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وزارة الصحة قامت بتخفيض  290دواء في يوليو

الشايجي :أسعار األدوية في الكويت األرخص ...خليجي ًا
اإلعالن عن دواء مسجل يجب أن يكون معتمداً
من إدارة التسجيل والمراقبة

محاسبة المروجين المخالفين للقانون ...وأحلنا عدداً
من مشاهير السوشيال ميديا للنيابة
حوار �صالح الدهام:
قالت اخت�صا�صي �صيدلة ورئي�سة
ق�سم ت�سعري االدوي���ة يف وزارة
ال�صحة ال�صيدالنية هبة ال�شايجي
�إن املواطن ميكنه اال�ستعالم عن
�أ�سعار الأدوية واملكمالت الغذائية
م��ن خ�ل�ال امل��وق��ع االل��ك�تروين
للوزارة وميكنه �أي�ضا الإبالغ عن
اختالف �سعر ال��دواء عن ال�سعر
الر�سمي او الإب�ل�اغ ع��ن ادوي��ة
غري موجودة باملوقع تباع يف
ال�صيدليات.
وبينت ال�شايجي خ�لال لقائها
مع «ال�شاهد» �أن ال��وزارة قامت
بتخفي�ض �أ�سعار  290دواء خالل
�شهر ي��ول��ي��و ،وت��ق��وم بدرا�سة
�أ���س��ع��ار الأدوي����ة ب�شكل دوري
و�إ�صدار قرارات وزارية يف جريدة
الكويت اليوم للإعالن عن الأ�سعار
اجل��دي��دة الفتة ال��ى ان الكويت
تعترب من اح��دى ارخ�ص الدول
اخلليجية يف �أ�سعار الأدوية.
والى تفا�صيل اللقاء
• حدثينا عن الئحة �أ�سعار الأدوية
وامل�ستح�رضات يف ال�صيدليات
التي �صدرت م�ؤخراً؟
 القائمة اجلديدة التي �صدرتباال�سعار م�ؤخرا يف  25يونيو
ك��ان��ت ت�����ض��م ج��م��ي��ع الأدوي�����ة
وامل�����س��ت��ح����ضرات ال�صيدالنية
واملكمالت الغذائية التي ي�سمح
ب��ت��داول��ه��ا ب��ال��ق��ط��اع اخلا�ص،
فجميع االدوي��ة وامل�ستح�رضات
ال�صيدالنية واملكمالت الغذائية

�سواء كانت موجودة يف ال�صيدليات
او مراكز املكمالت الغذائية يجب
ان تكون م�سعرة من وزارة ال�صحة
و�صادرة يف جريدة الكويت اليوم
بقرارات وزاري��ة الى جانب ذلك
فان �أ�سعار االدوية يجب ان تكون
معلنة على علب االدوي���ة ب�شكل
وا�ضح حتى يراها املري�ض قبل ان
ي�شرتي الدواء.
• ماذا مييز قرار 2019/159؟
 ت�����ص��در وزارة ال�صحة ب�صفة�سنوية قائمة كاملة ب�أ�سعار جميع
الأدوية وامل�ستح�رضات ال�صيدالنية
واملكمالت الغذائية مت�ضمنة القدمي
واجلديد ،وتكون حمدثة بعد دار�سة
�أ�سعار ��صرف العمالت الأجنبية
مقابل الدينار .
وك��ل نحو ث�لاث��ة �شهور ن�صدر
قائمة ب�أ�سعار امل��واد اجلديدة
تكون مكملة للقرار ال�سابق لها،
و�ضمت القرارات الأخرية 5229
دواء و  2192مكم ً
ال غذائياً ،منها
 50دواء م�سج ً
ال م�ؤخراً؛ بني دواء
مبتكر و جني�س وتنوعت الأدوية
امل��ب��ت��ك��رة ب�ين �أدوي����ة امرا�ض
ال�سكري وامرا�ض ال�صداع الن�صفي
وال�صدفية وتخفي�ض ال���وزن،
وكذلك �ضمت القائمة  290دواء مت
تخفي�ض �أ�سعارها م�ؤخراً.
• كيف ت��ري��ن �أ���س��ع��ار الأدوي���ة
ب��ال��ك��وي��ت م��ق��ارن��ة ب���ال���دول
املجاورة؟
 ت�سعري الأدوية وامل�ستح�رضاتال�صيدالنية تعتمد يف على عدة
عوامل �أهمها �أ�سعار امل��واد يف

,,

اإلبالغ عن ارتفاع
أسعار أو أدوية
غير موجودة

من خالل الموقع
اإللكتروني

• هبة الشايجي

 30دول��ة مرجعية ،وه��ي دول
تتنا�سب م��ع الكويت ���س��واء يف
التكوين ال�سكاين او امل�ستوى
االقت�صادي حول العامل وكذلك
بع�ض ال��دول العربية حيث يتم
�أرخ�����ص �سعر بينها او متو�سط
الأ�سعار ،وبالتايل ال يوجد لدينا
اختالف كبري يف �أ�سعار االدوية يف
الكويت او الدول املجاورة.
وال يخفى عليكم انه بعد قرارات
قادة دول جمل�س التعاون اخلليجي

ووزراء ال�����ص��ح��ة اخلليجيني
بتوحيد �أ�سعار ا�سترياد الأدوية
ف���إن �أي دواء يتوافر بال�سوق
الدوائي الكويتي البد �أن يكون
�سعره موحد ًا خليجيا ،وفعليا
الكويت تعترب احدى ارخ�ص دول
جمل�س التعاون يف �أ�سعار الأدوية
وامل�ستح�رضات ال�صيدالنية.
• هل يتم ت�سعري م��واد التجميل
ك��ذل��ك وه���ل �شملت ال���ق���رارات
ال�صادرة؟

 م��واد التجميل غ�ير خا�ضعةللت�سعري ،و مل ت�شمل القوائم
على اي مادة م�صنفة كم�ستح�رض
جتميل ،وت��ق��وم ادارة ت�سجيل
و م��راق��ب��ة الأدوي������ة بت�سجيل
م�ستح�رضات التجميل للت�أكد من
�سالمتها وخلوها من اي مواد قد
ت�رض بامل�ستهلك.
• كيف يعرف املواطن �إذا كانت
الأ�سعار بال�صيدليات خمالفة
لأ�سعار الوزارة؟

لضمان استمرار التيار الكهربائي خالل فترة العيد

الحمد :جاهزون على مدار الساعة الستقبال بالغات األعطال
كتب فار�س عبد الرحمن:

�أك���د م��دي��ر �إدارة ط���وارئ ال�شبكات
الكهربائية يف وزارة الكهرباء واملاء
م� .أحمد احلمد جهوزيتهم على مدار
� ٢٤ساعة ال�ستقبال �أي بالغات حول
وجود اعطال يف ال�شبكات الكهربائية
خ�لال عطلة عيد الأ���ض��ح��ى املبارك
للتعامل معها ،م�شري ًا �إلى انه خالل
االعياد والعطل الر�سمية يرتفع م�ستوى
اجلهوزية يف �سبيل �ضمان ا�ستمرارية
اي�صال التيار الكهربائي بهدف عدم
تعكري �صفو فرحة املواطنني خالل هذه
املنا�سبة ال�سعيدة.
و�أ�ضاف احلمد يف ت�رصيح لـ «ال�شاهد»
ان من �أب��زر مهام واخت�صا�صات �إدارة
طوارئ ال�شبكات الكهربائية هو �صيانة
وتقوية و�إ�صالح �شبكة ال�ضغط املتو�سط
 11كيلو فولت بكفاءة عالية وب�صفة
دوري��ة والإ��ش�راف على ط��وارئ �شبكة
ال�ضغط املتو�سط  11كيلو فولت بكافة
حمافظات الكويت ،مبين ًا ان الإدارة
وثيقة ال�صلة مبراكز املراقبة والتحكم
حيث تبلغ �أوال ب�أول ب�أي متغريات تطر�أ
على ال�شبكة الكهربائية .و�أ�شار احلمد

• أحمد احلمد

الى ان الإدارة تقوم على تزويد مراكز
املراقبة والتحكم باملعلومات الالزمة
من مواقع حمطات التحويل املختلفة،
وتقوم الإدارة بتحديد الأعطال على �شبكة
ال�ضغط املتو�سط و�إ�صالحها لإعادة
التيار �أو ال�شبكة ،كما تقوم الإدارة
بالتنفيذ والإ�رشاف على �شبكة اخلطوط
الهوائية  11كيلو فولت عالوة على عمل
ال�صيانة الالزمة لها ،وتقوم الإدارة
بتزويد كافة م�شاريع الكويت ال�صناعية

والتجارية واال�ستثمارية والزراعية
وال�سكنية وامل�ست�شفيات بالطاقة مما
ي�ساهم يف عملية التنمية.
وبني احلمد ان الإدارة تتلقى البالغات
ب�أ�شكال متعددة ومنها مراكز املراقبة
والتحكم او مراقبة املحافظات التابعة
الدارة �شبكات التوزيع الكهربائية
او االت�صال املبا�رش م��ن القيادات
وكذلك التفاعل مع و�سائل التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي «ت��وي�تر» و«ات�����س �أب»
و«���س��ن��اب» ..ح��ي��ث تبلغ �أوال ب ��أول
مهند�سي الت�شغيل باالنقطاع ،وبعد
ذلك يتوجه املهند�س �إلى املوقع ويتم
فح�ص الكيبل واملحطة بتحديد العطل،
ومن ثم �إبالغ مهند�س ا�صالح الأعطال
لتحديد مكان العطل و�إ�صالحه ،وبعد
ذلك يتوجه مهند�س الت�شغيل املخت�ص
مرة اخرى للموقع للت�شغيل و�إعادة
التيار للجهة املت�رضرة .لفت احلمد
الى ان من بع�ض اال�ستعدادات التي تتم
يف مثل هذه املنا�سبات القيام ب�أعمال
بع�ض التقويات لنقاط ال�ضعف ل�شبكة
ال�ضغط املتو�سط 11كيلو فولت،
والقيام بفح�ص دوري للكيبالت القيادية
التي مت �إ�صالحها على مدار ال�سنة للت�أكد

من عدم ظهور �أعطال متكررة يف الأماكن
احليوية وامل�ست�شفيات ب�صفة خا�صة
وت��وف�ير ف��رق (مهند�سني وم�ساعدي
املهند�سني وفنيني) من ال��وزارة ،كل
فريق م�س�ؤول عن حمافظة من حمافظات
الدولة ،وعمل تخفيف �أعمال على �أجزاء
من اخلطوط الهوائية يف جميع مناطق
ال��ك��وي��ت و��ش�رح اخل��ط��ة امل�ستقبلية
وت���وزي���ع امل��ه��ن��د���س�ين يف املناطق
ال�شمالية واجلنوبية والو�سطى وتوزيع
ال��ف��رق الفنية على ه��ذه املناطق،
والت�أكد من توافر قطع الغيار الالزمة
والكافية لأعمال اال�صالح يف حال حدوث
اعطال.
وذكر احلمد ان �إدارة طوارئ ال�شبكات
معنية ب�صيانة وت�شغيل �شبكة ال�ضغط
املتو�سط �سواء كانت كيبالت ار�ضية
او خطوط ًا هوائية وبالطبع هذه االدارة
م�س�ؤولة عن ما يقارب اكرث من  8االف
حمطة توزيع منت�رشة يف البالد ب�أطوال7
االف كيلو مرت �ضغط متو�سط  11كيلو
فولت .وهن�أ احلمد �سمو امري البالد
وويل العهد مبنا�سبة عيد اال�ضحى
املبارك وال�شعب الكويتي واملقيمني
على ار�ض الكويت.

 من خالل موقع وزارة ال�صحةالر�سمي حيث و�ضعنا حمرك
بحث جلميع الأدوي��ة واملكمالت
امل�سموح بتداولها يف �صيدليات
القطاع اخلا�ص وكذلك مراكز بيع
املكمالت الغذائية.
وي�ستطيع املري�ض الت�أكد من
�أ���س��ع��ار امل����واد ب�شكل �رسيع
وم�سهل من �أي تلفون ذكي او
كمبيوتر ،فبمجرد ادخ��ال ا�سم
الدواء التجاري ميكنه اال�ستعالم
ع���ن ال�����س��ع��ر وك���ذل���ك معرفة
الرتاكيز والعبوات املتوافرة
وامل�صنع امل�صنع له ،وكذلك
ميكن للم�ستهلك �أن يبلغ اذا كان
هناك اختالف يف ال�سعر املعلن
يف ال�صيدلية عن ال�سعر الر�سمي
عن طريق موقع ال��وزارة الذي
ميثله قطاع الرقابة الدوائية -
بالغات االدوية.
• م���اذا ع��ن امل��روج�ين لبع�ض
االدوية وال يحملون مهنة الطب؟
 ممار�سات ترويج بع�ض االدويةواملكمالت الغذائية بدون �صفة
قانونية خمالفة ويحا�سب عليها
ال�شخ�ص املعلن او امل�سوق
للمادة .حيث ان الإعالن عن دواء
م�سجل يف الكويت البد ان يكون
معتمد ًا من ادارة ت�سجيل ومراقبة
الأدوي����ة ،وحتى الإع�لان��ات يف
تطبيق االن�ستغرام او غ�يره من
الربامج البد �أن يكون مرخ�ص ًا من
�إدارة ت�سجيل االدوية.
والحظنا يف الفرتة االخرية احالة
عدد من م�شاهري ال�سو�شيال ميديا

الى النيابة العامة ب�سبب هذه
املمار�سات املخالفة.
• هل ادارة ت�سجيل الأدوية تخت�ص
فقط بالت�سعري؟
 �إدارة ت�سجيل الأدوي���ة لي�ستخمت�صة فقط بت�سجيل االدوية بل
مديرها له احلق يف وقف تداول
�أي دواء يثبت ��ضرره ،فبالتايل
�أي مواطن يفيد االدارة ببالغ عن
طريق املوقع او عن طريق كتاب
ر�سمي للإدارة يحال الى اجلهات
املخت�صة للت�أكد من �صحته و
اتخاذ الالزم.
• ماذا عن تخفي�ض �أ�سعار الأدوية؟
 يف القرارات ال�صادرة م�ؤخر ًاتطرقنا لتخفي�ض�  أ�سعار 290
دواء ،وه��ذا ا�ستكما ً
ال لتطبيق
مراحل تخفي�ض وتوحيد الأدوية
اخلليجية ،حيث ب��د�أن��ا اول��ى
مراحل تخفي�ض �أ�سعار االدوية مع
اللجان اخلليجية يف مار�س 2015
و تتابعت امل��راح��ل ال��ى يومنا
هذا  ،وهي عملية درا�سة دورية
م�ستمرة حيث نقوم بالرتكيز على
درا�سة ا�سعار جمموعة من االدوية
يف كل مرحلة وين�صب اهتمامنا
على املجموعات العالجية الأكرث
تداوال والأمرا�ض املزمنة.
وبالتايل القرار الأخري الذي مت
تطبيقه يف  25يوليو �ضم 290
بناء على
دواء خمف�ض ًا حديثا
ً
تخفي�ض �أ�سعارهم ًا يف احدى
ال��دول اخلليجية �أو انتهاء فرتة
ب��راءة االخ�تراع لها ومت ت�سجيل
بدائل لها.

«الكهرباء» %21 :من العاملين

في الوزارة من المهندسين
كتب فار�س عبد الرحمن:

�أو�ضحت وزارة الكهرباء واملاء
ان املهند�سني العاملني يف
ال���وزارة ي�شكلون م��ا ن�سبته
 %21م��ن جم��م��وع العاملني
والن�سبة الباقية من العاملني
يف جماالت اخرى ما يدل على
ان ال��وزارة متتلك ك��ادر ًا كبري ًا
من ذوي االخت�صا�ص والقادرين
على حتمل امل�س�ؤولية يف كافة
املجاالت املوجودة.
و�أ�����ش����ارت يف ت��ق��اري��ره��ا
املتتابعة يف تعريف العاملني
ب���ال���وزارة ال���ى ان��ه��ا تعمل
بكل طاقتها يف �سبيل تدريب
وت ��أه��ي��ل ك��وادره��ا الإداري���ة
• نسبة املهندسني العاملني في وزارة الكهرباء
والفنية بهدف �إث��راء العمل
وحت�سني �آليته ولكي يكون
العاملون من ذوي االخت�صا�ص واخلربة،
للمهند�سني خارجي ًا وداخلي ًا يف �سبيل حت�سني
متطلعة ال��ى زي��ادة ه��ذه الن�سبة خ�لال الفرتة م�ستواهم ورفع �أدائهم ،مبينة انها تقدمت ب�شكل
املقبلة.
ملحوظ يف م�ستوى اخلدمات املقدمة للم�ستهلكني
ولفتت الوزارة الى انها تقوم بعمل دورات تدريبة م�ؤكدة ا�ستمرارها يف هذا النهج.

أسعار المالبس تفسد فرحة العيد  ...مبالغ خيالية وخامات رديئة

• طفلتان تقومان باختيار مالبس العيد

كتب فار�س عبد الرحمن:
«الأ�سعار نار» �رصخة �أطلقها مواطنون ومقيمون �أثناء
جولتنا لإجراء هذا التحقيق ملعرفة �أ�سعار املالب�س
قبيل عيد الأ�ضحى املبارك ،م�ؤكدين ان ما يح�صل
مبالغة فجة من قبل التجار الذين لي�س لهم هم �إال
الربح دون االلتفات والنظر الى الأو�ضاع املعي�شية
للمواطنني ،الذين �أ�شاروا الى ان التجار مل يعودوا
يكتفوا بالربح املقبول وامنا هناك مبالغات فجة
حيث ان بع�ض املالب�س فافت �أ�سعارها  4ا�ضعاف
�سعرها عن الثالث �سنوات ال�سابقة خ�صو�ص ًا مالب�س
الأطفال التي و�صلت مبالغ خيالية.
ولفتوا الى انه لي�س على التجار ح�سيب �أو رقيب لردع
ت�رصفاتهم ويوقفهم عند حدهم ،مطالبني الوزارة
بو�ضع ن�سبة معينة من الأرباح على املالب�س ل�صد �أي
مبالغات او ا�ستغالل املوا�سم ال�سنوية.
«ال�شاهد» التقت ع��دد ًا من املواطنني وا�صحاب
املحالت وا�ستطلعت اراءه��م بخ�صو�ص اال�سعار يف
العيد فكانت البداية مع املواطنة فريحة املطريي
التي قامت با�صطحاب بنتها وعمرها � 8أعوام ،ل�رشاء
مالب�س العيد� ،إال �أنها �شعرت بال�صدمة من ارتفاع

الأ�سعار وقلة جودة اخلامات ،قائلة «الأ�سعار نار
واخلامات مو �شي» ،وذهبت املطريي �إلى �أكرث من
منطقة خم�ص�صة لبيع املالب�س يف الكويت� ،إال �أنها
الحظت ارتفاع الأ�سعار ،و�سوء الأذواق املقدمة يف
الكثري من املحالت.
وت�شري املطريي �إلى �أن �رشاء مالب�س العيد ،بالن�سبة
لأ�رستها من الطقو�س التي ال ميكن الرتاجع عنها،
فت�شعرهم ببهجة العيد لذلك قررت تقليل عدد القطع،
من خالل ��شراء قطعة �أو قطعتني جديدتني فقط ال
غري.بينما �شكا املواطن حمد اخلالدي من ارتفاع
ا�سعار مالب�س العيد ب�شكل كبري يتفق معها اجل�شع
التجاري متاما وموت ال�ضمري ولهث ا�صحاب حمالت
املالب�س وكل ما يتعلق ب�أنواع وا�شكال ك�سوة العيد
على املواطن ب�صفة عامة دون ا�ستثناء ،حمم ًال وزارة
التجارة وحماية امل�ستهلك م�س�ؤولية ما يحدث من
ارتفاع ا�سعار املالب�س نتيجة لغياب الدور الرقابي.
ومن جانبها قالت �سحر الظفريي وهي �أم لثالثة
�أوالد انها �رصفت مبلغا كبريا ل�رشاء مالب�س العيد
لأوالده��ا وت��رى ان التجار يقومون برفع الأ�سعار
وعدم مراعاتهم الأو�ضاع االقت�صادية التي مير بها
املواطنون.واو�ضحت م�شاعل احلمد انه من ال�سنة

• سيدة تشتري مالبس العيد البنتها

يف العيد �إدخ��ال الفرح وال�رسور الى قلوب الأهل
وخ�صو�صا االطفال والآخرين لذلك جند �إقبال الأ�رس
على الت�سوق و�رشاء املالب�س اجلديدة على ان تكون
�ضمن الإم��ك��ان��ات املتاحة وان تخلو من التبذير
والإ��سراف.ب��دوره��ا ،بينت �ضحى ال�سبيعي انها
تت�سوق عرب الإنرتنت لها ولأوالدها وتعد تكاليفه �أقل
حيث ت�صل الب�ضاعة املطلوبة ب�شكل �رسيع وبخامات
جيدة ومميزة وتخفف علينا عناء النزول الى الأ�سواق
والتعب.
من جانبه قال را�شد املحاميد وهو �أح��د �أ�صحاب
املحالت التجارية للمالب�س اجلاهزة اننا نحاول ان
نراعي جميع الطبقات االجتماعية و�أ�سعارنا معقولة
وتنا�سب اجلميع ،كما اننا نقوم بالتنزيالت على
ب�ضائع العام املا�ضي فكل �أ�رسة ت�ستطيع ان ت�شرتي
ح�سب ميزانيتها حيث لدينا ت�شكيلة لكافة ال�رشائح
االجتماعية.
بينما �أكد البائع حممد الزعبي ان احلركة جيدة خالل
عيد اال�ضحى ولكن اقل من عيد الفطر و�أو�ضح �أن
الأ�سعار مقبولة وتنا�سب جميع الطبقات وامليزانيات
فيوجد الغايل والرخي�ص وك��ل �شخ�ص يختار ما
ينا�سبه ح�سب ميزانيته وو�ضعه املادي.

• ركود األسواق بسبب ارتفاع األسعار

تهديد المستوى المعيشي لألسر محدودة الدخل
ذكرت �آخر درا�سة اجراها جمل�س االمة حول ظاهرة
ارتفاع اال�سعار ان ه��ذه الظاهرة تعاين منها
جميع النظم االقت�صادية واالجتماعية يف الوقت
احلا�رض ،وو�صلت الى احلد الذي ميكن ان يهدد
امل�ستوى املعي�شي للأ�رس حمدودة الدخل.
و�أ�ضافت :لعلنا جميع ًا ن�شعر مبا ت�شهده ا�سواقنا
يف االونة االخرية من ارتفاع يف ا�سعار العديد
من ال�سلع اال�ستهالكية واال�سا�سية فيما ي�شبه
«ت�سونامي» ال��ذي يجتاح جيوب املواطنني
واملقيمني ،وهذه ظهرة لها ت�أثري مبا�رش على
القوة ال�رشائية للنقود الوطنية ما جعل املواطن
واملقيم ،على حد �سواء ،يعانيان من ارتفاع
اعباء املعي�شة وتكاليفها «غذاء و�سكن ومالب�س
وخالفه».ولفتت الدرا�سة الى ان الت�ضخم وان
كان ظاهرة عاملية تت�رسب اعرا�ضها ب�سهولة الى

اقت�صادنا الكويتي ال�صغري واملفتوح من خالل
ا�سترياد معظم احتياجاتنا املعي�شية من اخلارج
حيث بلغت معدالت الت�ضخم م�ستويات قيا�سية.
وا�ضافت �أن ظاهرة ارتفاع اال�سعار ا�صبحت متثل
واقع ًا مرير ًا يعي�شه املواطن واملقيم والبد �أن
تكون هناك �آلية وا�ضحة مطبقة على ار�ض الواقع
ل�ضبط اال�سعار ومراقبتها والعمل على مواجهة
تداعيات الت�ضخم املرتبطة بامل�ستهلك يف ظل
حالة االرب��اك والفو�ضى وانفالت اال�سعار التي
يعي�شها ال�سوق منذ فرتة غري ق�صرية.ولعل هذا
يربز اهمية هذا التقرير الذي يلقي ال�ضوء على
ظاهرة الت�ضخم وارتفاع اال�سعار من عدة زوايا
�سواء بالتعرف على حجم الظاهرة �أو البحث
عن ا�سبابها واثارها املتعددة ثم حماولة ايجاد
احللول املنا�سبة لها.

