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«الصفوف األمامية ملحمة صمود» مهرجان لرد اجلميل
حنان عبداملعبود

فــي  املشــاركون  شــدد 
املؤمتر االفتراضي «الصفوف 
األماميــة.. ملحمــة صمود» 
الذي اطلقته جمعية العالقات 
العامــة الكويتيــة وأدارتــه 
االعالميــة بيبــي اخلضري 
وجاء ضمن فعاليات «مهرجان 
تكــرمي الصفــوف األمامية.. 
رد اجلميــل»، بالتعــاون مع 
الكويــت للتقــدم  مؤسســة 
العلمي وشــركة زيــن، على 
االلتزام باإلجراءات  ضرورة 
االحترازية ملواجهة ڤيروس 
كورونا املستجد «كوفيد- ١٩».

وقال رئيس مجلس ادارة 
العامــة  العالقــات  جمعيــة 
جمال النصــر اهللا في كلمة 
االفتتاح: «نعتز بإطالق مثل 
هذه املبادرات الهادفة لتسليط 
الضوء على اجلهود اجلبارة 
للكويت في مواجهة األزمات 
بشكل عام ومواجهة جائحة 
ڤيــروس كورونــا بشــكل 

خاص».
وأوضــح ان املؤمتــر هو 
فعاليــات مهرجــان  أولــى 
«تكرمي الصفــوف األمامية.. 
رد اجلميل»، مشيدا باجلهود 
التي قامت بهــا الكويت وما 
اتخذتــه مــن إجــراءات منذ 
اللحظات األولى لإلعالن عن 
اجلائحة لتكون مستعدة ألي 
تطورات والتعامل مع مختلف 

السيناريوهات.
املرأة الكويتية

من جانبها، أشادت عضو 
املجلس البلــدي مها البغلي 
ودور  اجلمعيــة  مببــادرة 
الفرق التطوعية من الشباب 
والبنات والتي شملت مواطنني 
ومقيمني بادروا خلدمة الكويت 
خــالل اجلائحــة منوهة بأن 
الكويتيــة شــاركت  املــرأة 
بقوة فــي الصفوف األمامية 
كمتطوعــة وكذلك من خالل 
العمــل، حيث كانــت الفرق 
التطوعية تضم أعدادا كبيرة 
من النســاء والبنات، وكانت 
املرأة دائما متميزة ومبادرة 
ومتطوعة، داعية اجلميع إلى 
احلفاظ على النظافة والصحة 

العامة.
املعلومات املدنية

بينمــا اســتعرض نائب 

الصحة ووزارات ومؤسسات 
الدولــة االخــرى، الفتــا الى 
جتهيز عــدة محاجر صحية 
مؤسسية في مواقع عسكرية 
ملســاندة وزارة الصحــة في 
احتواء والسيطرة علي هذه 
اجلائحة ومنها محجر املجمع 
الطبي العسكري الشمالي الذي 
شارك أيضا بتجهيز املتشافني 
وإرسالهم الي بنك الدم للتبرع 
في بالزمــا الدم وذلك لعالج 
املصابني في كورونا بالتعاون 

مع اطباء وزارة الصحة.
وزارة الداخلية

وعن دور وزارة الداخلية، 
قــال املقــدم عثمــان محمــد 
غريب حامت: إن قوات وزارة 
الداخلية انتشرت في جميع 
انحاء البالد، واجلهود مازالت 
مستمرة بالتنسيق مع جميع 
الوزارات للحفاظ على الكويت 
وجميع سكانها. وأضاف أن 
وزارة الداخليــة منذ صدور 
قــرار مجلس الــوزراء بدأت 
تنفذ اخلطة على أرض الواقع 
واستمرت في ذلك بناء على 
القــرارات اجلديــدة ملجلس 
الوزراء من وقت آلخر حسب 
األحــداث التي متر بها البالد 
والعالم، باإلضافة إلى تطبيق 
القانــون اخلــاص باحلفاظ 
على الصحة في التعامل مع 
السارية،  األوبئة واألمراض 
حيث ساندت وزارة الداخلية 

وزارة الصحة.
احلرس الوطني

ومن جانبه، ثمن املعاون 

لإلســناد االداري في احلرس 
الوطنــي العميــد مهنــدس 
عصــام نايــف دور احلــرس 
الوطني خــالل األزمة، مبينا 
أنه كان منوذجا رائدا في دعم 
وإســناد جهات الدولة خالل 
األزمــة الصحيــة، مبينا أنه 
منذ االعالن عن الڤيروس بدأ 
احلرس الوطني ضمن اجراءاته 
االحترازية وكخطوة استباقية 
اطالق حملة توعوية بالتنسيق 
مــع ادارة االعــالم الصحــي 
في وزارة الصحــة للتوعية 
بالڤيــروس وخطورتــه ومت 
تفعيل بروتوكوالت التعاون 
املوقعة بني احلرس الوطني 
والعديد مــن اجلهات لتقدمي 
الدعم واالسناد جلميع جهات 
الدولة ومنها وزارة الداخلية 
في تطبيق إجــراءات احلظر 
الكلي واجلزئــي في اجلهراء 
والقيــروان وخيطــان خالل 
عزلهــا، وفي تأمــني احملاجر 

الصحية. 
قوة اإلطفاء

مــن جانبه، قــال مراقب 
الســالمة والصحــة املهنيــة 
بقــوة االطفــاء العــام املقدم 
د.فايز النصار: إن فرق اإلطفاء 
كلفت بتوصيل األدوية ملنازل 
املرضى من املواطنني واملعفيني 
من الرســوم، حيث اوصلت 
اكثر من ٦٠ ألف وصفة طبية 
ومت فرز ٤٥٠ ضابطا وضابط 
صــف لتغطيــة ٢٦ صيدلية 
مركزية مجهزين بـ ٣٥٠ سيارة 
بكامل االحتياجات اللوجستية 
من حافظات للبرودة وأدوات 
الشــخصية مثــل  احلمايــة 

الكمامات والقفازات.
هيئة الشباب

وبدوره، ثمن مدير إدارة 
العمــل التطوعــي بالهيئــة 
وليــد  للشــباب  العامــة 
االنصاري جهود كافة اجلهات 
التي بذلت اجلهد خالل األزمة، 
الفتــا الــى ان الهيئة العامة 
للشباب قامت بدور تكاملي 
مــع اللجنة املشــتركة التي 
انبثقــت عــن اإلدارة العامة 
للدفاع املدني، ومركز العمل 
العامة  التطوعــي والهيئــة 
للشــباب، وذكــر انــه خالل 
األزمة مت حتويل مبنى الهيئة 
العامة للشــباب الــى مركز 

اتصال للمتطوعني.

النصر اهللا: نعتز باجلهود اجلبارة التي بُذلت في الكويت ملواجهة «كورونا»

املتحدثون في املؤمتر االفتراضي «الصفوف األمامية.. ملحمة صمود»

املدير العام في الهيئة العامة 
للمعلومــات املدنية منصور 
بدعــم  الهيئــة  دور  املــذن 
جهــود الدولــة فــي مكافحة 
جائحة كورونا، موضحا أن 
الهيئــة قدمــت خدمات لعدد 
من الــوزارات واجلهات منها 
وزارة الداخلية، حيث تعاونت 
معها فــي تطبيق التصاريح 
 curfew أثناء حظــر التجوال
permits app كذلك تصاريح 
اخلروج املؤقتة أثناء احلظر 
والتي بلغ عددها مليونا و٨٢٦ 
ألفا و٢٨٩ تصريحا، الفتا إلى 
أن إجمالي عدد اجلهات التي 
اســتفادت من تصاريح عدم 
التعرض بلغ ٥٤٣٤ جهة وعدد 
األفراد ١٥٨٫٣٠٠ وإجمالي عدد 
املركبــات ٤٨٠٫٣٦، مؤكدا أن 
تصاريح الطوارئ بلغت ١٧٨٣.
واســتطرد قائــال ان عدد 
الهيئة  اجلهات املرتبط مــع 
فعليا ١١ جهة و١٠ جهات حتت 
االختبار و٥٦ جار الربط معها.

 وزارة الدفاع

آمر  بــدوره، اســتعرض 
محجــر املجمــع الطبــي في 
وزارة الدفــاع العقيد طبيب 
حمــود عايد العنزي خدمات 
وزارة الدفاع قائال: قدمت هيئة 
اخلدمات الطبية وال تزال تقدم 
دورا كبيرا ومميزا مبساندة 
السلطات الصحية في البالد 
للحد من انتشار وتفشي وباء 
«كورونا املستجد» في الكويت 
حيث سخرت كل امكانياتها 
البشرية والفنية واللوجستية 
بالتعاون والتنسيق مع وزارة 

«الصحة» تسحب أدوية لشركة «جلفار»

الضبيب: تشغيل ٣ مراكز تطعيم جديدة

أعلن الوكيل املســاعد لشــؤون الرقابة الدوائية والغذائية 
بوزارة الصحة د.عبداهللا البدر، عن إصدار إدارة تسجيل ومراقبة 
األدوية الطبية والنباتية قرارا بسحب مستحضرات من إنتاج 
شركة «جلفار» اإلماراتية وذلك لعدم مطابقة عدد من التشغيالت 
للمواصفات املعتمدة. وقال د.البدر لـ«كونا» : إن القرار جاء بناء 
على طلب من الشركة بالسحب الطوعي والتعميم الصادر من 
وزارة الصحة ووقاية املجتمع باإلمارات وذلك لعدم مطابقة عدد 
من التشغيالت للمواصفات املعتمدة من حيث دراسات الثباتية. 
وأضــاف أن تلك األدوية تشــمل «جلمنتني أقراص ٣٧٥ ملغم» 
و«جلمنتني فورت أقراص» و«شــراب ميوكواليت» و«أقراص 
بوتالني ٢ ملغم» و«أقراص بوتالني ٤ ملغم» وأقراص «ليبيجارد 

.«Supraproct-S ١٠ ملغم» و«سكوبينال شراب» و«حتاميل

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنــت مديــر اإلدارة املركزيــة للرعاية 
الصحيــة األولية فــي وزارة الصحة د.دينا 
الضبيب، عن تشغيل ٣ مراكز تطعيم جديدة 
فــي املناطق الصحية باإلضافــة الى مركزي 
«النســيم» و«املســايل»، وهي: مركز متعب 

الشالحي الصحي في الفروانية، ومركز الصديق 
الصحي مبنطقة حولي، ومركز حمد احلميضي 
وشيخة السديراوي مبنطقة العاصمة. وذكرت 
د.الضبيــب ان املراكــز ستســتقبل الراغبني 
فــي التطعيم عبــر آلية التســجيل باملنصة 
اإللكترونية، على أن يتلقى الراغب في التطعيم 
بعد عملية التطعيم رسالة على رقم هاتفه.

لعدم مطابقتها املواصفات املعتمدة وبناء على طلبها

د.عبداهللا البدر

الصحة: ٦١٪ من املصابني بـ «كورونا» في يناير مواطنون
عبدالكرمي العبداهللا

أكد املتحدث الرسمي باسم 
وزارة الصحة د.عبداهللا السند 
ارتفاع املنحنى الوبائي لڤيروس 
كورونا املســتجد، وأن من أهم 
عوامل تقييــم الوضع الوبائي 
مقياس انتقال العدوى والعدد 
التكاثري النتشــار الڤيروس، 
وكذلك أرقام اإلصابات اليومية 
(احلــاالت اإليجابية) ونســبة 
إشــغال األســرة في األجنحة، 
وكذلك نســبة إشــغال العناية 
املركــزة ملصابي «كوفيد ـ ١٩»، 
وأيضا نســبة اإلصابــات إلى 
عدد املســحات املأخــوذة. جاء 
ذلــك خــالل املؤمتــر الــدوري

الـــ ١٠١ لوزارة الصحة املتعلق 
بتطورات مرض ڤيروس كورونا 

(كوفيد ـ ١٩).
وأكد د.السند ارتفاع نسبة 
إلى املســحات، ففي  اإلصابات 
ديســمبر كانت ٢٪ وجتاوزت 
املــرض انتشــار  ذروة  فــي 

الـ ٢٥٪، وأمس ١١٫٢٪، واملالحظ 
أن النسبة في تزايد، كما أن هناك 
تصاعدا في احلاالت النشــطة 
والتي لم يعلن شــفاؤها حتى 
اآلن، فاليــوم لدينــا أكثــر من

و٤ ســنوات، و٤٫٨٪ لألطفال 
من ٥ حتى ١٥ سنة، وأكثر من 
٦٧٪ ملــن أعمارهم بني ١٦ و٤٤ 
عاما، وأكثر من ١٨٪ ملن بني ٤٥ 
و٥٩ ســنة، و٣٫٧ ملن هم أكبر 

من ٦٠ عاما.
وأشــار د.الســند إلــى أن 
اإلعالن عن هذا االرتفاع ليس 
املقصــود منــه التخويف وال 
الترهيب ولكن لنقل الواقع بكل 
شفافية، وهذه الزيادة ال ميكن 
التحكم بهــا من دون التعاون 
املجتمعي واملؤسســي وليس 
هناك استثناء آخر، فاملواجهة 
تكــون بالوقايــة وعلينــا أال 
ننتظــر حــدوث كارثــة حتى 
نتحرك أو نحــذر، وهذا وقت 

يأخــذ التطعيــم، لكن يفضل 
أن يكون ذلك بعد ٣ أشهر من 
اإلصابة إذا كان يعرف أنه قد 
أصيب ومت تشخيصه سابقا.

وبالنســبة لالرتفــاع فــي 
أعداد اإلصابات، قال د.السعيد 
إن ذلك لــم يكن مفاجئا، حيث 
إن املسحات العشوائية تؤخذ 
بأعداد محــددة في احملافظات، 
وكانــت هنــاك مؤشــرات على 
الزيادة من خالل ارتفاع نسب 

اإلشغال في املستشفيات.
وكانت وزارة الصحة أعلنت 
أمس تسجيل ١٠٠٢ إصابة جديدة 
بڤيــروس كورونــا املســتجد 
«كوفيد-١٩» في الســاعات الـ 
٢٤ املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املسجلة في البالد 
إلــى ١٧٢٩٩٦ حالة، في حني مت 
تسجيل ٦ حاالت وفاة، ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة 
٩٧٥ حالــة. وقالت الوزارة في 
بيان صحافي: إن عدد من يتلقى 
الرعاية الطبية في أقسام العناية 
املركــزة بلغ ٩٦ حالة، ليصبح 
بذلك املجمــوع الكلي للحاالت 
التي ثبتت إصابتها بالڤيروس 
ومازالت تتلقى الرعاية الطبية 

الالزمة ٩٣١٠ حاالت.

احلذر ومضاعفة االحتياطات 
ونحــن فــي بدايــة صعــود 
املنحنى الوبائــي في الكويت 
ودول املنطقــة والعالم. وبني 
أن املؤمتر ســيكون يوميا في 
الساعة السابعة مساء إلعالن 
أعداد اإلصابات واملســتجدات 
املتعلقة بهــذه اجلائحة حتى 
تكــون لــدى اجلميــع الدراية 

واملعرفة.
بدوره، أجاب استشــاري 
طب أطفال وأمــراض معدية 
اللجنة  وروماتيزم وعضــو 
الفنية للقــاح «كورونا» في 
الوزارة البروفيسور د.خالد 
السعيد على األسئلة املتعلقة 
بلقاح «كورونا»، قائال بالنسبة 
إلمكانية تقدمي اللقاح للذين 
يأخــذون الكورتيــزون، فإن 
اللقاح آمن وفعال لكن عليهم 
الطبيب خصوصا  استشارة 
الذين يأخذون جرعات عالية 
ولفتــرات طويلــة، وعموما 
اللقــاح آمن وفعال، وال مانع 
من أخذ اللقاح بالنسبة لهذه 
الفئة. وأوضح د.السعيد أن 
الشــخص املصاب ســابقا بـ 
«كورونــا» ولــم تظهر عليه 
األعراض فإنه ال مانع من أن 

االصابات تخطت حاجز األلف وتسجيل ٦ وفيات وشفاء ٥٩١ إصابة

د.خالد السعيدد.عبداهللا السند

٩ آالف حالة نشطة بينما في 
ديسمبر املاضي كانت ٣ آالف 
حالة، كما أن نســبة إشــغال 
األجنحة في آخر أســبوع من 
ديســمبر كانت ٩٪، وارتفعت 
إلى ١٥٪ في جميع املؤسسات 
العالجيــة، كذلــك الزيادة في 
متوسط إشغال أسرة العناية 
املركزة ٦٪، ومتوسط إشغال 

العناية اخلاصة ٤٪.
وعن نســب اإلصابات في 
يناير املاضي، أوضح د.السند 
 ٪٦١٫١ مبعــدل  كانــت  أنهــا 
للمواطنــني و٣٨٫٩٪ بني غير 
املواطنني، والشريحة العمرية 
للمصابني ٠٫٦٪ لألطفال أقل من 
سنة و١٫٩٪ لألطفال بني سنة 

ملشاهدة الڤيديو

اجلراح الكويتي د. مثنى سرطاوي أجرى زراعة مفصل ركبة بتقنية مبتكرة
العظــام  جــراح  أجــرى 
واملختــرع الكويتــي د.مثنــى 
سرطاوي، عملية زراعة مفصل 
الركبة بتقنية مبتكرة، والتي 
حصلــت علــى بــراءة اختراع 
صــادرة مــن مكتــب الواليات 
لبــراءات االختــراع  املتحــدة 
التجاريــة، علــى  والعالمــات 
مواطنة قطرية في مستشــفى 
بالريــاض ـ اململكــة العربيــة 
الســعودية، لتتمكن املريضة 
من املشي مباشرة بعد العملية 
ومغادرة املستشــفى في نفس 

اليوم.
ويعــزز هذا اإلجناز الطبي 
مكانة الكويت ويبرز املواهب 

والتعاضد ودعم مسيرة العمل 
اخلليجي املشترك.

ويعتبر الفصال العظمي في 
الركب أو ما يعرف بـ«خشونة 
الركبة» مرضا يصيب مفصل 
الركبة، ويتسبب بتآكل وحتلل 
الغضاريف امللتصقة بالدعامة 
املرتبطة بها والتي توفر دعامة 
مرنة لعظــام املفصل، وينتج 
عــن هــذا الترقق فــي الفاصل 
الغضروفــي نتــوءات عظمية 
تتســبب في صعوبات باملشي 
واحلركة تصاحبها آالم شديدة. 
وترتبط خشونة املفاصل بشكل 
كبير بالتقدم في الســن والتي 
عــادة ما تصيب ٥٠٪ إلى ٦٠٪ 

قــد حتولوا إلــى طرق حتافظ 
على وتر العضلة الرباعية، ومع 
ذلك اليزال معظمهم يقطعون 

العضلة املجاورة.
وعن جراحات تركيب املفصل 
الصناعــي بالركبــة بالطريقة 
احلديثة يؤكد د.سرطاوي، أنها 
تعتبر من أجنح اجلراحات وهي 
احلل األمثل حلاالت خشــونة 
الركبة املتقدمــة، ويلجأ إليها 
بعد اســتنفاد الطــرق األخرى 
في العالج باألدوية، أو العالج 
الفيزيائــي، وذلك في احلاالت 
التــي يكــون بها تآكل شــديد 
بغضاريف مفصــل الركبة، ما 
يعوق املريض عن أداء أنشطة 

احلياة اليومية بطريقة طبيعية.
وأضاف د. سرطاوي، «قمنا 
بتطوير نهج جديد في جراحة 
استبدال مفصل الركبة يحافظ 
على جميع العضالت واألوتار 
احمليطةـ  والذي حاز على براءة 
اختراع دوليةـ  وبالتالي يسرع 
فــي تعافي املريض ويقلل آالم 
ما بعد اجلراحة. وبفضل هذه 
التقنية احلديثة يتمكن املريض 
من املشي بعد ساعات قليلة من 
إجــراء العملية دون مســاعدة 
تذكر باستقاللية تامة، وأغلبية 
املرضى يتمكنون من اخلروج 
من املستشفى بعد ساعات من 

اإلجراء وفي نفس اليوم».

ممن تزيد أعمارهم عن ٦٠ عاما، 
لكنها بدأت تظهر بشــكل الفت 
عند الشباب مع زيادة معدالت 

البدانة وأمراض السمنة.
وقال د.ســرطاوي: أظهرت 
الدراســات الطبية  العديد من 
أنــه عندمــا يتم جتنيــب وتر 
الوتر  الرباعية، وهو  العضلة 
الرئيسي للركبة، والذي عادة ما 
يتم قطعه أثناء عملية استبدال 
الركبة التقليدي خالل اجلراحة 
للوصول للركبــة، فإن تعافي 
املرضى يكون بشكل أسرع وبأقل 
ألم ممكن. وهذا هو السبب في أن 
العديد من اجلراحني املتمرسني 
في املؤسسات األميركية البارزة 

د.مثنى سرطاوي

د.مثنى سرطاوي مع املريضة القطرية بعد العملية في املستشفى السعودي

واخلبرات العالية واالبتكارات 
العاملية للشباب الكويتي، كما 
يجســد هــذا املوقــف التكاتف 


