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ع طلب تسجيل  محافظ العاصمة يوقِّ
منطقة الدسمة في «املدن الصحية»

اعتبر محافظ العاصمة الشــيخ طالل 
اخلالد أن تسجيل منطقة الدسمة لتحويلها 
إلى منطقة صحية آمنة وفقا ملعايير منظمة 
الصحة العاملية، خطوة في تطوير املنطقة 
وتعزيــز احلفــاظ علــى صحة اإلنســان 
وســالمته، ومن شــأنها القضاء على كافة 
املشاكل البيئية والصحية التي كانت تعاني 
منها املنطقة. وقال اخلالد بعد االجتماع الذي 
عقده مع رئيس اللجنة التنسيقية لتسجيل 
وحتويــل «الدســمة» إلــى منطقة صحية 
م.أحمــد ردعان الردعــان، وحضور نائب 

رئيس اللجنة م.مشعل املخاجني، وعضو 
اللجنة سحر العلي، وباسل أشرف، ولطيفة 
اخلالدي، وممثل مكتب املدن الصحية في 
وزارة الصحة د.حسن القطان - إن منطقة 
الدســمة اليــوم تعد املنطقــة (٧) من بني 
مناطق العاصمة اليرموك والعديلية والسرة 
والشامية والضاحية والصليبخات والـ١٣ 
على مســتوى الكويت التي تســجل على 
شبكة املدن الصحية اإلقليمية وجاءت ثمرة 
للجهود والتعاون بني احملافظة واجلهات 

املعنية.

لتصبح املنطقة رقم ٧ في احملافظة والـ١٣ على مستوى الكويت

الشيخ طالل اخلالد وم.أحمد الردعان وم.مشعل املخاجني وسحر العلي وباسل أشرف ولطيفة اخلالدي ود.حسن القطان

«الصحة» تطرح ٤ خدمات جديدة عبر «سهل»
أعلن املتحدث الرسمي باسم التطبيق 
احلكومــي املوحد للخدمــات اإللكترونية 
(ســهل) يوســف كاظم عن تدشني وزارة 
الصحة ألولى خدماتهــا اإللكترونية عبر 
التطبيق من خالل ٤ خدمات جديدة، ستكون 
متاحة ملستخدميه عبر قائمة «اخلدمات».

وأوضح كاظم ان اخلدمات اجلديدة التي 

تقدمها «الصحة» عبر «ســهل» تتمثل في 
جتديد الترخيص الطبي، وترجمة الترخيص 
الطبي، وتغيير املسمى الوظيفي (وهي خدمة 
إلكترونية خاصة بالكوادر الطبية)، عالوة 
على شهادة حسن سير وسلوك (وهي خدمة 
إلكترونية خاصة بالكوادر الطبية) وميكن 
التقدمي عليها مباشرة من خالل التطبيق.

«الصحة» حّدثت بروتوكوالت مواجهة «كوفيد - ١٩» 
أحــدث  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
البروتوكوالت ملواجهــة وباء (كوفيد 
- ١٩) فيمــا يخــص تعريف احملصن 
وتوصيف الشخص املخالط ومدة احلجر 
الالزمة له واملصاب ومدة العزل واختالف 
ذلك مبوقف احلالة من التحصني على 
أن يتم العمل بتلك البروتوكوالت بدءا 

من أمس الثالثاء.
وقــال املتحــدث الرســمي للوزارة 
د.عبداهللا السند في تصريح صحافي 
إن ذلــك يأتي في إطــار مواكبة أحدث 
البروتوكوالت العاملية املتبعة، موضحا 
أن الشــخص يعد مخالطــا إذا كان قد 

خالط شــخصا تأكدت إصابته ملــدة ١٥ دقيقة أو أكثر 
دون تغطية الفم واألنف ومبسافة تقل عن املترين.

وأضــاف الســند أن مدة احلجــر للمخالط تختلف 
باملوقف من التحصني فإذا كان الشخص محصنا فإنه 
يكــون ملزما باحلجر ملدة ١٤ يوما من تاريخ املخالطة 
مــع إمكانية إنهاء احلجر قبــل ذلك حال إجراء فحص 
PCR من اليوم الســابع على أن تكون النتيجة سليمة 
فيما غيــر احملصن يتوجب عليه احلجر الصحي ملدة 

١٤ يوما من تاريخ املخالطة.
وذكــر أنه في إطار حتديث البروتوكول املتبع ملدة 
عزل الشخص املصاب عن خفض املدة لتكون سبعة أيام 
للمحصــن و١٠ أيام لغير احملصن من تاريخ عمل أول 
مسحة أثبتت اإلصابة مشددا على ضرورة االستمرار 

في تغطية الفم واألنف خالل وبعد مدة العزل.

وبني أن الشــخص احملصن هو كل 
من تلقى اجلرعة التعزيزية (الثالثة) 
من لقاح (كوفيد - ١٩) أو كل من مضى 
عليه فترة ال تزيد على تسعة أشهر من 
تاريخ تلقي اجلرعة الثانية من اللقاح أو 
كل من مضى على تاريخ ثبوت إصابته 
أقــل من ٢٨ يوما مــن تاريخ عمل أول 
مسحة أثبتت اإلصابة وذلك بعد إنهاء 

فترة العزل.
ولفــت إلــى أن مــن تلقــى لقــاح 
(جونسون آند جونسون) يعد محصنا 
خالل فترة تسعة أشهر من تلقي اجلرعة 
وينصح له بأخذ اجلرعــة التعزيزية 
بعد شهرين من جرعة اللقاح حفاظا على أعلى درجة 

ممكنة من الفعالية.
وأكد السند ضرورة جتنب مخالطة اآلخرين إذا شعر 
الشخص بأعراض تنفسية مثل سيالن األنف أو عطاس 
أو ســعال «كحة» أو احتقان احللق أو شعر بإعياء أو 
صــداع أو حمى مع احلرص على أخذ قســط كاف من 
الراحة واإلكثار من شــرب الســوائل وتناول األدوية 
اخلافضــة للحرارة عند اللزوم وطلب االستشــارة أو 
املساعدة الطبية في حال استمرار أو اشتداد األعراض.

وأعرب عن الشكر اجلزيل للكوادر الصحية والكفاءات 
الوطنيــة املخلصة فــي الفرق الفنيــة املختصة على 
متابعة وحتديث البروتوكوالت الوقائية وفقا ألحدث 
املستجدات الصحية العاملية حفاظا على الصحة العامة 

وصحة املواطن واملقيم.

احملّصن هو من حصل على التعزيزية أو «الثانية» قبل أقل من ٩ أشهر

د. عبداهللا السند

إصابات «كورونا» تالمس الـ ٤٤٠٠
أعلنت وزارة الصحة أمس الثالثاء تسجيل ٤٣٩٧ 
إصابة جديدة بڤيروس كورونا املستجد (كوفيد-١٩) 
في الساعات الـ٢٤ السابقة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد 

احلاالت املسجلة في البالد الى ٤٤١٩٩٩ حالة.
وقال املتحدث باســم «الصحة» د. عبداهللا السند 
لـ«كونا»، إنه مت تسجيل ٦٢٦ حالة شفاء، ليرتفع بذلك 
إجمالــي عــدد املتعافني إلى ٤١٤٨٦٧، مبينا أن نســبة 
مجموع حاالت الشــفاء من مجمــوع اإلصابات بلغت 
٩٣٫٩٪. وأوضح أنه مت تسجل حالة وفاة جراء اإلصابة، 
ليصل إجمالي عدد احلاالت املسجلة إلى ٢٤٧٣ حالة.

وذكر د.الســند أن عدد مــن يتلقى الرعاية الطبية 
في أقســام العناية املركزة بلغ ١٥ حالة، في حني بلغ 
املجموع الكلي للحــاالت التي ثبتت إصابتها والتزال 
تتلقــى الرعاية الالزمــة ٢٤٦٥٩، ووصل إجمالي عدد 
احلاالت في أجنحة (كوفيد-١٩) إلى ١٦٢. وأضاف أن 
عدد املسحات التي مت إجراؤها خالل الفترة نفسها بلغ 
٣٧٥٤٠، ليصبح مجموع الفحوصات ٦٢٧٣٥٠٩، مشيرا 
إلى أن نسبة اإلصابات لعدد هذه املسحات بلغت ١١٫٧٪.

د. محمد الصايغ.. 
عساك عالقوة

باقة ورد نهديها إلى د.محمد الصايغ على حســن 
تعامله مع املراجعني، ورقي استقباله لهم في تطبيق 
حقيقي لرسالة الطب اإلنسانية السامية. ما قصرت 

د. محمد الصايغيا دكتور محمد.. وعساك عالقوة.

٤٣٩٧ حالة جديدة وشفاء ٦٢٦ ووفاة واحدة


