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االثنني ٢٤ يناير ٢٠٢٢ محليات

وزير الداخلية يحدد لقوة الشرطة آليات تنفيذ أوامر دخول األماكن السكنية: 
احملافظة على األعراف وال إهانة أو قسوة أو تفتيش ليليًا ودون استئذان

أصدر نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية الشيخ 
أحمد املنصور تعميما جلميع 
أعضاء قوة الشــرطة حدد من 
خالله آليــات أكثــر انضباطا 
في تنفيذ أوامر دخول األماكن 
الســكنية، ومبا يضمن تنفيذ 
الواجبــات الوظيفيــة لرجال 
الشرطة باحلدود التي حتافظ 
علــى حقوق وكرامــة الصادر 
أو  الضبــط  قــرار  بحقهــم 
التفتيش. ومبوجب التعميم، 
يتعــني على منتســبي وزارة 
الداخلية املعنيني االلتزام باآلتي:
١ ـ التقيــد بأحــكام القوانــني 
واللوائــح واألوامــر الصادرة 

يلزم ألداء الواجب ويتناسب مع 
الوضع وبعد اتخاذ كل تدابير 
احليطة املمكنة واستنفاذ كل 

الوسائل األخرى.
٨ ـ اصطحــاب عناصــر مــن 
الشرطة النسائية إذا كان محل 
تنفيذ املهام واألوامر تتواجد به 
عائالت تضم نساء أو أطفاال.

٩ـ  تنفيذ املهام واألوامر وفقا ملا 
تقتضيه هذه املهام دون جتاوز 
حدودها الشخصية أو الزمنية 
أو املكانية أو املوضوعية، ومبا 
ال يضر مبصلحة التفتيش أو 

القبض أو املهام املكلفني بها.
١٠ـ  االلتزام مبراعاة الضوابط 
اإلجرائية املقررة قانونا وبصفة 

املتبعة  والعــادات والتقاليــد 
الكرامة  باملجتمــع، واحتــرام 
اإلنســانية وصــون احلريات 
العامــة واخلاصــة وحقــوق 

اإلنسان.
٥ ـ عــدم القيام بــأي عمل من 
األعمال الالإنســانية واملهينة 
وغيرهــا مــن دروب املعاملة 
القاســية أو التحدث بأسلوب 

أو ألفاظ غير الئقة.
الســن  كبــار  مراعــاة  ـ   ٦
وذوي  واألطفــال  والنســاء 
اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة 
نــداءات  والضحايــا وتلبيــة 

اإلغاثة واملساعدة والعون.
٧ ـ عدم استخدام القوة إال في 

بالتفتيش مــن االحتجاب أو 
مغادرة الســكن وأن مينحهن 
التســهيالت الالزمة لذلك مبا 
ال يضر مبصلحة التفتيش أو 

املهمة ونتائجهما.
وقالــت وزارة الداخلية في 
بيــان لها ان التعميم يأتي في 
إطار مساعيه احلثيثة إلعادة 
ترتيــب الضوابــط األمنيــة 
املتعلقــة باحلريات واحلقوق 
املدنية وبهدف إرســاء مبادئ 
تعزيز الثقة بــني أعضاء قوة 
الشرطة وأفراد املجتمع في إطار 
االحترام املتبادل وفقا ألحكام 
الدستور والقوانني والقرارات 

ذات الصلة.

حاالت الضرورة وعدم اللجوء 
إلى اســتخدام السالح إال وفقا 
للضوابط املقررة قانونا ومبا 

أصدر تعميماً يؤكد احترام الكرامة اإلنسانية وصون احلريات العامة واخلاصة وحقوق اإلنسان ويحظر أي أعمال الإنسانية أو ألفاظ غير الئقة

الشيخ أحمد املنصور

إليهم مــن جهات االختصاص 
املقررة قانونا ووفقا لإلجراءات 

والضوابط القانونية.
ـ اإلفصــاح عــن صفتهــم   ٢
الوظيفية لذوي الشأن وإفهامهم 
بطبيعــة مهمتهــم والســند 

القانوني لها.
٣ـ  التحلي باملهنية واالنضباط 
واألخــالق والتصــرف بلباقة 
مقرونــة بحــزم دون جتــاوز 
أو إســاءة الستعمال السلطة، 
وااللتــزام مبــا يحفــظ األمن 
والنظام ويحافظ على املمتلكات 

العامة واخلاصة.
٤ـ  احملافظة على سمعة وكرامة 
الوظيفــة واآلداب واألعــراف 

خاصة الضوابط التالية:
٭ يجب ان يتم تفتيش النساء 
مبعرفــة امــرأة تنــدب لذلــك 
مبعرفة احملقق وأن يكون شهود 

التفتيش من النساء.
٭ أن يكون تفتيش املســاكن 
نهــارا وبعد االســتئذان ممن 
يشــغلون املــكان وال يجــوز 
دخولها ليال أو بدون استئذان 
إال إذا وجــد احملقــق أن ظرف 

االستعجال يستوجب ذلك.
إذا كان باملســكن نســاء  ٭ 
ولم يكن الغرض من الدخول 
تفتيشــهن،  وال  ضبطهــن 
يجــب ان تراعــى التقاليد في 
معاملتهن وأن ميكنهن القائم 

عـدم اسـتخدام القـوة إال فـي حـاالت الضـرورة ومنـع اللجـوء إلـى اسـتخدام السـالح إال وفقـًا للضوابـط املقـررة قانونـًا
اصطحـاب عناصـر مـن الشـرطة النسـائية إذا كان محـل تنفيـذ املهـام واألوامـر تتواجـد به عائـالت تضـم نسـاء أو أطفاًال

«األنباء» تنشر ضوابط الوصفة الدوائية الصادرة 
من الطبيب املعالج إلى الصيدلية احلكومية أو األهلية

حنان عبداملعبود
عبدالكرمي العبداهللا

تنشــر «األنباء» ضوابط 
الوصفة الدوائية التي اعتمدها 
وزير الصحة د.خالد السعيد 
والتــي تصــدر مــن الطبيب 
ـ  الصيدليــة  إلــى  املعالــج 

احلكومية أو األهلية.
وجاء في الضوابط ان تكون 
معتمدة على منوذج املنشــأة 
الصحية التي يعمل بها الطبيب 
وتتوافر بها البيانات التالية:
املنشــأة الصحيــة  ـ اســم   ١
الصادرة منها الوصفة الدوائية.

٢ ـ االسم الثالثي للمريض.
٣ـ  الرقم املدني للمريض او رقم 
جواز السفر للمرضى الزائرين 
او الرقم األمني لغير محددي 

اجلنسية.
٤ ـ رقم ملف املريض.

٥ـ  عمر املريض او تاريخ امليالد 
(لألطفال اقل من ١٢ عاما ولكبار 
السن من ٦٠ عاما وما فوق).

٦ ـ وزن املريــض (لالطفــال 
اقل من ١٢ عاما ولألدوية التي 
حتسب جرعاتها وفق الوزن).
٧ـ  تاريــخ حتريــر الوصفــة 

الدوائية.
٨ـ  اسم الطبيب املعالج وصفته 
ومستواه املهني ومركز عمله 

وتوقيعه وختمه.
للــدواء  العلمــي  ـ االســم   ٩
وتركيزه وشكله الصيدالني.

١٠ـ  اجلرعة الدوائية، عدد مرات 
تكرارها، مدة العالج، طريقة 

اخذ العالج.
١١ـ  رقم ترخيص مزاولة املهنة 
للطبيــب املعالــج (لوصفات 

القطاع االهلي فقط).
وسمحت الضوابط للطبيب 
الــدواء بذكر اســمه  وصــف 
التجاري بدال من االسم العلمي 
ـ حفاظا على سالمة املريضـ  
في احلاالت االستثنائية التالية:

١ـ  األدوية ذات النطاق الدوائي 
الضيق.

١ ـ تقيده بالضوابط املتعلقة 
األدويــة  بعــض  بوصــف 
التخصصيــة (التي ال يجوز 
وصفهــا اال من قبــل االطباء 
االستشاريني واالختصاصيني) 
املتعلقة بحصر  والضوابــط 
وصف بعــض األدوية لفئات 
محددة من املرضى، او بجرعات 

محددة، او ملدد معينة.
٢ ـ عدم احتواء الوصفة على 
تعليمات مبهمة وغير واضحة 
(مثل: حسب تعليمات الطبيب 

ـ كرر الوصفة).
علــى  احتوائهــا  عــدم  ـ   ٣
اختصارات طبية يلتبس فهمها 
 q.d or :ويساء تفسيرها (مثل
qid أو اسم الدواء املختصر).

٤ـ  كتابة الوصفة الطبية بقلم 
حبر ال ميكن مســحه وبخط 
واضح تســهل قراءتــه (عند 
االضطــرار إلصــدار وصفــة 

بخط اليد).
٥ـ  ترك مسافة كافية بني اسم 
الدواء واجلرعة ووحدة قياس 
اجلرعة (عند االضطرار الصدار 

وصفة بخط اليد).
كما دعت الضوابط االطباء 

التحقق مــن اكتمــال بيانات 
الوصفة الدوائية واستيفائها 
للضوابط السابقة وخلوها من 
التعارضات واالخطاء الدوائية، 
ويحق للصيدلي التحفظ على 
واالمتناع عن صرف اي وصفة 

دوائية:
١ ـ غير مستوفاة للشروط او 
البيانــات الواردة اعاله حلني 

استكمالها او تعديلها.
٢ ـ محتوية على ما يعرض 
ســالمة املريــض للخطــر 
الدوائيــة  كالتعارضــات 
الشديدة او ما يتعلق بجرعات 
الدواء غير املتوافقة مع حالة 
املريض، حلني االستيضاح 
من الطبيــب املعالج وابداء 
الــرأي اآلخــر مــع تدعيمه 
باألدلة العلميــة ثم اقتراح 
البدائل املناسبة مع مراعاة 
ان تتم هذه العملية بسرعة 
ودون تأخير مع امكانية رفع 
األمر لرئيس الوحدة الطبية 
في حال عــدم الوصول إلى 

اتفاق.
وجاء في الضوابط انه اذا 
تبني للطبيب املعالج ان حالة 
املريــض مســتقرة وتؤهله 
للحصول على وصفة طبية 
تسمح بتكرار صرف دواء ـ 
او اكثر دون احلاجة لزيارة 
املريض للطبيب ملدة معينة، 

فعلى الطبيب املعالج:
١ـ  تسجيل عدد مرات التكرار.

٢ ـ التأكد من ان مدة الصرف 
مع التكرار ال تزيد عن ســتة 

اشهر.
٣ ـ التأكــد من حتديد التكرار 
لكل دواء وليس للوصفة كاملة.

وتضمنــت انهــا يجــب ال 
تخل احكام هذا القرار بأحكام 
القرارات والتعاميم الصادرة 
بشأن تنظيم وتداول واستعمال 
واملســتحضرات  األدويــة 
اخلاضعة للضوابط والقيود 
املخــدرة  األدويــة  وكذلــك 

واملؤثرات العقلية.

االلتزام بوصــف الدواء وفقا 
لدواعي االستخدام املرخص لها 
من قبــل وزارة الصحة، وفي 
حال وجود مبرر الســتخدام 
دواء معــني خــارج دواعــي 
االستخدام املرخصة البد من 
اخــذ موافقــة اللجنــة الفنية 
املعنيــة بالنظــر فــي طلبات 
وصف الــدواء لغيــر دواعي 

االستخدام املرخصة.
واعطـــــت الضــوابــــط 
األحقية للصيدلي االكلينيكي 
املتخصــص كل فــي مجالــه 
الســؤال عــن واالطــالع على 
بيانات املريض التالية الالزمة 
لتدقيــق ومراجعــة الوصفة 

الدوائية قبل صرفها:
١ ـ دواعي استخدام الدواء.

٢ ـ تاريخ حساســية املريض 
والتفاعالت الدوائية املعاكسة.
٣ ـ نتائج التحاليل املخبرية.

٤ـ  االمراض االخرى التي يعاني 
منها املريض.

٥ ـ وصفــات األدوية احملررة 
سابقا.

الصيدلــي  ألزمــت  كمــا 
عند تســلم الوصفة الدوائية 

إلزام الطبيب املعالج عند حترير الوصفة الدوائية الصادرة إلى الصيدلية التأكد من ٥ ضوابط

٢ ـ األدوية البيولوجية.
٣ ـ األدويــة احملتويــة علــى 
مواد فعالة متعددة (اكثر من 

مادتني).
٤ ـ عنــد وجــود اختالف في 
االدعاء الطبي املعتمد في وزارة 
الصحة بــني املســتحضرات 
الدوائيــة التــي حتتوي على 

املادة الفعالة نفسها.
٥ـ  املستحضرات الصيدالنية 
معدلــة التحرر التي ليس لها 

بديل.
٦ـ  املستحضرات الصيدالنية 
التي تتطلب تناولها عن طريق 
اجهزة طبيــة معينة، بحيث 
يكون من املهم تعود املريض 
على استخدام اجلهاز وإملامه 

بإرشادات االستعمال.
٧ـ  عند وجود حساسية مثبته 
لــدى املريض من احــد املواد 
املضافــة غير الفعالة الواردة 
الدوائيــة  التركيبــة  ضمــن 

لالسماء التجارية البديلة.
وألزمت الضوابط الطبيب 
املعالج عنــد حترير الوصفة 
الدوائية الصادرة إلى الصيدلية 

التأكد من:

٤٣٤٧ إصابة بـ «كورونا» وتسجيل حالة وفاة

«الصحة»: تنقالت املوظفني مرة واحدة 
في أبريل من كل عام

أعلنت وزارة الصحة عن 
تسجيل ٤٣٤٧ إصابة جديدة 
بڤيروس كورونا املســتجد 
(كوفيــد-١٩) في الســاعات 
الـ ٢٤ املاضية، ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة 

في البالد الى ٤٩٧٤٥٤.
وقــال املتحــدث باســم 
الــوزارة د.عبــداهللا الســند 
لـــ «كونــا» إنه مت تســجيل 
٤٣٣٤ حالــة شــفاء، ليرتفع 
بذلك إجمالــي عدد املتعافني 
إلى ٤٥٠٤٦٢، مبينا أن نسبة 
مجمــوع حاالت الشــفاء من 
مجمــوع اإلصابــات بلغــت 
٩٠٫٦٪. وأوضح د.السند أنه 
مت تسجيل حالة وفاة جراء 
اإلصابة ليكون إجمالي عدد 
احلاالت املسجلة ٢٤٨٦ حالة.

وذكر أن عدد مــن يتلقى الرعاية الطبية 
في أقسام العناية املركــزة بلغ ٦١ حالة، في 
حني بلغ املجمـوع الكلي للحـاالت التي ثبتت 
إصابتها والتزال تتلقى الرعاية الالزمة ٤٤٥٠٦ 
ووصل إجمالي عدد احلــــاالت في أجنحــة 

عبدالكرمي العبداهللا

أصدر وزير الصحة د.خالد السعيد 
قرارا يقضي بأن تكون حركة التنقالت 
لكل موظفي الوزارة مرة واحدة سنويا، 

وذلك في شهر ابريل من كل عام.
وجاء في القرار الذي تنشره «األنباء»، 
أن طلبات النقل تقدم على النموذج املعتمــد 
مشمولة مبوافقــة جهتي العمل املنقول 
منها واملنقــول إليها وموافقة الوكيــــل 
املختص، على أن ترفــع خالل الـ ١٥ يومـــا 
االولى مـــن شهر أبريل مــن كل عام، وال 

تقبــل قبل أو بعد ذلك املوعد.
وبني القرار أن الطلبات املســتوفاة 
سترفع إلى جلنة سيتم تشكيلها لبحث 

حركة التنقالت ملوظفي الوزارة.

«كوفيد-١٩» إلى ٣٧٧.
وأضاف أن عدد املسحات التي مت إجراؤها 
خالل الفترة نفسها بلغ ٢٦٢٩٤ ليصبح مجموع 
الفحوصات ٦٦٦٠٤٠٨، مشيرا إلى أن نسبة 
اإلصابات لعدد هذه املسحات بلغت ١٦٫٥٪.

٦١ حالة في العناية املركزة وشفاء ٤٣٣٤

ترفع الطلبات خالل الـ ١٥ يوماً األولى من الشهر فقط
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أكد وكيل الوزارة املساعد 
لشــؤون الرقابيــة الدوائية 
البدر  والغذائية د.عبــداهللا 
أن القــرار الــوزاري اجلديد 
بشــأن تســجيل وتــداول 
األجهزة واملستلزمات الطبية 
يعد نقله نوعيــة في مجال 
تنظيــم ومراقبــة األجهــزة 
الطبية بالكويت متاشيا مع 
األنظمــة واملعاييــر العاملية 
حيث شــمل القرار ضوابط 
وإجراءات تســجيل ورقابة 
األجهــزة الطبيــة واألجهزة 
والتشــخيصية  املخبريــة 
باإلضافة إلى االجهزة الطبية 

الشروط واإلجراءات الواجب 
اتباعها لتسجيل املستحضرات 
الصحية والشركات املنتجة 
لها وآلية الرقابة عليها، الفتا 

التجاري بدال من العلمي، كما 
حدد دور ومسؤولية الصيدلي 
االكلينيكــي املتخصص في 

مجاله.
وأكــد د. البــدر أن كتابة 
العلمــي  باالســم  العــالج 
يستهدف حتقيق عدة مزايا، 
من بني أبزرها حق املريض في 
معرفة االسم العلمي والبدائل 
املتاحــة، فضال عن احلد من 
وقوع األخطاء الدوائية حيث 
ان االســم العلمي هو األصل 
واملعــروف لدى املمارســني 
الصحيــني بينمــا األســماء 
التجارية كثيرة وتزداد بشكل 
مستمر وقد يكون من الصعب 

اإلملام بها جميعا.

إلى أن املستحضرات الصحية 
هي املستحضرات الصيدالنية 
التي تستخدم للمحافظة على 
صحة اإلنسان أو يساعد في 
الوقايــة أو  أو  التشــخيص 
املســاهمة في عــالج بعض 
احلــاالت املرضيــة محدودة 
لتعويــض  أو  اخلطــورة 
القصور في بعض الوظائف 
الفســيولوجية فــي جســم 

اإلنسان.
من جهة أخرى، بني د. البدر 
أن قرار تنظيم الوصفة الطبية 
حدد أيضا املعلومات الواجب 
توافرها في الوصفة الطبية 
واحلاالت االســتثنائية التي 
يسمح فيها الصرف عبر االسم 

د. عبداهللا البدر

احليوية (البيولوجية).
وبني د. البــدر أن القرار 
يصنف األجهزة الطبية إلى 
أربع فئــات من حيث كيفية 
اســتخدامها ومدى تأثيرها 
علــى مســتخدميها، بحيث 
تتناسب والشروط الرقابية 
واملتطلبــات  والدراســات 
اخلاصــة بالتســجيل مــع 
الفئة التي يخضع لها اجلهاز 

الطبي.
وأشار البدر إلى أن القرار 
الوزاري الثاني بشأن تنظيم 
وتداول املستحضرات الصحية 
التطــورات  ملواكبــة  جــاء 
املستمرة املتبعة في األنظمة 
الدولية ويتضمن  الرقابيــة 

٦٥٠ ألف شخص تلقوا «التعزيزية»

عبدالكرمي العبداهللا

واصلــت مراكــز التطعيــم اســتقبال 
املواطنني واملقيمني لتلقي اجلرعة التعزيزية.

وبلغ عدد من تلقوا اجلرعة «التعزيزية» 

ما يقارب ٦٥٠ ألف شخص، بينما بلغ عدد 
من تلقى جرعتي لقاح ٣٫٢٤٤٫٨٥٠ شخصا 
بنسبة ٨٢٫٧٣٪، أما من تلقى جرعة واحدة 
فقد بلغ عددهم ٣٫٣٥٧٫٤٦٣ شخصا بنسبة 

.٪٨٥٫٦١

إقبال على تلقي «التعزيزية»


