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746 حالة و133 في »العناية املركزة« شفاء 

9 حاالت وفاة 686 إصابة جديدة  بـ »كورونا« و  الصحة: 
أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس، تسجيل 686 
إصابة جديدة بفيروس كورونا املستجد )كوفيد 19( 
خالل ال24 ساعة قبل املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املسجلة في البالد إلى 116832، في حني 
مت تسجيل تسع ح��االت وف��اة إث��ر إصابتها باملرض 
ليصبح مجموع حاالت الوفاة املسجلة حتى أمس 710 

حاالت.
وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور 
عبدالله السند ل� )ك��ون��ا(: إن ع��دد من يتلقى الرعاية 
الطبية ف��ي أق��س��ام العناية امل��رك��زة بلغ 133 حالة، 
ليصبح بذلك املجموع الكلي جلميع احلاالت التي ثبتت 
إصابتها مبرض )كوفيد 19( وما زالت تتلقى الرعاية 
الطبية الالزمة 7516 حالة. وأشار السند إلى أن عدد 
املسحات التي مت القيام بها خ��الل ال24 ساعة قبل 
املاضية بلغ 6002 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات 
834167 فحصا.وجدد الدعوة الى املواطنني واملقيمني 
مل��داوم��ة األخ���ذ بكل سبل ال��وق��اي��ة وجت��ن��ب مخالطة 
اآلخرين واحل��رص على تطبيق إستراتيجية التباعد 
البدني، موصياً بزيارة احلسابات الرسمية ل��وزارة 
الصحة واجلهات الرسمية في الدولة لالطالع على 
اإلرش��ادات والتوصيات وكل ما من شأنه املساهمة في 

احتواء انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس، شفاء 746 إصابة 
خ��الل ال24 ساعة قبل املاضية، ليبلغ مجموع عدد 

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمسحاالت الشفاء 108606 حالة.

العلي سالم  معسكر  توسعة  تفقدا  و»احلرس«  »الدفاع«  وكيال 
استقبل وكيل احلرس الوطني الفريق الركن 
مهندس هاشم ال��رف��اع��ي، وكيل وزارة الدفاع 
باإلنابة الشيخ فهد جابر العلي الصباح في 
معسكر سمو الشيخ سالم العلي ، واستمعا إلى 
إيجاز عن توسعة معسكر الشيخ سالم العلي 

والبنية التحتية.
ورح��ب وكيل احل��رس الوطني بوكيل وزارة 
الدفاع باإلنابة، ونقل له حتيات القيادة العليا 
للحرس الوطني ممثلة بسمو الشيخ سالم العلي 
الصباح رئيس احلرس الوطني، مؤكدا احلرص 
على تطوير البنية التحتية ملعسكرات ومنشآت 
احل��رس الوطني لتالئم خطط التطوير احلالية 
املستقبلية، مشيدا باجلهود املبذولة في تنفيذ 
امل��ش��روع ونسبة اإلجن���از احملققة وف��ق اخلطة 

املوضوعة.
من جانبه، أشاد وكيل وزارة الدفاع باإلنابة 
بجهود ض��ب��اط احل���رس ال��وط��ن��ي امل��ب��ذول��ة في 
تنفيذ املشروع، معربا عن سعادته مبا راه من 
إجناز، وثقته في قدرتهم على إجنازه وفق أحدث 

املتطلبات واملواصفات العاملية.
وحضر اجلولة املعاون لإلسناد اإلداري في 
احل��رس الوطني العميد مهندس عصام نايف 

عصام وعدد من الضباط.

العلي: نسبة إصابة النساء 
في الكويت بهشاشة العظام 

مرتفعة عامليًا 
أع��ل��ن��ت ال��راب��ط��ة الكويتية 
لهشاشة العظام أم��س، مواصلة 
جهودها التوعوية مبرض هشاشة 
العظام مشيرة في هذا الصدد الى 
أن نسبة االصابة بهذا املرض بني 
النساء في الكويت هي من النسب 

العالية عاملياً.
ج��اء ذل��ك في تصريح رئيسة 
وحدة الغدد الصماء باملستشفى 
األميري ورئيس الرابطة الكويتية 
لهشاشة العظام الدكتورة نادية 
العلي ل� )كونا( مبناسبة اليوم 
العاملي لهشاشة العظام ال��ذي 
يصادف في 20 أكتوبر من كل عام.

وبينت العلي أن 35 باملئة من 
النساء فوق سن اخلمسني يعانني 
من امل��رض والكسور بينما تبلغ 
نسبة الرجال 20 باملئة، الفتة إلى 
أن مخاطر اإلصابة باملرض تكمن 
ف��ي الكسور ال��ت��ي ترتفع نسبة 
اإلصابة بها في الكويت عنها في 
ال���دول امل��ج��اورة خ��اص��ة كسور 

الورك والفخذ.
وأضافت أن الكسور الناجمة 
عن هشاشة العظام ميكن أن تشكل 

خطرا على احلياة وأن تتسبب باإلعاقة على املدى الطويل.
 وأشارت إلى أن الوقاية من مضاعفات هشاشة العظام تعتمد على ركيزتني أساسيتني أوالهما 
االلتزام بنمط حياة صحي في جميع املراحل العمرية والثانية الكشف املبكر عن هشاشة العظام 

وخاصة لألشخاص الذين ميلكون عوامل خطورة لالصابة باملرض.
وأكدت استمرار الرابطة بوضع استراتيجية للكشف وعالج املرض والتي بدأتها منذ عام 2009 

وذلك لتوحيد طرق التشخيص والعالج بني األطباء.
وذكرت أن مرض هشاشة العظام يعد من أكثر املشكالت الصحية شيوعا في العالم فتبعا للمؤسسة 
الدولية لهشاشة العظام يوجد حوالي 200 مليون شخص مصاب بهذا املرض وهو السبب الرئيسي 
لكسور العظام لدى 9ر8 مليون شخص سنويا ففي دول عدة تتعرض امرأة من بني ثالث نساء ورجل 

من بني خمسة رجال فوق سن اخلمسني لالصابة بالكسور الناجتة عن هشاشة العظام. 
وقالت: إن اإلحصاءات الدولية تشير الى أن 80 باملئة من األشخاص الذين يتعرضون لكسور 
بسبب هشاشة العظام لم يتم تشخيصهم ولم يتلقوا العالج من قبل لذا فهذا املرض يعرف باسم 

)املرض الصامت(.
وأضافت العلي أن الرابطة حرصت في األعوام املاضية على إقامة أنشطة مفتوحة للجمهور يتم 
فيها تقدمي استشارات طبية في مجاالت هشاشة العظام والتغذية اضافة الى استشارات في تقييم 
الوقوف واملشي والتوازن، فضالً عن تقدمي فحوصات ملعرفة سماكة العظم باستخدام جهاز سونار 

للقدم.
وتابعت أنه نظراً للظروف االستثنائية التي يتعرض لها العالم بسبب جائحة )كوفيد - 19( 
ستقوم الرابطة الكويتية لهشاشة العظام هذا العام بحملة توعوية عن طريق بث فيديوهات قصيرة 
ورسائل توعية عن طريق وسائل التواصل االجتماعي للتعريف بهذا املرض وطرق الوقاية منه كما 

ستقام محاضرة افتراضية تثقيفية للجمهور مساء يوم الثالثاء 10 نوفمبر.
 ودعت إلى متابعة حسابات الرابطة على وسائل التواصل االجتماعي kopskuwait لتحقيق 

االستفادة املرجوة والوقاية من مخاطر الهشاشة. 

د. نادية العلي
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