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اجلمعة ٢٢ مايو ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

عبدالكرمي العبداهللا

أكد رئيس محجر وزارة 
األشــغال العامــة د.محمد 
اجلســمي أن احملجر يسع 
مشــيرا  مريــض،   ٥٠٠٠
الى انه احملجــر االكبر في 
الكويت ويضم مستشــفى 
ميدانيا بســعة ٢٢ سريرا، 
وهو الستقبال املصابني بـ 

«كورونا» من الوافدين. 
وذكــر اجلســمي فــي 
حــوار مــع «األنبــاء» أن 
عــدد الطواقــم الطبية في 
محجر وزارة االشغال بلغ 
٢٦، وهــم موزعــون علــى 
١٢ طبيبــا و١٤ ممرضــا، 
موضحــا أن آليــة متابعة 
املرضــى باحملجــر تتمثل 
في املرور عليهم يوميا مع 
وجود تواصــل معهم عبر 
«الواتســاب» عنــد وجود 
بعض االستفســارات، كما 
يعطى املريض عند خروجه 
موعد متابعة للمستشــفى 
التابــع له، والتواصل معه 
عبر خط مباشر للرد على 

اي استفسار. 
وكشف اجلسمي عن انه 
جار حاليــا تطبيق «امللف 
االلكترونــي» فــي احملجر 
لتسهيل عملية التواصل مع 
املرضى وتقليل احتكاكهم 
الطبيــة،  الطواقــم  مــع 
باإلضافــة إلــى عــدد مــن 
األمور األخــرى تفاصيلها 

في السطور التالية: 

حدثنا عن محجر وزارة 
االشغال في ستاد جابر.

٭ محجر وزارة االشغال مت 
تسليمه لوزارة الصحة في 
٢٤ ابريل املاضي، واحملجر 
يسع ٥٠٠٠ مريض وهو يعد 
أكبــر محجر فــي الكويت، 

على التبرع بالبالزما والدم، 
علما أن هناك فئات كبيرة 

انهت احلجر.

مــن محجــر مشــرف بعد 
اســتقرار حاالتهم واحيانا 

من املستشفيات مباشرة.

استفســار، كما يتم نصح 
املتعافي في الذهاب للتبرع 
بالبالزما بالتنسيق مع بنك 

الدم.

ما دور الطواقم الطبية في 
احملجر وكيف تطبقون 

البرتوكوالت الطبية؟
٭ األطباء يتابعون املرضى 
دوريا مــن خالل العالمات 
احليوية واعراض ڤيروس 
او اي  كورونــا املســتجد 
امــراض أخــرى مصاحبة 
او مزمنة حتى نهاية فترة 
اقامتهــم، علمــا أن العالج 
واملتابعة يكون على حسب 
الطبيــة  البروتوكــوالت 

املتبعة لوزارة الصحة.
كم عدد الطواقم الطبية في 

احملجر؟

ما اآللية لديكم الستقبال 
النزالء في احملجر؟

املرضــى  نستقبـــــل  ٭ 
كيف تتابعون النزالء حتى 

خروجهم؟ وماذا عن التبرع 
بالبالزما والدم؟

٭ نتابــع املرضى باملرور 
عليهــم يوميا مــع وجود 
تطبيــق للتواصــل معهم 
وبرنامج «الواتساب» عند 
وجود بعض االستفسارات، 
وعند خروج املريض يعطى 
موعد متابعة للمستشــفى 
التابع له، فضال عن وجود 
خط مباشــر للرد على اي 

٭ عــدد الطواقــم الطبية 
في محجر وزارة األشــغال 
العامة بلغ ٢٦، موزعني على 

١٢ طبيبا، و١٤ ممرضا.

هل املرضى املتعافون 
صحتهم جيدة؟

٭ احلمــد هللا مت خــروج 
الكثيــر مــن املرضــى مع 
تبرعهم بالدم دون حدوث 

أي مضاعفات.

خطة التطوير

هل لديكم خطط لتطوير 
احملجر والعمل به؟

٭ نعــم نحن نعمــل على 
تطبيق «امللف اإللكتروني» 
في محجر وزارة االشــغال 
لتسهيل عملية التواصل مع 
املرضى وتقليل احتكاكهم 
مــع الطواقم الطبية بهدف 
العــدوى  انتقــال  تقليــل 

للطواقم الطبية.
املــــــلف  وسيــضــــم 
االلكترونــي «بــــاركود» 
يقــوم بتصويــره املريض 
وميأل فيــه بياناته، حيث 
البيانــات  ســتظهر تلــك 
لــدى الطبيــب فيها جميع 
املعلومات، ويقوم الطبيب 
بإرســال األدوية املطلوبة 
لتوفيرهــا  للصيدليــة 
للمريض في احملجر، علما 
أن امللف االلكتروني سيقلل

التطبيــق األوراق التي قد 
تنقل املرض.

محجر وزارة االشغال مت جتهيزه مبستشفى ميداني سعة ٢٢ سريرا   (قاسم باشا)

وهــو مــزود بصيدلية مع 
مستشــفى ميداني بســعة 
٢٢ ســريرا منهــا ٣ عناية 
مركزة، ويستقبل املرضى 
املصابني بڤيروس كورونا 
املســتجد، وهو مخصص 
للوافديــن، وتتــم  فقــط 
متابعتهم دوريا حتى يتم 
انهاء الفتــرة املقررة لهم، 
وعند خروجهم نساعدهم 

د. محمد اجلسمي مع عدد من زمالئه األطباء في احملجر د.محمد اجلسمي لدى مراجعة ملفات نزالء احملجر

د.محمد اجلسمي

احملجر مخصص الستقبال املصابني من الوافدين ويعمل فيه ١٢ طبيبًا و١٤ ممرضًا
نتابع املرضى باملرور عليهم يوميًا والتواصل معهم عبر «الواتساب» عند وجود استفسارات 

عند خروج املريض يعطى موعد متابعة للمستشفى التابع له والتواصل معه عبر اخلط املباشر

سكن الطواقم الطبية في محجر األشغال

صيدلية احملجر  

ً رئيس احملجر أكد أنه األكبر في الكويت ويسع ٥٠٠٠ مريض ويضم مستشفى ميدانياً بسعة ٢٢ سريرا

اجلسمي لـ «األنباء»: تطبيق «امللف اإللكتروني» في محجر «األشغال»
لتقليل احتكاك مرضى «كورونا» بالطواقم الطبية وفرص انتقال العدوى

إصابات األطباء
أكد رئيس محجر وزارة االشــغال العامة د.محمد 
اجلســمي على عدم وجود اصابات بڤيروس كورونا 
املستجد بني الطــواقم الطبية في احملجر، قــائــال: 
اهللا يتمم ذلك على خير حتى يستطيع الطاقم خـدمة 

الوطن.

احتياجات احملجر
لفت د.محمد اجلسمي الى وجود احتياجات كثيرة 
يتم توفيرها عن طريق وزارة الصحة وجمعيات النفع 
العام مثل املاء واملنظفات الشخصية وبعض االغذية، 
مناشدا جمعيات النفع العام وأهل اخلير تقدمي الدعم 

لتلبية كل احتياجات احملجر.

رسالة للمواطنني واملقيمني
وجه د.محمد اجلسمي رساله للمواطنني واملقيمني 
بااللتزام باتباع ارشادات وزارة الصحة، سائال املولى 
عز وجل أن يشفي املصابني، وأن يعود الوطن الى ما 
كان علـيه ســابقا وأفضل من ذلك، وأن يدمي االأمن 

واألمان.

لقطات

تتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى الزميل

ذعار فرحان الرشيدي
لوفـاة المغفـور له بإذن اهلل تعالى

والـــده
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته

وألهم آله وذويه الصبر والسلوان


