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حملة توعية على الت�سوهات اخللقية الفموية

حا�صباين :الوزارة لتغطية اأكرب عدد من العمليات
اأطـ ـل ــق نــائــب رئ ـي ـ�ــض جم ـل ـ�ــض الــ ــوزراء
وزيــر ال�سحة العامة غ�سان حا�سباين،
احلملة الوطنية للتوعية على الت�سوهات
اخلـلـقـيــة ال ـف ـمــويــة وامل ـعــروفــة بال�سفة
االأرنـبـيــة ،يف احتفال يف وزارة ال�سحة،
حـ�ـســره نـقـيــب اأ� ـس ـحــاب امل�ست�سفيات
�سليمان ه ــارون ،رئي�ض دائ ــرة العناية
الطبية يف الـــوزارة جــوزف حلو ،وبرنار
جرباقة.
وق ــال ــت � ـس ـفــرة ح ـم ـلــة ال ـتــوع ـيــة على
الت�سوهات اخللقية كليمان�ض اأ�سقر:
«اأي اأم ال تـ ـقـ ـب ــل اأن ي ـ ـعـ ــاين ط ـف ـل ـهــا
�سيكولوجي ًا من نظرة �سلبية اأو من عزلة
اجـتـمــاعـيــة ب�سبب م�سكلة مــن املمكن
مـ ـع ــاجلـ ـتـ ـه ــا» .واأو�ـ ـ ـســ ــح رئـ ـيـ ـ� ــض قـ�ـســم
اجلراحة الرميمية يف املركز الطبي يف
اجلامعة االأمركية يف بروت غ�سان اأبو
�ستا اأن «الت�سوه اخللقي الفموي عبارة
عــن تـ�ـســوه خلقي يف الــوجــه وال ـفــم وهــو
من اأكــر الت�سوهات اخللقية �سيوعاً»،
الفت ًا اإىل اأن «هذا الت�سوه اخللقي يحدث
للجنني قبل والدت ــه مــا بــني االأ�سبوعني
اخلــام ـ�ــض وال ـتــا� ـســع مــن � ـس ـهــور احلـمــل
ع ـنــدمــا يـ ـب ــداأ ال ــوج ــه وال ـ� ـس ـفــة ال ـع ـلــويــة
بــال ـن ـمــو ،ويف اأك ـ ــر االأح ـ ـيـ ــان ي ــراف ــق ما
يعرف بال�سفة االأرنبية �سق احلنك».
ول ـفــت رئـيـ�ــض جمعية Global Smile
 Foundationرم ـ ــزي احل ــاف ــظ اإىل اأن
«عــدد امل�سابني بالت�سوهات اخللقية
الفموية كبر يف لبنان اإال اأن احلــاالت
كانت خمباأة يف املنازل والـغــرف ،فيما
املطلوب معاجلتها».
واأ�سار رئي�ض ق�سم اجلراحة يف املركز

الطبي يف اجلامعة االأمركية يف بروت
جمال حب اهلل اىل اأن «منطقتنا مُ عرّ �سة
ل ـهــذه احلـ ــاالت بن�سبة لي�ست ب�سئيلة
تـ ـق ــارب  2-1بـ ــاالألـ ــف م ــن ك ــل والدة»،
م�سدد ًا على اأن «هناك طرق ًا للمعاجلة
ت ـت ـط ـلــب وج ـ ــود فــريــق ط ـبــي وخــبــر من
اخــتــ�ــســا�ــســات ع ـ ــدة ت ـ� ـس ـمــل اجل ــراح ــة
الرميمية والتجميلية ،جــراحــة االأنــف
واالأذن واحلنجرة ،جراحة الفم ،جراحة
ط ــب االأ�ـ ـسـ ـن ــان ،ال ـب ـنــج والــتــخــديــر ،طب
االأطفال ،عالج النطق والطب النف�سي».
ول ـ ـفـ ــت ح ــا�ـ ـسـ ـب ــاين اإىل اأن « 10يف
امل ـئــة مــن حـــاالت الـتـ�ـســوه اخلـلـقــي عند
االأطـ ـفـــال هــي لـلـ�ـسـفــة امل ـ� ـس ـقــوقــة ،و28
يف املـئــة مــن هــذه احل ــاالت ب�سبب عــدم
ا�ـسـتـعـمــال حـمـ�ــض ال ـفــول ـيــك خ ــالل فــرة
احلمل وهذه م�سوؤولية تقع على الوالدة
والطبيب املعالج ،و 37يف املئة ب�سبب
زواج القربى وهــذه م�سوؤولية تقع على
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،كـ ـم ــا اأن ل ـل ـتــدخــني ت ـ ـاأثـ ــر ًا
عـلــى هــذا الـعـيــب اخل ـل ـقــي» ،مـ�ـســر ًا اإىل
اأن «ال ـ ـ ـ ــوزارة وف ـ ــرت ال ــدع ــم لـلـعـمـلـيــات
اجلــراحـيــة خــالل ال�سنوات االأخ ــرة على
ال ـ� ـس ـكــل االآت ـ ـ ــي :عـ ــام  2015مت ت ـاأمــني
التغطية لـ  16عملية .عام  2016لـ 23
عملية .عام  2017لـ  14عملية ،وذلك يف
اأكر من  20م�ست�سفى يف لبنان  6منها
م�ست�سفيات حكومية ،وبكلفة و�سطية
للعملية الواحدة تبلغ نحو 2،200،000
ل ــرة لـبـنــانـيــة ف ـقــط» .واأكـ ــد «ا� ـسـت ـعــداد
وزارة ال�سحة لتطوير اإمكاناتها وتغطية
اأكــرب عــدد من العمليات اجلراحية على
نفقتها».

