توعية

 %47من الوفيات في لبنان
تسببها أمراض القلب والشرايني
ففي  7شباط ،أطلقت وزارة الصحة العامة ،بالتعاون مع اللجنة
الوطنية للوقاية من أمراض القلب والشرايني و»مؤسسة يدنا» -مركز
صحة قلب املرأة« ،احلملة الوطنية للكشف املبكر عن أمراض القلب
والشرايني والوقاية منها» ،بعنوان «ما تنطروا ،قلبكم ما بينطر» ،في
مؤمتر صحافي عُقد برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة
غسان حاصباني وحضوره ،في «مركز عدنان القصار» في بئر حسن.
وحضر املؤمتر الرئيس ميشال سليمان ،رئيسة «مؤسسة يدنا» وفاء
سليمان ،الوزيرة السابقة ليلى الصلح ،رئيسة «اجلمعية اللبنانية
لرعاية املعوقني» رندى بري ،وأعضاء الهيئة اإلدارية ملؤسسة «يدنا»
وأعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من أمراض القلب والشرايني لدى
السيدات.
وألقى الوزير حاصباني كلمة أشار فيها إلى أن «األمــراض غير
االنتقالية تودي كل عام بحياة  38مليون نسمة 28 ،مليون حالة وفاة
منها حتدث في البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل».
وقال :تقف األمراض القلبية الوعائية وراء حدوث معظم الوفيات
الناجمة عن األمراض غير االنتقالية ،إذ تسبّب في وقوع  17.5مليون
حالة وفاة سنويا وتليها السرطانات ثم األمراض التنفسية والسكري.
كما تعاني من األمراض غير االنتقالية جميع الفئات العمرية وجميع
األقاليم .وغالبا ً ما تلمّ هذه األمراض بالفئات العمرية األكبر سنا ً،
ولكن البيّنات تشير إلى أن  16مليون من األشخاص الذين يقضون
نحبهم من جراء األمراض غير اإلنتقالية هم أناس دون سن الـ 70عاما.
وقد بات األطفال والبالغون واملسنون جميعا عرضة لعوامل اخلطر
التي تسهم في اإلصابة بهذه األمراض ،إما نتيجة النظم الغذائية
غير الصحية أو اخلمول البدني أو التعرض لدخان التبغ أو آثار تعاطي
الكحول على نحو ضار ،وهناك عوامل أخرى تساعد على ظهور هذه
األمراض أيضا لن نأتي على ذكرها اآلن.
وتابع :األمراض غير االنتقالية تهدّ د التقدم احملرز نحو بلوغ املرامي

بقيادة منظمة الصحة العاملية على آليات عاملية للحدّ من عبء
األمراض غير االنتقالية الذي ميكن تالفيه ،مبا في ذلك خطة العمل
العاملية للوقاية من األمراض غير االنتقالية ومكافحتها للفترة
 ،2020-2013خصوصا ً أننا على الصعيد الوطني ،نشهد نسبة
مرتفعة من اإلصابة بأمراض القلب والشرايني تبلغ  %16من الشعب
اللبناني وتشكّ ل تلك األمراض السبب األول للوفيات ،حيث إن %47
من الوفيات في لبنان تسببها أمراض القلب والشرايني ..تطلق وزارة
الصحة العامة اليوم «احلملة الوطنية للوقاية من أمراض القلب
والشرايني» بالتعاون مع بالتعاون مع اللجنة الوطنية للوقاية من
أمراض القلب والشرايني و»مؤسسة يدنا» -مركز صحة قلب املرأة
«مؤسسة يدنا» -مركز صحة قلب املرأة التي ترأسها السيدة وفاء
سليمان مع فريق عمل من االختصاصيني الذين نفخر مبشاركتهم
وزارة الصحة العامة هذه اخلطوة الرائدة».
ولفت إلى أن «مستقبل الصحة في لبنان أساسه الوقاية والرعاية
الصحية األولية وطريقه عبر شبكة وطنية تطبق معايير عاملية
كندية لالعتماد وعماده الدولة ومبدأ املشاركة بني القطاعات كافة».
وقال :فلنعمل على تعزيز هذا القطاع كل من موقعه واالستثمار فيه
ملا في ذلك مصلحة املواطن وحتسني املؤشرات الصحية التي أثبتت
الدراسات مدى األثر اإليجابي ملراكز الرعاية الصحية األولية في لبنان
سواء جلهة خفض معدل وفيات األمهات من  104إلى  15حالة وفاة
في كل  100ألف والدة حية بني عامي  1996و ،2015أو جلهة خفض
معدل وفيات األطفال من  33.5إلى ثماني حاالت وفاة في كل ألف
والدة حية بني عامي  1996و 2013وخفض معدل وفيات األطفال دون
اخلامسة من العمر من  36.5إلى  9حاالت وفاة في كل ألف والدة حية
بني عامي  1996و .2013وذلك ،إضافة إلى تخفيف العبء عن كاهل
األسر واألفراد من خالل تخفيض املدفوعات املباشرة من أموال املرضى
وزيادة مستويات احلماية من اخملاطر املالية.

اإلمنائية لأللفية .وهناك عالقة وثيقة بني الفقر وهذه األمراض ،ومن «بلّغ للصحة»

املتوقع أن تتسبب الزيادة السريعة التي تشهدها هذه األمراض في
عرقلة مبادرات التخفيف من وطأة الفقر في البلدان املنخفضة
الدخل ،ال سيما برفع التكاليف التي تتحملها األسر في مقابل
االستفادة من خدمات الرعاية الصحية ذات الصلة.

من جهة أخرى ،أطلق الوزير حاصباني ،بالتعاون مع وزير الداخلية
والبلديات نهاد املشنوق ،التطبيق اخلليوي «بلّغ للصحة» ،في احتفال
اقيم في قصر االونيسكو.

وأعلن حاصباني ،أن «لبنان مبا انه من بني الدول الـ 190التي وافقت

وحتدث حاصباني ،فقال :نطلق اليوم تطبيق «بلغ للصحة» ونعني
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بها صحتك وصحة عائلتك وصحة
مجتمعك ،ألن درهم وقاية خير من
قنطار عــاج ،ونركز في خططنا
على تفعيل الدور الوقائي للوزارة
وذلك بالشراكة مع كافة الوزرات
املعنية ،وهذا ما يتجلى بإحتفالنا
هذا ،بحيث قدمنا مشروع يجعل
من كل مواطن شريكا أساسيا
في عملية الرقابة وبالتالي الوقاية
وذلــك بطريقة متطورة وسهلة
مبتناول اجلميع.
وتابع :كما ونؤكد على أصحاب
املؤسسات الغذائية التعامل مع
املشروع على أنــه وسيلة جيدة
لتحسني القطاعات الغذائية ،وهو
أداة لتطوير اخلدمات وليس وسيلة
لقطع األرزاق.
وأشـــار الــى انــه «بالنسبة إلى
البلديات ،الشريك األساسي
والفعال في هذا التطبيق ،فنأمل
منهم.

لقاءات

انتخابات الضمان وضرورة إصالحـه
بني نقابة املستشفيات واالحتاد العمالي
في  12شباط ،عقد لقاء بني رئيس االحتاد العمالي العام بشارة
األسمر ونقيب أصحاب املستشفيات في لبنان سليمان هارون في
حضور أعضاء هيئة مكتب اجمللس التنفيذي لالحتاد.وفي بيان صادر عن
االحتاد :عرض اجملتمعون «جملة من القضايا املشتركة ،وفي مقدّ مها
ضرورة اإلسراع في انتخاب مجلس إدارة للصندوق الوطني للضمان
االجتماعي ،بعد تعطيل االنتخابات ألسباب غير مبررة وغير مفهومة،
خصوصا ً أن اجمللس احلالي انتهت واليته ،فضالً عن غياب واستقالة
العديد من أعضائه ،بينما يحتاج الصندوق إلى عدد واسع من
القرارات واملعاجلات العاجلة ماليا ً وبشريا ً وإداريا ً ،فضالً عن ضرورة دفع
املتوجبات املتفاقمة واملستحقة على الدولة للصندوق التي فاقت
 2300مليار ليرة وعلى املصالح املستقلة نحو  400مليار وكذلك على

أصحاب العمل ألكثر من ألف مليار ليرة».
وأكد هارون على «ضرورة اإلصالح واملكننة في الضمان ورفده باملوارد
البشرية واملالية ليتمكن من القيام بواجباته».من جهته ،أكد األسمر
«حرص االحتاد على دور املستشفيات ،انطالقا ً من حرصه على املرضى
من العمال وباقي فئات الشعب» ،مشيرا ً إلى «ضرورة إعادة النظر
الدورية في أسعار املستلزمات الطبية ومراقبتها بشكل دقيق كي
ال تنعكس على املضمونني من مختلف الهيئات الضامنة» .وفي
نهاية االجتماع ،مت االتفاق على «التنسيق والتعاون في هذه املرحلة
الصعبة حول كل املسائل املشتركة التي تهم الطرفني من عمال
وقطاع استشفائي» .كما مت االتفاق على اجتماع الحق بني نقابة
املستشفيات واحتاد نقابات القطاع الصحي في مق ّر االحتاد.
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