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االثنني ١٠ يناير ٢٠٢٢ محليات

حاالت اإلصابة بـ«كورونا» تسجل أرقامًا غير مسبوقة..
و«الصحة»: التزموا باإلرشادات واستكملوا التطعيم والسفر للضرورة

حنان عبداملعبود
عبدالكرمي العبداهللا

في إطار تقييم مؤشرات 
الوضع الوبائي في البالد، 
أوضحــت وزارة الصحــة 
أنه ما زالت حاالت اإلصابة 
اليومية في البالد تســجل 

أرقاما غير مسبوقة.
وأكدت أن هناك متابعة 
حثيثة من قبل الفرق الفنية 
للحاالت داخل املستشفيات، 
وألجنحة وعناية كوفيد-١٩، 
الوقائية  وللبروتوكوالت 
املتبعــة فــي  والعالجيــة 
املؤسســات الصحية، وأن 
الزيــادة الســريرية ضمن 
املنظومــة  قــدرة  نطــاق 

الصحية. 
وجددت الوزارة دعوتها 
للمواطنني واملقيمني الكرام 
املبــادرة  ضــرورة  إلــى 
التطعيــم،  الســتكمال 
وأخــذ اجلرعة التعزيزية، 
وااللتــزام مبداومة تغطية 
األنــف والفــم، وااللتــزام 
باالرشــادات الصحيــة في 

مواطن التجمعات.
الــوزارة  كمــا أهابــت 
بجمــوع أفراد املجتمع إلى 
الســفر  ضــرورة اقتصار 
علــى حــاالت الضــرورة، 
والتزام القادمني إلى البالد 
من اخلارج باملــدة املقررة 
للحجر الصحي، وااللتزام 
بضوابطه وعــدم مخالطة 

اآلخرين. 

أننا جميعا أمام مسؤولية 
مشتركة، وبتعاون اجلميع 
سنعبر هذه املرحلة بأفضل 

النتائج مبشيئة اهللا.
هــذا، وأعلنــت وزارة 
تســجيل  عــن  الصحــة 
جديــدة  إصابــة   ٢٩٩٩
بڤيروس كورونا املستجد 
(كوفيد-١٩) في الـ٢٤ ساعة 

حاالت الشفاء من مجموع 
اإلصابــات بلغــت ٩٥٫٣٪. 
وأوضح السند أنه لم يتم 
تســجيل أي حالــة وفــاة 
جراء اإلصابــة بالڤيروس 
ليستقر إجمالي عدد احلاالت 

املسجلة عند ٢٤٧١ حالة.
وذكر أن عدد من يتلقى 
الرعاية الطبية في أقســام 

املاضية ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املســجلة في 

البالد إلى ٤٣٣٩١٩.
وقــال املتحــدث باســم 
«الصحة» د.عبداهللا السند 
إنه مت تســجيل ٣٨٨ حالة 
شفاء ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد املتعافني إلى ٤١٣٦٩٧، 
مضيفا أن نســبة مجموع 

الفترة نفســها بلغ ٣٢٩٧٣ 
ليصبح مجموع الفحوصات 
٦١٩٩٦٥١، مشــيرا إلــى أن 
نسبة اإلصابات لعدد هذه 

املسحات بلغت ٩٫١٪.
هــذا، وواصلــت مراكز 
التطعيم استقبال املواطنني 
واملقيمــني لتلقــي اجلرعة 
«التعزيزيــة» وجرعــات 

العناية املركزة بلغ ١٤ حالة، 
في حني بلغ املجموع الكلي 
للحاالت التي ثبتت إصابتها 
وال تــزال تتلقــى الرعاية 
١٧٧٥١، ووصــل  الالزمــة 
إجمالــي عدد احلــاالت في 
أجنحة (كوفيد-١٩) إلى ١١٥.

وبني أن عدد املســحات 
التــي مت إجراؤهــا خــالل 

التطعيم األولى والثانية ملن 
لم يأخذهما. ووصل عدد من 
تلقى اجلرعة «التعزيزية» 
ما يقارب ٥٣٠ ألف شخص، 
بينما وصل عدد من تلقى 
جرعتني ٣٢٢٨٣٩٩ شخصا 
بنسبة ٨٢٫٣٢٪، أما من تلقى 
جرعة واحدة فقد بلغ عددهم 

٣٣٤٤١٧٣ بنسبة ٨٥٫٢٧٪

٢٩٩٩ حالة جديدة وشفاء ٣٨٨ وال وفيات.. والوزارة تدعو إلى عدم مخالطة اآلخرين حال الشعور بأعراض مرضية

جتديد الدعوة إلى استكمال اجلرعة التنشيطية

الــوزارة  كمــا جــددت 
الدعوة إلى عــدم مخالطة 
الشــعور  اآلخريــن حــال 
بأعراض مرضية الســيما 
التنفســية مثــل (ســيالن 
األنف ـ العطاس ـ السعال 
«الكحة» ـ احتقان احللق) 
أو في حال الشعور بإعياء 
أو صــداع أو حمى، مؤكدة 

السالم لـ «األنباء»: انتشار «أوميكرون» بني الكوادر الصحية 
خالل األسابيع املقبلة في حال لم يتم االلتزام باالحتياطات

عبدالكرمي العبداهللا

أكــد استشــاري أمــراض 
الباطنيــة د.غامن الســالم أن 
ولــم  «غامضــة»  الصــورة 
تتضح حتى اآلن فيما يخص 
ڤيــروس «دلتا كــرون» الذي 
مت اكتشافه في قبرص، وهي 
الدولة الوحيدة التي اكتشف 
بهــا، مشــيرا إلــى أن علمــاء 
الڤيروســات أجمعوا على أن 
«أوميكــرون» هــو املتحــور 
الســائد، والذي سيســود في 

العالم خالل األسابيع املقبلة، 
مشيرا إلى أن الساللة اجلديدة 
«دلتا كرون» ستبقى في مجال 
البحــث، وال ميكــن بنــاء أي 
تصورات ألهميتها وخطورتها. 
وذكر في تصريح لـ «األنباء» 
أن املصابني بـــ «دلتا كرون» 
في قبرص حاالت مســتقرة، 
وال توجد لديهم أعراض طبية 
جديــدة أو مثيــرة للقلق. في 
ســياق آخــر، حذر د.الســالم 
بـــ  انتشــار اإلصابــات  مــن 
«كوفيد-١٩» و«أوميكرون» بني 

املقبلني في حال لم يتم االلتزام 
باالحتياطات الواجبة لتقليل 
االصابــات، مجــددا حتذيــره 
الكــوادر  وجميــع  األطبــاء 
الصحية حلماية أنفسهم من 
اإلصابــات مــن «كوفيد-١٩» 
و«أوميكــرون» لكــي ال يتــم 
عزلهم منزليا ما سيؤدي إلى 
انخفاض عدد األطباء ومقدمي 
اخلدمات الصحية، والذي قد 
يعــرض القطــاع الصحي في 
الكويت إلــى أزمة، إذا لم يتم 
اتخاذ التدابير الالزمة من اآلن.

الكوادر الصحيــة في املرافق 
الصحيــة في البــالد، كما هو 
احلال في بريطانيا والذي أدى 
إلى انخفاض عدد العاملني منهم 
في املستشــفيات البريطانية 
نظرا حلجرهم منزليا حسب 
البروتوكــوالت املتبعة، علما 
أن هــذا االنخفــاض أدى إلى 
ازدياد الضغط على اخلدمات 
الصحية في بريطانيا. وتوقع 
د.الســالم انتشــار اإلصابات 
بني الكوادر الصحية العاملة 
في الكويت خالل األسبوعني 

استشاري أمراض الباطنية أكد أن «دلتا كرون» غامض حتى اآلن.. واملصابون به في قبرص حالتهم مستقرة

د.غامن السالم

«الصحة»: عدم  «إضافة» أسماء في «الهويات»

«األنباء» تنشر بروتوكول منع العدوى 
للكوادر واملرضى في املستشفيات

عبدالكرمي العبداهللا

منعــت وزارة الصحــة موظفيهــا من 
استخدام أختام وهويات عمل حتمل أسماء 
وألقابــا مخالفة ملا هــو مثبت في البطاقة 
املدنيــة، داعية إلى االلتــزام بعدم إضافة 
ألقاب ما لم تكن مثبتة في البطاقة املدنية 

لتجنب الوقوع في املساءلة القانونية.
جاء هذا نظرا ملا لوحظ في اآلونة األخيرة 
من انتشار ظاهرة استخدام أختام وهويات 
عمل حتمل أسماء وألقابا مخالفة ملا هو مثبت 
في البطاقة املدنية، مما يترتب عليه عرقلة 
سير العمل بالوزارة لتعذر معرفة املوظف 
املعتمد للمستندات في العديد من الوقائع.

حنان عبداملعبود

علمــت «األنبــاء» مــن مصــادر صحيــة 
مطلعــة أنه ضمن االجراءات المشــددة التي 
تقوم بهــا وزارة الصحــة لمكافحة ڤيروس 
كورونا ومتحوراتــه، أوصت وزارة الصحة 
المستشفيات بالعمل ضمن بروتوكول لمنع 
العدوى خاصة في حال ظهور حاالت ايجابية 
في االجنحة سواء بين المرضى او أفراد الطاقم 
الطبي، حيث يتم ابالغ الصحة الوقائية فورا 
وعلى مدار الســاعة من خــالل التواصل مع 
الطبيب المختص. وأضافت المصادر انه في 
حال وجود توصية من قبل الصحة الوقائية 
بعمل مسحات لبعض المخالطين او عمل مسح 
وبائي للجناح يتم تطبيق بعض االجراءات 
حال ظهور نتيجة المسحة ان كانت ايجابية 
للمخالط فيتــم عزله كحالــة ايجابية طبقا 
لإلجراءات المتبعة، اما اذا كانت نتيجة المسحة 
سلبية للمخالط وليست لديه اعراض يلتزم 
باالستمرار بالدوام مع كامل االلتزام باإلجراءات 
الوقائية الشخصية على ان يتم عمل مسحتين 
أخريين واحدة باليوم الثالث وأخرى باليوم 
الخامس. كما أشارت المصادر إلى أنه في حال 
ظهور نتيجة المســحة للمخالط سلبية مع 
وجود اعراض يتم عزله مع التقييم والمتابعة، 
على ان يلتزم بعمل مسحة باليوم الثالث، واذا 
جاءت سلبية مع زوال االعراض يداوم ويلتزم 
باإلجراءات الوقائية، وكذلك عمل مسحة اخرى 
باليوم الخامس، مشيرة الى انه لن يسمح ألي 
مخالط من افراد الطاقم الطبي بعمل مسحة 

من تلقاء نفسه، ويتم تحديد موعد المسحة 
فقــط من قبل الصحة الوقائية بعد تصنيف 
المخالطة وإبالغ عيادة المسحات باالسماء.

وذكرت المصادر انه في حال وضع الجناح 
تحت العزل والحجر سيكون لمدة اسبوع واحد 
فقط، ويتم عمل المسحات فقط للمرضى، اما 
بالنسبة لإلجراءات الخاصة بالحجر بالنسبة 
للعاملين من الطواقم الطبية ستكون من خالل 

الصحة الوقائية بالمستشفي.
من جهة أخرى، اكد مصدر صحي ان الوزارة 
نبهت على جميع العاملين من الكوادر الطبية 
والفنية واإلدارية في المستشفيات بااللتزام 
باإلجراءات الصحية من تطهير االيدي باستمرار 
والتباعد االجتماعي وارتداء مالبس الوقاية 
الشخصية وفقا لبروتوكول منع العدوى حسب 
موقع العمل وما تقتضيه طبيعة النشاط من 
اجــل الحفاظ على االمن الصحي على النحو 

التالي:
التــزام جميــع مقدمي الرعايــة الصحية 
(اطباء، تمريض، فنيين، عمال نظافة) بالكمام 
وحامي العين (واقي الوجه او النظارات)، وفي 
حال التعامل المباشر مع المرضى المصابين 
بأعراض تنفســية او مرضى عزل بالتالمس 
contact isolation تتــم اضافة لبس المريول 
والقفازات والتخلص منهما قبل الخروج من 
الغرفــة، في حال وضــع جناح تحت الحجر 
والعزل يقوم مقدمو الرعاية الصحية بإضافة 
لبس المريول والقفازات عند التعامل المباشر 
مع المريــض والتخلص منهما فور الخروج 

من غرفة المريض.

على القادمني إلى البالد االلتزام مبدة وضوابط احلجر الصحي وجتنب مخالطة اآلخرينمتابعة حثيثة للحاالت داخل املستشفيات والزيادة السريرية ضمن قدرة املنظومة الصحية

١٤ حالة تتلقى الرعاية الطبية في العناية املركزة.. و٩٫١٪ نسبة اإلصابة إلى عدد املسحاتأخذ اجلرعة التعزيزية ومداومة تغطية األنف والفم وااللتزام باإلرشادات الصحية في التجمعات

املال لـ «األنباء»: املعلومات عن «دلتا  كرون» مازلت في بدايتها
حنان عبداملعبود

كشف الرئيس التنفيذي لقطاع 
األبحاث في معهد دسمان للسكري 
البروفيسور فهد املال عن أن املتحور 
اجلديــد النــاجت عــن االندمــاج بني 
املتحوريــن «دلتــا» و«أوميكرون» 
والــذي أطلق عليه «دلتا كرون» قد 
يكون خطيرا. وبني أن االندماج بني 
الڤيروس ومتحوراته يحدث أحيانا، 
وقد يكون االندماج بني اثنني وثالثة 

وأربعة أنــواع، وكلما كان االندماج 
أكثر كان الڤيــروس أقوى وتأثيره 

أصعب على املصابني.
وأشــار البروفيســور املــال في 
تصريح خــاص لـ«األنباء» الى أنه 
بعــد ان مت اإلعالن عن حالة إصابة 
في قبرص لشخص يحمل ڤيروس 
دمج فيه ڤيروسا دلتا وأوميكرون 
وأطلــق عليه دلتاكــرون، الفتا الى 
ان املعلومات املتاحــة عن املتحور 
املركــب مازلــت في بدايتهــا، ولكن 

املوثق فعليا هــو أن هذا الڤيروس 
يتحور بســرعة كبيرة ال توجد في 
الڤيروســات األخرى وهو االندماج 
بني الڤيروسات األخرى من كورونا.

وأوضــح أن كل مــا يحــدث من 
حتورات حاليــة للڤيــروس قاموا 
بنشــره منذ عام فــي بحث مبجلة 
علمية عاملية أشــاروا خالله الى ان 
كورونــا ڤيروس تكمــن خطورته 
في كونه قــادرا علــى االندماج في 

البروفيسور د. فهد املالمتحورات أخرى.

الفريق إبراهيم الطراح
أجرى عملية جراحية ناجحة

أجرى وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن 
العام السابق الفريق م. إبراهيم الطراح عملية جراحية 
تكللت بالنجاح في املستشفى األميري -الدور الرابع- 

اجلناح الثالث.
الفريق م. إبراهيم الطراحسالمات وما تشوف شر يا بوأحمد.

السفير األملاني: التطعيم الكامل شرط دخول الكويتيني إلى أملانيا
أسامة دياب

أشاد الســفير األملاني لدى البالد 
استيفان موبس بجهود الكويت في 
مكافحة جائحة كورونا، الفتا إلى أن 
الكويت أظهرت صمودا وتصميما في 

محاربة «كوفيد-١٩».
ووصــف الســفير األملانــي فــي 
تصريحات صحافيــة قرار الكويت 
إعــادة مواطنيهــا مــن أملانيا ودول 
أوروبيــة أخرى بالصائب، موضحا 
انه ال ميكننا أن ننتصر في مكافحة 

كورونــا على الصعيد العاملي إال إذا 
تعاونا.

واضاف انه في ضوء ارتفاع أعداد 
املصابني بكورونا في الكويت، قررت 
احلكومــة األملانية اتخــاذ إجراءات 
احترازية ملنع انتشار «كوفيد-١٩» 
على جميع املســافرين القادمني من 
الكويت اعتبارا من ٩ اجلاري، بحيث 
يكون الدخول إلى أملانيا للمسافرين 
القادمــني مــن الكويت اعتبــارا من 
التاريخ املشــار إليه مع تأشيرة أو 
من دونها لسبب قوي أو باحلصول 

على التطعيم الكامل، وقالت انه يتم 
أخذ القرار حول الدخول ألملانيا بشكل 
فردي حسب طبيعة احلالة من قبل 
الســلطات األملانيــة املختصــة عند 
الوصول للمطار احلــدود األملانية، 
وليس للســفارة أي تأثير على أخذ 

القرار بدخول الشخص إلى أملانيا.
وتابع ستبقى السفارة األملانية في 
الكويت مفتوحة وتلتزم باإلجراءات 
الصارمــة للحكومــة الكويتية مثل 
ارتداء األقنعة، واحلفاظ على مسافة 

اجتماعية.

أشاد بقرار الكويت إعادة مواطنيها من أملانيا ودول أوروبية أخرى

السفير استيفان موبس


