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رفض طالبي إلجراء االختبارات حضوريًا في «اجلامعة»
ثامر السليم

فيمــا أصــدرت جامعــة 
الكويــت تعميمــا بإجــراء 
الدراســي  الفصل  اختبارات 
النظريــة والعلميــة  االول 
حضوريا في كليات اجلامعة، 
تفاوتــت اآلراء حــول هــذا 
التعميــم بني مؤيد ورافض، 
حيث أعرب عدد من اجلمعيات 
الطالبية عن رفضهم إلجراء 
االختبــارات احلضورية في 
ظــل تزايد اعــداد االصابات 
بڤيروس «كورونا» ووصولها 
إلى نحو ٥ آالف إصابة يوميا 
خالل الفترة األخيرة، مطالبني 
بضــرورة عقــد االختبارات 
«عن بعد» حفاظا على سالمة 

الطالب والطالبات.
الســياق، طالب  في هذا 
أمني صندوق الهيئة اإلدارية 
جلمعية طلبة كلية التربية 
ثامر املطيري العميد املساعد 
لشؤون الطلبة بكلية التربية 
بضرورة عقــد االختبارات 
الفصليــة والنهائيــة «عن 
ُبعد»، الفتا إلى ان هذا االمر 
يأتي مــن اجل احلفاظ على 
سالمة طالب وطالبات كلية 
التربية نظرا لالرتفاع الكبير 
باإلصابات في الفترة األخيرة 
وعــدم اســتقرار الوضــع 
الصحي، إضافة إلى ما تشهده 
االختبارات من جتمع للطلبة 
خصوا قبل وبعد االمتحانات 
حيث يتناقشــون باألسئلة 
واإلجابات فيما بينهم وعادة 
ما يكون ذلك بشكل متقارب 
فيما بينهــم وهذا قد يؤدي 
إلــى انتقال العــدوى إذا ما 
كان أحدهــم مصابا، متمنيا 

السالمة للجميع.
مــن جانبه، قــال رئيس 
الهيئة اإلدارية جلمعية طلبة 
اآلداب عبداهللا الرشيدي ان ما 
يشهده العالم أجمع من زيادة 
معدالت اإلصابــة باملتحور 
اجلديد «أوميكرون»، حيث 
تتضاعــف احلاالت بصورة 
يومية، دفعنا الى الطلب من 

واتباع كافة اإلجراءات الكفيلة 
بتحقيق ذلك جتنبا لوقوع أي 
حاالت عدوى، ال قدر اهللا، بني 
الطلبة فإننا نتقدم بطلب عقد 
االختبارات النهائية للفصل 
الدراسي احلالي من خالل الـ 

«أونالين».
مــن جانبه، قــال رئيس 
العلوم االجتماعية  جمعية 
محمد الظفيري انه منذ بدء 
اجلائحة وحاالت اإلصابة في 
ازدياد، مشــيرا الى ان ذلك 
قــد ادى إلى ظهور حالة من 
اخلوف الشديد لدى الطلية 
مــن التجمعــات فــي حــال 
إذا مــا مت عقــد االختبارات 
بشكل حضوري مبقر الكلية 
بالطريقة االعتيادية، السيما 

في ظل اكتشاف حالة إصابة 
بني الطلبة في الكلية لدرجة 
ان بعض الطلبة أبدى رغبته 
في حذف الكورس في حال ثم 
عقد االختبارات مبقر الكلية 

وذلك العتبارات صحية.
ولفت الــى ان ذلك يأتي 
انطالقــا من إمياننــا الكامل 
بحرصكــم علــى احلفــاظ 
على ســالمة وصحة ابنائنا 
الطلبة واتباع كل اإلجراءات 
الكفيلة بتحقيق ذلك جتنبا 
لوقوع اي حاالت عدوى بني 
الطلبة، مطالبا بضرورة عقد 
االختبارات النهائية للفصل 
الدراســي احلالي من خالل 
الـــ «أوناليــن» حفاظا على 

السالمة العامة.

اجلمعيات الطالبية لـ «األنباء»: صحة الطلبة األهم في ظل ارتفاع حاالت اإلصابة

محمد الظفيريعبداهللا الرشيديثامر املطيري

عميد كلية اآلداب د.عبداهللا 
الهاجــري بضــرورة عقــد 
االختبارات النهائية للفصل 
الدراسي احلالي عن طريق 
الـ «أوناليــن»، الفتا الى ان 
هذا االزدياد أدى إلى وجود 
حالة من التخوف الشــديد 
لدى الطلبــة من التجمعات 
فــي حــال مــا إذا مت عقــد 
االختبارات فــي مقر الكلية 
بالطريقة االعتيادية لدرجة 
أن بعضهم أبدى رغيته في 
حذف الكــورس في حال مت 
عقد االختبارات مبقر الكلية.
وأشار الرشيدي الى انه 
انطالقــا من إمياننــا الكامل 
بحرصكم على احلفاظ على 
سالمة وصحة أبنائكم الطلبة 

صورة أرشيفية ألحد امتحانات الطلبة

وزير الصحة يحدد ضوابط تسجيل وتداول األجهزة واملستلزمات الطبية
أصدر وزير الصحة د.خالد 
الســعيد قرارا وزاريا بشأن 
ضوابــط تســجيل وتــداول 
األجهزة واملستلزمات الطبية.

ونص القرار على أن:
تصنف أجهزة املستلزمات 
الطبية الى أربع فئات حسب 
خطورتهــا من حيــث كيفية 
استخدامها ومدى تأثيرها على 
مستخدميها على النحو التالي:

الفئــة أ: تشــمل األجهزة 
واملســتلزمات الطبية قليلة 
اخلطورة، مثال لذلك: القطن 
الطبيــة  الطبــي واألربطــة 

وضمادات نزيف األنف.
الفئة ب: تشــمل األجهزة 
واملستلزمات الطبية قليلة الى 
متوسطة اخلطورة من حيث 
استخدامها ومدى تأثيرها على 

مستخدميها.
مثال على ذلك: القســاطر 
البولية والسرجنات وأنابيب 

نقل الدم.
الفئة ج: تشــمل األجهزة 
واملستلزمات الطبية متوسطة 
الــى عالية اخلطــورة، مثال 
ذلك: معقمات األجهزة الطبية 
والواقيات الذكرية والعدسات 
الالصقــة ذات االســتخدام 

لفترات طويلة.
الفئة د: تشــمل األجهزة 
واملســتلزمات الطبية عالية 
اخلطــورة، مثال علــى ذلك: 
القلبية  القساطر والدعامات 

وإبر العمود الفقري.

طريق الدم أو مكونات الدم أو 
األنسجة أو األعضاء أو أي من 
مشــتقاتها مثل مرض االيدز 
(نقــص املناعة املكتســب)، 
وااللتهــاب الكبــدي الوبائي 
النــوع (ب وج). وتخضــع 
للتســجيل جميــع األجهزة 
املراد  الطبية  واملســتلزمات 
تســويقها في دولة الكويت 

وفقا لهذا القرار.
التســجيل  ويشــترط 
لألجهزة واملستلزمات الطبية 

التالي:
٭ املتطلبات اخلاصة بالوكيل 

احمللي:
- ترخيص مســتودع طبي 

صادر عن وزارة الصحة.
- اعتمــاد توقيــع ممثلــي 
الشــركة من الهيئــة العامة 

للقوى العاملة.

عينات إلجراء حتاليل مخبرية 
في مختبرات اإلدارة.

ويجــب علــى الشــركة 
املصنعة إخطار إدارة تسجيل 
الطبيــة  ومراقبــة األدويــة 
والنباتية بأي تغيير أو تعديل 
يطرأ على املنتج، على أال يتم 
تطبيق هــذا التغيير إال بعد 
احلصول على موافقة اإلدارة، 
وصالحية شــهادة تســجيل 
األجهزة واملستلزمات الطبية 
خمس ســنوات مــن تاريخ 

اإلصدار.
وتضمن القرار: يحق إلدارة 
تســجيل ومراقبــة األدويــة 
الطبيــة والنباتية رفض أو 
تعليــق أو إلغــاء تســجيل 
األجهزة واملستلزمات الطبية 
مع ذكر األسباب التي أدت الى 
رفض طلب التسجيل، ويحق 
للوكيــل احمللــي االعتراض 
على قــرار اإلدارة في رفض 
التسجيل أو تعليق التسجيل 
أو إلغائــه خالل مدة أقصاها 
ثالثة أشهر من تاريخ صدور 
القــرار، وعليه يعتبر القرار 
نهائيا بعد تقدمي الرد بناء على 
دراسة االعتراض، واملوافقة 
على اإلفراج وتداول األجهزة 
واملستلزمات الطبية يخضع 
الوزارية املنظمة  للقــرارات 
لذلــك، وال يتــم اإلعالن عن 
األجهزة واملستلزمات الطبية 
إال بعد احلصول على املوافقات 

اخلاصة من وزارة الصحة.

- كتــاب تفويــض مصــدق 
مــن غرفة جتــارة وصناعة 
الكويــت على أن يذكر اســم 
املفوض ورقمه املدني ومنوذج 

التوقيع.
- صور عن البطاقة املدنية 
لصاحب الشــركة واملفوض 

بالتوقيع.
- خطاب الوكالة أو التوزيع 
يوضح العالقة التجارية بني 

الوكيل احمللي والشركة.
- شــهادة ترخيص املصنع 
التصنيع  القانوني وموقــع 
صادرة عن السلطات الصحية 
أو ما مياثلها من جهات معتمدة 

في بلد املنشأ.
- شــهادة مطابقــة اجلودة 
للشركة صادرة عن السلطات 
الصحيــة أو مــا مياثلها من 
جهات معتمدة في بلد املنشأ 
أو شــهادة مطابقــة املعايير 
الدوليــة للجودة (ISO) ذات 

الصلة بتصنيع املنتج.
وجاء في القرار: يشترط أن 
يكون املنتج املقدم للتسجيل 
مسجال ومسوقا في بلد املنشأ، 
وفي حال عدم تســويقه يتم 
توضيــح األســباب، ويحق 
ومراقبــة  تســجيل  إلدارة 
الطبيــة والنباتية  األدويــة 
قبول أو رفض تسجيل املنتج.
ويحــق إلدارة تســجيل 
الطبيــة  ومراقبــة األدويــة 
والنباتية طلب أي مستندات 
أو دراسات إضافية أو طلب 

تصنف الى أربع فئات حسب خطورتها من حيث كيفية استخدامها ومدى تأثيرها على مستخدميها

د.خالد السعيد

كمــا تصنــف األجهــزة 
التشــخيصية الى ربع فئات 
حســب خطورتها من حيث 
كيفيــة اســتخدامها ومــدى 
تأثيرهــا على مســتخدميها 

على النحو التالي:
الفئــة أ: تشــمل األجهزة 
منخفضــة  التشــخيصية 
اخلطورة على الفرد والصحة 
العامة، مثال على ذلك: األدوات 
واحملاليل املســتخدمة خالل 
الكشــف والقيــاس  عمليــة 

وأوعية العينات.
الفئة ب: تشــمل األجهزة 
التشــخيصية منخفضة الى 
متوسطة اخلطورة على الفرد 
والصحــة العامة، مثال على 
ذلك: أجهزة قياس سكر الدم 
وأجهزة الكشــف عن احلمل 

والتبويض.
الفئة ج: تشــمل األجهزة 
التشــخيصية متوسطة الى 
عالية اخلطــورة على الفرد 
والصحــة العامة، مثال على 
ذلك: الكواشــف املســتخدمة 
للكشف عن األمراض املنقولة 
جنسيا مثل السيالن واملتدثرة 
احلثريــة واملعروفة باســم 

الكالميديا.
الفئة د: تشــمل األجهزة 
التشخيصية عالية اخلطورة 
العامة،  الفرد والصحة  على 
مثــال علــى ذلك: الكواشــف 
املســتخدمة للكشــف عــن 
األمراض املعدية املنقولة عن 

تراجع إصابات «كورونا»
 إلى ٤١٤٨ حالة جديدة وشفاء ٤٩٩١

أعلنــت وزارة الصحة 
عن تســجيل ٤١٤٨ إصابة 
جديــدة بڤيروس كورونا 
املستجد (كوفيد- ١٩) في 
الـ ٢٤ املاضية  الســاعات 
ليرتفع بذلك إجمالي عدد 
احلاالت املسجلة في البالد 

إلى ٤٩٣١٠٧.
وقــال املتحدث باســم 
«الصحة» د.عبداهللا السند 
لـ «كونا» إنه مت تســجيل 
٤٩٩١ حالة شفاء، ليرتفع 
بذلك إجمالي عدد املتعافني 
إلى ٤٤٦١٢٨، مبينا أن نسبة 
مجموع حاالت الشفاء من 
مجمــوع اإلصابات بلغت 

.٪٩٠٫٥٢
وأوضح السند أنه مت 

تســجيل حالتي وفاة جراء اإلصابة ليكون 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة ٢٤٨٥ حالة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في 
أقسام العناية املركزة بلغ ٥٨ حالة، في حني 
بلغ املجموع الكلي للحاالت التي ثبتت إصابتها 
والتزال تتلقى الرعاية الالزمة ٤٤٤٩٤ ووصل 

إجمالي عدد احلاالت في أجنحة (كوفيد- ١٩) 
إلى ٣٣٠.

وأضاف ان عدد املسحات التي مت إجراؤها 
خالل الفترة نفسها بلغ ٢٦٨٣٦ ليصبح مجموع 
الفحوصات ٦٦٣٤١١٤، مشــيرا إلى أن نسبة 
اإلصابات لعدد هذه املسحات بلغت ١٥٫٥٪.

تسجيل حالتي وفاة و٥٨ في العناية املركزة

مليونا مريض راجعوا العيادات اخلارجية
 ونفقات «الصحة» بلغت ٤٧٧ مليون دينار

حنان عبداملعبود

كشــفت آخر احصائيات مراقبــة اإلحصاءات الصحية 
واحليويــة باملركز الوطني للمعلومات الصحية ٢٠٢٠ أن 
اجمالــي النفقات لــوزارة الصحة بلــغ ٤٧٧ مليون دينار 
تقريبا، وبالتحديد ٤٧٦٩٦٦٨٧٧ دينارا، جاءت موزعة بني 
أدوية ٢٩٣٦١٧٧٦٨ دينارا، ومستهلكات ٩٦٣٨٦١٩٩ دينارا، 
ومختبرات ٥٠٦٥٠٠٠٥ دنانير، وأجهزة ٣٦٣١٢٩٠٥ دنانير.

وذكرت االحصايئات أن عدد الزيارات بالعيادات اخلارجية 
في مستشــفيات وزارة الصحة بلغ ١٩٥١٠٥٥ زيارة خالل 
العام، حيث بلغ متوسط الزيارات اليومية ١٣٠٩٤ زيارة، 

حيث كان متوسط الزيارات لكل فرد في السنة ٠٫٤٪.
كما أظهرت االحصائيات أن من أهم األسباب للتنومي في 

مستشفيات وزارة الصحة جاء بالترتيب التالي:

مضاعفات احلمل والوالدة والنفاس ١٧٫٤٪، ثم حاالت 
كورونــا بنســبة ١١٫٣٪، وبعدها أمراض اجلهــاز الدوري 
٩٫٨٪، ثم أمراض اجلهاز الهضمي بنسبة ٧٫٦٪، وأمراض 
اجلهــاز البولي التناســلي ٦٫٩٪. وبينت اإلحصائيات أن 
أسباب اإلصابات والتسمم والكسور جاءت بنسبة ٦٫٤٪، 
وأمراض اجلهاز التنفسي ٥٫٨٪، وأمراض اجلهاز العصبي 
٥٫٦٪، إضافة إلى أسباب غير محددة بنسبة ٤٫٠٪، وبعض 
احلاالت التي تنشــأ حول الوالدة ٣٫٩٪، وأســباب أخرى 

٢١٫١٪ حيث بلغ اجمالي املراضة ١٨١٥٥٤.
وفيمــا يختص بالعمليــات اجلراحية التي أجريت في 
مستشــفيات وزارة الصحة، فقد بلغت عمليات احلوادث 
١٣٠٠٧٧ عملية، والعمليــات الكبرى ٣٠٣٨٨ عملية، بينما 
العمليــات املتوســطة ٧٩٤٥، أما العمليــات الصغرى فقد 

بلغت ١٣٦٦٩ عملية.
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