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وزارة الصحة االسرائيلية تُصادق على
 8ادوية جتريبية حملاربة كورونا
صادقت وزارة الصحة  ،في األيام األخيرة ،وفي خطوة سريعة
وغير عادية على أدوية  8لم يتم اختبارها سابقا ،ولم توافق
عليها إدارة الغذاء وال��دواء األمريكية أو االوروبية  ،ومن بني
األدوي��ة اجل��دي��دة :مضاد فيروسات ضد اإليبوال واإلنفلونزا
واإليدز.
يشار الى ان مدير عام وزارة الصحة موشيه بار سيمان طوف،
ص��ادق على االدوي���ة احملتملة حمل��ارب��ة ف��ي��روس ك��ورون��ا ،على
أمل تقليل مدة الشفاء ،ومنع املضاعفات  ،والتعافي بسرعة .
وتستند املوافقة على جتربة هذه االدوية في أنحاء العالم.

وت��أم��ل اس��رائ��ي��ل وغ��ي��ره��ا م��ن دول ال��ع��ال��م ،ان ي��ك��ون أح��د
ه��ذه األدوي���ة الثمانية ه��و ال��ع�لاج ال��ذي سيوقف ه��ذا ال��وب��اء.
وتفيد م��راس��ل��ة صحيفة ب��ان��ورام��ا ان عملية امل��ص��ادق��ة على
استعمال ادوية جديدة  ،عادة ما تكون طويلة ج ًدا وقد تستغرق
عا ًما أو أكثر.
وكشرط مسبق للموافقة على دواء في إسرائيل ،عادة ما تطلب
وزارة الصحة موافقة إدارة الغذاء والدواء األمريكية (،)FDA
وه���ي الهيئة األك��ث��ر ص��رام��ة ف��ي ال��ع��ال��م إلص����دار ال��ش��ه��ادات
للعقاقير  ،أو موافقة وكالة األدوية األوروبية.

اجلبهة الداخلية تطلق مركز
معلومات مشترك حول كورونا
مع جنمة داود احلمراء

موظفون في املركز املشترك
افتتحت قيادة اجلبهة الداخلية ،مطلع األسبوع ،مركز معلومات مشترك مع
جنمة داود احلمراء ،هدفه تعزيز الر ّد بالنسبة ملوضوع الكورونا .
مت جتنيد نحو 100
وبحسب ما جاء في بيان صادر عن اجليش ّ ":
جندي احتياط ،الّذين بدأوا بتشغيل املركز ،واملُع ّد ملن يتواجد في احلجر
املنزلي ،ومصاب بأعراض املرض ،مثل درجة حرارة فوق الـ  38درجة،
قحة أو ضيق تنفس ".
ّ
وميكن التوجه ملركز املعلومات عن طريق االتصال بالرقم  101التابع
لنجمة داود احلمراء.
يعمل امل��رك��ز  24ساعة ف��ي ال��ي��وم على ي��د موظفي جنمة داود احل��م��راء،
وجنود قيادة اجلبهة الداخلية في اخلدمة النظامية واالحتياط .

أزمة فيروس كورونا :إسرائيل
تدخل مجموعات فحص إلى غزة

فحوصات في طريقها الى قطاع غزة
أفاد الناطق بلسان وحدة تنسيق أعمال احلكومة في املناطق الفلسطينية
في بيان له أنه " بتوجيه من وزير األمن نفتالي بينت ،أدخلت وحدة تنسيق
أعمال احلكومة في املناطق الفلسطينية بقيادة امليجر جنرال كميل أبو ركن،
إلى قطاع غزة ،عبر معبر إيريز ،حوالي  200مجموعة فحص لتشخيص
فيروس كورونا ".
وأضاف الناطق بلسان الوحدة  ":هذا جزء من سلسلة جهود تقوم الوحدة
بدعمها وريادتها خالل الشهر املاضي للحد من انتشار فيروس كورونا في
السلطة الفلسطينية ومنع انتشاره في قطاع غزة" .
من جانبه ،قال امليجر جنرال كميل أبو ركن " :الفيروسات واألمراض ليس
لها حدود  -وبالتالي منع انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة والقضاء
على تفشيه في مناطق الضفة الغربية هما مصلحة إسرائيلية رئيسية .إن
مثل هذا التفشي ميكن أن يعرض صحة سكان دولة إسرائيل للخطر" .
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