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الدكتور / حممد عبدالرحيم معروف

رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب

واآل معــــروف الـكــــرام

تتقدم اأ�ضـــرة

�ضركة ديـار ال�ضـرق الأو�ضـط

لتقنـــيــة املعلــومـــات

لوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل 

بخال�س العزاء  و�ضادق املوا�ضاة من

�ضائلني اهلل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�ضع رحمته

وي�ضكنها ف�ضيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�ضرب وال�ضلوان

والـــــدتـه

حنان عبدالمعبود
أكدت فنية الصيدلة مبستشفى 
الطب الطبيعي ثريا البدر ان دواء 
االوميغا 3، يتم إعطاؤه للمرضى 
في مستش���فى الط���ب الطبيعي 
والتأهي���ل الصحي لعالج التهاب 
الروماتويدي  املفاصل وااللتهاب 
ولي���س كمكم���ل غذائ���ي، ألن 
األحم���اض املوجودة في اوميغا3 
تقوم باحلد من نشاط األنزميات 
املدمرة للغضروف وتزيد من قوة 
القبضة وتعزز سرعة املشي وتقليل 
االلتهاب وتوفير الدعم للنس���يج 
الضام مما يسهل حركة املفصل. 
وقالت في تصري���ح صحافي ان 
تن���اول األطعمة الغنية بأحماض 
اوميغا 3 املتوافرة في األس���ماك 
الزيتية يس���اعد على الوقاية من 
األمراض اخلطيرة مثل الدهون في 
الدم »الغليسريد« حيث ان اوميغا 
3 يزيد من نقل األوكس���جني مما 
يساعد على تنشيط اجلسم ومده 
بالطاقة، باإلضافة الى انه يقي ايضا 

من النوبات القلبية.
وبين���ت ان زي���وت اوميغا3 
تعكس عمل الكولسترول السيئ 
املنخفض الكثافة الذي يتراكم على 
ج���دران األوعية وبالتالي تعكس 
عملية األكس���دة املدمرة للخاليا، 
كما تساعد على إعادة ضبط ضغط 
الدم املرتفع، باإلضافة الى انها متنع 
التجلط���ات، وتخفف م���ن تراكم 
التصلبية في األوعية  اللويحات 

الدموية حيث متيع الدم.
وحذرت البدر مرضى الهيموفيليا 
الذين يتناولون أدوية لس���يولة 
 WARFARIN، ASPIRIN( الدم مثل
300MG( من تناول االوميغا 3 وذلك 
ألنه م���ن قد يؤدي الى مضاعفات 

تعرض الشخص للخطر. واشارت 
الى ان االوميغا3 يس���اعد على 
جتديد خاليا البش���رة وتخفف 
االلتهاب���ات اجللدية  من ح���دة 
واالكزمي���ا والصدفية وترطب 
اجللد من الداخل واخلارج، كما ان 
معاكستها لتأثير األحماض الضارة 
والكولسترول السيئ يؤدي إلى 
ذوب���ان الصف���راء واحلصيات 
وإبقائها صغيرة احلجم وتساعد 
على جتديد جدران األمعاء وتقي 
من سرطان القولون، وتعمل ايضا 
على تخفيف اآلالم والتورم الناجت 
من التهاب املفاصل الروماتويدي 
خالل أش���هر، وتنشيط الذاكرة. 
وأوضح���ت ان دواء االوميغا 3 
يحارب س���رطان البروس���تات 
املزمن عند كبار السن ويساعد 
على جتديد اخلاليا البنكرياسية 
كما تدخل في إنتاج الهرمونات 
الدرقي���ة، كما أن ل���ه دورا في 
التخل���ص من ال���وزن حيث إن 
نقص اوميغا 3 يؤدي إلى الشعور 
باجلوع مما يشعر اجلسم بالنقص 

الذي يجب ان يعوض بزيادة الوارد 
ف���ان اوميغا3 تقوم  لذا  الغذائي 
بتنشيط عملية استقالب الدهون 
بحيث يتمكن اجلس���م من حرق 
كمية إضافية منها. من جانبه قال 
اختصاصي الط���ب الطبيعي في 
مستشفى الطب الطبيعي د.عزيز 
الفيلي انه لم تسجل أي دراسة عن 
دواء االوميغا3 كأعراض جانبية أو 
أضرار باستثناء تفاعله مع أدوية 
السيولة، مشيرا الى انه يتفاعل 
مع األدوية املض���ادة لتخثر الدم 
إذ يزيد من فاعليتها لذلك ينبغي 
إعالم الطبيب املعالج عندما ننوي 
تناول مستحضرات اوميغا3، وهذا 
التنس���يق يكون عادة بتخفيف 
اجلرعة. وأوضح ان التهاب املفاصل 
أحد أكثر املشاكل الطبية شيوعا 
في العالم، وثمة أكثر من 100 نوع 
من حاالت التهابات املفاصل والتي 
تختلف أسبابها وأعراضها وطرق 
عالجها وتتطور هذه احلالة بني سن 
العشرين واخلمسني، وتنجم على 
األرجح عن مهاجمة اجلهاز املناعي 
الى  لنسيج بطانة املفصل، الفتا 
ان هذا االضطراب الصحي ميكن 
أن يسبب آالما شديدة في بعض 
األوقات، غير أنه قد يكون بدون 
أع���راض على اإلط���الق حتى أن 
املريض قد ال يشعر بوجوده أحيانا 
العالمات  أخرى، حيث تش���تمل 
التحذيرية اللتهاب املفاصل على 
تورم في مفصل أو أكثر، وتيبس 
صباحي متواصل، وألم متكرر في 
احد املفاصل، وعجز عن حتريك 
املفصل بشكل طبيعي باإلضافة 
إلى ترافق ألم املفصل بحاالت غير 
مبررة من ارتفاع درجة احلرارة أو 

انخفاض الوزن أو الضعف.

وتابع »فعند ظهور أي من هذه 
العالمات حديثا ودوامها ألكثر من 
أسبوعني، يجب تقييمها طبيا على 
الف���ور، مبينا انه توصل العلماء 
إلى معرفة السبب احلقيقي لتأثير 
زيت كبد احلوت في تخفيف اآلالم 
املفاصل وقد  بالته���اب  املرتبطة 
عزا باحثون من جامعة كارديف 
البريطانية الس���بب إلى مكونات 
توج���د فقط ف���ي زيت الس���مك 
باعتباره���ا العامل احلاس���م في 
تخفيف االلتهاب املفصلي وهذه 
املكونات عبارة عن أحماض دهنية 
غير اعتيادية والتي تدعى أحماض 
أوميغا 3، وبني البحث اجلديد أن 
هذه األحماض تدخل في تكوين 
املتآكلة عند  خاليا الغضاري���ف 
مرض���ى الته���اب املفاصل وتعد 
الغضاريف أنسجة واقية حتيط 
بالعظ���ام في املناط���ق املفصلية 

ومتنع احتكاك العظام ببعضه.
 وأكمل »انه حاملا تدخل هذه 
األحم���اض إلى تكوي���ن اخلاليا 
الغضروفية تعمل على احلد من 
نشاط االنزميات املسؤولة عن تلف 
اخلاليا وحدوث االلتهاب وتؤدي 
تلك األحماض الدهنية أيضا إلى 
وقف عمل انزمي اكتش���ف حديثا 
إنتاج مادة  ويعتبر مسؤوال عن 
كيميائية تس���بب األل���م وتفاقم 
االلتهاب في مرض التهاب املفاصل. 
وعن ط���رق الع���الج بأوميغا 3 
للمرضى قال د.الفيلي ان اجلرعة 
الوقائية لتفادي ارتفاع الدهون هي 
حبة يوميا، اما بالنسبة للجرعة 
املفاصل فهي  العالجية لاللتهاب 
حبة 3 مرات يوميا، مع مالحظة 
أن تأثير أوميغا 3 يتكامل بالظهور 

خالل 3 إلى 5 أيام.

حنان عبدالمعبود
صرح رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى 
الرازي ورئيس املؤمتر الرابع للكس���ور د.حمد 
الهران، ب���أن وزارة الصحة تنظم املؤمتر الرابع 
للكسور برعاية وزير الصحة د.هالل الساير خالل 
الفترة من 18 � 20 اجلاري، مبشاركة أكثر من 200 
طبيب من مختلف املستشفيات احمللية، والعاملية، 
مشيرا الى أن املؤمتر يتضمن مناقشة اإلصابات 
املتعددة والكسور بجميع أنواعها كالعمود الفقري 
وكس���ور القدمني واليدين وغيره���ا، ومبينا أنه 
سيشهد مشاركة من أطباء عاملني من أميركا وكندا 
وبريطانيا وأملانيا وسويسرا ومصر، فضال عن 
أكثر من 35 محاضرة علمية في أحدث ما توصل 

إليه العلم في عالج الكسور املعقدة.
وأضاف د.الهران في تصريح صحافي اننا هذا العام سنركز على 
عمليات اجلراحة الدقيقة للكس���ور وشرح ألحدث االجهزة الطبية 

احلديثة املتعلقة بهذا املجال.
وذكر ان هناك 6 ورش عمل ستقام لالطالع على احدث األجهزة 
اجلديدة للتعليم على هذه االجهزة وتدريب األطباء على استخدامها 
مشيرا الى ان هناك 3 حلقات نقاشية ستتم ملناقشة احلاالت الصعبة 

واالستفادة من تشخيص وعالج األطباء الزوار 
لها. وأشار الى مشاركة عدد كبير من األطباء من 
الكويت سواء من العاملني في القطاع احلكومي او 
األهلي فضال عن أفراد الهيئة التمريضية واألطباء 
العاملني في مجال األشعة، كذلك مت توجيه الدعوات 

الى األطباء في دول مجلس التعاون اخلليجي.
وقال ان هناك حوال���ي 10 أوراق عمل مقدمة 
من الكويت ستش���ارك في هذا املؤمتر، موضحا 
اننا نهدف من اقامة هذا املؤمتر الى رفع مستوى 
الرعاية الطبية عن طريق توعية األطباء وجلب 
اخلبرات العاملية من خالل استدعاء استشاريني 
معروفني عامليا بهذا املجال، وأشار الى ان السبب 
األول في الكس���ور لدينا ف���ي الكويت يرجع الى 
حوادث الس���يارات، وكذلك من أس���باب الكسور 
حوادث البقيات والدراجات النارية والتي تكثر في فترات العطالت 
وإجازة الربيع والتي تنجم عنها حوادث كسور معقدة وبتر وتشوه 
وغيرها. وأضاف ان من األس���باب األخرى حوادث الس���قوط من 
مرتفعات خصوصا للعمالة التي تعمل في اإلنش���اءات وتش���ييد 
املباني داعيا األطباء والراغبني في التسجيل باملؤمتر الى احلضور 

ملستشفى الرازي للتسجيل حلضور أنشطة املؤمتر.

البروفيسور د.أمين علوان )أسامة البطراوي( د.فؤاد نقوال

د. حمد الهران

حنان عبدالمعبود
نظمت شركة »ولدن« بالكويت وشركة »ميزو ستتيك« االسبانية 
بالتعاون مع سفير اململكة االسبانية في الكويت وسفير اجلمهورية 
الس����ورية في الكويت، وجمعية أطباء اجللد الكويتية املؤمتر األول 
للعالجات املتقدمة في جتديد البش����رة، وال����ذي أقيم بفندق كراون 
بالزا الفروانية على مدار يومي 11 و12 مارس املاضيني، وقد ش����ارك 
في احلضور أخصائي جراحة التجميل د.هرنان بنتو من األرجنتني، 
وأخصائية التجميل الطبي االسبانية د.كالرا سيريز، وحضر املؤمتر 
أكثر من 300 طبيب كويتي وزائر متخصص في مجال علوم التجميل 
وجراحته����ا. وافتتح املؤمتر بكلمة ألقاها رئيس املؤمتر املدير العام 
لشركة ولدن د.فؤاد نقوال رحب فيها باحلضور، وأشاد بدور التقدم 
احلديث في خدمة جانب التجميل اجلراحي والعالجي، ومشيرا في 

الوقت نفس����ه إلى أن االهتمام بالتجميل ل����م يعد قاصرا على فئات 
عمرية بعينها، أو جنس دون آخر، حيث أصبح االهتمام بالتجميل 
لكل األعمار، كما أشاد د.نقوال بالدور الذي يقدمه اخلبراء الذين قدموا 
إلى الكويت ليقدموا محاضرات لألطباء حول اجلديد عامليا وكيفية 

تطبيقه. واختتم متمنيا حتقيق االستفادة القصوى للحضور.
من جانبه قال مدير اجللسات واستشاري األمراض اجللدية والعالج 
بالليزر البروفيسور أمين علوان، ان املؤمتر هو اجتماع علمي منظم 
من قبل شركة »ولدن« بالكويت وكيلة شركة »ميزو ستتيك« االسبانية 
بالكوي���ت وهو يعتبر األول من نوعه الذي يقام بالكويت، ويش���هد 
مناقشة عدة موضوعات جميعها متعلقة بالعالجات التجميلية وأحدث 
الطرق العلمية حول ذلك، منها العالجات التجميلية االحترافية، والتي 
تتكون من مجموعات مختلفة من العالجات االحترافية التي تستخدم 

موضعيا بدون أي إجراءات تخترق اجللد كاحلقن وغيرها، وتعمل على 
عالج التصبغات اجللدية وعالج تقدم السن الذي يظهر على البشرة، 
كما ناقش أهم وأحدث طرق التقشير ومعاجلة حب الشباب، ونضارة 
البشرة وعالج التصبغات عن طريق األجيال اجلديدة من األحماض، 
وكذلك احدث املواد اخلاصة بالتجميل الطبي، واحدث اخلطوط العالجية 
باملواد الدوائية التي تس���تخدم ف���ي جتميل اجللد عن طريق الدهان 
املوضعي والتي يتم تصنيعها وفقا للدس���اتير العاملية في املصانع 
الدوائية مليزوستتيك لعالج عالمات شيخوخة اجللد واحلفاظ على 
نضارة اجللد أطول فترة إذا ما مت استخدامها بشكل دائم. وأضاف ان 
املؤمتر تطرق أيضا الى مناقشات أساليب عالجات )امليزوثرابي عن 
طري���ق اجللد بدون الوخز باإلبر(، وهي طريقة جديدة إلدخال املواد 
الدوائية في عالج حاالت يس���تخدم امليزوثرابي باالبر فيها مستغال 

تقنية التحليل الكهربي واالختراق الكهربائي إلدخال املواد املذكورة 
داخل اجللد. وتناول أيضا نظ���ام »العالج بالفوتوجني« والذي يعد 
أحدث جيل من أجهزة العالج مبوجات الراديو الطبية لغرض ش���د 
اجللد املترهل، ويجمع ما بني فائدة العالج الضوئي للوجه واجلسم 
وإمكانية استخدام موجات الراديو في إدخال مواد عالجية داخل اجللد 
أثناء اجللسات. وتناول أيضا بالشرح احدث األجهزة املستخدمة في 
مجال العالجات املتقدمة في جتديد البش���رة مثل جهاز »سمارت بي 
ال« وهو جيل جديد من أجهزة الضوء النبضي املكثف املجزء ميكنه 
العمل من خالل ثالثة أطوال موجيه مختلفة بواسطة فالتر خاصة، 
ويستخدم ألغراض إزالة الشعر الزائد، وإعادة نضارة وحيوية البشرة، 
وعالج حب الشباب، وميتاز بعدم وجود أعراض جانبية الستعماله 

وعدم حدوث آالم أثناء أو بعد العالج.

د.علوان: بحث طرق التقش�ير ومعالجة حب الشباب ونضارة البشرة والتصبغات عن طريق األجيال الجديدة من األحماض
السفيران االسباني والسوري ود.عبدالوهاب الفوزان في مقدمة احلضور

نظمته شركة »ولدن« و»ميزو ستتيك« بالتعاون مع جمعية أطباء الجلد الكويتية

د. نقوال: مؤتمر العالجات المتقدمة في تجديد البشرة
ناقش طرق عالج شيخوخة الجلد والحفاظ على نضارته

قال رئيس نقابة األطباء املنحلة د.حسني اخلباز 
إن عدم موافقة اجلمعي���ة الطبية ووكيل وزارة 
الشؤون املساعد للشؤون القانونية جمال الدوسري 
على املناظرة التلفزيونية التي دعوا لعقدها معهما 
بخصوص قرار الغاء اشهار النقابة ما هو إال دليل 
واضح يؤكد ما قلناه عن »نظرية املؤامرة« التي 

حيكت في »ليلة ظلماء« داخل وزارة الش���ؤون. 
وأض���اف د.اخلباز اننا بع���د ان »أعلنا حتدينا« 
الرس���مية  الطبية بالصحف  للوكيل واجلمعية 
لقبول هذه املناظرة وشككنا بقدرتهم في مواجهة 
املستندات الرسمية التي منتلكها بتواقيعهم؛ لم 
يقم أي من الطرفني بالرد في الصحف أو االتصال 

»لقبول أو رفض« طلبنا حتى هذه اللحظة على 
الرغم من مرور سبعة أيام كاملة، في أمر إن دل 
على شيء فإمنا يدل على »الهروب من املسؤولية« 
و»املواجهة العلنية« التي س���تدينهم خصوصا 
أنهم على علم ويقني تام باالوراق واملس���تندات 

التي منلكها بتواقيع املعنيني منهم.

الخباز: تجاهل »الطبية« دعوة المناظرة دليل على المؤامرة ضد النقابة
الهران: المؤتمر الرابع للكسور يشهد 53 محاضرة علمية

الوزير الساير يفتتحه بمشاركة أطباء عالميين

ثريا البدر

البدر: أحماض األوميغا 3 تحّد من نشاط األنزيمات المدمرة للغضروف

الفيلي: التهابات المفاصل أكثر من 100 نوع 
وتتطور حالتها بين سن العشرين والخمسين


