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االثنني ٨ فبراير ٢٠٢١ محليات

وزير الصحة: نتوقع انتهاء تطعيم املواطنني خالل ٣ أشهر

ثامر السليم ـ عبدالكرمي العبداهللا

أكد وزير الصحة الشيخ 
د.باســل الصبــاح، خــالل 
زيارته التفقدية إلى مركز 
املســايل للتطعيــم الــذي 
مت بــدء العمــل فيه صباح 
امس، انه في حال توافرت 
اللقاحــات ســننتهي مــن 
تطعيــم اجلــزء األكبر في 
اســرع وقت، مشــيرا الى 
اننا نتوقــع تطعيم جميع 
املواطنني املســجلني خالل 
فترة ٣ أشهر في ظل القدرة 
االستيعابية ملراكز التطعيم 
التي تصل إلــى نحو ٣٠٠ 

ألف جرعة شهريا.
وأشــار د.باسل الصباح 
الــى اننــا نتجه الــى زيادة 
التي  الطاقــة االســتيعابية 
ســتزيد، حيــث تكلمنا عن 
١٠ آالف شــخص في اليوم، 
والســبب يعــود الــى عدم 
توافر اللقاحات بهذه الكمية 
الى  بحيث ميكــن الوصول 

يتسبب في االزدحام.
دراسة املواعيد وتنظيمها

واضاف د.باسل الصباح: 
قمنا بدراسة املواعيد وقمنا 
بزيــادة الفتــرة املســائية 
حتى تتســنى لنــا عملية 
التنظيــم بحيــث ال يكون 
هناك ازدحام، ولسالســة 

وأشار الى ان املستشفى 
العسكري اليوم (أمس) بدأ 
عملية التطعيم للصفوف 
االمامية وملنتسبي وزارة 
الدفــاع ووزارة الداخليــة 
واحلرس الوطني واالطفاء 
وعائالتهــم، وكذلـــــــــك 
النفطــي   kuc مستشــفى
إذ هنــاك تواصــل معهــم 

مدير منطقــة مبارك الكبير 
الصحية ومنطقــة اجلهراء 
الصحية بالتكليف د.سعود 
الدرعة نيابة عن وزير الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح مركز 
النسيم الصحي للتطعيم ضد 
«كوفيــد ـ ١٩» فــي محافظة 

اجلهراء.
وذكــــر د.الدرعـــة أن 

اكثــر ولنســتطيع زيادة 
االعداد بشكل اكثر، مشيرا 
الى انه ســيكون هناك ٣٥ 
مركزا صحيا تقدم خدمات 
التطعيــم بجانــب ارض 
املعــارض، باإلضافــة الى 
الصالــة رقــم ٦ والتي مت 
افتتاحها حيث اصبح لدينا 
صالتان في ارض املعارض.

بحيث يتم تطعيم العاملني 
النفطية،  القطاعــات  فــي 
وكذلك هناك حمالت لدور 
الرعاية وتطعيمهم، ونهاية 
األسبوع وســيتم تطعيم 
من هم في السجون أيضا.

مركز النسيم

وفي السياق ذاته، افتتح 

حملة التطعيم بدأت على 
مســتوى جميــع املناطق 
الصحيــة لتوفير الطعوم 
واملقيمــني،  للمواطنــني 
مركــز  أن  الــى  مشــيرا 
النسيم الصحي للتطعيم 
املواطنــني  سيســتقبل 
واملقيمــني املســجلني عبر 
التطعيــم، والذين  منصة 
وصلتهــم رســالة نصية 
بالوقت واملكان من الساعة 

٨ صباحا حتى ٨ مساء.
وتوقع د.الدرعة تطعيم 
٣٠٠ شخص يوميا في مركز 
النســيم الصحي للتطعيم، 
اضافة الى وجــود مركزين 
آخريــن ســيتم افتتاحهمــا 
لتغطية محافظــة اجلهراء، 
الفتــا الــى وجــود ترتيــب 
وتنظيــم ممتــاز مــن قبــل 
القائمــني علــى املركــز مــن 
الصحــة الوقائية والصحة 
العامة وأطباء وطواقم املركز، 
داعيا اهللا عز وجل أن يرفع 

عنا البالء والوباء.

ً في حال توافر اللقاحات والقدرة االستيعابية ملراكز التطعيم التي تصل إلى نحو ٣٠٠ ألف جرعة شهريا

الشيخ د.باسل الصباح ود.مصطفى رضا ود.طالل الفضالة ود.بثينة املضف ود.فهد الغمالس ود.بدر العنزي ود.دينا الضبيب ود.غادة إبراهيم في مركز املسايل

(ريليش كومار - قاسم باشا) مواطنة تتلقى التطعيم ضد «كوفيد ـ ١٩»تطعيم أحد املواطنني في مركز النسيمالتأكد من بيانات ومواعيد املراجعني 

د.سعود الدرعة ود.طالل الفضالة في مركز تطعيم النسيمالشيخ د.باسل الصباح متحدثا للصحافيني

هذا الرقم في اليوم الواحد، 
داعيا اجلميع من املواطنني 
والطواقم الطبية الى ضرورة 
االلتــزام باملواعيد، حيث ال 
يوجد هناك التزام كامل من 
قبل اجلميــع باحلضور في 
املواعيــد املخصصــة لهــم، 
إذ يقومــون باحلضور قبل 
اوقاتهم في الصباح الباكر مما 

«الدفاع» تنشئ مركز تطعيم للعسكريني وذويهم

تنفيذا لقــرارات مجلس 
الطبية  الوزراء والسلطات 
في مواجهة انتشار ڤيروس 
كورونــا املســتجد «كوفيد 
-١٩»، ومن منطلق التعاون 
املشــترك بني وزارة الدفاع 
ووزارات ومؤسسات الدولة، 
وبتوجيهــات مباشــرة من 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الدفاع الشــيخ حمد 

في مستشــفى جابر األحمد 
للقوات املسلحة بالتعاون مع 
هندسة املنشآت العسكرية 
وســالح اإلشــارة وقطــاع 
التخطيط ونظم وتكنولوجيا 

املعلومات بوزارة الدفاع.
حيــث بــني آمــر مركز 
تطعيم لقاح «كوفيد - ١٩» 
العقيــد طبيــب رائد رضا 
التجلي أن فكرة انشاء املركز 

والتسجيل للعسكريني 
وذويهم، سيكون عبر املنصة 
اإلعالميــة التابعــة لوزارة 
الصحة عــن طريق الرابط 

https://cutt.ly/EkvRXu٨
وأن أوقات العمل ابتداء 
من يوم الثالثاء ٩ اجلاري، 
من الســاعة ٣ مساء الى ١٠ 
مســاء طوال ايام االسبوع 

عدا يوم اجلمعة.

هي دعــم واســناد جلهود 
وزارة الصحــة لتطعيــم 
الدفــاع  منتســبي وزارة 
ووزارة الداخلية واحلرس 
الوطني وقوة اإلطفاء العام، 
كما أكد العقيد د.رائد التجلي 
أنه مت انشاء مركز التطعيم 
الطبــي وفق االشــتراطات 
الطبيــة التــي وضعت من 

قبل وزارة الصحة.

تلقي جرعة تطعيم «كوفيد - ١٩»الشيخ د.عبداهللا مشعل الصباح خالل جولة على أقسام املركز

جابر العلي ومتابعة رئيس 
للجيــش  العامــة  األركان 
الفريق الركــن خالد صالح 
الصباح ودعم مباشــر من 
رئيس هيئة اخلدمات الطبية 
الشــيخ د.عبداهللا مشــعل 
الصباح، قامت وزارة الدفاع 
ممثلة بهيئة اخلدمات الطبية 
بانشــاء مركز تطعيم لقاح 
ڤيروس «كورونا املستجد» 

الدرعة: تطعيم ٣٠٠ شخص يوميًا مبركز النسيم للتطعيم ضد «كوفيد ـ ١٩» وافتتاح مركزين آخرين لتغطية محافظة اجلهراء

ملشاهدة الڤيديو

٩٦٢ إصابة جديدة بـ «كورونا» وحالتا وفاة
أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل ٩٦٢ 
إصابــة جديــدة بڤيروس كورونا املســتجد 
(كوفيد-١٩) في الساعات الـ ٢٤ املاضية ليرتفع 
بذلك إجمالي عدد احلاالت املسجلة في البالد 
إلى ١٧٠٩٩٨ حالة في حني مت تسجيل حالتي 
وفاة ليصبح مجموع حاالت الوفاة املسجلة 
٩٦٦ حالة. وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة 
د.عبداهللا السند لـ «كونا»: إن عدد من يتلقى 
الرعاية الطبية في أقسام العناية املركزة بلغ 
٨٣ حالة ليصبح بذلك املجموع الكلي للحاالت 

التي ثبتت إصابتها باملرض وما زالت تتلقى 
الرعاية الطبية الالزمة ٨٤٩٤ حالة.

وأضاف د.الســند أن عدد املسحات التي 
مت اجراؤها في الســاعات الـ ٢٤ املاضية بلغ 
٩٤٠٩ مســحات ليبلغ مجمــوع الفحوصات 
١٥٩٩٤٤١ فحصا، الفتا إلى أن نسبة اإلصابات 
لعدد املســحات خالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية 
بلغــت ١٠٫٢٪. كما مت شــفاء ٤٤٥ إصابة في 
الســاعات الـ ٢٤ املاضية ليبلغ مجموع عدد 

حاالت الشفاء ١٦١٥٣٨ حالة.

القطاع النفطي يوفر لقاح «كورونا» ملوظفيه 
في مركز االحتاد الرياضي باألحمدي

«العالقات العامة» تنظم اإلثنني والثالثاء
 «دور الصفوف األمامية في مواجهة كورونا»

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، 
أن مؤسســة البتــرول الكويتيــة أعلنت عن 
تخصيص موقع في مدينة األحمدي لبدء تطعيم 
العاملني في القطاع النفطي ضد ڤيروس كورونا 
وذلك عبر التسجيل املسبق. وذكرت املصادر 
أن هذا القرار يأتي تنفيذا ومتاشيا مع تعليمات 
مجلس الوزراء والسلطات الطبية في مواجهة 

انتشار ڤيروس «كورونا» املستجد. وقالت ان 
«مؤسسة البترول» قامت بتجهيز قاعة مركز 
االحتاد الرياضي لتوفير اللقاح جلميع العاملني 
في القطاع النفطي، مشيرة الى ان اللقاح املتوافر 
هو لقاح «اكســفوردـ  أسترازينيكا». وطلبت 
«البتــرول» من العاملني فــي القطاع النفطي 
التسجيل باملوقع اإللكتروني لوزارة الصحة، 
ســتصل رســالة نصية (sms) حتتوي على 

تفاصيل املوعد والتاريخ والوقت واملوقع.

تقيم جمعية العالقات العامة اليوم وغدا 
٨ و٩ اجلاري املؤمتر االفتراضي حتت عنوان 
«دور الصفوف األمامية في مواجهة جائحة 
كورونا» وذلك في السابعة مساء عبر تطبيق 

.CISCO WEBEX
ويدير احلوار فــي اليوم األول اإلعالمية 
بيبي اخلضري ويشارك فيه عضو املجلس 
البلدي م.مها البغلي واملتحدث باسم وزارة 
الصحــة د.عبداهللا الســند والعقيــد ناصر 
أبوصليب (الداخلية) واملقدم د.فايز النصار 
(اإلطفاء) ومنصور املذن (املعلومات املدنية) 
والعميد م.عصام نايــف (احلرس الوطني) 

والعقيد طبيب حمود العنزي (الدفاع) ووليد 
األنصاري (الهيئة العامة للشباب).

وفي اليوم الثاني من املؤمتر يدير احلوار 
اإلعالمــي واملستشــار فــي وزارة األشــغال 
يوسف كاظم، ويشــارك فيه محمد الياسني 
من (العالقات العامــة) وحمد املطر (زين)، 
وعبــداهللا العلي (البلدية) وطيبة الشــطي 
(املوانئ)، وفهد الكشتي (احتاد التعاونيات)، 
وم. علي محسني (املهندسني)، وعبدالرحمن 
العون (الهالل األحمر)، وأحمد رجب (احتاد 
املصارف)، وعبدالرضا قمبر (متطوعون من 

أجل الكويت).

التسجيل عبر موقع «الصحة» واللقاح املتوافر «أكسفورد ـ أسترازينيكا»

العازمي: نطالب بصرف «بدل نقدي» عن إجازات موظفي الصحة بأسرع وقت

«الصحة» تعيد تسعير األدوية على مراحل متاشياً مع التسعيرة اخلليجية

طالب نائب رئيس نقابة العاملني بوزارة 
الصحة محمد العازمي بصرف «بدل نقدي» 
العاملني بوزارة  لـ «اإلجازات» جلميــع 
الصحة مــن «أطباء وإداريني وممرضني 
وفنيني» وغيرهم، نظرا إليقاف اإلجازات 
في الوزارة بسبب الوضع الوبائي اجلديد 
وجائحة «كورونا». وذكر العازمي أن وزارة 
الصحة قامت مشكورة مبخاطبة ديوان 

اخلدمة املدنية عدة مرات سابقة لصرف 
بدل نقدي لـ «اإلجازات» ملوظفي الوزارة، 
إال أن جميع الطلبات قوبلت بالرفض من 
الديوان بحجــة أن القرارات الصادرة ال 
تســمح بصرف البدل النقدي لالجازات 
اال بعــد انتهاء اخلدمة وبحد أقصى ١٨٠ 
يوما وال يجوز صرفها أثناء اخلدمة، مبينا 
أن هذا القرار «مجحف»، ويجب استثناء 

موظفي الصحة منه نظرا لظروف اجلائحة 
وتقديرا جلهودهم وبطوالتهم في امليدان.

وطالب العازمي ديوان اخلدمة باستثناء 
جميع العاملني في الصحة من هذا الشرط، 
واإلسراع بصرف بدل نقدي عن اجازاتهم 
كي ال تضيع بســبب قرارات من املمكن 
تعديلها، وكي ال حتبط عزمية العاملني في 

الصفوف األمامية.

قالت وزارة الصحة أمس 
انها أعادت على مراحل متعددة 
تســعير الكثير مــن األدوية 
مبختلف استخداماتها العالجية 
تنفيذا لقرارات مجلس الصحة 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
التســعيرة  مــع  لتتماشــى 
اخلليجية املوحدة لهذه األدوية 
مبا يحقــق املصلحــة العامة 

للجميع.
وقال وكيل الوزارة املساعد 
الدوائيــة  الرقابــة  لشــؤون 
البدر  والغذائيــة د.عبــداهللا 
لـــ «كونــا»: ان إجمالي ما مت 
تخفيضــه خــالل الســنوات 
املاضية هو ٣٧٨٦ مستحضرا 

الثانية احتوت على ٦٧٥ دواء 
لعالج اجللد واجلهاز الهضمي 
واجلهاز التنفسي مت تخفيض 

مت فيها تخفيض أســعارها ل 
٢٩٥ دواء في شــهر ٧  لســنة 
٢٠١٩، واملجموعــة السادســة 
خليط من مواد عالجية ملختلف 
أنواع األمراض مت فيها تخفيض 
٣٦٥ دواء يدخل حيز التنفيذ 

في مارس ٢٠٢١.
وأوضح أن قسم التسعيرة 
التابع لقطاع الرقابة الدوائية 
والغذائيــة بــدأ مطلــع عــام 
٢٠٢٠ املاضي بإعادة دراســة 
ومراجعة أسعار جميع األدوية 
واملستحضرات الدوائية التي 
حتت جتديد التسجيل كخطوة 
إيجابية ملتابعة األسعار بشكل 

دوري ومستمر.

أسعارها في مارس ٢٠١٦.
إلــى أن  ولفــت د.البــدر 
املجموعة الثالثة احتوت ٣٨٤ 
دواء لعــالج اجلهاز العصبي 
وأمــراض النســاء والــوالدة 
واألنــف واألذن واحلنجــرة 
مت تخفيــض أســعارها فــي 
مطلــع ٢٠١٧، بينما املجموعة 
الرابعة هي أدوية ذات الصلة 
باألمراض املعديــة والعيون 
واملناعة والسرطان والتخدير 
ومت تخفيض أسعار ١٠٣٤ دواء 

في شهر ٨ من عام ٢٠١٧.
وذكر د.البدر أن املجموعة 
اخلامســة خليــط مــن مواد 
عالجية ملختلف أنواع األمراض 

محمد العازمي

د.عبداهللا البدر

دوائيــا مــن أصــل ٥١٠٦ مبا 
نسبته ٧٤٪ من األدوية.

وأكد د.البــدر أن الـ ٥١٠٦ 
مواد هي تقريبــا مجمل عدد 
واملســتحضرات  األدويــة 
الدوائية في الكويت ومقسمة 
على عدة مجموعــات دوائية 
متــت إعــادة تســعير الكثير 
منها وفق دراسات وتوصيات 
مجلس الصحة ملجلس التعاون 

اخلليجي.
وأضــاف: ان املجموعــة 
األولــى تتضمــن ١٠٣٣ دواء 
لعــالج القلب والغدد الصماء 
والعظام مت تخفيض أسعارها 
أكتوبر ٢٠١٥، واملجموعة  في 


