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وزير »الصحة« يعلن حصول مركز اإليكمو في 
»العدان« على جائزة ذهبية من »االيلسو« العاملية

أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور 
باسل الصباح حصول مركز اإليكمو 
ف��ي مستشفى ال��ع��دان على جائزة 
ال��ت��م��ي��ز ال��ذه��ب��ي ف��ي دع���م احل��ي��اة 
 GOLD LEVEL( خ��ارج اجلسم
 CENTRE OF EXCELLENCE
AWARD( التي متنحها منظمة 
)االيلسو( العاملية لدعم احلياة خارج 

اجلسم للمراكز املتميزة.
وق��ال ال��وزي��ر الصباح ل� )كونا( 
أم��س السبت: إن خدمة دع��م احلياة 
خارج اجلسم تعد من أحدث التقنيات 
احلديثة بالعناية املركزة التي تقدم 
للمرضى الذين يعانون فشال شديدا 
في اجلهاز التنفسي أو القلبي وتتمثل 

بتوفير رئ��ة وقلب صناعي خ��ارج 
اجلسم يتم توصيله باملريض عن 

طريق قسطرات دقيقة.
وأوض���ح أن ه��ذه اجل��ائ��زة تقدم 
للمراكز التي تظهر إجنازات استثنائية 
في رعاية املرضى باستخدام مقاييس 
عالية اجل��ودة باإلضافة إلى التميز 

بالتدريب والتعليم املستمر. 
ولفت إل��ى أن��ه مت التحضير لنيل 
ه��ذه اجل��ائ��زة على م��دى 3 سنوات 
من خالل جلنة )اإليكمو( في وزارة 
الصحة والتي يرأسها الدكتور محمد 
ج��اس��م اخلشتي وال��وك��ي��ل املساعد 
لشؤون التخطيط واجل��ودة وبدعم 

كامل من الوزارة. 

وبينّ أنه مت من خالل هذه اللجنة 
توفير جميع املستلزمات واألجهزة 
اخل��اص��ة بتقدمي اخل��دم��ة للمرضى 
على أع��ل��ى مستوى ب��اإلض��اف��ة إلى 
إعداد وتطبيق العديد من السياسات 
وب���روت���وك���والت ال��ع��الج اخل��اص��ة 

ملرضى )اإليكمو(. 
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال وك��ي��ل وزارة 
ال��ص��ح��ة ال��دك��ت��ور مصطفى رض��ا 
في تصريح مماثل: إن فريقا مدربا 
ومتعدد التخصصات يقوم بتقدمي 
ه���ذه اخل��دم��ة ع��ل��ى أع��ل��ى مستوى 
مشيرا في الصدد إل��ى إقامة ورش 
عمل متعددة ب��إش��راف م��درب��ي من 
مراكز عاملية لعدد كبير من األطباء 

وامل��م��رض��ي وال��ف��ن��ي��ي ب��اإلض��اف��ة 
إل���ى أخ��ص��ائ��ي��ي ال��ع��الج الطبيعي 

والتغذية.
وأض��اف رضا أنه مت أيضا تأهيل 
ال��ك��وادر احمللية كمدربي محليي 
للقيام بالتدريب ال��الزم املبني على 
ب��رام��ج ممنهجة وت��دري��ب��ات عملية 
باستخدام نظام احملاكاة الذي ساعد 
على التوسع في هذه اخلدمة خارج 
مستشفى العدان ليشمل مستشفى 
األميري ومستشفى جابر عن طريق 

تأهيل أعضاء جدد في فريق اإليكمو.
وأوض���ح أن��ه مت خ��الل السنوات 
الثالث السابقة تدريب أكثر من 110 
أع��ض��اء ف��ي ف��ري��ق اإلي��ك��م��و  وال��ذي 

يتضمن 30 طبيبا و50 ممرضة و20 
أخصائي ع��الج طبيعي و10 فنيي 

إرواء قلب صناعي.
يذكر أن جائزة التميز الذهبي لدعم 

احلياة خ��ارج اجلسم تصنف مركز 
اإليكمو الكويتي كواحد من خمسة 
مراكز فقط حتصل على هذه اجلائزة 
من أصل 44 مركزا في منطقة جنوب 

غ��رب آس��ي��ا وإف��ري��ق��ي��ا كما تصنفه 
كواحد من 150 مركزا على مستوى 
العالم من أصل ما يقارب 1000 مركز 

عاملي يقدم هذه اخلدمة.

الشيخ الدكتور باسل الصباح خالل استقباله مسؤولي مركز اإليكمو في مستشفى العدان
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أكد وزير التربية ووزي��ر التعليم العالي 
الدكتور سعود احلربي حرصه على تنفيذ 
توصيات أعضاء مجلس األمة بشأن القضايا 
التعليمية املختلفة التي استلمها رسميا 

األسبوع املاضي.
وق��ال احلربي في تصريح صحفي على 
ه��ام��ش اجتماعه أم��س السبت م��ع وك��الء 
ال���وزارة املساعدين في مختلف القطاعات 
إن )التربية( تسعى خ��الل الفترة القليلة 
املقبلة إلى تنفيذ التوصيات املشار إليها مثل 
االستعجال بتسكي الوظائف اإلشرافية 
الشاغرة ونقل املنصة التعليمية من النطاق 

التجاري إلى النطاقات احلكومية.
وأش��ار إلى حرص ال��وزارة على استيفاء 
ك��ل املعايير الصحية ف��ي اخلطة الشاملة 
للدراسة التي ستعرض على مجلس الوزراء 
خالل األسبوع املقبل مشددا على أن الهدف 
األساسي للجميع احلفاظ على صحة األبناء 
الطلبة وأعضاء الهيئتي التعليمية واإلدارية 

وكافة املنتسبي.
ولفت إلى االستعانة بأساتذة جامعة 
ال��ك��وي��ت املتخصصي ف��ي نظم وتقنية 

املعلومات إلعادة بناء إدارة نظم املعلومات 
وتطوير البنية التحتية واستكمال أعمال 
اإلع��داد للتعليم االلكتروني والتعليم عن 
بعد وذل���ك بالتعاون م��ع القائمي على 
امل��ش��روع حاليا في ال���وزارة الذين بذلوا 

جهودا حثيثة إلجناحه.
وبينّ أنه مت اتخاذ خطوات جادة الستكمال 
أح��د امل��ش��روع��ات اإلستراتيجية املتوقفة 
وه��و رب��ط م��دارس ال���وزارة بشبكة األلياف 
الضوئية وذلك من خالل التنسيق والتعاون 
م��ع وزارة امل��واص��الت آم��ال أن يتم إجن��از 
املشروع الذي من شأنه إح��داث نقلة نوعية 
في الوزارة وتشغيله قبل بدء العام الدراسي 

.2021-2020
وأفاد احلربي أن الوزارة تسعى كذلك إلى 
توفير اخلدمات )أون الين( وإنشاء تطبيقات 
إلكترونية تسهل على املوظفي إج���راءات 
املراجعات وإجن��از املعامالت إلكترونيا في 
جميع اإلدارات، الفتا إلى ضرورة االستفادة 
من جميع اإلمكانات التقنية والفنية والسواعد 

والكفاءات الوطنية املتاحة.
وأكد التزامه بتوجيهات مجلس ال��وزراء 
اخلاصة بترشيد اإلنفاق واقتراحات وزارة 
املالية ف��ي ه��ذا ال��ش��أن ومنها إل��غ��اء عقود 
السيارات واملستشارين باستثناء العاملي 
على أنظمة )IT( وتخفيض عقود النظافة 

والضيافة وغيرها. 

أكد حرص الوزارة على تنفيذ توصيات أعضاء مجلس األمة بشأن القضايا التعليمية

احلربي: »التربية« تعمل على استيفاء كل 
املعايير الصحية في اخلطة الشاملة للدراسة 

د. سعود احلربي

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس 
السبت تسجيل 478 إصابة جديدة مبرض 
ك��ورون��ا املستجد )كوفيد - 19( خالل 
ال24 ساعة قبل املاضية، ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احل��االت املسجلة في البالد 
إل���ى  54058 ح��ال��ة فيما مت تسجيل 3 
حاالت وفاة إثر اصابتها باملرض، ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة حتى أمس 

386 حالة.
وق��ال املتحدث الرسمي باسم ال��وزارة 
الدكتور عبدالله السند ل� )كونا(: إن من 
بي احلاالت السابقة التي ثبتت إصابتها 
ح��االت مخالطة حل��االت تأكدت إصابتها 
وأخ��رى قيد البحث عن مصدر العدوى 
وفحص املخالطي لها.وأوضح السند أن 
حاالت االصابة ال 478 السابقة تضمنت 
310 ح��االت ملواطني كويتيي بنسبة 
بلغت 85ر64 في املئة و168 حالة لغير 

الكويتيي بنسبة 15ر35 في املئة. 
وأض���اف أن املصابي حسب املناطق 
الصحية ج���اؤوا ب��واق��ع )204 ح��االت 
مبنطقة األحمدي الصحية( و)93 حالة 
مبنطقة اجلهراء الصحية( و)90 حالة 
مبنطقة الفروانية الصحية( و)53 حالة 
مبنطقة العاصمة الصحية( و)38 حالة 

مبنطقة حولي الصحية(.
وعن أعلى املناطق السكنية من حيث 
تسجيل اإلصابة بالفيروس ذكر أنها جاءت 
ب��واق��ع )25 حالة مبنطقة الصباحية( 
و)25 حالة مبنطقة الرقة( و)24 حالة 
مبنطقة الصلبية( و)22 حالة مبنطقة 
الظهر( و)21 حالة مبنطقة جابر العلي( 

و)19 حالة مبنطقة القصور(.
ولفت إل��ى أن ع��دد من يتلقى الرعاية 
الطبية في العناية املركزة بلغ 150 حالة 
ليصبح ب��ذل��ك امل��ج��م��وع ال��ك��ل��ي جلميع 
احل����االت ال��ت��ي ثبتت إص��اب��ت��ه��ا مب��رض 

)كوفيد 19( وم��ا زال��ت تتلقى الرعاية 
الطبية الالزمة 9711 حالة.

وحول مراكز احلجر الصحي املؤسسي 
فقد بلغ مجموع م��ن أنهى فترة احلجر 
الصحي املؤسسي اإلل��زام��ي خ��الل ال24 
ساعة قبل املاضية 13 شخصا بعد القيام 
بكل اإلج��راءات الوقائية والتأكد من خلو 
جميع العينات م��ن ال��ف��ي��روس على أن 
يستكملوا م��دة ال تقل ع��ن 14 يوما في 
احلجر الصحي املنزلي اإللزامي اعتبارا من 

تاريخ مغادرة مركز احلجر املؤسسي.
وب��ينّ السند أن عدد املسحات التي مت 
القيام بها خالل ال24 ساعة قبل املاضية 
بلغ 2495 مسحة مشيرا إلى أن مجموع 

الفحوصات بلغ 429501 فحصاً.
وج��دد دع��وة املواطني واملقيمي إلى 
مداومة األخ��ذ بكل سبل الوقاية وجتنب 
مخالطة اآلخرين واحل��رص على تطبيق 
إستراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة 
احل��س��اب��ات ال��رس��م��ي��ة ل����وزارة الصحة 
واجلهات الرسمية في الدولة لالطالع على 
اإلرش��ادات والتوصيات وكل ما من شأنه 

املساهمة في احتواء انتشار الفيروس.
وك��ان��ت وزارة الصحة الكويتية قد 
أعلنت أم��س ش��ف��اء 747 إص��اب��ة خالل 
ال24 ساعة قبل املاضية ليبلغ مجموع 
عدد حاالت الشفاء من مرض )كوفيد 19( 

34961 حالة.

 34961 747 إصابة ترفع حاالت املتعافني إلى  شفاء 

478 إصابة جديدة »الصحة«: 
3 حاالت وفاة 19« وتسجيل  بـ »كوفيد 

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

الغمالس: إعادة فحص 
العمالة ومتداولي األغذية 

بنظام احلجز اإللكتروني 
بدءًا من اليوم

أعلن مدير إدارة الصحة العامة الدكتور فهد 
الغمالس أمس السبت إعادة تشغيل خدمات فحص 
العمالة الوافدة ومتداولي األغذية والفئات األخرى 
بنظام احلجز االلكتروني املسبق اعتبارا من اليوم 

األحد.  
 وأضاف الغمالس في تصريح ل� )كونا( أن تقدمي 
طلب الفحص سيكون وف��ق احلجز املسبق على 
موقع وزارة الصحة حيث سيقوم النظام بتحديد 
مركز الفحص بصورة آلية تبعا لعنوان الكفيل أو 

الشركة.  
 وأوض��ح أن��ه بعد ذل��ك يقوم صاحب املعاملة 
بإدخال بيانات طالب الفحص واألشخاص الذين 
يرغب ف��ي فحصهم واختيار املواعيد واألوق���ات 
املتاحة واملناسبة وبعدها ستظهر قائمة حتتوي 

على املستندات املطلوبة حسب نوع املعاملة.  
 وأشار إلى أن النظام االلكتروني يقوم بتوفير 
ال��رم��ز الشريطى )ب��ارك��ود( ال��ذي ميكن صاحب 
املعاملة من إظهاره للموظفي خالل الزيارة والذي 
تتم قراءته عند الدخول إلى مركز الفحص للتأكد 
من هوية طالب الفحص وااللتزام باملوعد ما مينع 

االزدحام واالحتكاك بي املراجعي.  
 وأف��اد بأن وزارة الصحة ستوفر خدمة فحص 
العمالة الوافدة من خالل أربعة مراكز لتغطية جميع 
محافظات الكويت وهي مركز فحص العمالة مبنطقة 
الشويخ خلدمة محافظتى العاصمة وحولي ومركز 
فحص صبحان خلدمة محافظة الفروانية ومركز 
فحص الفحيحيل خلدمة محافظة األحمدى ومركز 

فحص اجلهراء خلدمة قاطنى محافظة اجلهراء.
وقال: إنه مت تخصيص الفترة الصباحية للعمل 
باملراكز لفحص فئات العمالة املنزلية وااللتحاق 
بعائل والفترة املسائية لفحص العاملي بالشركات 
أما بالنسبة خلدمة فحص متداولي األغذية فهي 

متوفرة فى املركز اخلاص بها فى منطقة الشرق. 
  وشدد الغمالس على ضرورة التزام كل مراكز 
العمل بإدارة الصحة العامة باالحترازات الوقائية 
لفيروس )كوفيد – 19( م��ن حيث قياس درج��ة 
احل��رارة عند املدخل وع��دم السماح ملن ال يرتدي 
الكمام الطبي بالدخول وإتباع اشتراطات التباعد 
االجتماعي )مسافة مترين بي املراجعي( إضافة 

إلى التعقيم الدوري للمقاعد واألسطح واألجهزة.

أعلن رئيس مجلس إدارة احلملة 
الوطنية للتوعية مبرض السرطان 
)ك����ان( ال��دك��ت��ور خ��ال��د الصالح 
عن انطالق حملة )كلنا الكويت( 
لتعقيم املقار واجلهات احلكومية 
واخلاصة كمبادرة تطوعية يقوم 
بها فريق تطوعي متخصص من 
احلملة. وقال الصالح في تصريح 
ص��ح��ف��ي أم���س ال��س��ب��ت: إن ه��ذه 
امل��ب��ادرة التطوعية التي تقدمها 
)ك����ان( خل��دم��ة املجتمع ي��ت��م من 
خاللها استخدام املعدات اخلاصة 
مع أخذ احتياطات األمن والسالمة 
س��واء كان للمسؤولي والعاملي 
في املكان أو القائمي على تنفيذ 
مهمة التعقيم. وأضاف أن االنطالقة 

كانت من محافظة األحمدي في كل 
من مخفر الظهر ومخفر فهد األحمد 
الذين تعاونوا بدورهم مع فريق 
التعقيم ال��ذي ساند رج��ال وزارة 
الداخلية مبواجهة فيروس كورونا 

املستجد.
وأش���ار إل��ى اس��ت��م��رار الفريق 
بالتنقل بي احملافظات عبر مركبة 
مجهزة بجميع أج��ه��زة التعقيم 
وبطاقم اجتاز العديد من الدورات 
وم��ؤه��ل��ي للتدخل باإلسعافات 
األولية والتعقيم وإنعاش القلب 
الرئوي مؤكدا حرص احلملة على 
حتفيز العمل التطوعي واستغالل 
الطاقات الشبابية من أبناء الوطن 

في خدمة الكويت.

»كان« تطلق حملة »كلنا للكويت« 
لتعقيم املقار احلكومية واخلاصة

»التعريف باإلسالم« تستعد 
لتنفيذ مشروع األضاحي داخل 

الكويت كعادتها السنوية
يعد مشروع األض��اح��ي واح��داً 
من أه��م املشاريع املوسمية التي 
حت��رص جلنة التعريف باإلسالم 
ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا  داخ����ل ال��ك��وي��ت، 
ويستفيد منه آالف املهتدين اجلدد 
واجلاليات املسلمة ضيوف دولة 

الكويت.
وقال مدير عام جلنة التعريف 
ب����اإلس����الم ب���اإلن���اب���ة ع��ث��م��ان 
الثويني: إن مشروع األضاحي 
ه���ذا ال���ع���ام مي���ر ع��ل��ي��ن��ا  وس��ط 
ظروف استثنائية صعبة تتطلب 
منا ج��ه��وداً خاصة فيما يتعلق 
باستقبال التبرعات وم��راح��ل 
التنفيذ والتوزيع،  حيث نحرص 
على تطبيق قرارات وزارة الصحة 
ب��ض��رورة التباعد االجتماعي 

حرصاً على سالمة اجلميع.
وأض��اف: قامت اللجنة بدورها 
بتجهيز ق��وائ��م ب��أس��م��اء وأع���داد 
املهتدين اجلدد واجلاليات املسلمة 
امل��س��ت��ف��ي��دة م��ن امل���ش���روع بكافة 
مناطق الكويت م��ن اجل��ه��راء إلى 
الوفرة  ونسعى هذا العام 1441 
ه�����  لتوزيع ع��دد 250 أضحية 
داخ��ل الكويت يستفيد منها أكثر 
م��ن 2000 شخص ، حيث يبلغ 
سعر األض��ح��ي��ة للضأن العربي 
100 دينار و االسترالي 70 دينار  
والهجي 85 دينار ، مبينا أن اللجنة 
حت��رص على اخ��ت��ي��ار األض��اح��ي 
امل��ط��اب��ق��ة للشريعة اإلس��الم��ي��ة 
اخلالية م��ن العيوب والصاحلة 

لالستخدام األدمي.


