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اإلصابات تواصل االنخفاض.. وكسر حاجز املليون في «التنشيطية» خالل أسبوعني
عبدالكرمي العبداهللا

أعلنت وزارة الصحة عن 
تسجيل ٢٢٥٤ إصابة جديدة 
بڤيــروس كورونا املســتجد 
الســاعات  (كوفيــد-١٩) في 
الـ ٢٤ املاضية، ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة 

في البالد إلى ٥٩٩٠٣٩.
وقال املتحدث باسم الوزارة 
د.عبداهللا الســند لـــ «كونا» 
إنــه مت تســجيل ٥٨٥٥ حالة 
شــفاء، ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد املتعافني إلــى ٥٥٥٣٥٠، 
مبينا أن نسبة مجموع حاالت 
الشفاء من مجموع اإلصابات 

بلغت ٩٢٫٧٪.
وأوضــح د.الســند أنه مت 
تسجل حالة وفاة جراء اإلصابة 
بالڤيروس ليكون إجمالي عدد 
احلاالت املسجلة ٢٥١٩ حالة، 
مبينا ان عدد من يتلقى الرعاية 

ووصل إجمالي عدد احلاالت في 
أجنحة (كوفيد-١٩) إلى ٤١٢.

وذكر أن عدد املسحات التي 
مت إجراؤها بلغ ٢٤٢٢٣ ليصبح 
مجموع الفحوصات ٧٢٧٩٤٦٨، 

التطعيمات ضد «كوفيد-١٩» 
مــن األطفال الفئــة العمرية 
مــن ٥ إلى ١١ بلغ ٣٢٠٠ طفل 
منذ بداية احلملة حتى هذه 

اللحظة.
وبينــت املصــادر ذاتهــا 
أن عــدد من تلقــوا «اجلرعة 
التنشــيطية» مــن املواطنني 
واملقيمــني في البالد قارب الـ 
٨٠٠ ألــف شــخص، متوقعة 
تطعيــم مليــون شــخص بـ 
«التعزيزية» خالل األسبوعني 

املقبلني.
وعن عدد من تلقوا اجلرعة 
األولى، أوضحت املصادر أن 
عددهم بلغ ٣٫٣٣٧٫٠١٠ بنسبة 

.٪٨٦٫١٠
وأشــارت املصادر إلى أن 
عدد مــن تلقــوا جرعتني من 
املواطنــني واملقيمــني وصــل 
إلى ٣٫٢٦٦٫٦٢٨ شخصا بنسبة 

.٪٨٣٫٢٩

مشيرا إلى أن نسبة اإلصابات 
لعدد هذه املسحات بلغت ٩٫٣٪.

من جانــب آخــر، علمت 
«األنباء» من مصادر صحية 
مطلعــة أن عــدد مــن تلقوا 

تسجيل ٢٢٥٤ حالة جديدة وشفاء ٥٨٥٥ وحالة وفاة واحدة

د. عبد اهللا السند

الطبيــة فــي أقســام العناية 
املركزة بلغ ٩٢ حالة، في حني 
بلغ املجمــوع الكلي للحاالت 
التي ثبتــت اصابتها والتزال 
تتلقى الرعاية الالزمة ٤١١٧٠، 

«األنباء» تنشر آلية استيراد املستحضرات 
الصيدالنية غير املسجلة

دانة احلقان: وجود أدوية عن طريق 
الفم يبشر بنهاية اجلائحة

أصــدر وزيــر الصحة 
د.خالــد الســعيد قــرارا 
بتنظيم إجراءات استيراد 
املستحضرات الصيدالنية 
غيــر املســجلة. وجاء في 

القرار:
٭ مادة أولى: آلية استيراد 
األدويــة واملســتحضرات 
البشــرية،  الصيدالنيــة 
والنباتيــة  البيطريــة 
واملســتحضرات العشبية 
واملواد اخلاضعة للرقابة 
الدوائيــة غيــر املســجلة 

في إدارة تسجيل ومراقبة األدوية الطبية 
والنباتية الى اجلهات احلكومية:

٭ تقدمي كتاب صادر عن اجلهة الطالبة موّجه 
الى إدارة تسجيل ومراقبة األدوية الطبية 
والنباتية يتضمن طلب اإلفراج عن الشحنة 
بنــاء على حاجة املرضى للمســتحضرات 
املطلوبــة مرفقــا معه عقــد التوريد املبرم 
مع الوكيل أو املوزع احمللي للشركة مالكة 
حق التســويق/ الشــركة املصنعة مع ذكر 
أســباب عدم التسجيل لدى اإلدارة املعنية 

وتقدمي التالي:
٭ شــهادة تســجيل املنتج في بلد املنشــأ 
وفي حال عدم تسجيله أو تسويقه في بلد 

املنشأ، يتم ذكر األسباب.

٭ مكونــات املســتحضر 
الصيدالني متضمنا املواد 

الفعالة وغير الفعالة.
٭ شهادة ترخيص املصنع 
أو شــهادة تطبيق أســس 
التصنيع اجليد للمصنع.

٭ صورة العبوة اخلارجية 
الداخليــــــــة  والنشــرة 

للمستحضر الصيدالني.
٭ صورة من شهادة حتليل 
املســتحضر الصيدالنــي 
 (Certificat of Analysis)
التحليليــة  واملواصفــات 
 Finished Product) للمستحضر الصيدالني

.(Specifications
٭ تقدمي املستندات وقائمة بالدول واجلهات 
الرقابيــة العامليــة التي مت فيها تســجيل/ 
تسويق املستحضر الصيدالني مع تاريخ 
التســجيل وأرقامها من الشركة مالكة حق 

التسويق/ الشركة املصنعة.
وذلك حلني اســتيفاء شروط التسجيل 

وفقا للقرارات الوزارية املنظمة لذلك.
٭ مادة ثانية: تخضع مواد هذا القرار إلجراءات 
اإلفراج حسب القرارات الوزارية املنظمة لها.

٭ مــادة ثالثة: يبلغ هــذا القــرار من يلزم 
لتنفيــذه ويعمل بــه اعتبارا مــن تاريخه 

وينشر باجلريدة الرسمية.

أعربــت استشــاري األطفال مبستشــفى جابر 
االحمــد د.دانة احلقان عن تفاؤلهــا بقرب انتهاء 

جائحة كورونا.
وقالت د.احلقان، في تغريدة لها في حســابها 
علــى تويتر، ان وجود ادوية عن طريق الفم مثل 
مولنوپيرافير وباكسلوفيد املعتمد لعالج الكوفيد 
والتي اذا اعطيت في بداية االصابة تقلل من التطور 
الشديد للمرض ومضاعفاته، كما ان وجود ادوية 
تعطى لفئات شديدة اخلطورة مثل ستروڤيماب 
جرعة واحدة بالوريد، والتطعيمات يؤكدان نهاية 

اجلائحة قريبا.

د.خالد السعيد

د. دانة احلقان

استشاريو جتميل: إجراء أطباء اجللدية لعمليات 
«شفط الدهون» يعرض حياة املرضى للخطر

حنان عبداملعبود

حــذر أطباء استشــاريون 
جلراحــات التجميل مما يقوم 
به بعض أطباء اجللدية داخل 
عياداتهــم من عمليات شــفط 
الدهــون، مشــددين على انه 
«مجــرم قانونا»، ومشــيرين 
إلى أن اإلصــرار على مخالفة 
القانــون، وإجــراء مثــل هذه 
العمليــات يعرضــان حيــاة 

املرضى للخطر.
وطالبوا بضــرورة إحكام 
الرقابة مــن إدارة التراخيص 
هــذه  مثــل  علــى  الطبيــة 
املمارسات، ناصحني املرضى 
بضرورة ســؤال الطبيب عن 
مؤهله، وهل يجوز له أن يجري 

مثل هذه العمليات؟

جــراح التجميــل ألن القانون 
حــدد   ،٢٠١٧/٢٤٥ الــوزاري 
التــي جتــري  التخصصــات 
عمليات شــفط الدهون، وأين 
جتــرى؟ وكــم هــي الكميات 
املسموح بها؟ وأضاف: أما ما 

لدينا قانون موجود باجلريدة 
اليوم»،  الرســمية «الكويــت 
ومعتمــد مــن وزيــر الصحة 
من نحو ٤ ســنوات يحدد كل 
العمليات اجلراحية التجميلية، 
ومن يستطيع القيام بها في كل 
تخصص، وسمح لتخصصات 
معينة بإجراء بعض اإلجراءات 
التجميليــة. وأضاف: اآلن من 
يقوم بتطبيق القانون هو إدارة 
التراخيص الطبية، والتعدي 
علــى القانــون هو أمــر وارد 
فــي كل العالم، ولكن ما يحدد 
هذا األمر، ويراقب ويتأكد من 
اتباع األطباء لهذه القواعد هو 
إدارة التراخيص الطبية، فهو 
جهاز رقابي من حقه أن يقوم 
بالتفتيش، ومن حقه كذلك أن 

يقوم بالعقاب إذا لزم األمر.

يجري اآلن من عمليات شفط 
دهون داخل بعض العيادات هذا 
غير مسموح به وفقا للقانون، 
ال بالتخدير الكلي، وال بالتخدير 
التخدير  املوضعي، فعمليات 
الكلي حتتــاج إلــى مراكز أو 
مستشــفيات، أما مــا ميارس 
اآلن داخــل بعــض العيــادات 
بالكويت فهو ممارسات خاطئة 
حتتاج إلى رقابة أكثر من إدارة 
التراخيص الطبية على بعض 
أطباء اجللدية الذين ميارسون 

هذه املمارسات.
من جهته، قال استشــاري 
جراحة احلروق ورئيس رابطة 
التجميــل بــوزارة الصحة د. 
هشام بورزق إن موضوع إجراء 
أطباء اجللدية لعمليات شفط 
الدهــون يلخــص باآلتي: اننا 

أكدوا أن األمر «مجّرم قانوناً» وطالبوا بإحكام الرقابة وتوعية الناس

د.هشام بورزقد.عماد النجادة

وأكد استشــاري جراحات 
الرأس  التجميــل وجراحــات 
والوجه والفكني بوزارة الصحة 
د.عمــاد النجــادة أن طبيــب 
اجللدية ال يســمح له بالقيام 
بعمليات شــفط الدهون مثل 


