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إقبال كبير على مركز الكويت للتطعيم..و٣١٣٣٢٦ تلقوا اجلرعة الثالثة
عبدالكرمي العبداهللا

واصل مركز الكويت للتطعيم 
استقبال املواطنني واملقيمني وغير 
محددي اجلنسية «البدون» لتلقي 
الثالثة ضد  اجلرعــة التعزيزيــة 

كوفيد-١٩ بدون موعد.
وشهد يوم أمس اخلميس إقباال 
كبيرا على تلقي اجلرعة التعزيزية 
في مركــز الكويت للتطعيم إميانا 
منهم بأهميتها ملنع انتشار ڤيروس 

كورونا واملتحور «أوميكرون»
وكشــفت آخــر إحصائيــة عن 
التطعيمــات فــي الكويت عن عدد 
متلقي اجلرعة التعزيزية في البالد 
منــذ تطبيقها حتــى اليوم، حيث 
بلغ عددهم ٣١٣٣٢٦ متلٍق للجرعة 

الثالثة.
وأشارت اإلحصائية إلى أن عدد 
احملصنني باجلرعتني في البالد بلغ 
٣٢١٠٢٢٣ شخصا بنسبة ٨١٫٨٥٪.

وفــي الســياق ذاتــه، أوقفــت 
وزارة الصحة اإلجــازات الدورية 
لــكل موظفي الــوزارة اعتبارا من 
٢٦ ديســمبر حتى ٣١ يناير املقبل 
نظــرا للوضــع الوبائــي العاملــي 
واملستجدات املترتبة على انتشار 
ڤيروس كورونا في الفترة احلالية.

وكان املتحدث الرســمي باسم 
وزارة الصحة د.عبداهللا السند قد 
أعلن عن توسع الشريحة املستفيدة 
مــن اجلرعــة التعزيزيــة الثالثة، 
لتشــمل كل من يفوق ١٦ سنة من 

املواطنني واملقيمني الكرام. 
أنــه مت  وأوضــح د. الســند 
تخصيص ١٨ مركزا إضافيا للرعاية 
الصحيــة األوليــة لتقدمي اجلرعة 
التعزيزية، ليصبح إجمالي املراكز 
الصحية التي تقدم اجلرعة (الثالثة) 
٣٦ مركزا ميكن تلقي اجلرعة الثالثة 
فيها وفقا للموعد احملدد مســبقا، 
وذلــك بعــد التقــدمي عبــر املوقع 
اإللكتروني الرسمي لوزارة الصحة، 

في حني ميكن أخذ اجلرعة التعزيزية 
(الثالثة) في مركز الكويت للتطعيم 
مبشرف دون موعد مسبق، وذلك 
خــالل أوقات العمل من يوم األحد 
إلــى يوم اخلميس، من الســاعة ٩ 
صباحا حتى الساعة ٧ مساء، وفي 
أيام السبت من الساعة ١٠ صباحا 

حتى الساعة ٤ عصرا. 
وأضاف الســند أنــه باإلمكان 
احلصــول علــى التطعيمات ضد 
أمراض الشتاء املوسمية (تطعيم 
اإلنفلونــزا ـ تطعيم ضد االلتهاب 
الرئــوي البكتيــري) دون موعــد 
مسبق للفئة العمرية ٦ أشهر فما 
فوق، وذلك عبر ٥٨ مركزا للرعاية 

الصحية األولية، مت تخصيصها من 
قبل وزارة الصحة تيسيرا وتسهيال 
علــى املواطنني واملقيمــني الكرام، 
مؤكدا على إمكانية احلصول على 
التطعيمــات ضد أمراض الشــتاء 
املوســمية في املواقــع املخصصة 
وعنــد تلقــي اجلرعــة التعزيزية 
(الثالثــة) مــن لقــاح كوفيد-١٩، 
وفيما يلي أســماء املراكز املعتمدة 
للتطعيــم ضد الڤيروس بحســب 

املناطق الصحية:
العاصمة الصحية:

٭ مركز مســاعد حمــد الصالح 
الصحي «الشعب»

٭ مركز الشــيخة فتوح سلمان 
الصباح الصحي «الشامية» 

٭ مركز شيخة حسن االبراهيم 
الصحي «النزهة»

٭ مركز شمال غرب الصليبخات 
الصحي

٭ مركز عبداهللا وشريفة احملري 
الصحي «اخلالدية»

٭ مركز جاســم الوزان الصحي 
«املنصورية»

٭ مركــز بــدر خالــد النفيســي 
الصحي «ضاحية عبداهللا السالم»

حولي الصحية:

٭ مركز الصديق الصحي

٭ مركــز ســلوى التخصصــي 
الصحي 

٭ مركــز محمــود حاجي حيدر 
الصحي «اجلابرية»

٭ مركز الشــيخ ناصر ســعود 
التخصصي  الصبــاح الصحــي 

«الساملية»
٭ مركز حولي الغربي الصحي 
٭ مركز عبدالرحمن الزيد الصحي 

«غرب مشرف»
٭ مركز صباح السالم التخصصي

الفروانية الصحية:

٭ مركز النهضة الصحي
٭ مركز العمرية الصحي

الشــمالي  الفــردوس  ٭ مركــز 
الصحي

٭ مركز خيطان اجلنوبي الصحي
٭ مركز مناحي العصيمي الصحي 

«خيطان»
٭ مركز االندلس والربعي الصحي
٭ مركز عبداهللا املبارك الصحي 
٭ مركز خيطان الشمالي الصحي

األحمدي الصحية:

٭ مركز املسايل الصحي
٭ مركز شرق االحمدي الصحي 

٭ مركز املنقف الصحي
٭ مركز الفنطاس التخصصي

E ٭ مركز صباح األحمد الصحي
٭ مركز الظهر الصحي
٭ مركز الرقة الصحي 

٭ مركز الفحيحيل التخصصي 
الصحي

اجلهراء الصحية:

٭ مركز النسيم الصحي
٭ مركز جابر األحمد الصحي ١

٭ مركز النعيم الصحي 
٭ مركز العيون الصحي

٭ مركز سعد العبداهللا الصحي 
ق٥

٭ مركز اجلهراء الصحي

إحصائية وزارة الصحة أشارت إلى أن عدد احملصنني باجلرعتني في الكويت بلغ ٣٢١٠٢٢٣ شخصاً بنسبة ٨١٫٨٥٪
أعداد كبيرة من املواطنني واملقيمني خالل دخولهم لتلقي اجلرعة الثالثة أمسإقبال مبّشر على تلقي اجلرعة التعزيزية

تخصيـص ٣٦ مركـزًا للرعاية الصحيـة األولية لتقـدمي اجلرعـة التعزيزية «اجلرعـة الثالثة»السند: توّسـع الشـريحة املسـتفيدة من اجلرعة التعزيزية «الثالثة» لتصبح ١٦ سنة فما فوق

اجلمعية الطبية: وكيل «الصحة» 
وعد مبراجعة إيقاف اإلجازات

د.خالد السعيد: انعدام الشهية املفاجئ
لدى األطفال قد يكون أحد أعراض «كورونا»

عبدالكرمي العبداهللا

تواصلت اجلمعية الطبية الكويتية مع وكيل وزارة الصحة د.مصطفى 
رضا حول قرار إيقاف منح اإلجازات مؤقتا. ووعد وكيل وزارة الصحة 
مبراجعة القرار في األيام املقبلة حسب تطورات الوضع الوبائي في البالد.

حنان عبداملعبود

حذر عضو اللجنة االستشارية ملواجهة «كورونا» 
في وزارة الصحة د.خالد السعيد من وجود أعراض 
اإلصابة بـ«كورونا» لدى األطفال دون االنتباه لها.

وقال د. السعيد في تصريح صحافي: إنه من 
املعروف أن انعدام حاستي الشم والتذوق من عالمات 
أألصابه بكوفيد- ١٩، ولكن عند الصغار فإن انعدام 
الشهية املفاجئ للطعام قد يكون عرضا مهما لإلصابة 

بالڤيروس.

الشطي لـ «األنباء»: تفعيل منصات التطعيم 
باجلرعة التعزيزية واألولوية للفرق الطبية

حنان عبداملعبود

كشــف مديــر منطقــة 
األحمدي الصحية د.أحمد 
الشطي عن أن العمل يجري 
على قدم وساق باملنطقة من 
أجل خلــق مواقع لتطعيم 
الفــرق الطبيــة، الفتا إلى 
أن الذروة ستكون من يوم 
األحد، حيث ستتم جدولة 
العاملــني لتعاطي اجلرعة 

التنشيطية.
وقال الشطي في تصريح 

خاص لـ «األنباء»: أجرينا اجتماعات عدة في 
هذا الصدد، وسيتم تفعيل منصات للتطعيم 
باجلرعة التعزيزيــة الثالثة للعاملني في 
الصحة، علــى أن يكــون األولوية للفرق 
الطبيــة والصحية واخلدمات املســاندة، 
انطالقــا من القناعة بــأن نعطي مثاال في 
حماية النفس واالئتمان بأننا حني نؤمتن 
على صحة وسالمة املجتمع فمن باب أولى 
أن الناس الذين يعرضون لهم يكونوا في 

املقدمة.

وقــال الشــطي: «نحن 
ال نهــون وال نهــول، لكن 
نستعيد ونستجلب خبرات 
فباالســتعداد للسيناريو 
بــر  إلــى  األســوأ نصــل 
األمان»، مضيفــا: وضعنا 
مازال مطمئنا ونحن نرصد 
مــا حولنا وما يرشــح من 
معلومات ومنطية املرض 
من حيث األعراض والشدة 
املستشــفيات  ودخــول 
والعناية املركزة واألمناط 
العالجية  والبروتوكوالت 
املوجــودة لكــن بقــدر ما نناشــد اجلميع 
باحليطــة واحلــذر واتبــاع اإلجــراءات 
االحترازية واحلرص على التطعيم باجلرعة 
الثالثة وااللتزام بالضوابط الرســمية مع 
احلرص علــى أن تســتقى املعلومات من 
املصــادر الرســمية، وليس كل مــن أفتى 

بالضرورة يكون كالمه صحيحا.
واختتم مقدما الشكر الى إدارة الصحة 
العامة وإدارة التقنيات والقطاعات املختلفة 

في منطقة األحمدي الصحية.

أكد االستعداد للسيناريو األسوأ بهدف الوصول إلى بر األمان

د.أحمد الشطي          (قاسم باشا)

«الطيران املدني»: اجلرعة التنشيطية شرط 
لسفر املواطنني إذا مضى ٩ أشهر على «الثانية»

أعلنت اإلدارة العامة للطيران املدني أنه 
ال يسمح بالسفر خارج الكويت للمواطنني 
الذيــن مضى عليهم ٩ أشــهر على تلقيهم 
اجلرعــة املكتملة واملعتمــدة لدى الكويت 
واعتبارهم غير مكتملــي التحصني ما لم 
يتلقوا اجلرعة التعزيزية (التنشيطية)، 
وذلك اعتبارا من يوم األحد املوافق ٢٠٢٢/١/٢.

وجاء في التعميم الذي صدر قبل قليل 
من قبل مدير عام الطيران املدني م.يوسف 
الفوزان، أنه بالنسبة للقادمني الى الكويت 
فإنه لن يقبل أي راكب قادم إال بعد تقدمي 
شهادة فحص PCR سلبية تثبت خلوه من 
ڤيروس كورونا شريطة أن تكون سارية 

املفعول ملدة ٤٨ ساعة.

صورة زنكوغرافية لقرار «الطيران املدني»

العازمي لـ«األنباء»: ال داعي للهلع من «أوميكرون».. لكن احلذر واجب
عبدالكرمي العبداهللا

جدد رئيس وحدة طوارئ األطفال مبستشــفى العدان 
د.مرزوق العازمي تطميناته من متحور «أوميكرون»، مؤكدا 
انــه ال داعي للهلع مع احلذر واحلرص واجب في تطبيق 

االشتراطات الصحية، وذلك لسرعة انتشار الڤيروس.
وذكر في تصريح لـ«األنباء» أن التقارير العاملية ومنها 
تقرير جديد صدر من جامعة إمبريال كوليدج في لندن عن 
مخاطر الدخول للمستشفيات عند حاالت «أوميكرون» في 
إجنلترا يشــير إلى أن حاالت هذا املتحور أقل احتماال في 

احلاجة إلى دخول املستشــفى بنسبة ١٥٪، في حني تصل 
النســبة إلى ٤٠٪ في احلاجة لدخول املستشفى لليلة أو 

أكثر مقارنة باملتحور «دلتا».
وتابع: كما أشارت التقديرات إلى أن األفراد الذين تلقوا 
جرعتني من اللقاح على األقل يظلون محميني بشكل كبير 
من الدخول للمستشفى حتى لو كانت احلماية من العدوى 

قد فقدت إلى حد كبير ضد املتحور أوميكرون.
 وعن األطفــال، أوضح د.العازمــي أن خطورة متحور 
«أوميكرون» علــى األطفال بصورة عامة قليلة جدا حتى 

د.مرزوق العازميوإن كانت هناك زيادة في عدد احلاالت.

السالم لـ «األنباء»: آثار متحور «أوميكرون» بني املطّعمني أقل
عبدالكرمي العبداهللا

طمأن استشاري أمراض 
الباطنية د.غامن السالم بأن 
آثار متحور «أوميكرون» بني 
املطعمني أقل، وذلك حســب 
الدراســات األخيــرة، حيث 
إن نســبة الوفــاة والدخول 
للعناية املركزة قليلة أيضا 

من هذا املتحور.
تصريــح  فــي  وذكــر 
لـــ «األنبــاء» أن متحــور 
«أوميكرون» سيكون خالل 

عالجات أخرى طور املوافقة 
مما ســتكون هذه العالجات 
مســاعدة فــي االنتهــاء من 

اجلائحة.
وأشار إلى أن الكويت هي 
جــزء من العالم، وما يحدث 
عامليا سينعكس علينا هنا من 
انتشار ملتحور «أوميكرون»، 
متوقعا زيادة اإلصابات في 
الكويت خالل األسابيع املقبلة، 
لكن بااللتزام باالشتراطات 
الصحية والتطعيم سنواجهها 
وسنقلل من هذه اإلصابات.

ولفــت إلــى أن التطعيم 
سيســاهم بشــكل كبير في 
تقليل حدة اإلصابة، ناصحا 
باجلميــع بالتوجــه ملراكــز 
التطعيــم وتلقــي اجلرعــة 

«التعزيزية».
وبشر د.السالم عن وجود 
عالجــات دوائية عن طريق 
«الفم» لعالج ڤيروس كورونا 
متت املوافقة عليها من قبل 
املنظمــات الدوائية العاملية 
ممثلة بـ FDA، والتي ستحدث 
«ثورة» في العالج، فضال عن 

نتوقع زيادة اإلصابات خالل األسابيع املقبلة لكن األمان بالتطعيم وااللتزام باالشتراطات

د.غامن السالم

األسابيع املقبلة هو السائد 
على مســتوى العالم، وذلك 
انتشاره، وسيغلب  لسرعة 
متحــور «دلتــا» فــي هــذه 

اخلاصية.
ودعا د.السالم إلى االلتزام 
الصحيــة  باالشــتراطات 
لتجنــب اإلصابــة مبتحور 
«أوميكرون»، والتي تتركز 
علــى قاعدتني أساســيتني، 
األولى «التباعد اجلسدي»، 
االلتــزام  هــي  والثانيــة 

بـ«الكمام» ونظافة اليدين.

شدد على ضرورة تطبيق االشتراطات الصحية في مختلف املرافق

احتاد مكاتب السفر لـ«األنباء»: إلغاء احلجوزات ال يتعدى ٣٪ 
باهي أحمد

قال عضو مجلس ادارة احتاد مكاتب 
السياحة والسفر ورئيس اللجنة االعالمية 
لالحتاد حسني الســليطني في تصريح 
خاص لـ«األنبــاء» إن الغاء احلجوزات 
على التذاكر خالل عطلة رأس السنة ال 
يتعدى ٣٪ من اجمالي احلجوزات، وذلك 
على الرغم من االجراءات الصحية التي مت 
اتخاذها من قبل بعض الدول األوروبية 
وظهور حاالت «أوميكرون» في الكويت، 
مشيرا إلى أن مبيعات مكاتب السياحة 

والسفر شهدت ارتفاعا طفيفا مقارنة بالفترة املاضية إال أن 
القطاع بشــكل عام مازال في مرحلة تذبذب وعدم استقرار، 

وهو أمر طبيعي في ظل ظهور املتحورات 
اجلديدة لڤيروس كورونا، مما يستدعي 
تغيير بعــض احلجوزات وتعديلها من 

قبل املسافرين.
وأضــاف الســليطني أن تركيا ودبي 
ومصــر أبرز الوجهــات التــي يفضلها 
املسافرون خالل عطلة أعياد رأس السنة 
امليالدية، موضحا أن واجهة دبي ارتفع 
الطلب عليها بشــكل كبيــر بعد هبوط 
أسعار التذاكر على تلك الواجهة بنسبة 
تصل إلى ١٠٠٪ حيث وصل سعر التذكرة 
خالل الفتــرة املاضية إلى ما يزيد على 
٢٠٠ دينار بينما يتراوح ســعرها خــالل الفترة احلالية ما 

بني ٩٠ و١٠٠ دينارا.

خالل عطلة رأس السنة امليالدية خاصة بعد ظهور حاالت «أوميكرون» وترقب املسافرين

حسني السليطني


