف��ت: ان��ه ب��ات م��ن ام��ؤك��د أن العالم 
ي��واج��ه بأستمرار خ��ط��راً م��ت��زاي��داً أنتشار 
اأمراض امعدية، فالعالم أصبح قرية صغيرة 
موج بها التغيرات امناخية وامخاطر البيئية 
وااضطرابات السكانية ، وسرعة التنقل وسفر 
10 بليون شخص سنويا ما يساهم في زيادة 

انتشار اامراض امعدية في جميع أنحاء العالم 
مع عبء صحي ومالي متزايد ، فقد أنفق العالم 
15 مليار دوار في عام 2003على ااستجابته 

الطارئة لوباء سارس و40 مليار دوار على 
استجابته م��رض اإي��ب��وا ف��ي عامي 2014 
و2015، كما تسبب وباء اانفلونزا العامي في 
عام 1918 بخسائر ب��اارواح واأم��وال بلغت 
خمسة اضعاف اخسائر الناجمة عن احرب 
العامية الثانية، ما جعل لزاما على الدول أن 
تقوم برفع جاهزية أنظمة الرعاية الصحية 
لديها مع ااهتمام باجوانب الوقائية للحد من 
مخاطر تلك اامراض وتأثيرها على امجتمعات 

البشرية. د. ماجدة القطان وفريق العمل 

حت  شعار »قوي قلبك« 

»الصحة« تطلق حملة توعوية
عن فشل »عضلة القلب« 

خال اجتماعه مع اأطباء والطبيبات في أول ديوانية للجمعية الطبية

وزير الصحة: جنة حقيق
في مخالفات نظام »البصمة« 

أعلن وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا  
عن انطاق احملة التوعوية عن م��رض فشل 
”عضلة القلب“ برعاية وزير الصحة د. باسل 

الصباح  حت عنوان  شعار ”قوي قلبك“ نظمها 
امكتب ااعامى بالوزارة بالتعاون مع أطباء 
أمراض القلب بوزارة الصحة و ادارة التغذية و 

ااطعام وبعض قطاعات الوزارة.
وقال خال امؤمر الصحفي الذي أقيم بهذه 
امناسبة إن  م��ع��دات اأم���راض امزمنة غير 
السارية شهدت  تصاعدا مطردا خال العقود 
اماضية على مستوى العالم حتى أصبحت 
امسبب اأول للوفيات فى الكثير من البلدان، 
وتأتي أم��راض القلب واأوع��ي��ة الدموية على 

رأس هذه اأمراض .
وب��ن  ان تقارير منظمة الصحة العامية 
للعام 2016 توضح أن اأمراض امزمنة تشكل 
%72 من أسباب الوفيات بدولة الكويت و مثل 

أمراض القلب و اأوعية الدموية نسبة %41 من 
هذه الوفيات. وبن اأمراض امزمنة استقطبت 
اهتماما خاصا من جانب منظمة الصحة العامية 
و منظمة اأم امتحدة حتى وضعت مكافحة هذه 
اأم��راض كأحد أهداف التنمية امستدامة للعام 
2030 التى تسعى الى حقيق الصحة اجيدة و 

الرفاه جميع اأفراد على مستوى العالم.
واف���اد ب��أن  وزارة الصحة تضع  مكافحة 
اأمراض امزمنة ضمن أولوياتها بااعتماد على 
ع��دة محاور: أوا ، الوقاية من ه��ذه اأم��راض 
قبل حدوثها برفع ال��وع��ى امجتمعى ووض��ع 
السياسات للحد من عوامل اخطورة امرتبطة 
بهذه اأمراض مثل السمنة و اخمول البدنى و 

التغذية غير الصحية .

وتابع : ام��ا  ااولوية الثاني هي ااكتشاف 
امبكر و عاج هذه اأم��راض بتوفير العيادات 
امتخصصة مراكز الرعاية الصحية اأولية  
و اع��داد اأطقم الطبية ام��درب��ة بامستشفيات 
و توفير اأدوي���ة ال��ازم��ة للسيطرة على هذه 
اأمراض، اما الثالثة ، فقد شهدت الكويت تقدما 
ملحوظا فى العمليات امرتبطة بأمراض القلب 
و م اج��راء عمليات تعتبر ااول��ى من نوعها 
على مستوى الشرق ااوسط مثل عمليات زرع 
قلب اصطناعى و زرع شراين القلب عن طريق 

الروبوت.
و اعتبر د.رضا السيطرة على أمراض القلب 
و اأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة مسئولية مشتركة بن 
الدولة و امواطنن فالسلوكيات الصحية تلعبا 
دورا أساسيا  فى التغلب على ه��ذه اأم��راض 
و منها تأتى أهمية احمات التوعوية التى 
تنظمها وزارة الصحة لتسليط الضوء على هذه 
اأمراض و منها احملة التى نعلن عن انطاقها 

اليوم.
واك���د ع��ل��ى  ت��ض��اف��ر اج��ه��ود م��ن مختلف 
اختصاصات وزارة الصحة من  خبراء أمراض 
القلب و التغذية و اجانب التثقيفى و ااعامى 
تخلق منظومة متكاملة تساهم فى امداد امجتمع 
ب��ص��ورة واض��ح��ة ع��ن امشكلة الصحية من 
مختلف جوانبها و تقدم امعلومات الصحية 
احديثة و الصحيحة بطريقة تناسب جميع 
فئات امجتمع و هو تقليد نرجو أن نستمر عليه 
لتحقيق الفائدة القصوى من احمات التوعوية 

لوزارة الصحة.
ب��دوره��ا ،  ذك���رت  رئيس امكتب ااعامي 
بوزارة الصحة د.غالية امطيري أن احملة تقام 

بهدف رفع الوعى مرض فشل عضلة القلب و 
كيفية الوقاية ، منه و السيطرة عليه، خاصة من 

ملكون عوامل خطورة عالية لاصابة به.
و اكدت على  أن امكتب يولى اهتماما خاصا 
بالتوعية عن اأم���راض امزمنة غير امعدية 
نظرا الى ارتفاع معداتها بدولة الكويت حتى 
أصبحت امسبب ااول للوفيات تبعا لتقارير 

منظمة الصحة العامية للعام 2016.
و لفتت الى أن احملة تستمر مدة شهر يتم 
من خالها تغطية امستشفيات احكومية و 
ااهلية، مبينه ان أنشطة احملة تشمل معرض 
صحى متنقل لتقدم التوعية الصحية من 
جانب العاملن بامكتب ااعامى و حت اشراف  
خبراء أمراض القلب بالوزارة ، فضا عن توزيع 
مطبوعات صحية و ع��رض أف��ام توعوية و 
اج���راء استبيان ع��ن معلومات اجمهور عن 
ام��رض بهدف وض��ع خطة مستقبلية للقضاء 
عليه. و نوهت امطيرى الى  أن امكتب ااعامي 
ينظم حملة الكترونية ع��ن ام��رض ف��ى نفس 
الفترة من خال مواقع التواصل ااجتماعى و 
قناة اليوتيوب و اموقع االكترونى للمكتب 
للوصول بامعلومات الطبية عن مرض فشل 
القلب جميع الفئات العمرية، حيث تشمل 
احملة االكترونية لقاءات مع  أطباء القلب و 
عرض لأفام التثقيفية و نشر رسائل توعوية 

قصيرة.
و دعت د.امطيري  اجمهور لزيارة امعرض 
و ااطاع على امعلومات الصحية التى تقدمها 
وزارة الصحة من خال مواقع السوشيال ميديا 
اخاصة بالوزارة للتعرف على كيفية الوقاية 

من مرض فشل عضلة القلب و السيطرة عليه.

ريا�ض عواد 
أعلن وزي��ر الصحة د.باسل الصباح عن 
تشكيل جنة حقيق في مابسات ماظهر في 
مقاطع فيديو حول مخالفات بنظام ”بصمة“ 
اح��ض��ور واان��ص��راف بأحد امستشفيات، 
م��ش��ي��را ال���ى ان���ه سيتم ات��خ��اذ ااج����راءات 
القانونية  في ح��ال اثبت التحقيقات وجود 
مخالفة بهذا الشأن، افتا الى ان ال��وزارة لن 
تتهاون في تطبيق القانون وحماية امال العام.
ج��اء ه��ذا ف��ي تصريح صحافي ل��ه  على 
هامش ان��ط��اق نشاط الديوانية الشهرية 
لأطباء في اجمعية الطبية الكويتية  بحضور 
اأطباء ووكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا 
والوكيل امساعد للشؤون الفنية د.عبدالرحمن 

امطيري. 
وذكر وزير الصحة أن ااجتماع مع ااطباء 
والطبيبات في ديوانية اجمعية الطبية يهدف 
ال��ى التقرب منهم وتلمس همومهم، وحل 
قضاياهم، مبينا ان اللقاء ك��ان إيجابي جدا 

ومثمر.
بدوره أكد رئيس اجمعية الطبية الكويتية 
د.أح��م��د ثويني ال��ع��ن��زي أن وزي���ر الصحة 
د.باسل الصباح ووكيل ال��وزارة د.مصطفى 
رض���ا وال��وك��ي��ل ام��س��اع��د ل��ل��ش��ؤون الفنية 
د.عبدالرحمن امطيري تواجدوا في اجمعية 
الطبية لرد على استفسارات وأسئلة اأطباء، 
مبينا  انه م التطرق الى عدة أمور وقضايا 
تشغل اأطباء كونها حق مكتسب لهم، منها 
بدل اخفارة وااختصاص والتخصص النادر 
وغيرها من امكتسبات ااخ���رى، بااضافة 
الى عدة أم��ور تتعلق بعمل اأطباء وِف��ي كل 
امستويات الوظيفية  منوها  الى ان الوزير 

أبدى اهتمامه ما اثير من النقاط.
وذكر د.العنزي أنه م مناقشة اعادة النظر 
ف��ي ق��رار السماح للمراجعن مراجعة اي 
مركز صحي باحافظة بعد الساعة 1 ظهرا، 
والذي قوبل بالرفض من اطباء الرعاية، حيث 
وع��د ال��وزي��ر ب��دراس��ة ام��وض��وع والنظر فيه 
بعد الدراسة اميدانية واإحصاءات التي تلي 

القرار وآثاره.
وكشف عن اانتهاء من امسودة ااولية من 
تعديل  قانون مزاولة مهنة الطب ، مشيرا الى 
انه يشكل 3 ركائز مهمة، وهي قانون ”مزاولة 
امهنة - امسؤولية الطبية - حقوق امرضى“، 
افتا الى ان الهدف منه هو احفاظ على امهنة 

وحقوق امرضى واأطباء.
وأكد د.العنزي أن انطاق فعالية الديوانية 
الشهرية للجمعية الطبية تهدف للتواصل 

امباشر مع اأطباء وباستضافة احد القيادين 
ذوي الشأن سواء في وزارة الصحة او غيرها 

من امؤسسات ذات العاقة.

وزير الصحة متحدثاً لأطباء 

جانب من احضور

جانب من اللقاء الصحافي د.مصطفى رضا  


