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»بيان لالستثمار« ترعى الحفل السنوي الخيري 
السادس لمركز سرطان األطفال في لبنان

الرضوان: 300 متبرع في اليوم يرفعون 
معدل الزيادة في بنك الدم إلى %15

فيها تاريخ تأس���يس املركز وألقى الضوء على 
األعمال اجلليلة التي يقوم بها.

ويعتبر مركز سرطان األطفال الذي اسس في 
بيروت في 12 ابريل 2002 مركز اقليميا فريدا من 
نوعه يتميز بتقدمي العالج الشامل ألطفال السرطان، 
بالتحالف مع مستشفى أبحاث االطفال في ممفيس 

� تينيسي الواليات املتحدة األميركية.

اعلنت شركة بيان لالستثمار عن رعايتها للحفل 
السنوي اخليري السادس الذي اقامه مركز سرطان 
االطفال في لبنان، وذلك بفندق شيراتون الكويت 
مساء 16 اجلاري وذلك ضمن انشطة الشركة في 
دعم البرامج اإلنسانية وتعزيز دور املؤسسات 

اخليرية خلدمة املجتمع.
وقد اقيم احلفل حتت رعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد وبشراكة رئيسية من 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لش���ركة 
بيان لالستثمار وعضو مجلس األمناء في مركز 
س���رطان األطفال فيصل علي املطوع، وحضره 
وزير الصحة د.هالل الساير ممثال عن سمو رئيس 
مجلس الوزراء، وس���فيرة الواليات املتحدة لدى 
الكويت ديبورا جونز، والس���فير اللبناني لدى 
الكويت د.بس���ام النعماني ورئيس مجلس إدارة 
مركز سرطان األطفال في لبنان بول إده باإلضافة 
الى مجموعة من كبار الشخصيات وحشد غفير من 

داعمي ومساندي االهداف السامية للمركز.
وقد استهل فيصل املطوع حفل العشاء بإلقاء 
كلمة رحب فيها باحلضور حيث أش���اد بالعمل 
اخليري والتطوعي للمركز، واعرب عن ش���كره 
للمتبرعني من اهل الكويت لهذا العمل اإلنساني 
واخليري والقائمني واملنظمني لهذه األمسية وشرح 
من خاللها دور املركز الرئيسي في تقدمي العالج 
للمرضى العرب غير القادرين على حتمل تكاليف 
مرض السرطان، وتبع ذلك كلمة لبول اده شرح 

ضمن أنشطة الشركة في دعم البرامج اإلنسانية

»األميري« بدأ حملة للتبرع بالدم للعاملين 

فيصل املطوع متحدثا للحضور
د.إبراهيم الرشدان د.هالل الساير

د.هالل الساير وبول اده وفيصل املطوع خالل احلفل

د.رمي الرضوان

د.محمد النادي

وزير الصحة: تطوير ورفع مستوى الكوادر الطبية الوطنية
من خالل البعثات والتعليم المستمر والدورات والندوات

النادي: عالج متكامل للصلع  وتساقط الشعر في مركز د.عادل قطينة

مستوى أداء الكوادر الطبية الوطنية من 
خالل برامجها للبعثات والتعليم الطبي 
املستمر والدورات والندوات واللقاءات 
العلمية احمللية والعاملية، مشيرا الى ان 
اجنازات أطباء الكويت تسجل بكل فخر 

لهذا البلد املعطاء.
وأفاد الساير بأن هذا النتاج الطبي 
الطموحة  ال���وزارة  أه���داف  يتفق مع 
والس���اعية إل���ى النهوض مبس���توى 
اخلدمات الصحية في البالد، مؤكدا انه 
سيكون س���ندا وداعما لهم لتشجيعهم 

على االستمرار في العطاء.
يش���ار الى ان عملية القسطرة التي 
مت ابتكارها ساهمت في تخفيض نسبة 
إجراء جراحات وعمليات القلب املفتوح 
بشكل كبير ومت نشر االبتكار في مجلة 
القسطرة األميركية التي تعد من كبرى 
املج���الت العلمية وأصبحت متبعة في 
عمليات قس���طرة القلب في العالم بعد 
دراس���ة أجريت على 156 مريضا على 

مدى 4 سنوات.

على كثاف����ة جيدة جدا وتنتهي 
مشكلة الصلع أو الشعر القليل 

الكثافة.
ما الف��رق بني ه��ذه الطريقة 
احلديث��ة التي جتريها بس��هولة 
كان��ت  الت��ي  القدمي��ة  الط��رق 

تستخدم من قبل؟
من فوائد هذه الطريقة دون 
س����ابقاتها من الط����رق القدمية 

واملعروفة لدى بعض الناس. 
ان هذه الطريقة تتمتع بدقة 
شديدة وجمال في املظهر فإنه 
ميكن استخدامها لعدة أغراض 
أخرى عالجية خالفا على عالج 

فروة الرأس: 
زراعة احلواجب للسيدات.

زراع����ة منطق����ة الش����ارب 
للرجال.

زراعة منطقة اللحية.
عالج ندبات قدمية في الرأس 

اثر جراحة سابقة.
تقدمي خط الشعر األمامي في 
بعض احلاالت التي تعاني من 
زيادة في عرض اجلبهة للرجال 

والسيدات.
و من ممي����زات طريقة نقل 

:)FUT( البصيالت املتفرد
ال يوجد عالم����ات أو ندبات 
املتبرعة  مش����وهة في املنطقة 

بخلف الرأس.
ال يوجد تغيير في اإلحساس 
بجل����د فروة ال����رأس علما بأنه 
عند تعرضك للزراعة بطريقة 
الشريحة فإن اإلحساس بالتخدير 
لفروة الرأس من اخللف قد يستمر 
معك ملدة تزيد على ثالثة أشهر 
نتيجة قطع عصب اإلحس����اس 

عند استئصال الشريحة.
ت����ورم باجلبهة  ال يوج����د 
واجلفون العلوية والسفلية للعني 
خالفا ملا يالحظ عند من قام بعمل 
الزراعة بالطريقة املعروفة باسم 

.Strip- Method الشريحة
والش��عر  املريض  ما مظه��ر 
املزروع بعد ه��ذه العملية، وهل 

يكون ملحوظا لآلخرين؟
ش����كل الش����عيرات طبيعي 
غير مختلف عن ش����عر الرأس 
األعلى وهكذا ال ميكن متييزه وال 
ميكن لآلخرين اكتشاف الشعر 

املزروع.

حنان عبدالمعبود
حتت رعاية وحض����ور مدير 
املستشفى األميري د.نادر العوضي 
ونائب مدير املستش����فى د.أفراح 
الصراف وبالتعاون مع بنك الدم 
املركزي، أطلق املستش����فى أمس 
حملته السابعة للتبرع بالدم وذلك 
ضمن حملة بنك ال����دم الصيفية 

للتبرع بالدم.
وعقب االنطالق بينت د.أفراح 
الصراف ان إقامة حمالت التبرع 
بالدم ينظمها املستشفى، ألن اإلقبال 
عل����ى بنك الدم ضعي����ف للغاية، 
مش����يرة إلى أن هذه احلملة هي 
السابعة بالتعاون مع بنك الدم ومن 
املنتظر ان تقام احلملة الثامنة في 
ديسمبر املقبل. وأكدت ان املستشفى 
بدأ حملته بتبرع العاملني به سواء 
كانوا فنيني او أطباء، موضحة أن 
هذه اخلطوة من أجل حتقيق مزيد 
من النتائج واستقطاب أكبر عدد من 
املتبرعني، مبينة ان احلملة تتبع 
هذا العام منهجا جديدا غير مسبوق 
من خالل فتح باب التبرع لنوعني 
من املتبرعني نوع يقوم بالتبرع 
خالل فترة احلملة التي تقام على 
مدار اليومني والنوع الثاني يقوم 
بتسجيل اسمه والبيانات اخلاصة 
الى جانب أخذ عينة من فصيلة دمه 
ويقوم بالتبرع عقب احلملة، وعند 
احلاجة اليه يتم االتصال به للقيام 
بالتبرع بالدم، خاصة فيما يتعلق 

بأصحاب الفصائل النادرة.
وم����ن جهته، قال استش����اري 
أمراض الدم واملشرف على حملة 
التبرع باملستشفى األميري د.حسن 
اجلعفر »ان حملة التبرع بالدم هذا 
العام تستهدف نحو 250 متبرعا 
بالدم على م����دار يومي احلملة«، 
الفتا الى ان فكرة تكوين مخزون 
اس����تراتيجي من الدم عن طريق 
عمل س����جل للمتبرعني ليس����ت 
بالفكرة اجلديدة وامنا مت تطبيقها 
في ايطاليا وحققت جناحا كبيرا 
خاصة في العثور على الفصائل 
الن����ادرة، حيث يتم أخ����ذ عينة 
من املتبرع ملعرف����ة فصيلة دمه 
وعند وج����ود فصائل نادرة آمنة 
وتخلو من االنيميا والڤيروسات 
يتم التواص����ل الدائم مع املتبرع 
ويتم عمل فحوصات دورية له كل 
فترة للتأكد من س����المة الفصيلة 
واالستعانة بها عند احلاجة، مطلقا 
 »vip« على أصحاب هذه الفصائل
حي����ث يتم تكرميه����م ويعاملون 
معاملة خاصة. الفتا الى ان حملة 
التبرع تقام في مستشفى األميري 

فحوصات واختبارات تبدأ بعدها 
خطة عالج متكامل.

هنا في مركز د.عادل قطينة � 
»Toronto Hair Institute« لع����الج 
تساقط الشعر والصلع، يوجد لدينا 
كل احللول املثلى للقضاء على هذه 
املشاكل فإن خطة العالج يجب أن 
تبدأ كما نصحك الطبيب عن صورة 
عالج بأنواعه وكذلك زراعة الشعر 

بأحدث الطرق العاملية.
فإذا فرضنا مثال أنك ممن يكفي 
لهم العالج الدوائي بطرقه الكثيرة، 
فيجب أن متثل له كما وضعت لك 
اخلطة في مواعيد محددة سواء كان 
حقنا ألسبوعني أو شهرين لعالج 
تساقط الشعر، عقاقير يتم تناولها 
حسب جدول معني، التعرض لليزر 
البارد لزيادة تغذية فروة الرأس 
وحث الش����عر على النمو، بعض 
الطبية املوضعية  املستحضرات 
التي تستخدم يوميا، أما إذا كان 
العالج الرئيسي هو زراعة الشعر 
فيجب أن يتم حتديد املناطق ذات 
الكثافة القليلة بدقة شديدة وحتديد 
كذلك عدد الشعرات الالزمة لتغطية 
هذه املناطق ومن ثم احلصول مظهر 
)الئق � طبيعي � متناس����ق( من 

الشكل العام للشعر.
ما اجلدي��د واحلديث في زراعة 

الشعر؟
خالل اخلمس سنوات األخيرة 
استحدث العلماء ما يسمى »نقل 
البصيالت املتف����ردة« FUT وهذه 
الطريقة هي األحدث واألفضل من 

حيث النتائج.
هل هذه التقنية احلديثة متوافرة 

لدينا في الكويت؟
 )Toronto Hair Institute( في مركز
نوفر لك زراعة الشعر بهذه الطريقة 
عن طري����ق فريق محترف، حيث 
يقوم طبيبك املختص في هذا املجال 
بانتقاء أقوى البصيالت في منطقة 
خلف الرأس ونقلها )بصيلة واحدة( 
بواح����دة لزراعتها مبنطقة فروة 

الرأس األقل كثافة.
هل زراعة الش��عر بهذه الطريقة 
احلديث��ة حتتاج ال��ى تخدير، وهل 

تعتبر جراحة خطيرة؟
هي عملية بسيطة وسهلة تتم 
حتت تخدير موضعي وتستغرق 
بضع ساعات وفي نهايتها حتصل 

اليومية  بالعائلة، املستحضرات 
املس����تخدمة للعناية بالش����عر، 
والعالجات السابقة التي متت أو 

نصحك بها أطباء آخرون.
ه��ل هن��اك مع��دات خاصة أو 
اجهزة دقيقة تستخدم ملعرفة حالة 

الشعر وفروة الرأس وتقييم ذلك؟
هناك فحص يت����م عن طريق 
كاميرا مخصصة ذات خاصية تكبير 
توضح الكثير من التفاصيل لنوعية 
الشعر )دهني � جاف( حلالة جلدة 
الرأس من حيث وجود التهابات أو 
قشرة، كثافة الشعر )عدد الشعرات 
في كل س����نتيمتر( = قوة وقوع 
الشعرة، وقد يطلب منك الطبيب 
إجراء بعض الفحوصات املعملية 
ألنها قد تكون ضرورية للوصول 
إلى التشخيص السليم )عينة دم � 
هرمونات � بعض املعادن واألمالح 

بالدم(.
س��معنا ع��ن تس��اقط الش��عر 
الوراث��ي، هل توج��د طريقة علمية 
ملعرفة هذا الس��بب وحتديد كيفية 

التعامل معه؟
الش����عر يتم  تؤخذ عينة من 
اختياره����ا حتت ظ����روف معينة 
التي  العناص����ر  توضح بع����ض 
تكون الشعرة في حاجة إليها كي 
تتحسن حالتها، وحتدد خريطة 
وراثية توضح وجود عامل وراثي 
من عدم����ه، كذلك نس����بة تأثيره 
على الشعر في خالل فترة زمنية 

قادمة.
وماذا بعد اجراء كل ما سبق من 

فحوصات؟
بع����د إجراء كل ما س����بق من 

أو عند علمك بوجود صلع وراثي 
في العائلة عن طريق أحد األبوين 
أو باإلخ����وة األكبر س����نا، وعند 
مالحظتك وجود بعض الفراغات 
وكذلك مناط����ق قليلة الكثافة في 

الشعر عن املعتاد عليه.
هل يجب ان نس��أل الطبيب عن 
املس��تحضرات الت��ي نس��تخدمها 

يوميا لغسل الشعر والعناية به؟
إذا أردت اس����تخدام بع����ض 
املستحضرات الكيميائية للشعر مما 
تذكر كثيرا في هذه األيام في وسائل 
اإلعالم يجب أن يكون استخدامك 
لها بعد استشارة الطبيب وعلمك 

بأنها قد تناسب شعرك.
التي  ما اإلجراءات والفحوصات 
تت��م للمريض عند أول زيارة له في 

عيادة الشعر؟
عند أول زي����ارة يجب أن يتم 
أخذ تاريخ مرضي واضح وبدقة 
فستجد أن طبيبك يسألك عن بداية 
ظهور التساقط، كمية الشعر املفقود 
باليوم، وجود حاالت من الصلع 

عن����د زيارتنا ملرك����ز د. عادل 
 Toronto Hair Institute  قطين����ة
الش����عر والصلع   لعالج تساقط 
التقينا د. محمد يحيى محمد النادي 
الذي اجاب عن عدد من االس����ئلة 
املتعلقة بتساقط الشعر واهمية 
احلفاظ عليه وعن عمليات زراعة 

الشعر وجناحها في الكويت:
م��ا الش��كاوى الت��ي تس��معها 
م��ن املريض عن��د اول زي��ارة في 

عيادتك؟
كثير من الن����اس يعانون من 
تس����اقط بش����عر ف����روة الرأس، 
والبعض يعاني من وجود فراغات 
ملحوظة، والبعض اآلخر يعاني 
م����ن وجود صل����ع ملناطق كبيرة 

بالرأس.
م��ا الوقت املناس��ب الذي يجب 
أن يلج��أ فيه املري��ض الى الطبيب 

املختص في عالج الشعر؟
عند وجود تس����اقط ملحوظ 
للشعر بفروة الرأس )يزيد عدده 
على 100- 150 شعرة في اليوم( 

واإلخالص واملثابرة في عملهم الدؤوب 
وعطائهم الالمحدود للتوصل الى هذه 

االبتكارات والكفاءات الطبية العالية.
وأكد حرص الوزارة على تطوير ورفع 

»لبلوغ غايتنا في التقدم والرقي بخدماتنا 
الصحية«.

وقال الساير ان هذا التميز الذي يحققه 
األطباء في الكويت ما هو إال نتيجة للجهد 

أش���اد وزير الصحة د.هالل الساير 
باألطباء املميزين الذين يرفعون اس���م 
الكويت ف���ي احملافل الدولية وذلك بعد 
أن ابتكر استش���اري قسطرة القلب في 
املستشفى الصدري د.إبراهيم الرشدان 

طريقة لعالج تفرع شرايني القلب.
يذك���ر ان الطريقة اجلديدة مت نقلها 
مباشرة الليلة قبل املاضية عبر األقمار 
االصطناعية ألكثر من 500 استشاري 
قس���طرة قلب في احد اكبر املؤمترات 
العاملية املختصة بقس���طرة القلب في 

الواليات املتحدة االميركية.
وأثنى الوزير الساير في تصريح ل� 
»كونا« امس عل���ى اإلجناز الذي حققه 
د.الرشدان مشجعا كل العاملني في هذا 
املجال على االستمرار في العطاء من أجل 

االرتقاء باخلدمات الطبية في البالد.
وأكد ان الكويت تولي اهتماما كبيرا 
باألطباء املتميزين الذين يعدون نبراسا 
مضيئا على طريق العمل الطبي وقدوة 
حسنة لزمالئهم في هذه املسيرة اإلنسانية 

أشاد بابتكار الرشدان طريقة لعالج تفرع شرايين القلب

أوضح أهمية استخدام المستحضرات الكيميائية للشعر بعد استشارة الطبيب

الفزيع: 16.7% نسبة الكويتيين المصابين بداء السكري
حنان عبدالمعبود

أكدت اخصائية تعزيز الصحة في 
وزارة الصحة د.ليلى الفزيع، أنه تبعا 
إلحصاءات وزارة الصحة فقد بلغ 
عدد املواطنني الذين يعانون من داء 
السكري لعام 2010 في الكويت %16.7 
)مقارنة ب� 5.8% في الواليات املتحدة 
و5% ف����ي دول االحتاد األوروبي(.  
وقالت د.الفزيع خالل أنشطة اليوم 
التوعوي الصحي اخلاص بأمراض 
السكري والذي جرى في وزارة املالية 
مبجمع ال����وزارات وذلك بالتعاون 
مع إدارة التمريض بوزارة الصحة: 
ان داء الس����كري هو مجموعة من 

أمراض األيض التي تتميز بارتفاع مستوى السكري 
في الدم بسبب نقص افراز هرمون األنسولني أو قصور 
في عمله، ويحدث بس����بب تدمي����ر خاليا البنكرياس 
املسؤولة عن افراز األنسولني، الفتة إلى أن من أسبابه 
اإلصابة بڤيروس أو اإلصابة بأمراض املناعة الذاتية، 
مشيرة إلى أن مرض الس����كري يتم تشخيصه بعدة 
طرق ومنها حتليل نسبة السكري بالدم »والتي تبلغ 
 ،»mmol/L 6.1 � 4.4 النسبة الطبيعية للجلوكوز بالدم
باإلضاف����ة إلى التحليل الصائم«، الفتة إلى انه تقاس 
نس����بة اجللوكوز بالدم بعد الصيام ملدة 8 س����اعات، 

ويعتبر الشخص مصابا بالسكري 
إذا زادت نس����بة اجللوكوز على 7 
mmol/L، مشيرة إلى انه من ضمن 
التشخيص حتليل الدم العشوائي، 
الفتة إلى انه تقاس نسبة اجللوكوز 
بالدم في أي وقت من اليوم ويعتبر 
الشخص مصابا بالسكري إذا زادت 
..mmol/L 11.1 نسبة اجللوكوز عن

من جانبها قالت اخصائية تعزيز 
الصحة د.ش����يرين جاب����ر: ان من 
أعراض مرض السكري كثرة العرق، 
ورجفة في اجلس����م وسرعة دقات 
القلب، والشعور بالتوتر والقلق، 
والشعور باجلوع، ودوخة والدوار، 
وصداع، وعدم وضوح الرؤية وغش����اوة على العني، 
وقلة االستيعاب، وقد تصل إلى نوبة الصرع، واإلغماء 
وفقدان الوعي، موضحة أن من أهم طرق الوقاية من 
مرض السكري احلرص على تناول الوجبات في مواعيد 
منتظمة، وعدم إلغاء إحدى الوجبات، وااللتزام باجلرعات 
التي حددها الطبيب، والفحص الذاتي ملستوى السكري 
لتجنب الدخول في غيبوبة انخفاض السكري، الفتة 
إلى انه من األفضل ارتداء األس����ورة اخلاصة مبرضى 
الس����كري لتنبيه األش����خاص في األماكن العامة عند 

حدوث أعراض الغيبوبة.

مركز عبداهلل العبدالهادي الصحي خالل أنشطة اليوم التوعوي الصحي الخاص بالمرض في مجمع الوزارات
يحتفل بالخاسر األكبر للوزن

حنان عبدالمعبود
أكد وكيل وزارة الصحة 
باإلنابة د.يوسف النصف ان 
80% من املواطنني يعانون من 
السمنة جراء سوء التغذية، 
إلى ان غالبيتهم من  مشيرا 

النساء.
وق���ال النص���ف خ���الل 
االحتفال ال���ذي نظمه مركز 
عبداهلل العبدالهادي الصحي 
حتت عنوان »اخلاسر األكبر 
للوزن الرابح األكبر للصحة« 
ان هذا البرنامج نظم من قبل 
الوطني ملكافحة  البرنام���ج 

السمنة وعيادة الس���منة في مركز عبداهلل العبدالهادي ومتت 
مشاركة 20 أسرة من سكان املنطقة فيه.

وق���ال ان األس���رة الت���ي فازت هي أس���رة مخت���ار املنطقة 
عبدالعزيز املش���اري التي كانت اخلاس���ر األكبر للوزن من بني 

األسر األخرى.
وأشار إلى ان املواطن عبدالكرمي اللقمان استطاع ان يخفض 
وزنه من  140 كلغ إلى 75 كلغ دون اللجوء إلى العمليات اجلراحية 

وذلك من خالل متابعته لعيادة السمنة خالل عام وشهرين.
وأكد النصف ان اإلنسان بالعزمية واإلرادة يستطيع ان يحقق 

النزول في الوزن دون اللجوء إلى العمليات.

د.يوسف النصف د.ليلى الفزيع

د.أفراح الصراف

مرتني في العام الواحد، مش����يرة 
الى ان اس����تحداث خط س����اخن 
للتبرع بالدم وهو »94935050« 
للعمل عل����ى تلقي كل االتصاالت 
اخلاص����ة بالتبرع بالدم واإلجابة 

عن استفسارات املتبرعني.
من جانبه����ا، أكدت مدير ادارة 
الدم بوزارة الصحة  خدمات نقل 
د.رمي الرضوان ان حملة بنك الدم 
الصيفية للتبرع بالدم والتي بدأت 
14 يونيو املاضي بالتزامن مع اليوم 
العاملي للتبرع بالدم ستس����تمر 
حتى أغسطس املقبل، الفتة الى ان 
متوسط املشاركة اليومية للتبرع 
بالدم هذا العام تصل الى 300 متبرع 
في اليوم الواحد وأن معدل الزيادة 
اليومية من 10 الى 15% كل يوم. كما 
أشارت د.الرضوان الى ان التبرع 

بالدم ميثل 15% من املخزون العام 
لبنك الدم وأن ال� 85% الباقية يتم 
احلصول عليها من الفروع األخرى 
لبنك الدم في اجلابرية واجلهراء 

والعدان.
 وعن طريقة التعامل مع فصائل 
الدم غير اآلمنة التي يعاني أصحابها 
من األمراض السارية والڤيروسات، 
أشارت د.الرضوان الى ان بنك الدم 
ال يدخل في اختصاصاته التعامل 
مع أصح����اب الدم غير اآلمن وفي 
حالة حتليل الدم والتأكد من اصابته 
تعمل على مخاطبة االدارات املختصة 
بوزارة الصحة مثل ادارة الصحة 
العامة والوقائية واألمراض السارية 
وهي اجله����ات التي بدورها تقوم 
مبخاطبة أصحاب الدم غير اآلمن 

وتخضعهم للفحص والعالج.


