
الثالثاء ٧ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت04

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

باسل الصباح يكّرم أنور بورحمة لنيله 
جائزة «الصحة العاملية» ملكافحة التدخني

الصحــة  وزيــر  كــّرم 
الشيخ د.باسل الصباح أمني 
ســر مجلس إدارة اجلمعية 
التدخني  الكويتية ملكافحــة 
والســرطان واألمــني العــام 
لالحتــاد اخلليجــي ملكافحة 
بورحمــة  أنــور  التدخــني 
حلصوله على جائزة منظمة 
الصحــة العاملية فــي مجال 

مكافحة التدخني.
وقالت الــوزارة في بيان 
صحافي امس ان هذه اجلائزة 
متنحهــا منظمــة الصحــة 
العامليــة ســنويا بالتزامــن 
مع االحتفــال باليوم العاملي 
الــذي  التدخــني  ملكافحــة 
يصــادف ٣١ مايو. وأضافت 
بورحمــة  ان  «الصحــة» 
هــو ايضــا عضــو اللجنــة 
الوطنيــة ملكافحــة التدخني 
في الــوزارة وعضــو احتاد 

داخل اجلمعيــات التعاونية 
إضافة الى ٢٥ (فالشا) إذاعيا 
توعويا بالتعاون مع وزارة 
اإلعالم وقدم أول مســرحية 
للتوعية بأضرار التدخني عام 
٢٠١٥ بالتعاون مع نخبة من 
الفنانني الكبار من بينهم داود 

حسني ومحمد احلملي.

الدولــي لالتفاقية  التحالف 
العديــد  ولديــه  اإلطاريــة 
مــن اإلجنازات منهــا تأليف 
كتيبات وقصــص للتوعية 
مبضــار التدخــني، مشــيرة 
الــى أنه صمم ٩ «فالشــات» 
توعويــة عرضهــا تلفزيون 
العرض  الكويت وشاشــات 

إجراء ٤٠٠ مسحة ملنتسبي «أمن احلدود البرية»

عبدالكرمي العبداهللا

قام الفريق املتنقل التابع إلدارة الصحة 
العامة في وزارة الصحة بعمل مئات املسحات 
للكشــف عن ڤيروس «كورونا املستجد» 
ملنتسبي اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية، 
حيث مت إجراء ما يقارب ٤٠٠ مسحة في مقر 
اإلدارة وذلك من ضمن جهود إدارة الصحة 

العامة املبذولة في فحص الفئات املعرضة 
لإلصابــة بڤيروس كورونا، وحرصا منها 
علــى متابعة جميع العاملني واملشــاركني 
مبواجهة انتشار ڤيروس «كوفيد - ١٩» من 
جميع اجلهات احلكومية والفرق التطوعية.

وقد أشاد منتسبو أمن احلدود البرية 
مبــا تقوم به إدارة الصحة العامة في هذا 

املجال.

جانب من إجراء املسحات الطبية لرجال أمن احلدود البرية

«كيمز» بحث مع 
سفير أستراليا التعاون

في التعليم املستمر

عبدالكرمي العبداهللا

اجتمــع األمــني العام ملـــعهد الكويت لالختصاصات 
الطبية «كيمز» د.فواز الرفاعي بحضور كـــل من مـــراقب 
الدراســات العــــليا د.عبــداهللا رجب ومراقــب البعثات 
د.طـــارق الكـــندري مع الســفير االسترالي لدى الكويت 
جوناثان غيـــلبرت لبـــحث التعاون الثنائي في جميع 

مجاالت التعليم املستمر.
 ويـــأتي هــذا االجتماع تــجســيدا حلــرص املعـــهد 
عـــلى تقـــدم األفضـــل، ومبا يعود بالـــفائدة العــلمية 
على الــــدارسني وزيادة اخلبرات العلمية والعـــــملية، 
خــــصوصا أن أســتراليا من الدول الرائدة في املجاالت 

الطبية.

د.فواز الرفاعي والسفير جوناثان غيلبرت بعد االجتماع

السند: ٥ وفيات بـ «كوفيد - ١٩»  و٧٠٣ إصابات 
ونسبة «األحمدي» األعلى  بواقع ٢٠٩ حاالت

حنان عبداملعبود

الرســمي  أعلــن املتحدث 
لــوزارة الصحــة د.عبــداهللا 
السند عن تسجيل ٧٠٣ إصابات 
جديدة مبرض كورونا املستجد 
«كوفيد- ١٩» خالل الـ ٢٤ ساعة 
املاضية، ليصل إجمالي احلاالت 
املسجلة في البالد إلى ٥٠٦٤٤ 
إصابــة، الفتا الى تســجيل ٥ 
حــاالت وفــاة إثــر إصابتهم 
باملــرض ممــا يرفــع مجموع 
حاالت الوفاة املســجلة حتى 

امس إلى ٣٧٣ حالة.
كما أوضح د.السند أن عدد 
املســحات التــي مت القيام بها 
خالل الـــ ٢٤ ســاعة املاضية 
بلغ ٣٣٥١ مســحة، مشيرا إلى 
أن مجمــوع الفحوصات بلغ 
٤٠٩٣٣٥ فحصا، الفتا الى شفاء 
٥٣٨ إصابة من مرض «كوفيد - 
١٩» خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية 
ليرتفع إجمالي حاالت الشفاء 

من املرض إلى ٤١٠٠١.
وقــال د.الســند فــي بيان 
له «ان من بــني احلاالت التي 

الصحية و١١٥ مبنطقة حولي 
الصحية و٦٨ مبنطقة العاصمة 

الصحية.
 بينما جاءت أعلى املناطق 
الســكنية من حيث تســجيل 
اإلصابة بالڤيروس بواقع ٤٠ 

العناية املركزة، لفت د.السند 
إلى أن عدد من يتلقون الرعاية 
الطبية في العناية املركزة بلغ 
١٥٢ حالة ليصبح بذلك املجموع 
الكلــي جلميع احلــاالت التي 
ثبتت إصابتها مبرض «كوفيد 
- ١٩» وما زالت تتلقى الرعاية 
الطبية الالزمــة ٩٢٧٠ حالة، 
ذاكرا أنــه في مراكــز احلجر 
الصحي املؤسسي بلغ مجموع 
من أنهوا فترة احلجر الصحي 
املؤسسي اإللزامي خالل الـ ٢٤ 
ســاعة املاضية ١٣٩ شخصا، 
وذلك بعد القيام بكل اإلجراءات 
الوقائية والتأكد من خلو جميع 
العينــات مــن الڤيروس على 
أن يســتكملوا مدة ال تقل عن 
١٤ يومــا فــي احلجر الصحي 
املنزلي اإللزامــي اعتبارا من 
تاريخ مغــادرة مركز احلجر 

املؤسسي.
علــى  د.الســند  وشــدد 
اجلميع بضــرورة األخذ بكل 
سبل الوقاية وجتنب مخالطة 
اآلخرين واحلرص على تطبيق 
استراتيجية التباعد البدني.

في منطقة سعد العبداهللا و٣٢ 
مبنطقــة جابر العلي و٢٤ في 
جليب الشيوخ و٢٤ في منطقة 
صباح السالم و٢٤ في الواحة 

و٢٣ في الساملية.
وحول آخر املستجدات في 

عدد من يتلقون الرعاية الطبية في العناية املركزة بلغ ١٥٢ حالة

د.عبداهللا السند

جدول يبني أعداد وتوزيع اإلصابات أمس

ثبتت إصابتهم حاالت مخالطة 
حلاالت تأكدت إصابتها، وأخرى 
قيد البحث عن مصدر وفحص 
املخالطــني لهــا»، موضحا أن 
حــاالت اإلصابــة منهــا ٤٦٣ 
حالة ملواطنني بنسبة ٦٥٫٨٦٪ 
و٢٤٠ حالة لغيــر الكويتيني 
بنســبة ٣٤٫١٤٪. وأشــار الى 
أن املصابني موزعون حســب 
املناطــق الصحية بواقع ٢٠٩ 
مبنطقة االحمــدي الصحية، 
و١٨٠ مبنطقة اجلهراء الصحية 
الفروانيــة  مبنطقــة  و١٣١ 

«رميا» توقع اتفاقية توريد «رميديسيفير»
Covid-و«فاڤيبيراڤير» ملواجهة جائحة ١٩

العام  املديــر  أعلــن 
لشركــــة ريدوكـــــس 
انفســتمنت ميديــكال 
االينس «رميا» د.سلطان 
القحطانــي عــن توقيع 

اتفاقية الوكالة احلصرية مع مصانع ادوية عاملية 
لتوريد دواء «رميديسيفير» ودواء «فاڤيبيراڤير» 
اللذين مت اعتمادهما في الكثير من الدول ضمن 
البروتوكوالت العالجيــة في مواجهة جائحة 
كوفيد ١٩. ويعتبر «رميديسيفير - فاڤيبيراڤير» 
مــن االدويــة التي تســعى الكثير مــن الدول 
للحصول عليهما وذلك في ظل الطلب العاملي 
املتزايد. ويأتي «فاڤيبيراڤير» في شكل أقراص 
و«رميديسيفير» في شكل حقن وريدية، ويتم 

حاليا اســتعمال االخير 
الواليــات املتحدة  فــي 
واالحتــاد  االميركيــة 
االوروبــي والكثير من 
الدول كعالج في مواجهة 
«كوفيد- ١٩» وأوضح د.القحطاني أن الشركة 
ســتتعاون مع املصانع املزودة للدوائني وذلك 
ضمن إطار االتفاقيات املوقعة معهم الستيراد 
«رميديسيفير – فاڤيبيراڤير» الى الكويت ودول 
اخلليج العربي فيما يعتبر ضمن جهود القطاع 
اخلاص في التعاون مع حكومات الدول ملواجهة 
هذه اجلائحة وذلك مبا يهدف الى توريد وتوزيع 
الكميــات الكافية من العالج للحد من تفشــي 

هذا الڤيروس.

للتوزيع احلصري داخل الكويت ودول اخلليج

«الصحة» تعتمد إرشادات منع العدوى أثناء العمليات 
اجلراحية للحاالت املصابة أو املشتبه في إصابتها بـ «كورونا»

عبدالكرمي العبداهللا

اعتمدت وزارة الصحة ارشادات منع العدوى عند 
اجراء العمليات اجلراحية واالجراءات الطبية للحاالت 

املصابة او املشتبه بإصابتها بڤيروس «كورونا».
وتضمنت االرشادات التي تنشرها «األنباء» انه 
يجــب تأجيل العمليات واجلراحــات املختارة على 
املرضــى املصابني او املشــتبه بإصابتهم بڤيروس 
كورونا، إال اذا أشارت املعطيات السريرية الى ضرورة 
االجراء فيجب أخذ احليطة من اجراءات توليد الرذاذ.
وألزمت االرشــادات عاملي الرعاية الصحية في 

غرفة العمليات بارتداء واقي N٩٥ أو كمام على اعلى 
مســتوى مــن دون صمامات زفيــر، فضال عن واق 
للعينــني وقفازات ورداء، كما يجب ان يقتصر عدد 
العاملني الصحيني املوجودين خالل العمليات على 
الضروريني منهم لرعاية املريض ومساندة االجراء.
وبينت االرشــادات ان االجراءات التي ال تتطلب 
غرفــة عمليات يجب ان جتــرى في غرفة عزل ضد 
العدوى املنقولة بالهواء، كما انه على املرضى وضع 
كمامات الحتواء االفرازات، واذا كان املريض ال يتحمل 
قناع الوجه او اذا لم يكن متوافرا فيجب اســتخدام 
مناديل ورقية لتغطية الفم واالنف، كما يجب اجراء 

وضع انبوب التنفس او ازالته عن مريض اجلراحة 
في غرفة عزل ضد العدوى.

ولفتت االرشــادات الى انــه اذا طلب إجراء عمل 
جراحــي ملريض مصاب بـــ «كورونا» فيجب جعل 
املريــض آخر حالــة جراحية لتوفيــر اقصى وقت 
ممكن لتغيير الهواء بالســاعة، كما يجب ابقاء باب 
غرفة العمليات مغلقا بعد ادخال انبوب التنفس في 

املريض وترك وقت كاف لدوران الهواء.
وأفادت االرشــادات بأنــه يجب تنظيف وتعقيم 
سطوح غرفة العمليات فورا، كما هو مبني في ارشادات 

منع العدوى بشأن تنظيف وتعقيم البيئة.

تأجيل العمليات املختارة على املصابني إال إذا أكدت املعطيات السريرية ضرورة اإلجراء

وكيل «الصحة» يتفقد سير العمل في «األميري»
عبدالكرمي العبداهللا

قام وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا بجولة تفقدية على 
مستشفى األميري، وذلك لالطمئنان على سير العمل والوقوف 
علــى ما ميكــن أن يعترضه إليجاد احللول املناســبة، وكذلك 
لالطالع على آلية اســتقبال املراجعني في العيادات اخلارجية 

بحضور مدير املستشفى د.علي العلندا.
وتأتــي هذه اجلولة تأكيدا من الــوزارة على متابعة العمل 
وضمان تقدمي أفضل اخلدمات للمراجعني واملرضى في جميع 

مستشفيات الكويت.
د.مصطفى رضا مع عدد من فريق عمل «األميري» خالل الزيارة

الشيخ د.باسل الصباح مكرما أنور بورحمة


