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االربعاء ٢١ اغسطس ٢٠١٩ محليات

»الصحة«: إبعاد 12.422 وافداً نتيجة إصابتهم بأمراض معدية
عبدالكرمي العبداهلل

كشف تقرير حديث صادر 
عــن وزارة الصحــة للعام 
احلالــي ٢٠١٩ عــن فحــص 
٢.٢١4.865 من العمالة الوافدة 
خــال 5 ســنوات املاضية، 
حيث شمل الفترة من العام 

٢٠١٢ حتى العام ٢٠١6.
الــذي  التقريــر  وذكــر 
تنشــره »األنبــاء« أن عدد 
العمالــة الوافــدة الذين لم 
مينحوا اإلقامة ومت إبعادهم 
عن الباد نتيجة إصابتهم 
بأمراض معدية بلغ 4٢٢.١٢ 
وافدا، وذلك في إحصائية لـ 
5 سنوات ماضية، موزعني 
علــى 373 وافــدا مصابــني 
و4٩7  املاريــا،  مبــرض 
الفاريا،  مصابني مبــرض 
عــاوة علــى 4.٠8١ مصابا 

مبرض الدرن.
وتابع التقرير أن من بني 
الذين مت إبعادهم ولم مينحوا 
اإلقامة في الباد ١.١58 حالة 
مصابة مبرض اإليدز، و١77.4 
إصابة مبرض الكبد الوبائي 
»ب«، و٢.٢٠3 إصابات مبرض 

الكبد الوبائي »ج«.
وتضمــن التقريــر عدد 
حاالت أهم األمراض املعدية 
املبلغ عنها في الكويت خال 
5 سنوات ماضية، حيث تبلغ 

3٩835 حالة.
وأشــار التقريــر الى أن 
احلاالت التي مت اإلباغ عنها 
من األمراض املعدية موزعة 

الوبائــي، و٢8  الســحائي 
إصابة بالتهاب سحائي من 
نوع هيموفيليس إنفلونزا، 
و486 إصابة بالتهاب السحايا 
الڤيروســي و4١6 إصابــة 
بالتهاب السحايا البكتيري.
مت  التقريــر:  وتابــع 

وحالــة وحيــدة للحصبــة 
األملانية اخللقية واإلباغ عن 
١48٩ إصابة بالتهاب الكبدي 
»أ« و٢48٩ بالتهاب الكبدي 
»ب« و٢7٢٠ إصابة بالتهاب 
الكبدي »ج« واإلباغ عن ١6١٢ 

باملاريا الوافدة.

اإلبــاغ عــن ١٠67٢ إصابة 
املائــي و75٠  باجلزائــري 
إصابة بالبروســيا، و٢١4 
بالتيفوئيد، و١٠٠46 باإلسهال 
بالتســمم  و3٠٩  املبلــغ، 
الغذائــي و6٢53 حالة باغ 
حول االنفلونزا املوسمية، 

تقرير كشف عن فحص أكثر من 2.2 مليون وافد خالل 5 سنوات

على ١6٢ حالة حصبة، و38 
حالة حصبة أملانية، و٢٩8 
حالة »نــكاف«، و١8٩ حالة 
شــلل الرخــو، فضــا عن 
٢٢4 حالة مصابة بالشعاب 
الديكي، وحالة وحيدة ملرض 
الكــزاز، و١١ حالة لالتهاب 

اإلبالغ عن ٣98٣5 حالة في الكويت  منها ٦25٣ »انفلونزا موسمية«

النظام مينع عملية التالعب في املرضيات والتقارير الطبية 
ويسهل طلبها عبر الـ »أون الين« أو عبر تطبيق الهاتف

تطبيق النظام اآللي ملنح املرضية 
والتقارير الطبية خالل ٣ أشهر

عبدالكرمي العبداهلل

ترأس وزير الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح 
اجتماعــا موســعا ضم 
مديــري املستشــفيات 
الطبيــــــــة  واملراكــز 
التخصصيــة ورؤســاء 
االقسام الطبية ملناقشة 
اآللــي احلديث  النظــام 
ملنــح اإلجازات املرضية 
والتقاريــر الطبيــة في 

املرافق الصحية.
وبدأ تطبيق هذا النظام مبستشــفى 
األميري في أحد األقسام الطبية لتجربته 
ملعرفة مدى جناحه لتعميمه في جميع 

أقسام املستشفى.
وأكدت مصــادر صحية في تصريح 
لـ»األنباء« انه سيتم تعميم هذا النظام 
على جميع املستشفيات واملراكز الطبية 

التخصصية خال 3 أشهر 
بعد االنتهاء من جتربته 
في مستشــفى األميري 

وجناحه.
وبينــت املصــادر أن 
هذا النظام مينع عملية 
التاعب فــي املرضيات 
والتقارير الطبية، ويسهل 
طلبها عبر الـ»أون الين« 
او عبر تطبيق الهاتف.

وأفادت املصادر بأنه 
مت تقدمي شــرح مفصل 
من ادارة نظم املعلومات 
بوزارة الصحة عن النظام اجلديد وأهدافه 

للوزير ومديري املستشفيات.
وكانــت »األنبــاء« قد نشــرت خبرا 
قبل يومني عن توجه إلدخال نظام آلي 
حديث ملنح اإلجازات املرضية والتقارير 
الطبية في املستشفيات واملراكز الطبية 

التخصصية.

بعد جتربته في املستشفى األميري

الشيخ د.باسل الصباح

مساهمو تعاونية
صباح األحمد ينتخبون 

9 أعضاء في مجلس اإلدارة

»احملاسبة« يستضيف 
حلقة نقاشية حول 

»مكافحة الفساد« 2٦ اجلاري

محمد راتب

أسفرت انتخابات جمعية صباح األحمد التعاونية 
عن فوز عايد محمد مبارك عايد باملركز االول بتحقيقه 
374 صوتا، تاه في املركز الثاني سلطان ناصر محمد 
العتيبي 3١١ صوتا، ثم ســعود مرزوق عايد العازمي 
٢٩3 صوتا، ورابعا شايع فالح عبداهلل الهاجري ٢63 
صوتا، وفي املركز اخلامس حسني ناصر هامل العجمي 

٢5١ صوتا.
وحل سادسا فرج صالح عبدالهادي الدوسري ٢45 
صوتا، وفي املركز الســابع بــدر نافل مفرح العازمي 
٢4١ صوتــا، وجــــاء ثامنا عبداهلل راشــد حمد املري 
٢33 صوتا، وأخيرا أحمد عبداحلميد إسماعيــل حسني 

١73 صوتــا.
وكانت االنتخابات قد متت في أجواء من الشفافية، 
حيث لم يحالــف احلظ كل من عبداهلل محمد حجاب 
الســبيعي الذي حل في املركز العاشر ١6٩ صوتا، ثم 
مشعل بدر محمد العتيبي ١48 صوتا، تاه مشعل عبيد 
حثيلني الرشــيدي 6١ صوتا، وحــل في املركز الثالث 

عشر مناور علي عقاب الشمري 56 صوتا.

يســتضيف ديــوان 
احملاسبة حلقة نقاشية 
التدقيــق  مــع مكتــب 
بجمهوريــة  الوطنــي 
الصني الشــعبية حول 
موضوع »مكافحة الفساد 
املالــي واإلداري« وذلك 
تفعيا التفاقية التعاون 
املبرمــة بــني  الثنائــي 
اجلهازين، خال الفترة 
مــن ٢6-٢8 أغســطس 

.٢٠١٩
إدارة  وقالت مدقــق 

الرقابة املسبقة للشؤون االقتصادية طيبة الهاجري 
إن احللقة النقاشية تستهدف تعزيز التعاون املشترك 
بني اجلهازين وتبادل اخلبرات فيما بينهما واالستفادة 
من املواضيــع املتعلقة بأمور مكافحة الفســاد املالي 

واإلداري.
وأكدت الهاجري أن احللقة النقاشية ستتناول عدة 
محاور منها مفهوم ومجاالت الفساد املالي واإلداري، 
الفرق بني الفســاد املالــي واإلداري واملاحظات على 
اجلوانب املالية واإلدارية، وأضافت أن احللقة ستتطرق 
إلى املعايير الدولية الصادرة بشــأن مكافحة الفساد، 
باإلضافة إلى أســاليب وأدوات اكتشاف الفساد املالي 

واإلداري.
وأشــارت إلى أنها ستتضمن طرق مكافحة الفساد 
املالي واإلداري، وأثر الفساد املالي واإلداري، ومقومات 
نظــام الرقابة الداخلية الفعالة لضبط الفســاد املالي 
واإلداري، باإلضافة إلى إعداد التقارير الرقابية حول 

حاالت الفساد املالي واإلداري.
جدير بالذكر أن ديوان احملاسبة وقع اتفاقية تعاون 
مع مكتب التدقيق الوطني بجمهورية الصني الشعبية 
بهدف تنمية وتطوير التعاون بينهما وتعزيز العاقات 
املتبادلة، األمر الذي يسهم في دعم العاقة املميزة بني 

الكويت وجمهورية الصني الشعبية.

طيبة الهاجري

المول - األڤنيوز، تليفون:

عالم البناء
لدى كيدزانيا

من 7 يوليو ولغاية 14 سبتمبر, 2019

ألول مرة في كيدزانيا، يشارك األهل أطفالهم في أنشطة عائلية ال تنسى!
جهزوا خَوذكم واستعدوا للمشاركة في أنشطة البناء الرائعة:

• بناء وتشييد الطرق   • الطالء والتصميم الداخلي   • وغيرها الكثير


