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أطباء لـ «األنباء»: «كورونا» لم ينتِه.. و٤ عوامل قاومت «أوميكرون»
حنان عبداملعبود

فيما تشهد الكويت والعالم 
بدء انفراجة بانقشاع جائحة 
املتحــور «أوميكــرون» الذي 
حصد إصابات خالل عدة أشهر 
فاقت ما حصده ڤيروس كورونا 
املســتجد «كوفيــد ١٩» منــذ 
بدايته، أكد أطباء متخصصون 
لـ «األنباء» أن عدة عوامل أدت 
الى الوصول الى هذه النتائج، 
محذرين في الوقت نفسه من 
ان الڤيروس لم ينته، ويجب 
مراعــاة احلــرص مــع فئــات 

االختطار.
بدوره، أكد األستاذ املشارك 
في مركز العلوم الطبية بجامعة 
الكويت، الباحث مبعهد دسمان 
للســكري د.حمد الياســني ان 
حتور الڤيروس ليكون أنشط 
في جانب العدوى ولكنه يرتبط 
بأعــراض أخف، قد تكون هي 
بداية حتوله الى مرض موسمي، 
اال أننا نشدد على ان كورونا 
لم تنته كمرض ولكن قد تكون 
في طور التحــول من جائحة 
الى مرض موسمي مثلها مثل 

شــدة، فمن املرجح بأن أعداد 
اإلصابة احلقيقية أعلى بكثير 
من األرقام املسجلة ولكن بسبب 
انخفاض شدة األعراض فقد ال 
يلجأ الشخص لعمل املسحة، 
وبالتالــي ال يدخــل ضمــن 
االحصائيــات مما قــد يرجح 
بأن النسبة احلقيقية للوفيات 
املرتبطة بعدوى اوميكرون هي 

أيضا أقل من املعلن.
الڤيروسي،  التحور  ثالثا: 
حيث األوميكرون حتور ونتج 
عــن هــذا التحور أنــه أصبح 
أنشــط مــن جانــب العــدوى 
ولكن ما يظهر من األرقام انه 
يرتبط باألعراض التي أصبحت 
أخــف نوعا مــا، ومع هذا البد 
ان نذكــر بــأن أوميكــرون قد 
يرتبــط بأعراض شــديدة مع 
فئــات اختطــار معينة، ولكن 
بصورة عامة ارتبط بأعراض 

أخف ووفيات أقل.
رابعا: اإلجراءات االحترازية 
التي ســاعدت كثيرا، مشــددا 
علــى أن هذه العوامل األربعة 
أدت للوصول الى الوضع الذي 

وصلنا له حاليا.

انخفاض خطورة الڤيروس.
وعن عودة املدارس بشكل 
كامــل، قــال العازمــي: «أؤيد 
العودة كاملة وليس بالنظام 
املتبع حاليا خاصة انه ثبت ان 
املرض الشديد بسبب الڤيروس 
ومضاعفاته على األطفال نادر 
جدا، وهــذا من واقع البيانات 
واالحصائيات العاملية، وبالتالي 
فإن ما يتعرض له األطفال من 
تبعــات الغياب عــن املدارس 
والقيود واإلغالق، ستكون له 
آثار غير جيدة ان لم نتداركها 
بالعودة للدراسة بصورة كاملة 

زمالئه، مبينا أن وجود إصابات 
بني األطفال في املدارس أمر وارد 
ولكنه غير خطير، كما أكد أن 
إجراء الفحــص لألطفال فقط 
عند يكون عند وجود أعراض.
وشــدد علــى االهتمام في 
الفترة املقبلة بذوي االختطار 
مــن كبــار الســن وأصحــاب 
األمراض املزمنــة؛ ألنهم ممن 
يجب احلرص على حمايتهم من 
اإلصابة، مشيرا الى أن املجتمع 
انفتاحــا مطلوبــا،  سيشــهد 
ومؤكدا في الوقت نفسه أن هذا 
األمر حتقق بالتطعيم واملناعة 

الطبيعية.
كما ثمــن العازمي قرارات 
وزارة الصحــة التي اتخذتها 
بعــدم اإلجبــار علــى تطعيم 
األطفال، وترك احلرية لآلباء في 
هذا األمر، وكذلك إلغاء ضرورة 
املسحات ممن ال يعاني أعراضا 
من األطفال، حيث كان البد من 
إجراء مسحة أسبوعية لغير 
املطعمني الرتياد املدارس، وهو 
ما ألغي مؤخرا حسب قرارات 
وزارة الصحة وتوصياتها وهو 

ما نتفق معهم فيه.

مــن جانبــه، أكــد رئيس 
وحــدة طــوارئ األطفــال في 
مستشــفى العــدان د.مرزوق 
العازمي على ما سبق، مشيرا 
الــى أن النتائــج التي وصلنا 
إليهــا حاليــا بســبب عاملني 
مهمني، أولهما التطعيم بنسبة 
عاليــة، واملناعــة الطبيعيــة 
واإلصابات الســابقة وما نتج 
عنهــا من مناعة طبيعية، مما 
ســاعد على الوصول الى هذه 
املرحلة واالنفتاح وهذا من واقع 
اإلصابات وأعداد احلاالت في 
املستشفيات، ونحمد اهللا على 

وتعويض ما فات، فالكثير من 
األمور رصدناها كنتيجة لهذا 
الوضــع ومنها الســمنة وهي 
عامل مهم لألســف الكثيرون 
لم ينتبهوا لــه، وتعد نتيجة 
للزيادة واإلفراط في استخدام 
األجهــزة الرقميــة، الفتا الى 
إحصائيات أجريت في بريطانيا 
بهذا الشــأن أوضحت حدوث 
قفزة كبيرة في معدالت السمنة 
عند األطفال بسبب قلة األنشطة 

البدنية.
وأوضح أن الكثير من الدول 
بدأت بالعودة للمدارس بشكل 
كامل، بينما بعــض الدول لم 

تغلق املدارس. 
وعن توقعاته من انتشار 
إصابات مــع عودة الدراســة 
بشــكل كامــل، بــني العازمي 
هذا أمــر وارد، وقــال: «ولكن 
نصيحتي كطبيب أطفال لكل 
والد ووالدة في الفترة املقبلة 
أنه حال وجــود أعراض لدى 
الطفل من ارتفاع درجة حرارة 
أو عوارض نزالت البرد فإنه من 
املفضل بقاء الطفل في املنزل، 
حتى ال يزيد من احتمال إصابة 

وفيمــا يختــص بتطعيم 
األطفال من الشريحة العمرية 
الصغيرة، قال: «كطبيب أطفال 
أنصــح بتطعيــم األطفال من 
أصحــاب األمــراض املزمنــة، 
وكذلك مع من يرغب من األهل 

في تطعيم أبنائهم. 
وبشــأن تطعيــم األطفال، 
فإننــي لســت مــع التوصية 
األطفــال  بتطعيــم  العامــة 
األصحاء كافة ممن ال يعانون 
أي مشاكل صحية؛ ألن احتمال 
املضاعفات من الڤيروس نادر 
جــدا، إال أنني أوصي وأشــدد 
على تطعيم األطفال من ذوي 

االختطار.
وبني العازمــي أن تطعيم 
األطفال يواجــه وجهات نظر 
مختلفة في هذا الشأن، حيث في 
بريطانيا والدول االسكندنافية 
لــم تــوص بتطعيــم األطفال 
األصحاء بشــكل عــام، بينما 
العكس متاما بالواليات املتحدة 
األميركية، وهي آراء مختلفة، 
مبينــا أنه يتوافــق مع وجهة 
النظر بالــدول األوروبية في 

قراراتها.

الياسني: التوسع في عملية التطعيم عزز املناعة املجتمعية ضد الڤيروس .. والعازمي: ال أنصح بتطعيم األطفال األصحاء وأشدد على حتصني ذوي االختطار

د.مرزوق العازمي د.حمد الياسني

االنفلونزا وبالغالب التطعيم 
سيكون متوافرا بشكل موسمي 

ويستهدف فئات االختطار.
وقال الياسني في تصريح 
لـــ «األنبــاء»: حاليــا نعيش 
فتــرة انحســار للعــدوى في 
هذه املوجة «موجة أوميكرون» 
وعلى الرغم من أن هذه املوجة 
سجلنا بها أرقاما قياسية بعدد 
اإلصابات بالكويت، وكذلك على 
مستوى العالم كانت اإلصابات 
مبســتويات قياســية مقارنة 
باملوجات األخرى، إال أن نسبة 
إشغال العناية املركزة ونسبة 
الوفيات كانت أقل من املوجات 
السابقة، الفتا الى أن ٤ عوامل 
ساهمت في الوصول الى هذا 

األمر، فصلها كالتالي:
أوال: التوســع فــي عملية 
التطعيــم ممــا عــزز املناعــة 

املتعلقة باملرض باملجتمع.
ثانيــا: اإلصابة والتعافي، 
حيــث اإلصابــات الســابقة 
والتعافــي منهــا أيضــا عزز 
املناعة خصوصا بوجود حتور 
نشط من ناحية العدوى ولكن 
مــع ارتباطه مــع أعراض أقل 

السهلي لـ «الصباح الصحية»
والبصيري لـ «التدقيق البيئي»

دعوة املصلني لرّص الصفوف بدءًا من األحد

حنان عبداملعبود
عبدالكرمي العبداهللا

أصدر وزير الصحة 
د.خالد الســعيد قرارا 
بنقــل د.عبداللطيــف 
الــى وظيفة  الســهلي 
مديــر منطقة الصباح 
الصحية، وندب د.وليد 
الى وظيفة  البصيري 
مكتــب  ادارة  مديــر 

التدقيق البيئي.

أسامة أبو السعود

أصدر وكيــل وزارة األوقاف والشــؤون 
اإلســالمية املســاعد لقطاع املســاجد م.بدر 
العتيبي تعميما إداريا بشأن عودة التقارب 
بني املصلني وتطبيق االشــتراطات الصحية 

وذلك ابتداء من يوم األحد املقبل. 
وجاء في التعميم املوجه لألئمة واخلطباء 
وحصلت «األنباء» على نسخة منه، وبناء على 
قرارات مجلس الوزراء في جلســته االثنني 
املاضي بشأن االشتراطات الصحية احمللية، 

يرجى التفضل بااللتزام والتقيد مبا يلي: 
١) دعوة املصلني إلى تراص الصفوف، وسد 
اخللل في صلوات اجلمعة واجلماعة، وذلك 

اعتبارا من يوم األحد املوافق ٢٠٢٢/٢/٢٠.
٢) التأكيــد على جمهــور املصلني بضرورة 
االلتزام باالشتراطات الصحية التالية: (لبس 

الكمام، إحضار سجادة الصالة اخلاصة).
٣) حث غير املطعمني على التحصني من خالل 

أخذ اللقاحات املقررة.
٤) تكرار التنبيه بني احلني واآلخر على املصلني 

بضرورة االلتزام باالشتراطات الصحية.

د. وليد البصيري د. عبداللطيف السهلي

مصادر لـ «األنباء»: إعادة عمل اللجان الطبية التخصصية 
لالبتعاث للعالج باخلارج قبل منتصف مارس املقبل

حنان عبد املعبود

توقعت مصادر صحيــة أن يصدر قرار قبل 
منتصف مارس املقبل بإعــادة العمل في اللجان 
الطبية التخصصية لالبتعاث للعالج باخلارج بعد 
ايقاف مؤقت بسبب الظروف الصحية في مختلف 

دول العالم وخصوصا االوروبية منها منذ التاسع 
من شهر يناير املاضي، وربط ذلك باستقرار الوضع 

الصحي في دول العالج املبتعث لها املرضى. 
وقالت املصادر لـ«األنباء» ان اللجان ســتعود 
بشكل تدريجي في املستشفيات بعد جتهيز مواعيد 
انعقادها وحصر عدد املرضى احملول لهم من قبل 

سكرتارية اللجان، مشيرة الى ان هناك العديد من 
احلاالت مت ايقاف النظر بها بسبب كورونا وحاليا 

في انتظار اللجان متهيدا إلصدار قرار بشأنهم.
وذكرت املصــادر ان االبتعاث لم يتوقف منذ 
ايقاف عمل اللجان واســتثناء األمر على احلاالت 

الطارئة التي ال حتتاج الى تأخير.

انخفاض كبير في إصابات «كورونا» بتسجيل ١٥٠١ حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة أمس 
اخلميس تسجيل ١٥٠١ إصابة 
جديــدة بڤيــروس كورونــا 
املســتجد (كوفيــد- ١٩) فــي 
الساعات الـ ٢٤ السابقة ليرتفع 
بذلــك إجمالي عــدد احلاالت 
املسجلة في البالد إلى ٦٠٩٤٥٣.

وقال املتحدث باسم الوزارة 
د.عبداهللا السند إنه مت تسجيل 
٤٢٥٣ حالــة شــفاء ليرتفــع 
بذلــك إجمالي عــدد املتعافني 
إلى ٥٨٠٠٥٦، مبينا أن نسبة 
مجموع حــاالت الشــفاء من 

مجموع اإلصابات بلغت ٩٥٫٢٪.
وأوضــح الســند أنــه مت 
تسجل حالة وفاة جراء اإلصابة 
ليكون إجمالــي عدد احلاالت 
املســجلة ٢٥٢٥ حالــة، مبينا 
أن عــدد مــن يتلقــى الرعاية 
الطبيــة فــي أقســام العناية 
املركــزة بلغ ٨٨ حالة في حني 
بلغ املجمــوع الكلي للحاالت 
التي ثبتــت إصابتها والتزال 
تتلقى الرعاية الالزمة ٢٦٨٧٢ 
ووصل إجمالي عدد احلاالت في 
د.عبداهللا السندأجنحة (كوفيد- ١٩) إلى ٣٢٥.

عالج املواطنني واخلليجيني و«البدون» املتقاعدين من «الداخلية» على حساب الوزارة
امير زكي

 اصدر وزيــر الداخلية وزير الداخلية 
الشيخ أحمد املنصور قبل االستقالة قرار 
تضمن ان يكون عالح  املواطنني واخلليجيني 
والبدون املتقاعديــن من الداخلية على 

حساب الوزارة وفيما يلي نص القرار:

مادة ٢: يشرف على العالج داخل 
الكويت ادارة العالج باخلارج.

ويشرف على العالج في اخلارج 
مكاتب وزارة الدفاع، وفقا لالنظمة 
املتبعة والتي يتم االتفاق عليها مع 
وزارة الدفاع في هذا الشأن او املكاتب 
اخلاصــة املرخص لهــا القيام بأداء 
خدمات لهــذا الغرض املعتمدة لدى 

وزارة الداخلية.
مادة ٣: يكون العالج داخل الكويت 
وخارجها في املستشفيات واملراكز 

الصحية اخلاصة للفئات التالية:
١ـ  اعضاء قوة الشرطة وازواجهم 

واقاربهم من الدرجة االولى.
٢ـ  املوظفون املدنيون الكويتيون 
العاملــون فــي الــوزارة وازواجهم 

واقاربهم من الدرجة االولى.
٣ـ  من أصيب نتيجة تقدميه خدمة 
ألعضاء قوة الشرطة في سبيل اداء 

مهامهم.
٤ـ  طلبة اكادميية سعد العبداهللا 

للعلوم األمنية.
٥ـ  اعضاء قوة الشرطة واملدنيون 
الكويتيون املتقاعدون من منتسبي 

وزارة الداخلية.
٦ ـ ازواج وابنــاء اعضــاء قــوة 
الكويتيــني  واملدنيــني  الشــرطة 
املتقاعدين منتسبي وزارة الداخلية 
او املتوفون اثناء اخلدمة على أال يزيد 

عمر االبناء عن ٢١ عاما.
٧ ـ ازواج وابنــاء الشــهداء مــن 

منتسبي وزارة الداخلية ووالديهم.
٨ ـ اعضاء قوة الشرطة املنتهية 
خدمتهم لبلوغهم الســن القانونية 
او الســباب صحية مــن الكويتيني 
ومواطني دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربيــة ومن غير محددي 

اجلنسية.
الطبية: ُتشــكل  اللجنة  مادة ٤: 
بقــرار مــن وزيــر الداخليــة جلنة 
طبيــة متخصصــة تكــون مهامهــا 
واختصاصاتها وكل االمور واملسائل 
املتعلقة بهــا وفقا ملا هو منصوص 
عليه في هذا القرار على ان تتضمن 
اطباء متخصصني من داخل الوزارة او 
خارجها، يحدد عددهم وتخصصاتهم 
في القرار الصادر بتشكيل اللجنة.

ويكون ممثل ادارة العالج باخلارج 
عضوا ومقررا للجنة.

على ان تكــون مدة عمل اللجنة 
سنة واحدة قابلة للتجديد ملدد اخرى.
اللجنة  اختصاصــات  مــادة ٥: 
الطبية: دراسة وبحث طلبات العالج 
داخل الكويت وخارجها التي ترد من 
ادارة العالج باخلارج وتقدير مدى 
حاجتها لهذا العالج من عدمه داخل 

الكويت او خارجها.
٢ـ  دراسة وابداء الرأي الطبي في 
احلاالت والتقارير الطبية املعروضة 

عليها.
٣ ـ اســتدعاء املريــض اذا دعت 

الضرورة إلى ذلك.
٤ ـ حتويــل احلالــة املرضية او 
ملفها إلى اجلهات او املستشفيات او 
املراكز الصحية اخلاصة داخل الكويت 
او خارجها ألخذ الرأي الطبي بشأنها.
٥ـ  حتديد املدة التقديرية للعالج.
٦ ـ حتديــد مكان العالج ســواء 

داخل الكويت او خارجها.
٧ ـ تقديــر مــدى حاجة املريض 
للطبيب او املمــرض او كليهما معا 
ملرافقته اثناء رحلة العالج باخلارج.

٨ ـ تقديــر مــدى حاجة املريض 
لسرير او حاضنة على الطائرة.

٩ ـ النظر في االجازات املرضية 
العضاء قــوة الشــرطة او املدنيني 
العاملني في وزارة الداخلية للعالج 

داخل الكويت او خارجها.
١٠ ـ مدى حاجة املريض لتمديد 

فترة العالج.
١١ـ  مدى حاجة املريض الذي صدر 
له قرار لعالج معني او لعملية معينة 
وظهر عند العالج او العملية امراض 
اخرى يجب عالجها او التدخل الطبي 

السريع إلنقاذ حياته.
١٢ـ  يجــوز للجنة ان تقرر انهاء 
عــالج املريض بعــد االطــالع على 
التقارير الطبية املرسلة من الطبيب 

املعالج.
١٣ـ  أي اختصاصات اخرى تكلف 
بها اللجنة من قبل وزير الداخلية.

وللجنــة، في ســبيل مباشــرة 
اختصاصاتها، طلب كل املســتندات 
والتقارير للحاالت املرضية املعروضة 
عليها واستدعاء من تراه من االطباء 
املختصني لسماع آرائهم حول احلالة 

املرضية.
وفي جميع االحوال، يجوز للجنة 
ان تشــكل من بــني اعضائها او من 
غيرهم فريق عمل او اكثر بهدف اعداد 
الدراسات او التوصيات او التقارير 
او احللــول اخلاصة مبهــام اللجنة 
واختصاصاتها، كما يجوز لرئيس 
اللجنة ان يعهد إلى بعض اعضائها 
القيام مبهمة محددة متعلقة بأعمال 

واختصاصات اللجنة.
مادة ٦ :ال تنظر اللجنة في احلاالت 
التي سبق عرضها عليها ومت رفضها 
اال اذا قدم املريض تقارير طبية حديثة 
ومعتمدة نتيجة تطور احلالة املرضية 

عن احلالة التي سبق عرضها.
مادة ٧: جتتمــع اللجنة مرة في 
االسبوع على االقل بدعوة من رئيسها 

او بناء على طلب احد اعضائها، او 
كلما دعت احلاجــة إلى ذلك، وذلك 
لبحث احلاالت املعروضة على اللجنة 
او لبحث املوضوعات واملسائل التي 

تدخل في اختصاصاتها.
ويشترط لصحة اجتماع اللجنة 
حضــور ثلثي اعضائهــا على االقل 
على ان يكون مــن بينهم الرئيس، 
وتصــدر قــرارات اللجنــة بالعالج 
الصحي بأغلبية اعضائها احلاضرين، 
وعند التساوي يرجح اجلانب الذي 
فيه الرئيس، وتكون جلسات اللجنة 
ســرية ويحرر محضر لكل جلسة 
يخلــص فيه الرأي الطبي وســنده 
والتوصية بعالج املريض داخل دولة 
الكويت او بإرسال املريض للعالج 
باخلارج، وبلد االيفاد وعدد املرافقني 
عنــد احلاجة ومــدى االحتياج إلى 

طبيب وممرض او احدهما.
التي  احلــاالت املرضية  مادة ٨: 

تعالج داخل الكويت:
تعالــج احلــاالت املرضية التي 
حتتــاج العالج داخل دولة الكويت 
في املستشفيات او املراكز الصحية 
اخلاصة على نفقة الوزارة بعد صدور 
قرار من وزير الداخلية بالعالج وذلك 

وفقا للضوابط التالية:
١ـ  ال يستحق املريض او مرافقه 

صرف اي مخصصات مالية.
٢ ـ ال تتحمل الوزارة اي نفقات 

ملرافق املريض.
٣ ـ تتحمــل الــوزارة تكاليــف 
الغرفة العاديــة فقط للمريض في 
املستشــفيات او املراكــز الصحية 

اخلاصة.
٤ ـ ال تتحمــل الوزارة تقدمي اي 
عالج اضافــي للمريض اال مبوافقة 
اللجنة الطبية املختصة، وبناء على 
تقرير طبي من املستشفى او املركز 

الصحي اخلاص.
٥ـ  ال تتحمل الوزارة تكاليف اي 

خدمات طبية لعالج اقارب املريض 
او مرافقيه.

٦ـ  ال تقدم الوزارة اي عالج دوائي 
او اي جهاز طبــي بعد انتهاء فترة 
عالج املرضى باملستشفيات او املراكز 

الصحية اخلاصة داخل الكويت.
مادة ٩: ترســل فواتيــر تكاليف 
العالج الصحــي املعتمدة من ادارة 
املستشفى او املركز الصحي اخلاص 
مبعرفة مقدم الطلب إلى ادارة العالج 
باخلارج لتسويتها ماليا بالتنسيق 
مع اجلهة املختصة بوزارة الداخلية.

مادة (١٠): احلاالت املرضية التي 
ترسل للعالج باخلارج:

تعتبر احلاالت املرضية التالية 
من احلاالت التي يســتلزم عالجها 
باخلــارج عنــد تعذره داخــل دولة 
الكويت وبعد توصية اللجنة الطبية 

املختصة وهي:
١ - احلاالت التي ليس لها عالج 

متوافر داخل دولة الكويت.
٢ - تصحيــح احلاالت احلرجة 

للعمود الفقري.
٣ - حاالت مرض القلب وتشابك 

األوعية الدموية اخللقي.
٤ - احلاالت املزمنة التي تؤثر 

على أجزاء اجلسم.
٥ - زراعة األعضاء.

٦ - حــاالت اإلصابــات البليغة 
الناجمة عن احلوادث اجلسيمة وما 

يترتب عليها من مضاعفات.
٧ - حاالت السرطان واجلراحة 

واالورام واالعصاب.
٨ - اي حالة مرضية ترى اللجنة 

عالجها باخالرج.
٩ - االصابــات اثنــاء العمل او 

بسببه.
وتختص اللجنة الطبية بتقدير 
مــدى توافــر احلاالت املشــار اليها 
اعاله من عدمه في الطلبات املقدمة 
اليها، وتقدير مدى احلاجة للعالج 

باخلارج او داخل دولة الكويت في 
املستشــفيات او املراكــز الصحية 

اخلاصة.
مادة (١١): تكون اجراءات االيفاد 

للعالج في اخلارج وفقا ملا يلي:
اوال: تقدمي الطلبات:

حتــال او تقــدم جميــع طلبات 
العالج في اخلارج الى ادارة العالج 
باخلارج على ان ترفق بها املستندات 

اآلتية:
أ - صورة عــن البطاقة املدنية 
وهويــة العمل ملقدم الطلب (عضو 

قوة الشرطة - مدني).
ب - احــدث التقاريــر الطبيــة 
الثابتة بها تشخيص احلالة املرضية، 
بحيث ال يتجاوز تاريخها مدة ثالثة 

اشهر من تاريخ صدورها.
ج - مــا يفيد صلة الزوجية او 

القرابة للمريض املطلوب عالجه.
د - تعهد موقع من املريض - او 
من ميثله قانونا - يقر فيه بأنه اطلع 
على قواعد وإجراءات االيفاد للعالج 
وأنه يلتزم بها في حال املوافقة على 

طلبه.
هـ - كافة املستندات االخرى التي 
ترى ادارة العالج باخلارج ضرورة 

تقدميها.
وحتيــل ادارة العــالج باخلارج 
جميع طلبــات العالج بعد تدقيقها 
للعرض على اللجنة الطبية املختصة.
ثانيا: بعد صدور قرار االيفاد:

١ - يتم مخاطبة اجلهات املعنية 
بشأن تذاكر السفر.

٢ - إخطــار جهــة العمل التابع 
لها املوفد.

٣ - مخاطبــة اجلهــة املعنيــة 
باالشــراف على العالج في اخلارج 
التخــاذ ما يلــزم وفقا ألحــكام هذا 

القرار.
ثالثــا: اجــراءات الســفر: يتبع 
بشأن سفر املوفد للعالج باخلارج 

االجراءات اآلتية:
أ - يحدد تاريخ الســفر من قبل 
اجلهة املشرفة على العالج للمريض 

مع الطبيب املعالج.
ب - بعد تسلم املوفد لتذاكر السفر 
عليه مراجعة ادارة العالج باخلارج 
مصطحبــا معه التذاكر ألخذ صورة 
عنها وذلك ليتسنى مخاطبة املكتب 
املختــص باخلارج إلبالغــه بتاريخ 
الوصول لتحضير التجهيزات الالزمة 

الستقبال احلالة املرضية.
ج - في احلاالت التي يتعذر فيها 
احلصول على حجز تذاكر السفر في 
املوعد احملدد ســواء فــي الذهاب او 
العودة ميكن للموفدين احلجز على 
اية خطوط طيران اخرى بالتنسيق 

مع اخلطوط اجلوية الكويتية.
املالية: يتم  رابعا: املخصصــات 
صرف املخصصــات املالية اليومية 
وفقا ملا هو معمول به بوزارة الصحة 
بناء علــى كتاب وصــورة من قرار 
االيفاد ترسله ادارة العالج باخلارج 
للجهة املشرفة على العالج في اخلارج 
يحدد به تاريخ بدء الصرف، على ان 
تصرف املخصصات املالية للمريض 
واملرافقني قبل موعد بدء العالج بيوم 
واحد فقط للحاالت املرســلة للدول 
العربيــة واآلســيوية واالوروبيــة، 
ويســتمر الصرف الى مــا بعد آخر 
موعد النتهاء العالج بيوم واحد فقط.

اما بالنسبة للحاالت املرسلة لباقي 
الدول فيكون الصرف قبل بدء العالج 
بيومني وبعد انتهاء العالج بيومني، 
ويكون الصرف في نفس يوم الوصول 
في حاالت الدخول املباشر للمستشفى 
في بلد العالج، وترســل نسخة الى 
اجلهة املختصة بالوزارة للمتابعة.

في آخر قرار أصدره الشيخ أحمد املنصور قبل تقدميه استقالته 
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