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حنان عبد المعبود
في إطار محاولة إيجاد عالج ملرض الصدفية، أو 
إيجاد ما يخفف من أعراضه التي تتسبب في األلم 
واإلزعاج للمريض وتصل به إلى الرغبة في االنعزال، 
أعلنت شركة ليو فارما للمنتجات الصيدالنية والوكيل 
املعتمد في الكويت ش���ركة محم���د ناصر الهاجري 
وأوالده، عبر مدير تس���ويق بدولة الكويت، قطر، 
البحرين واليمن د.حسني ناصف عن مركب جديد 
على هيئة »Gel« يس���تعمل م���رة واحدة في اليوم 
لع���الج مرض الصدفية في ف���روة الرأس، و»ليو« 
هي شركة دمناركية املنشأ لها باع طويل ميتد إلى 
عقود في تطوير املنتجات األصلية في مجال عالج 

األمراض اجللدية.
وبه���ذه املناس���بة أقيم مؤمت���ر صحافي بقاعة 
األندلس بفندق كراون بالزا حضره كل من مدير مركز 
ابحاث األمراض اجللدية جامعة جوتن فرانكفورت 
بأملانيا بروفيس���ور دميانت تاشي، واملدير الطبي 
اإلقليمي ش���ركة ليو فارما ملنطقة الشرق األوسط 
د.كريستوس جورجا كوبولوس، ومدير التسويق 
ملنطقة الش���رق األوسط للمس���تحضرات اجللدية 
نيكوالس بوليموناكوس، واملدير اإلقليمي لشركة 
ليو باخلليج د. هشام سيف، ومدير التسويق الكويت، 
قط���ر البحرين واليمن د. حس���ني ناصف، ومدير 
التسويق ملنطقة اخلليج للمستحضرات اجللدية د. 

كرمي عمر ومندوب املستحضرات اجللدية بالكويت 
د. طارق علوان.

وخ���الل املؤمتر حتدث مدير التس���ويق ملنطقة 
الشرق األوسط للمستحضرات اجللدية نيكوالس 
بوليموناك���وس قال ان الصدفية هي التهاب جلدي 
مزمن يصيب 1 إلى 3% من مجموع السكان، 50 إلى 
80% من الناس يعانون من مرض الصدفية في فروة 
الرأس، ومازال السبب الرئيسي حلدوث الصدفية 
غير محدد ولكنها ترجع في األغلب الى حدوث خلل 
ف���ي اجلهاز املناعي، حيث حت���دث زيادة في معدل 
انقسام خاليا اجللد. وعادة تأخذ دورة انقسام خاليا 
اجللد حتى تنضج من 28 الى 30 يوما، أما في حالة 
الصدفية فتنضج خاليا اجللد مبعدل أس���رع 6-3 
أيام، وتتجمع اخلاليا الكيراتينية امليتة وتتراكم على 

سطح اجللد مكونة قشور سميكة بيضاء.
 »Gel« واضاف ان املركب اجلديد يأتي على هيئة
يستعمل مرة واحدة في اليوم لعالج مرض الصدفية 
في فروة الرأس أصب���ح لدى األطباء اختيار جديد 
ف���ي أنواع عالج صدفية فروة الرأس من خالل هذه 
التركيب���ة التي هي مزج م���ن ڤيتامني دال تناظري 
)calcipotriol( وبيتاميتازون الستيروئيد. ويستعمل 
ه���ذا الدواء موضعيا مرة واح���دة في اليوم للكبار 
ملدة 4 أس���ابيع وبعد ذلك ميكن تكرار العالج حتت 

اشراف طبي.
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعاناتــكم في دلـيـــل
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املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لاليجــار
عمارة جديدة
قطعة 1- بالمهبولة - 20 �سقة
غرفتين وحمامين و�سالة ومطبخ

165 دينار لل�سـركـات

97278740 - 97599283

لاليجار باملنقف
عمارة جديدة

�سقق ديلوك�س للعائات و�ساحة

لوقوف ال�سيارات - 2 غرفة وا�سعة

�سالة كبيرة وبلكونة وحمامين

ومطبخ ديلوك�س كبير - 210 دينار

94933275

لاليجــار
عمارة جديدة
 بالمهبولة - قطعة 6- 13 �سقة
4غرف و�سالة وحمامين ومطبخ وا�سع امام �ساحة

230 دينار لل�سـركـات

99501761

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

حيث فريق عمل على اأعلى م�ستوى من اخلربة

بدون تعب اأو اإرهاق اأو تعرق ..

اأجهزة حديثة فريدة وعالية اجلودة

معهد �سد اجل�سم ال�سحي
لل�سيدات

النقرة / جممع النقرة اجلنوبي / ت: 22658873 - 22635675

احلل لدينا ...؟؟!

ترهات - �سمنة - �سيلوليت - ب�سرة باهتة مليئة

بالتجاعيد كلها م�ساكل تعانني منها �سيدتي

اإعـــــان
تقدم  : 1- اإ�سحــــاق يعقــــوب مــــــا

2- ح�سني عبدالر�سا كرا�سي ) كويتيا اجلن�سية(

اأ�سحـــــــاب �سركـــــــة /اأ�سحـــــــاب الديـــــــرة للتجارة 

العامة/ت�سامنيـــــــة . بطلـــــــب اإىل اإدارة ال�سركات 

/ح�ســـــــني  ال�سريـــــــك  خـــــــروج  التجـــــــارة:  بـــــــوزارة 

عبدالر�ســـــــا كرا�ســـــــي من ال�سركة ودخـــــــول �سركاء 

جدد. تعديل بند الإدارة ليتولها / بدر م�سطفى 

مـــــــريزا )منفـــــــردًا(. يرجـــــــى ممن لـــــــه اعرتا�س اأن 

يتقدم لـــــــاإدارة املذكـــــــورة خال �ستـــــــني يومًا من 

تاريخ ن�ســـــــر الإعان باعرتا�س خطـــــــي مرفقًا به 

�سند املديونية واإل فلن يوؤخذ بعني العتبار.

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

�ســــقــــــق لاإيـــــجــــار

»ليو فارما« طرحت منتجًا لعالج فروة الرأس

د.هالل الساير

املتحدثون خالل املؤمتر

نتائج التحقيق في تجاوزات »منع العدوى« على مكتب الساير قريبًا

»خطواتك غالية حافظ عليها« أسبوع توعوي لمرضى السكر
حنان عبدالمعبود

حتت ش����عار »خطوات����ك غالية حافظ 
عليها«، تنظم جلنة برنامج رعاية مرضى 
السكر في وزارة الصحة اسبوعا توعويا 
للقدمني، يبدأ من اليوم ويستمر ملدة ثالثة 
ايام، واكدت استشاري االمراض الباطنية 
في مستشفى الصباح ورئيس جلنة برنامج 
رعاية مرضى السكر د.عفاف العدساني ان 
االسبوع التوعوي يأتي تزامنا مع االحتفال 
بالشهر العاملي لصحة القدمني والذي يتم 

االحتفاء به في مايو من كل عام.
وقالت د.العدساني � في تصريح صحافي 
� ان هذا اليوم يهدف إلى اطالع الناس على 
مشاكل القدم ورفع مس����توى الوعي لدى 
املصابني مبرض الس����كر، خاص����ة اولئك 
املعرضني لالصابة بالقدم السكرية وتعريفهم 
بعوامل اخلطورة وكيفية اتخاذ االجراءات 
الالزمة للوقاية من مضاعفات السكر على 
القدمني وعالجها في بداية مراحلها، مشيرة 
الى ان االنش����طة ستشمل ندوات تثقيفية 

ومس����ابقات وجوائز للمشاركني باالضافة 
إلى اجراء الفحوصات.

واضافت ان االنسان ميشي ما يقارب 10 
آالف خطوة يوميا وان القدمني تقومان بحمل 
وزن اجلسم في كل خطوة مما يدل على اهمية 
العناية بالقدمني، مبينة ان الدراسات تشير 
ال����ى ان العناية بالقدمني تقلل من اإلصابة 
بأمراض القدم السكرية بنسبة 50 الى %85، 
مضيفة ان ه����ذه العناية تتضمن الفحص 
السنوي بواسطة الفريق املعالج والتعرف 

على عوامل اخلطورة وتعليم مرضى السكر 
العناية الذاتي����ة بالقدمني واحملافظة على 
مستوى السكر في الدم، اضافة الى العالج 

السريع للمشاكل عند حدوثها.
من جانبها، بينت عضو جلنة برنامج 
رعاية مرضى الس����كر بحولي د.ياس����مني 
خريبط ان البرنامج يبدأ اليوم مبركز الشيخ 
ناصر سعود الصباح الصحي التخصصي 
الساملية من الساعة 8.30 صباحا الى 11.30 

صباحا.

حنان عبد المعبود
صرحت مص���ادر مطلعة 
بوزارة الصحة بأن التحقيقات 
في قضية التجاوزات، والشكاوى 
اخلاصة بأدوات التعقيم املنتهية 
الصالحية وغيرها، بادارة منع 
العدوى قد انتهت وأن نتائجها 
سوف تعرض على الوزير خالل 

أيام.
ومن جانب آخر وفي قرار 
تأخر لشهور طوال، أصدرت 
ق���رارا بإعادة  وزارة الصحة 
تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة 
ملكافحة مرض متالزمة العوز 
املناع���ي املكتس���ب )االيدز(، 
برئاسة الوكيل املساعد لشؤون 
الصحة العامة وعضوية عدد 
من املختصني في الوزارة إضافة 

إلى ممثل عن كلية الطب ووزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
والتربية والداخلية واإلعالم، 
إلى جان���ب ممثل عن برنامج 
املتح���دة اإلمنائ���ي في  األمم 
الكويت وممثل عن جمعيات 

النفع العام.
وقد حددت امل���ادة الثانية 
من القرار اختصاصات اللجنة 
بتحديث اإلستراتيجية الوطنية 
للوقاية والعالج من هذا املرض 
البالد مب���ا يواكب احدث  في 
العاملية، وإعداد  املس���تجدات 
التش���غيلية وبرامج  اخلطط 

العمل الالزمة لذلك.
البروتوكوالت  وحتدي���ث 
الالزم���ة لع���الج املصاب���ني 
به���ذا امل���رض مب���ا يواك���ب 

أح���دث املس���تجدات العلمية 
والبروتوكوالت والتوصيات 
التي تصدرها منظمة الصحة 
العاملي���ة وغيرها من الهيئات 

العاملية، وحتديث  واملنظمات 
خطة وبرامج التوعية الصحية 
لكل قطاعات املجتمع )وبصفة 
خاصة قطاع الشباب( بوسائل 

الوقاية والعالج.
كما أصدر وزي���ر الصحة 
د.هالل الساير قرارا وزاريا حمل 
الرقم 91 لسنة 2010 قضى بإعادة 
تشكيل اللجنة الوطنية ملكافحة 
التدخني برئاسة وزير الصحة 
ووكيل وزارة الصحة د.إبراهيم 
العبد اله���ادي نائبا للرئيس 
وعضوية كل من وكيل الوزارة 
املساعد لشؤون الصحة العامة 
د. يوسف النصف ود. مصطفى 
الزعابي الوكيل املساعد لشؤون 
العمليات في وزارة الداخلية، 
وتخت���ص اللجن���ة بوض���ع 

السياسة العامة واإلستراتيجية 
الالزم���ة ملكافحة التدخني في 
البالد، واعداد اخلطط والبرامج 
التنفيذي���ة والزمنية الالزمة، 
ووضع خطة التوعية الصحية 
التدخ���ني في جميع  ملكافحة 
قطاعات املجتمع وخاصة قطاع 
الشباب ودور كل من اجلهات 
بالدول���ة في مجاالت  املعنية 
التوعية املختلفة وفي املناسبات 
واالحتف���االت العاملية في هذا 

املجال.
كم���ا أصدر الس���اير قرارا 
وزاري���ا رقم 92 لس���نة 2010 
بإعادة تش���كيل جلنة اخلطة 
العامة للتحصني ضد األمراض 
السارية برئاسة الوكيل املساعد 

لشؤون الصحة العامة.

أمر بإعادة تشكيل اللجان الوطنية لمكافحة اإليدز والتدخين والخطة العامة للتحصين ضد األمراض السارية


