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االربعاء ٢٠ مايو ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

وزير الصحة: الكثير من مطالب اجلمعيات الطبية حتت اإلجناز املسبق
حنان عبداملعبود

اجتمع وزير الصحة الشيخ 
د.باســل الصبــاح مع ممثلي 
اجلمعيــات الطبية في قصر 
الســيف حضر اللقاء كل من 
رئيس اجلمعية الطبية د.أحمد 
الثويني ورئيس جمعية أطباء 
األسنان د.محمد دشتي ورئيس 
اجلمعيــة الصيدليــة د.وليد 
الشمري وأمني عام اجلمعية 
الطبيــة د.ســالم الكنــدري، 
وذلــك بنــاء علــى طلــب من 
اجلمعيــات الطبية ملناقشــة 
التوصيات واملطالبات  كتاب 

واملقترحات املقدمة منهم.
وتطرقت محاور االجتماع 
لنقاش اخلطاب املشترك حول 
ما متــر بــه البــالد وتضافر 
جميع اجلهود ملكافحة جائحة 
ڤيروس كورونا املستجد مبا 
في ذلــك اجلهــود احلكومية 
واملجتمعيــة والكثيــر مــن 
املؤسســات واألفــراد وكلهــا 
لدعم املنظومة الصحية والتي 
ترتكز بدورها بشكل أساسي 
على الطواقم الطبية، ونظرا 
لكون الطواقم الطبية هم اخلط 
األول في مكافحــة اجلائحة، 
فهم األعلــى عرضة لإلصابة 
بالعــدوى وحيــث ان حماية 
الطواقم الطبية هو أمر غاية 
في األهمية فــي هذه املرحلة 
احلساســة وهي مســؤولية 
متعددة املستويات بدءا بالدعم 

واملطالبــة باعتبار، ال ســمح 
اهللا، مــن يتوفى مــن الطاقم 
الطبي بسبب اإلصابة بڤيروس 
كورونا شهيدا للواجب، طبقا 
ملا يتوافق مع القانون الكويتي.

كما حرصوا على التعاون 
املجتمعــي للتصدي إلى كل 
ما مــن شــأنه اإلخــالل في 
سير املنظومة الصحية من 
شائعات أو تكسبات سياسية 
قد تكون من شــأنها عرقلة 
توفير املســتلزمات الطبية 
أو الوقائيــة أو التأثير على 
إستراتيجيات العمل الصحي 
التي من شأنها التأثير على 
سالمة وأرواح العاملني في 

اجلسد الطبي.
وأكــدوا ان صحة الناس 
خــط أحمــر ال نقبــل بــأي 
تأثيرات أو مزايدات من شأنها 
املساس بنجاح املجهود الذي 
يقوم به زمالؤنا من الطواقم 
الطبية على مدار الساعة في 

مكافحة هذا الوباء.
وقامــوا بتســليم وزير 
رســميا  كتابــا  الصحــة 
واملطالبــات  بالتوصيــات 
واملقترحــات التــي تتبناها 
اجلمعيات الطبية، وبدورهم 
ثمنوا اجلهود الكبيرة التي 
قامت بها وزارة الصحة بكل 
كوادرهــا القيادية والطبية 
واإلداريــة مع دعم ســرعة 
اإلجــراءات االحترازية التي 
متت ملنع انتشار الوباء في 

عــن  احلديــث  مت  كمــا 
إمكانيــة زيــادة تخصيــص 
مساكن إضافية على التي مت 
توفيرها من الغرف الفندقية 
أو املنتجعات اخلاصة للطاقم 
الطبــي والتــي ال تقــل فيها 
مقاييس الســكن عن أي فئة 
أخرى، كمساكن رعايا اإلجالء 
وغيرهم، وذلك للذين ثبتت 
الكورونا  إصابتهم بڤيروس 
من الفئة الذين ليست لديهم 
أعراض أو بأعراض بســيطة 
وكذلك لبعــض الطواقم من 
العاملني فــي مكافحة الوباء 
بشــكل مباشــر وال ميكنهــم 
توفيــر ســكن مبعــزل عــن 
أهاليهم كدعم نفسي وصحي 

لهم.
ودار احلديــث حــول مــا 
يخــص وضــع الوبــاء العام 
الوضــع الصحي  وتنبــؤات 
ومستجدات اإلستراتيجيات 

والصيادلة والتمريض وغيرها 
الطبيــة  التخصصــات  مــن 
األخرى من اخلريجني حديثا 
ملشاركة زمالئهم في مواجهة 

الوباء.
ومت التأكيد على استمرار 
الوزارة بحصر جميع الطواقم 
الطبية التي في مواجهة وباء 
كورونا وفي أي موقع كان من 
املواجهة إذ ان جميع العاملني 
في املواجهة حتت خطر عال 
نسبيا النتقال العدوى مع إقرار 
مكافآت خاصة تتناســب مع 
طبيعة هــذا العمل وخطورة 
العدوى، وأما بسؤال اجلمعيات 
الطبيــة عما يخــص التطرق 
الى الــكادر املالي أو املطالبة 
العــدوى  بالعــالوات كبــدل 
فأكــدت  لألطبــاء،  وغيــره 
اجلمعيات الطبية أنها بصدد 
جتهيز بيان بهذا اخلصوص 
وتقدميه الحقا على أن يكون 

املتبعــة وإشــراك مــن ميثل 
االطبــاء فــي االستشــارات 
وخاصة بوضع خطط مكافحة 
الوباء، وأبدى الوزير ترحيبه 
للسماع إلى أي اقتراحات أو 
مالحظات من الكوادر الطبية 
من شأنها املساهمة في تطوير 
املنظومــة الصحيــة للبالد، 
وذلك عن طريق عمل لقاءات 
أسبوعية مع ممثلي هذه الفئات 
من اجلمعيات الطبية وغيرها 

بآلية معينة.
عــن  دار احلديــث  كمــا 
مــدى احلرص علــى التوازن 
في مســتوى ســاعات وأيام 
وطبيعــة العمــل والتعــاون 
اإلداري وتذليــل الصعوبات 
جلميــع العاملني في مواجهة 
كورونا ووضع خطط تضمن 
عــدم إنهاك أي فئــة، واحلث 
على تسهيل وإسراع إجراءات 
تعيني األطباء وأطباء األسنان 

من األولويات باملرحلة املقبلة 
مقارنة بــأي جهة أخرى ذات 
خطــورة نســبية واعتبارها 
من األعمال الشاقة، مشيرين 
بالوقت ذاته الى استمرار كل 
الطواقم الطبية بتفان في خدمة 
الوطن الجنالء الوباء واالنتهاء 

من األزمة بسالم بإذن اهللا.
باإلضافــة إلــى احلــرص 
علــى االلتفــات إلــى القطاع 
األهلي والتعاون معهم ودعم 
متطلباتهــم الفنية واإلدارية 
واملادية واملطالبة باعتبارهم 
من أولويات الدولة في الدعم 
الســتمرار وتطــور منظومة 

القطاع الصحي.
كما جاءت التوصيات من 
اجلمعيــات الطبيــة باألخــذ 
بعــني االعتبــار األولوية في 
جتنيــس فئــة غيــر محددي 
اجلنسية العاملني في الكوادر 
الطبية من املســتحقني منهم 

التي  املجتمــع واخلطــوات 
متت في مكافحة اجلائحة مما 
جعل الكويت هي النموذج في 
املنطقة في كيفية التعامل مع 
هذه اجلائحة ذات التغيرات 
والتأثيرات متعددة العوامل 
وتواجد القيادات في امليادين 
مــع  املباشــر  والتواصــل 
العاملني في اخلطوط األولى، 
والنجاح املشهود في إجالء 
ما يزيد على ٣٠ ألف مواطن 
من تنسيق وتعاون مع عدة 

جهات حكومية أخرى.
وفي ختام اللقاء، أشــاد 
الوزير بالدور امللحوظ الذي 
قامــت به اجلمعيات الطبية 
منــذ بدايــة األزمــة، وأبدى 
تعاونه وحرصه على جميع 
التوصيات واملقترحات املقدمة 
من اجلمعيات الطبية، وبني 
أن كثيرا منها حتت اإلجناز 
املســبق مــن طــرف وزارة 
الصحة، كما بني سعيه اجلاد 
لتذليل كل السبل املستطاعة 
التي من شأنها إجناح سير 
املنظومــة الصحيــة لتقدمي 
أفضل اخلدمات الصحية للبلد 
في ظل هذه األزمة وأكد دعمه 
الدائم جلميع الكوادر الطبية 
العاملة في مكافحة هذا الوباء.
وأكد ان التعاون وااللتزام 
مطلــوب مــن جميــع فئــات 
املجتمــع حتى يتيســر على 
املنظومــة الصحيــة اجتياز 

هذه األزمة بأمان.

خالل اجتماع مبمثلي اجلمعيات في قصر السيف ملناقشة كتاب التوصيات واملطالبات واملقترحات املقدمة منهم

د.سالم الكندريد.وليد الشمريد.محمد دشتيد.أحمد الثوينيالشيخ د.باسل الصباح

احلكومــي متمثال في مجلس 
الوزراء، ووزارة الصحة بكل 
قياداتها ومسؤوليها اإلداريني 
والفنيني وكذلك الطاقم الطبي 

نفسه.
ومن بــاب الدعــم الكامل 
بشــقيه املعنــوي واملــادي 
لهــذه الفئة احلساســة، فإن 
اجلمعيــات الطبيــة تقدمــت 
ببعض التوصيات التي متت 
مناقشــتها خــالل االجتماع، 
كالتأكد من توفير كل معدات 
الشــخصية للطاقم  احلماية 
الطبي مبا يتناسب مع طبيعة 
عملهــم وبشــكل يضمن أقل 
نسبة النتقال عدوى الڤيروس، 
وإعطــاء آلية منظمــة تتيح 
للطاقــم الطبــي العاملني في 
الصفوف األمامية بعمل فحص 
مسحات الڤيروس خصوصا 
للفئات األكثر عرضة النتقال 

العدوى.

اعتماد آلية ارتداء الطواقم الطبية للمالبس 
الوقائية في التعامل مع حاالت «كورونا»

عبدالكرمي العبداهللا

اعتمدت وزارة الصحة آلية ارتداء املالبس 
الوقائية في التعامل مع حاالت ڤيروس كورونا 

املستجد من قبل الطواقم الطبية.
وتضمنت اآللية التي تنشــرها «األنباء» 
ان اســتخدام املالبس الوقائيــة بالكامل هي 
استخدام «املريول» العادي gown، حيث ميكن 
ارتداؤها عند التعامل مع احلاالت املشتبه بها 
او املؤكدة اصابتها، اال انه يجب التخلص منها 
بعد التعامل مع املريض مباشرة، مع احلرص 
جيدا عند نزعها حيث ان فرص انتقال العدوى 

اكبر عند القيام بنزع البدلة الكاملة.
واشارت اآللية إلى انه في حال كان اجلناح 
يســتقبل حاالت مشتبه بها او حاالت اخرى 
مؤكــدة، فيجب ان يتم تبديل البدلة الكاملة 
بعد فحــص احلالة املؤكدة قبل االنتقال الى 

فحص احلالة املشتبه بها.
وتابعت انه ميكن في حالة واحدة فقط عدم 

تبديل البدلة بني املرضى عند تقدمي الرعاية 
الطبية لهم، وهي عند قيام احد أفراد الطاقم 
الصحي برعاية مرضى جميعهم من احلاالت 
مؤكدة اإلصابة بڤيروس كورونا وال تعاني من 
اي أمراض اخرى تنتقل عن طريق التالمس 
مثل البكتيريا املقاومة للمضادات احليوية.

واكدت اآللية انه من غير املسموح ارتداء 
البدلة اثناء اجللوس على كاونتر التمريض 
او املكتب، كما ال يسمح بارتدائها خارج موقع 
العمل، مثل اجلناح او العناية املركزة او غرفة 
العمليات او االنعاش. وتطرقت كذلك للطرق 
السليمة للتخلص من املالبس الوقائية عند 
خلعها مع مراعاة عدم ملس اجلزء اخلارجي 
األمامي باعتباره ملوثا، وإلقائه في اقرب سلة 
مهمالت مغلقة كنفايات معدية ومن ثم تطهير 
االيــدي. وبينت اآلليــة أن املالبس الوقائية 
املطلوب ارتداؤها هي «القناع الواقي، الكمام 
اجلراحي، املريول، القلفز»، مؤكدة على انه ال 
داعي الرتداء غطاء األحذية أو غطاء الرأس.

تعليمات ارتداء الطواقم الطبية للمالبس الوقائية

«بيت الزكاة» ينشئ مستشفى ميدانيًا
في منطقة املهبولة

ليلى الشافعي

صرح الناطق الرسمي في 
«بيت الزكاة» مراقب اإلعالم 
حمد ســالم املري بــأن بيت 
الزكاة قام ومنذ األيام األولى 
لتفشي وباء كورونا املستجد 
(كوفيد - ١٩) باملساهمة في 
جهــود الدولة للتصدي لهذا 
الوباء. وقال املري في تصريح 
لـ «األنبــاء» إن وزير العدل 
ووزيــر األوقاف والشــؤون 
اإلســالمية رئيــس مجلس 

إدارة «بيــت الزكاة» املستشــار د.فهد محمد 
العفاســي أعلن في بداية ظهــور هذا الوباء 
بالتبرع مبليون دينار مناصفة بني بيت الزكاة 
واألمانة العامة لألوقاف للمساهمة في جهود 

الدولة للتصدي لهذا الوباء. 
كما خصص بيت الزكاة أيضا مبلغ سبعني 
ألف دينار كدعم إضافي جلهود وزارة الصحة 
للتصدي لهذه اجلائحة من خالل التعاون مع 
الوزارة إلنشاء مستشفى ميداني في منطقة 
املهبولة واملســاهمة أيضا في جتهيز محجر 

صحي يضع حتت تصرف الوزارة.

وأضاف املري أن اختيار 
منطقــة املهبولــة لبناء هذا 
املستشفى جاء بسبب حاجة 
املنطقة للخدمــات الصحية 
كونهــا ذات كثافة ســكانية 
عالية وتفتقر إلى وجود أي 
مركــز صحي عــام يخدمها. 
مشــيرا الــى أن املستشــفى 
بني على مســاحة ١٦٠٠ متر 
مربع تقريبا وهو مكون من 
قاعتــني كل قاعــة حتتــوي 
على ٥٠ سريرا باإلضافة إلى 
األجهزة الطبية األخرى ومنها 

أجهزة التنفس.
وأشار املري الى أن املستشفى سيستقبل 
املرضى سواء من كانوا يعانون من ڤيروس 
كورونا املستجد ويحتاجون إلى رعاية طبية 
داخل املستشــفى، حيث خصص لهم معزل 
مجهز داخل املستشفى، وكذلك أيضا سيستقبل 
املرضــى اآلخرين ممن يحتاجون إلى رعاية 
طبية داخل املستشفى لعدد محدود من األيام، 
موضحا أن الطاقة االستيعابية للمستشفى 
تتراوح ما بني ٤٠٠ و٥٠٠ مراجع يوميا ممن 

يحتاجون إلى الكشف الطبي والعالج.

ً املري لـ «األنباء»: لديه طاقة استيعابية الستقبال ٤٠٠ إلى ٥٠٠ مريض يوميا

حمد سالم املري

صحة املرأة.. احلمل و«كورونا املستجد»
للســيدات  املناعية  تصبح األجهزة 
احلوامل ضعيفة، مما قد يجعلهن أكثر 
عرضة لإلصابة بڤيروس كورونا املستجد، 
وفي هذا الســياق يقول مركز مكافحة 
األمراض والوقاية منها «CDC» إنه ينبغي 
متابعة السيدات احلوامل ألنهن معرضات 
خلطر اإلصابة بأمراض ڤيروسية حادة.

وتقول د.نيبوني راجاباكشي - خبيرة 
األمراض املعدية في مايو كلينك: ينبغي 
اعتبار الســيدات احلوامل ضمن الفئة 
مرتفعة اخلطورة، وعليهن اتباع النصائح 
املوجهة إلى البالغني األكبر سنا وأصحاب 
األمراض واملشــكالت الصحية األخرى 
وعليهن اتباع التعليمات املوجهة إلى العامة، 
الســيما التباعد االجتماعي واجلسدي 
وغســيل اليدين بعناية شديدة وجتنب 
مالمســة أي شخص قد يكون مريضا، 
وهذا أكثر شيء آمن ينبغي عليهن فعله 
حتى نتوصل إلى فهم أفضل للمخاطر 
احمليطة بهن وما إذا كان عليهن اتخاذ أي 

احتياطات خاصة أخرى.
في الوقت الراهن، ليس من الواضح 
ما إذا كانت السيدات احلوامل معرضات 
لفرصة أكبر لإلصابة بالڤيروس أو إذا كن 
أكثر عرضة لإلصابة باألمراض الشديدة، 
لكن احلوامل معرضات بدرجة أكبر خلطر 
اإلصابة بأمراض حادة من التهابات اجلهاز 
التنفسي األخرى، مثل اإلنفلونزا، وكذلك 
ال أحد يعرف ما إذا كان ڤيروس كورونا 
املستجد يسبب مشكالت أثناء احلمل أو 
يؤثر على صحة الطفل بعد الوالدة، وقد 
مت اإلبالغ عن عدد قليل من املشاكل، مثل 

الوالدة املبكرة، لدى األطفال املولودين 
ألمهات ثبتت إصابتهن أثناء احلمل ولكن 
هذه املشكالت قد ال تكون مرتبطة بعدوى 

األم.
وفي دراســة أجريت على األطفال 
املولودين ألمهــات مصابات بالڤيروس 
لم تثبت إصابة أي من األطفال بالڤيروس، 
ولم يظهر الڤيروس في أي من السائل 

السلوي أو املشيمة.
وأضافت راجاباكشي أن بعض األخبار 
املطمئنة قد ظهرت بنــاء على البيانات 
املبكرة، وكانت نتائج األطفال جيدة بوجه 
عام بالنســبة للسيدات احلوامل الالتي 
أصبحن في وقت قريب من فترة الوضع 
وعند فحص بعض السوائل مثل السائل 
السري ومسحات  السلوي ودم احلبل 
احللق من األطفال وحليب الثدي لم يتم 

العثور على أي أثر للڤيروس.
ومع ذلــك، فقد أظهر تقرير عن ٣٣ 
طفال ولدوا ألمهات مصابات بالتهاب الرئة 
من الڤيروس إصابة ثالثة أطفال حديثي 
الوالدة بالڤيروس بعد يومني من الوضع، 

رغم االحتياطات املتخذة ملنع العدوى.
وفي دراسة أخرى على ستة أطفال 
ولــدوا ألمهات لديهن أعــراض خفيفة 
لڤيروس كورونا املستجد، لم تظهر على 
حديثي الوالدة أعراض الڤيروس وجاءت 

فحوصاتهم سلبية.
وتابعت: بعض األطفال حديثو الوالدة 
أصيبوا بالعدوى واليزال من غير الواضح 
ما إذا كانت العدوى قد حدثت بعد الوضع 
بسبب مخالطتهم اللصيقة لألم املصابة، أو 

أن العدوى حتدث بينما اليزال الطفل في 
الرحم أو عبر املشيمة، وانتقال العدوى عبر 
املشيمة يعد أقل احتماال وفقا للمعلومات 
املعروفة عن ڤيروسات كورونا األخرى 
والڤيروســات التنفســية التي ال يبدو 
أنها تنتقل بهذه الطريقة، لكنها تؤكد أن 
الدراسات ما تزال جارية لفهم ما إذا كان 
ذلك اخلطر محتمال، ويجب االتصال على 
مزود الرعاية الصحية اخلاصة بك على 
الفور إن كانت لديك أعراض «كورونا» 
أو خالطت شــخصا مصابا بالڤيروس 
وقبل الذهاب إلى موعدك الطبي، اتصلي 
مبزود الرعاية الصحية اخلاص بك قبل 
املوعد إلبالغه بأعراضك وتعرضك احملتمل 

للڤيروس، مبا في ذلك السفر.
الرعاية السابقة للوالدة

قد تؤثر اجلهود املجتمعية للسيطرة 
على الڤيروس على توافر الرعاية املعتادة 
السابقة للوالدة، ألجلك حتدثي مع مزود 
الرعاية الصحية اخلاص بك عما إذا كان 
خيار االستعانة بالرعاية اإللكترونية قبل 
الوالدة مناسبا لك، وإذا كان متوفرا في 
منطقتك، وكيفية الوصول إليه، واسألي 
عما إذا كانت هناك أي أدوات قد تساعدك 
إذا امتلكتها في البيت، مثل جهاز مراقبة 
ضغط الدم ولتحقيق االستفادة القصوى 
من أي زيارة إلكترونية، حضري قائمة 
باألسئلة قبل املوعد وسجلي ملحوظات 
مفصلة أثناء الزيــارة فكري أيضا في 
البحث عن خياراتك فيما يخص دروس 
الوالدة على اإلنترنت، وإذا كنت مصابة 

أثناء  بحاالت طبية مرتفعــة اخلطورة 
احلمــل، فقد يكــون خيــار الزيارات 

اإللكترونية مستبعدا.
توصيات املخاض

إذا كنت فــي حالة صحية جيدة مع 
اقترابك من نهاية احلمل، فقد تسير بعض 
جوانب املخاض والوالدة كاملعتاد، ولكن 
استعدي للتحلي باملرونة فقد حتد بعض 
املنشآت من عدد املسموح لهم بدخول 
غرفتك أثناء املخــاض والوالدة بغرض 
حماية صحتك وصحة طفلك حتدثي مع 
مزود الرعاية الصحية اخلاص بك عن أي 
قيود قد يتم تطبيقها، مع العلم أن بعض 
القيود قد تتغير مع تغير معدالت العدوى 
في منطقتك ومن احملتمل أن تكون فترة 
إقامتك في املستشفى أقصر من املعتاد، 
أما إذا كنت مصابة بالڤيروس أو تنتظرين 
نتائج الفحوصات بسبب األعراض، فمن 
احملتمل أن يتأثــر اتصالك بطفلك بعد 
الوالدة وليس مــن املعروف ما إذا كان 
حديثو الوالدة املصابون بڤيروس كورونا 
معرضني بشكل أكبر خلطر املضاعفات 
احلادة، ولكن هناك مخاوف من احتمال 
تعرضهم للعدوى إذا المســوا القطرات 
التنفسية لشخص مصاب بالعدوى، لذا 
املولودون ألمهات  فقد يخضع األطفال 
مصابات للرعاية في غرفة منفصلة، مع 
اقتصار الزيارات علــى الوالد أو مقدم 

الرعاية إذا كانا سليمني.

 من إعداد فريق «مايو كلينك»

١٠٧٣ إصابة جديدة بـ «كورونا».. وشفاء ٣٤٢ حالة

أعلنت وزارة الصحة أمس 
تســجيل ١٠٧٣ إصابة جديدة 
مبرض كورونا املستجد خالل 
الـ ٢٤ ساعة املاضية، ليرتفع 
بذلــك إجمالــي عــدد احلاالت 
املسجلة في البالد إلى ١٦٧٦٤ 
حالــة في حني مت تســجيل ٣ 
حاالت وفاة إثر اصابتها باملرض 
ليصبح مجموع حاالت الوفاة 
املسجلة حتى امس ١٢١ حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم 
الوزارة د.عبداهللا السند خالل 
املؤمتــر الصحافي اليومي إن 
جميع احلاالت الســابقة التي 
ثبتــت إصابتهــا باملرض هي 
حاالت مخالطة حلاالت تأكدت 
إصابتها وأخــرى قيد البحث 
عن أســباب العدوى وفحص 

ارتفاع إجمالي احلاالت إلى ١٦٧٦٤.. وتسجيل ٣ وفيات

د.عبداهللا السند

جاءوا بواقع٣٩٧ حالة مبنطقة 
الفروانية الصحية و٢٥٨ حالة 
مبنطقة األحمدي الصحية و١٨١ 
حالة مبنطقة حولي الصحية 
و١٢٤ حالة مبنطقــة اجلهراء 
الصحيــة و١١٣ حالة مبنطقة 

العاصمة الصحية.
وعن أعلى املناطق السكنية 
مــن حيــث تســجيل اإلصابة 
بالڤيروس، فقد ذكر أنها جاءت 
علــى النحــو التالــي: منطقة 
الفروانيــة ١٣١ حالــة وجليب 

املخالطني لهم.
وأوضح الســند أن حاالت 
الســابقة  الـــ ١٠٧٣  االصابــة 
تضمنــت ٢٣١ حالــة ملواطنني 
كويتيــني و٣٣٢ حالة ملقيمني 
من اجلنسية الهندية و١٨١ حالة 
ملقيمني من اجلنسية املصرية 
و١٠٢ حالة ملقيمني من اجلنسية 
البنغالديشية وبقية احلاالت 

من جنسيات أخرى.
املصابــني  أن  وأضــاف 
الصحيــة  املناطــق  حســب 

التــي مت القيــام بهــا خالل الـ 
٢٤ ســاعة املاضية بلغ ٤٣٨٢ 
مسحة، مشيرا إلى أن مجموع 
عدد الفحوصات بلغ أكثر من 

٢٥٢٫٦٩٦  ألف فحص.
وكان وزير الصحة الشيخ 
د.باسل الصباح أعلن في وقت 
سابق أمس شــفاء ٣٤٢ حالة 
من املصابني ليرتفع بذلك عدد 
احلاالت التي تعافت ومتاثلت 
للشــفاء في البــالد إلى ٤٦٨١ 

حالة.

الشيوخ ٧٧ حالة وخيطان ٧٦ 
حالة وحولي ٥٥ حالة.

آخــر  يخــص  وفيمــا 
املستجدات في العناية املركزة، 
لفــت إلــى أن عدد مــن يتلقى 
الرعايــة الطبية فــي العناية 
املركزة بلغ ١٧٩ حالة، ليصبح 
بذلك املجمــوع الكلي جلميع 
احلاالت التــي ثبتت إصابتها 
ومازالت تتلقى الرعاية الطبية 

الالزمة ١١٩٦٢ حالة.
وذكــر أن عــدد املســحات 


