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أطباء لـ «األنباء»: املتحور «ميو» أقل حّدة من «دلتا»

عبدالكرمي العبداهللا

أدرجــت منظمــة الصحــة 
العامليــة متحــور B.١٫٦٢١ من 
ڤيروس كورونا الذي مت اكتشافه 
فــي كولومبيــا خــالل ينايــر 
املاضي، على قائمتها للمراقبة، 
وصنفته املنظمة ضمن مجموعة 
VOI، أو «املتحــورات املثيــرة 
لالهتمام»، وقررت اســتخدام 
حرف «ميو» اليوناني لإلشارة 
إليه. وحول هذا املوضوع، قال 
أطباء لـ «األنباء» إن األبحاث لم 
تثبت أن لساللة «ميو» القدرة 
على إحداث إصابات أكثر شـــدة 
أو انتشارا أســـرع أو التسبــب 
في عدد أكبر من الوفيـــات أو في 
سرعـــة االنتشـــار، كمـــا حدث 
مـــــع «دلتا». وقال استشاري 
املناعة د.ميثم حسني إن بعض 
األبحــاث العلمية أكدت وجود 
بعض التطــورات والتحورات 
التــي مت اكتشــافها في جنوب 
أفريقيــا أوائل شــهر مايو من 
هذا العام، حيث زادت نســبة 
اإلصابات باملتحور «ميو» في 
أغسطس املاضي، بعد أن ظهر 
للمرة األولى خالل يناير املاضي 
فــي كولومبيــا وأخــذ طريقه 

نسبة تصل إلى ٢٪ خالل األشهر 
السابقة، كما نعلم أن ڤيروس 
كورونا كغيره من الڤيروسات 
عرضة للتحوالت التي قد تسبب 
القدرة على االنتشار واإلصابة 
الشديدة التي تؤدي الى الوفيات 
- ال قّدر اهللا. ولفت إلى انه لم 
يثبت حتى اآلن أن لساللة «ميو» 
القــدرة على حــدوث إصابات 
أكثر شدة أو وفيات او انتشار 
سريع في وقت محدد. واستبعد 
د.حسني وصول ساللة «ميو» 
إلى الكويت في الوقت احلالي 
مع وجود مؤشرات في انخفاض 

معطيــات في الوقــت احلالي 
تشير إلى أنه سينافس املتحور 
«دلتــا». وبــني د.بهبهاني في 
تصريح خاص لـ «األنباء» أن 
هناك حاجة لدراسة هذا املتحور 
اجلديد ورصد سلوكه عن كثب 
لفهم خصائصه وتقييم آثاره، 
إذ إن البيانات املتاحة حاليا ال 
تكفي لتقييم خطورته بشكل 
 mu دقيق. وأوضح أن املتحور
يتميز بعدة طفرات جينية قد 
تنطوي على خصائص محتملة 
للتهرب املناعي، وأبرزها طفرة 
P٦٨١H، واملوجودة في حتور 
«ألفــا»، حيث يعتقــد أن لها 
عالقة بســرعة االنتشار، كما 
أن املتحــور mu يحتوي على 
طفرتي E٤٨٤k وK٤١٧N وهما 
موجودتــان في حتــور بيتا 
والتي قد يكون لهما خصائص 
التهرب املناعي، وهذا ما يثير 
اهتمام العلماء وتســاؤالتهم 
مــن حيث قدرة هــذا التحور 
على جتنب الدفاعات املناعية 
ومقاومــة اللقاحات. وقال إن 
املتحور mu واملعروف علميا 
باســم B.٦٢١ مت رصده ألول 
مــرة فــي كولومبيــا خــالل 
شهر يناير املاضي، وينتشر 
فــي دول أميــركا الالتينيــة، 
خاصة كولومبيا التي يزداد 
فيها انتشــاره بنســبة ٣٩٪ 
رغم انخفاض انتشــاره على 
املستوى العاملي، كما مت رصده 

في ٣٩ دولة حتى اآلن.

احلاالت فــي البالد، فضال عن 
انخفــاض حــاالت الدخــول 
لألجنحة والعناية املركزة وهللا 
احلمــد، إال أن اجلميع يترقب 
عودة املســافرين واملدارس ما 
يتطلب من السلطات الصحية 
أن تكون بدرجة عالية من احلذر 
واالستمرار بأخذ االحتياطات 

الالزمة.
مــن جانبــه، أكــد طبيب 
الصحــة الوقائيــة د.عبداهللا 
عــادل بهبهاني أنــه ال ميكن 
اجلزم مبدى خطورة املتحور 
«ميو» حاليا، مبينا أنه ال توجد 

ذكروا أنه لم يثبت أن لهذه الساللة القدرة على إحداث إصابات أكثر شدة أو انتشاراً أسرع

د.عبداهللا بهبهانيد.ميثم حسني

لالنتشــار فــي بلــدان أخرى. 
وقال حســني إن هــذا املتحور 
والــذي يطلــق عليــه «ميــو» 
رمبـــــا يكــون كبيــرا لبعض 
السالالت من ڤيروس كورونـــا، 
لكن لم تظهــــر حتــى اآلن أن 
لهـــذه الساللة قدرة على زيادة 
نسبة الوفيــات او اإلصابـــات 
الشديـــدة، إال انه رمبــا لديها 
القدرة على االنتشار بصــورة 
أســــرع. وأشار إلى أن نسبة 
اإلصابات بساللة «ميو» ارتفعت 
في جنوب أفريقيا بنسب اقل 
من ١٪ من مجموع اإلصابات إلى 

مستشفى اجلهراء ُيغلق ٤ أجنحة لـ «كورونا»

االنتشار الوبائي

مثير لالهتمام

عبدالكرمي العبداهللا

أعلــن مديــر مستشــفى اجلهراء 
د.غالب البصيص عن إغالق ٤ أجنحة 
كوفيــد-١٩ مــن أصــل ٦ أجنحة مع 

استقرار الوضع الوبائي.
وأشــار إلــى انخفــاض معــدالت 
إشــغال األســرة في وحدات العناية 
املركزة واألجنحة املخصصــة ملرضى 

كوفيد-١٩ في مستشفى اجلهراء.

أشار استشاري املناعة د.ميثم حسني إلى أن هذه التحوالت 
تظهر في بيئات يحدث فيها االنتشار الوبائي بشكل اكبر، 

وتكون فيها نسبة احلصانة بالتطعيم أقل.

بني طبيب الصحة الوقائية د.عبداهللا بهبهاني أن تصنيف 
املتحور mu «ميو» كمتحور مثير لالهتمام ال يستدعي القلق، 
علمــا أن هناك حتورات أخرى حتمــل ذات التصنيف وهي 

حتورات «ايتا» و«لوتا» و«المبدا» و«كابا».

صحية ونفسية
بينت د.دانة احلقان ان 
احلملة في املرحلة الثانية 
تركز بشــكل كبير على 
العودة في املدارس وأهمية 
عودة الطلبة ملقاعد الدراسة 
في أجواء صحية ونفسية 
آمنة، خاصة بعد االنقطاع 
لعام ونصف العام بسبب 

جائحة كورونا.

حسـني: وصول «ميـو» إلـى الكويت مسـتبعد مـع مؤشـرات انخفـاض احلـاالت وزيـادة التطعيم
بهبهانـي: «ميـو» لـه عـدة طفـرات جينيـة قد تنطـوي علـى خصائـص محتملـة للتهـرب املناعي
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تفقد وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح 
برفقــة وكيل الوزارة د.مصطفى رضا ووكيل 
الشؤون الهندســية م.إبراهيم النهام مشروع 
مستشــفى الفروانيــة اجلديد ملتابعة نســبة 
اإلجنــاز والوقــوف على أي معوقــات تواجه 

اكتمال إجناز املشروع.
من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 
١٠٣ اصابات جديدة بڤيروس كورونا املستجد 
في الساعات الـ ٢٤ املاضية، ليرتفع بذلك اجمالي 
عدد احلاالت املســجلة فــي البالد الى ٤١٠٢٧٠ 
وتسجيل حالة وفاة ليصل اجمالي عدد حاالت 
الوفاة ٢٤٢٣. وقال املتحدث الرســمي باســم 
وزارة الصحة د.عبداهللا الســند انه مت ايضا 
تسجيل ١٨٧ حالة شفاء، ليرتفع بذلك اجمالي 
عــدد املتعافني الى ٤٠٥٧٧٠، مبينا ان نســبة 
مجموع حاالت الشــفاء من مجموع االصاالت 
بلغت ٩٨٫٩٠٪. وذكر ان عدد من يتلقى الرعاية 
الطبيــة في اقســام العناية املركــزة بلغ ٥٩، 
فيما بلغ املجمــوع الكلي للحاالت التي ثبتت 
اصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الالزمة ٢٠٧٧، 
في حني وصل اجمالي عدد احلاالت في اجنحة 

«كوفيد-١٩» الى ١٣١.
وأفاد بأن عدد املســحات التي مت اجراؤها 
خالل الفترة نفسها بلغ ١٢٨٧٦، ليصبح مجموع 
الفحوصات ٣٨٣٧٩١٩، مشــيرا الى ان نســبة 

االصابات لعدد هذه املسحات ٠٫٧٩٪.

الشيخ د.باسل الصباح خالل تفقده مرافق مستشفى الفروانية اجلديد

احلقان لـ «األنباء»: «بالتطعيم نقدر» تبدأ 
مرحلتها الثانية بعنوان «نحو عودة مدارس آمنة»
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أعلنــت عضــو حملــة 
«بالتطعيــم نقــدر» د.دانة 
احلقــان عــن بــدء املرحلة 
الثانيــة مــن احلملــة حتت 
عنوان «نحو عودة مدارس 
آمنة» تشــمل نصائح طبية 
للعودة إلى املدارس في بيئة 

آمنة من «كورونا».
وذكــرت فــي تصريح لـ 
«األنباء» أن املرحلة الثانية 
جاءت بعد االستعداد للعودة 
للعام الدراسي ٢٠٢١ -٢٠٢٢ 
خالل األيام املقبلة، وتزامنا 
مع انخفاض حاالت اإلصابات 
بڤيــروس كورونــا وإغالق 
العديد من األجنحة والعنايات 
املركزة في املستشــفى بعد 
انخفــاض احلــاالت وجناح 
حملة التطعيم وهللا احلمد.

مرحلة مهمة
وقالت د.احلقان: املرحلة 
املقبلــة املتمثلة فــي العودة 
للمدارس هي مهمة جدا إلعداد 
أبنائنا وبناتنا الطلبة لنمط 
احلياة اجلديد داخل أســوار 
املدرســة الــذي ميــر عليهم 
ألول مرة منذ بداية اجلائحة 
في ظل التحديات املوجودة، 
والتأقلم مع التغيير بااللتزام 
باالشتراطات الصحية والتباعد 
اجلسدي، حيث سيكون هناك 
تغيير خالل األسابيع األولى 

للعودة للمدارس.
أولياء األمور

ودعت أولياء األمور إلى 

للعودة للمدارس.
الصحة املدرسية

ومتنت د.احلقان تفعيل 
دور الصحة املدرسية وجتهيز 
العيادات داخل املدارس ليتم 
من خاللها عمل الفحص من 
خاللها عمل الفحص السريع 
للكشف عن ڤيروس كورونا 
 Rapid antigen test swab
للمعلمني واملعلمات والطلبة 

وعمال النظافة وحراس األمن 
أســبوعيا وحفــظ نتائــج 
التحاليــل في ملفات خاصة 
في عيــادة املدرســة، فضال 
عن فحص احلرارة للجميع 
قبل الدخول للمدرسة، داعيه 
من لديه أعــراض البقاء في 
املنزل وإبالغ إدارة املدرسة، 
وعدم الذهاب للمدرســة إال 
بعد إجراء فحوصات حتمل 

نتيجة سلبية.
وطالبــت جميع املعلمني 
العاملني  واملعلمات وجميع 
في املدارس بتلقي اللقاحات 
قبل العودة للمدارس، إضافة 
إلى تلقي الفئة العمرية من 
١٢ ســنة فما فوق التطعيم 
قبل العودة للدراسة حماية 
لهــم ولزمالئهــم ومعلميهم 
وعائالتهم، كما طالبت بتوفير 
غرفة «عزل» للحاالت املشتبه 
بهــا وتدريــب املمرضني في 
عيادات املدارس على كيفية 
التعامل مع احلاالت املشتبه 

بها.

أكدت أن املرحلة املقبلة مهمة جداً لتهيئة أبنائنا وبناتنا الطلبة لنمط احلياة اجلديد داخل أسوار املدرسة

د.دانة احلقان

من املشاركني في احلملة

مشاركتان في احلملة

توضيح التغييرات وحثهم 
على االلتزام باالشتراطات 
املدرســة  فــي  الصحيــة 
وتطمينهــم  حلمايتهــم 
مخــاوف  أي  ومعاجلــة 
تراودهم، فضال عن االتصال 
املستمر باملعلمني واملعلمات 
ملناقشــة وضعهم النفسي 
في املدرســة، مشددة على 
أن «الدعم النفسي» يجب أن 
يكون على رأس األولويات 

ندعو جميع املعلمني والطلبة والعاملني في املدارس إلى تلقي «التطعيم» قبل بدء العام الدراسي

١٠٣ إصابات بـ «كورونا» وشفاء ١٨٧ حالة
د مستشفى الفروانية اجلديد وزير الصحة تفقَّ


