
االربعاء 10 مارس 2010   15محليات
مستشفى الراشد يستقبل الطبيب 
الزائر البروفيسور وولف جانج برجلر

يتشرف مستشفى الراش���د الرائد األول لرعاية العائلة بزيارة 
البروفيسور أملاني اجلنسية وولف جاجن برجلر وهو طبيب زائر 
متخص���ص في جراحة األن���ف واألذن واحلنجرة، ومتخصص في 
اجلراحات املتقدمة في األنف واألذن واحلنجرة وايضا في مش���اكل 
توقف التنفس اثناء النوم وهو عضو في اجلمعية األملانية لألنف 
واألذن والرأس والرقبة وعضو في األكادميية األميركية جلراحة األنف 
واألذن والرأس والرقبة وعضو في اجلمعية االسبانية لألنف واألذن 
واجلمعية األملانية جلراحة األورام واجلمعية األملانية لقاع اجلمجمة 

وعضو مؤسس في جمعية األنف واألذن واحلنجرة باستونيا.
البروفيس���ور متخصص في اجلراحات امليكروسكوبية مبهارة 
عالية للحنجرة واألحبال الصوتية باس���تخدام الليزر وجراحات 
األنف واجليوب األنفية باملناظي���ر واملوجات الصوتية وجراحات 
الغدد اللعابية والغدد اللمفاوية وأورام الرأس والرقبة وكذلك في 
جراحات األذن الوس���طى وعظيمات األذن الوسطى وتغيير عظمة 
الركاب واستئصال النتوء احللمي وجراحات توقف التنفس االنسدادي 
اثناء الن���وم بالليزر واملوجات الصوتية وعمليات التجميل لألنف 
واألذن واجلفون وكذلك عالج حساسية األنف وفقد السمع والدوار 

وطنني األذن.
وزيارات البروفيس���ور مكللة دائما بالنجاح خاصة انه في آخر 
زيارة له أجرى عملية ملقيم س���وري يبلغ من العمر 52 س���نة كان 
يعاني من ورم حميد في اجلهة اليس���ري من الوجه والرقبة وبعد 
الفحوصات واألشعة املقطعية تبني أن احلنجرة مضغوطة ومدفوعة 
بالورم للناحية اليمنى وميأل الورم منطقة خلف البلعوم ومنطقة 

حتت الفك اليسرى ويصل أيضا ملنطقة اخلد.
لقد استطاع د.برجلر تش���ريح الورم واستئصاله كتلة واحدة 
دون أن يصي���ب أي عضو أو عصب ألن هذه املنطقة حتتوى على 
األعصاب املغذية للحنجرة والبلعوم واللسان والرقبة وأيضا الفرع 
الس���فلي لعصب الوجه املغذي للشفة السفلية ولقد ترك املريض 
املستش���فى بعد 3 أيام دون اي مضاعفات س���عيدا بعودة مظهره 

العام بعد العملية.

وولف جاجن برجلرد.فاتن قنديل

جانب من املتابعني للمحاضرةد.نسرين اخلطيب تكرم د.عبدالناصر السعيد

مركز بيان لطب األسنان يحصد جائزة العالمة التجارية الرائدة 
Superbrands Award لكونه أفضل المراكز الطبية في الكويت

حاز مركز بيان لطب االس���نان جائ���زة »العالمة التجاري���ة الرائدة« 
)Superbrands Award( الش���ه��ر املاض��ي بع��د ان ت��م ترشيح��ه من قبل 
مجلس مؤسس�����ة الس���وب��ر براندز Superbrands Council، ونال املركز 
ه���ذه اجلائزة لكون��ه اكثر املراكز حص���دا لثقة عمالئه والتزامه مبعايير 

التميز.
ومن جانبه قال مدير مؤسسة سوبر براندز في منطقة الشرق االوسط 
وش���مال افريقيا مايك اجنليش ان العالم���ات التجارية التي حتصل على 
جائ���زة »العالمة التجارية الرائدة« يت���م اختيارها من بني اكثر العالمات 
التجارية متيزا، وتتم عملية االختيار بواس���طة هيئة مستقلة مكونة من 
مجلس مؤسسة السوبر براندز وكبار مديري مختلف الشركات والعالمات 
التجاري���ة والذين اوكلت لهم مهمة املفاضلة من بني قائمة مؤلفة من اكثر 

من 3000 عالمة جتارية في الكويت.
وحاز مركز بيان لطب االسنان هذه اجلائزة تقديرا ملجهوداته في توفير 
افض��ل املنتج��ات ال��ى جان��ب س���عي��ه الدائ��م ف��ي تقدي��م ارقى ان��واع 
اجل��ودة ف��ي خدمات��ه، وسيتمك��ن مس���تخدم��و خدم��ات االنترنت في 

ش���تى دول العالم من تصفح معلومات مراكز بيان لطب االس���نان والتي 
س���تت��م اضافته��ا على صفح��ات املوق��ع االلكترون��ي للس���وبر براندز 

www.superbrands.com
باالضاف��ة ال��ى ذل��ك سيت��م ادراج مرك��ز بي��ان لط��ب االسن��ان ضمن 
الطبعة الثانية م��ن كتاب العالمات التجارية البارزة والذي سيتم اصداره 
ف���ي منتصف عام 2010، واضاف اجنليش »ان كت���اب العالمات التجارية 

البارزة يشيد بأقوى العالمات التجارية في الدولة«.
ويعتب�����ر مركز بيان لطب االس���نان املركز الرائد في مجال االس���نان 
التجميلية والتعويضية في الكويت، ففريق العمل املكون من اخصائيني 
واستشاريني في فرعي املركز احلاليني وفرعه اجلديد الذي سيتم افتتاحه 
قريبا، يتابع باستمرار تقدمي احدث تقنيات العالج وأكثرها دقة في املنطقة 

في معاجلة مرضاه.
وافرع املركز هي: فرع الس���املية الذي يق���ع في برج ليلى وفرع مدينة 
الكويت الذي يقع في برج اخلرافي، والفرع الثالث في مجمع البيرق الذي 

يقع في منطقة العقيلة.

مستشفى رويال حياة أقام محاضرة عن صمام اإلحليل الخلفي
قدم قس����م األطفال برئاس����ة 
د.نسرين اخلطيب في مستشفى 
رويال حي����اة بالتعاون مع معهد 
الكوي����ت للتخصص����ات الطبية 
)KIMS( محاضرة طبية عن صمام 
ألقى احملاضرة  اإلحليل اخللفي، 
د.عبدالناصر السعيد رئيس قسم 
جراحة األطفال واملسالك البولية 
لألطفال في مستشفى ابن سينا، 
وكان مضمون احملاضرة عن التشوه 
اخللقي الذي يصيب األطفال الذكور 
والذي يؤدي الى انس����داد مجرى 
البول وبالتال����ي وجود صعوبة 

أثناء عملية التبول.
وقال عندما تقوم املثانة بإخراج 
البول مع وجود االنسداد يرتفع 
املثان����ة وبالتالي  الضغط داخل 
الكليتني،  ارتفاع الضغط عل����ى 
ما قد يؤدي ال����ى ارجتاع البول 

الى احلال����ب والكلية، وقد ينتج 
عن ذلك تضخم وضرر )خلل في 
وظيف����ة( الكلية واملثانة البولية 

األعراض قد تصاحب هذا املرض 
مثل: التهاب اجلهاز البولي، صعوبة 
التبول، ضعف ق����وة دفع البول 

حيث تتضخم عضالتها ويرتفع 
الضغط بداخلها.

وتابع بان هناك مجموعة من 

وزيادة تكرار التبول. اجلدير بالذكر 
ان هذه األعراض قد تكون مشابهة 
ألعراض ناجتة عن امراض اخرى 

ولذلك يجب استش���ارة الطبيب 
املختص دائما. حضر احملاضرة 
نخبة عالية من أطباء األطفال في 
القطاعني احلكومي واخلاص، حيث 
مت تبادل اخلبرات ووجهات النظر 
بني األطباء وس���بل التعاون بني 
األقسام واملستشفيات املختلفة 
ومن املعروف ان قس���م األطفال 
في مستشفى رويال حياة بإدارة 
د.نس���رين اخلطيب يضم عددا 
كبيرا من أفض���ل أطباء األطفال 
العالية،  ذوي اخلبرة وامله���ارة 
حيث يتميز القسم بوجود قسم 
الط���وارئ 24 س���اعة 7 أيام في 
االسبوع، اضافة الى تخصصات 
العناية املركزة لألطفال، اخلدج، 
حديث���ي الوالدة، غ���دد األطفال، 
السمنة، السكري وأمراض القلب 

لألطفال.

زيادة الوزن والسمنة
اعتدت كل سنة ومنذ أن 
بدأت مهنتي كاختصاصية 
تغذية في فرنسا )10 سنوات 
تقريبا( ان اقدم في العاشر 
من مارس والذي يصادف 
اليوم العاملي الختصاصيات 
التغذية ان أجدد النصائح 

في عالم التغذية.
 في هذه السنة العادة 
لن تتغير، ولكن مع فارق 
ليس ببسيط وهذه السنة 
أق��دم النصائح للش��عب 

الكويتي العزيز.
تتفاقم مش��كلة زيادة 
ال��وزن والس��منة مع ما 
يرافقها من مشاكل صحية 
وأمراض مزمنة كالسكري 

وأمراض القلب واألمراض الس��رطانية من عام 
ال��ى عام وأيضا تكثر األبحاث والدراس��ات عن 

هذا املوضوع.
وهذا مختصر عن بعض الدراس��ات التي ال 
تتركز فقط على السمنة إمنا ايضا على األنظمة 
الغذائية الصحية: يعتقد الكثيرون ان تناول املياه 
الدافئة يس��اعدهم في حرق اكثر للدهون، بينما 
العكس هو الصحيح، ألن تناول مياه باردة يتطلب 
من اجلس��م حرق الدهون لرفع حرارة املياه الى 

حرارة اجلسم.
وفي نفس الس��ياق تخفيف حرارة املياه الى 
28 درجة اثناء االستحمام ايضا يساعد على حرق 
الدهون، وأشدد على ان التخفيف يجب ان يكون 

تدريجيا وليس فجائيا.
تن��اول أطعمة طعمها حار يس��اعد في حرق 

الدهون أيضا.
أما احلام��ض واحلميات التخسيس��ية التي 
تعتمد على احلامض واملنتشرة بكثرة هذه األيام، 
هذه احلمية تعتمد على التوازن في األطعمة بني 
احلوامض والقلويات. وهذه احلمية مفيدة للذين 
يعانون من »حبس املاء« فتناول كوب ليموناضة 
)دون سكر طبعا( يس��اعدهم على التخلص من 
املاء الزائد، واحلمية ال تعتمد على احلامض فقط، 
امنا ايضا على االكثار من اخلضار والتقليل من 

اخلبز والنشويات.
وباحلديث عن احلامض، فإن مواد التأكس��د 
املفي��دة جدا والتي حتارب أم��راض كثيرة مثل 
ام��راض القلب وأمراض الش��يخوخة، موجودة 
في قش��رة احلامض، لذلك ال ض��رر من برش 

القليل من قشر احلامض 
وإضافته الى اطباق السلطة 
اليومية. وكما ميكن جتفيف 
كمية كبيرة منه وتخزينها 

الستعمالها عند احلاجة.
 والكثي��ر يس��أل عن 
املفيدة  الغذائية  األنظم��ة 
والت��ي حتم��ي ايضا من 
الكوليس��ترول  ارتف��اع 
والس��كري وم��ن اهمها: 
النظ��ام الغذائ��ي ل��دول 
املتوس��ط  البيض  البحر 
ونظ��ام اوكين��اوا ونظام 

اليابانيني... الخ.
الغذائي  النظام  يعتمد 
البح��ر األبي��ض  ل��دول 
املتوسط على زيت الزيتون 
املعروف بالبكر والذي ال تزيد نس��بة حموضته 
عن ال� 1% والتي تش��كل نسبة كبيرة من النظام 

الغذائي لهذه الدول.
كان��ت توصيات اختصاص��ي التغذية قدميا 
بالتقليل من نسبة الدهون واستبدالها بالنشويات، 
وتبني الحقا انه يجب اس��تبداله بزيت الزيتون 
وليس بالنش��ويات. فآخر الدراسات أظهرت ان 
النظ��ام الغذائي لدول البحر األبيض املتوس��ط 
قادر على حماية األشخاص املصابني بارتفاع في 
الكوليسترول من اجللطة أكثر من األنظمة الغذائية 

التي تعتمد فقط على تقليل الدهون.
اما نظام اوكيناوا والنظام الياباني، فهما يعتمدان 
على التنويع في األنظمة الغذائية واالعتماد على 
الس��مك والصويا، وما يلفت االنتباه في جزيرة 
اوكيناوا ليس فقط النظام الغذائي، امنا ايضا منط 
العيش، حيث يوجد يوم في األسبوع يسمى بيوم 
السعادة، وهذا اليوم على الكل ان يكونوا سعداء 

وأال يدخل احلزن الى قلوبهم.
أجمع العلماء على ان هذا مفيد جدا ويقلل من 
نسبة اإلصابة بأمراض القلب، وقد يكون سهال 
على اي واحد منا ان يشعر بالسعادة ليوم واحد 
فقط مهما حدث م��ن حوله.  ولكي اختم أود ان 
أشير الى اهمية الڤيتامني د، والوقاية من األمراض 
الس��رطانية. فالذين يعانون من نقص الڤيتامني 
»د« معرضون أكثر من غيرهم لإلصابة باألمراض 
الس��رطانية، والڤيتامني »د« موجود في احلليب 
ومشتقاته من األلبان واألجبان، وكذلك في البيض 
والكبدة والبقوليات، وال ننس��ى التعرض ل� 10 

دقائق فقط خالل اليوم لنور الشمس.

بقلم: سنتيا العالية 
اختصاصية تغذية سريرية - مستشفى السيف

حملة الحجاب »نوري اكتمل 2« تبدأ أنشطتها
صرح رئي���س مجل���س ادارة مبرة طريق 
االميان واملشرف العام على مشاريعها الدعوية 
الداعية نبيل العوضي بأن نادي رمياس واللجنة 
النسائية في املبرة قد بدآ انشطة حملة احلجاب 
»نوري اكتمل 2«، وذلك بعد ان ش���هدت حملة 
احلجاب »نوري اكتمل« ف���ي مرحلتها االولى 
اقباال طيبا أسفر عن حجاب 180 فتاة بالتعاون 
مع العديد من املؤسسات التربوية واالعالمية 
والدينية، ومبش���اركة العديد من الشخصيات 
العامة وبجهد ومس���اعدة املخلصني من ابناء 
الكويت املشاركني والداعمني واملشجعني لهذه 
احلملة من تربوي���ني واعالميني اصحاب اقالم 

نظيفة ومخلصة.
وأضاف ان احلملة في مرحلتها الثانية ستشهد 

رعاية اعالمية متميزة من جريدة »الوطن« التي 
أبدت استعدادا للمساهمة في هذه احلملة، متمنيا 
توسيع قاعدة املشاركة االعالمية من مؤسسات 
مقروءة ومسموعة ومرئية، وذلك حتى تستطيع 
احلملة حتقي���ق الهدف الذي وجدت من اجله، 
وهو اقبال عدد اكبر من فتياتنا على احلجاب ملا 
له من قيمة في ترسيخ مفاهيم العفة والكرامة 
في نفوس الفتيات وحتصينهن ضد املد املشني 
الذي تشهده مجتمعاتنا العربية واالسالمية من 
عادات الغرب املنفتح أخالقيا بال سقف بدعوى 
الفلسفات واحلريات الزائفة واملهترئة والسقيمة 
التي باتت تهدد ثقافتن���ا وأخالقنا وقناعاتنا 
الراسخة بفضل ديننا احلصني وعاداتنا وتقاليدنا 

املميزة لنا ولهويتنا العربية االسالمية.


