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تقاعس »الصحة« عن مكافحة القوارض يهدد المساجد وينذر بوباء جديد

حنان عبدالمعبود
ش���هدت البالد مؤخرا ظاهرة تتمثل في انتشار حشرات الفراش التي 
تنتقل من مكان آلخر بسرعة كبيرة وتتكاثر بسرعة أكبر، وعزا الكثيرون 
هذا االنتشار الى انتقالها عبر اماكن العبادة »املساجد«، مشيرين الى ان 
وزارة الصحة ومتثلها وحدة مكافحة القوارض واحلشرات تقاعست عن 
الرش الدوري للمس���اجد، والذي كان يتم بش���كل مستمر دومنا انقطاع، 
ولكن هذا األمر توقف منذ ما يزيد على 4 س���نوات، ما تسبب في انتشار 

كبير لهذه احلشرات.
وصرح مصدر مطلع ل� »األنباء« بأنه ومنذ إحالة رئيس قسم احلشرات 
السابق د.محمد بلبع للتقاعد قبل 4 سنوات � والذي كان يشرف على هذه 

العملية � لم يتم رش املساجد، ما تسبب في تفاقم احلالة.
وهذا يدفعنا للتساؤل: هل تنتظر »الصحة« ان يهجر املصلون املساجد 
خوفا من انتشار احلشرات؟ أم ستتحرك قبل ان يصل األمر الى وباء من 

نوع جديد؟

»كرافت فودز«: كمية السعرات الحرارية في غذاء األطفال
مشكلة صحية تؤرق األمهات الكويتيات

آغا: تأمين العناصر الغذائية المهمة للحامل
يضمن نموًا سليمًا للطفل وصحة أفضل لألم

في دراسة أعدتها لرفع مستوى التوعية حول الغذاء الصحي والتغذية

خالل ندوة مستشفى األمومة حول »أهمية التغذية المناسبة خالل فترة الحمل«

شعار كرافت فودز

الغذاء الصحي يقي األطفال من األمراض

اخصائية التغذية ليلى آغا ومديرة خدمات رعاية املرضى في مستشفى األمومة جنالء عبيد خالل الندوة

قليلة أو معدومة و13% ليس لديه 
أي مراقب���ة في هذا اإلطار. ومع 
ذلك، فقد لفت���ت قرابة 40% من 
األمهات الكويتيات إلى أنهن دوما 
أو غالبا ما يطلعن على محتوى 
السعرات احلرارية املذكور على 
امللصق الغذائي للمنتجات التي 
يش���ترينها. ورغم أن 29% فقط 
من األمه���ات الكويتيات اللواتي 
ش���ملتهن الدراس���ة قلقات إزاء 
الذي يتضمنه  الدهون  محتوى 
النظ���ام الغذائ���ي ألطفالهن، إال 
انهن ميارسن بعضا أو مستوى 
عاليا من املراقبة على الكمية التي 
يستهلكها اطفالهن. كذلك، أشارت 
أكثر من 30% منهن إلى أنهن دوما 
أو غالبا ما يطلعن على محتوى 
الده���ون املذكور عل���ى امللصق 
الغذائي للمنتجات التي يشترينها. 
ويذكر، أن أغلبية املستطلعات 
الكويتيات غير م���دركات ملدى 

قلقهن في هذا اخلصوص.
وفيما يتعلق مبستوى استهالك 
السكر والكوليسترول في النظام 
الغذائي لألطفال، فقد أكدت %30 
فقط من األمهات الكويتيات أنهن 
قلقات أو إل����ى حد ما قلقات بهذا 
الشأن، فيما أشارت أغلبيتهن إلى 

عدم إدراكهن ملدى قلقهن.
وم����ن الالف����ت أن 36% منهن 
ميارسن بعضا أو مستوى عاليا 
من املراقبة على مستوى استهالك 
السكر والكوليسترول، كما أشارت 
37% إلى أنهن دوم����ا أو غالبا ما 
تقرأن محتوى السكر املذكور على 
التي  الغذائي للمنتجات  امللصق 

يشترينها.

أنماط حياة

وكانت شركة »كرافت فودز« 
قد أجن����زت في اآلون����ة األخيرة 
الفص����ل األول م����ن حملة امناط 
احلي����اة الصحي����ة والعافية في 
جدة، اململكة العربية السعودية، 
والتي كانت تهدف لتثقيف أطفال 
املدارس حول أهمية اعتماد أمناط 
حياة صحية. هذه املبادرة، والتي 
نفذت بالتعاون مع وزارة التعليم 
في جدة، شارك فيها 150 طالبا من 
50 مدرس����ة في حوار ديناميكي 
إلبداء آرائه����م ومعلوماتهم حول 
املسائل املتعلقة بالصحة، التغذية 
والعافية. يشار إلى أنه سوف يتم 
تنفيذ ه����ذه احلملة عبر مختلف 
أنح����اء دول مجل����س التع����اون 

اخلليجي في العام املقبل.

41% منهن عكس ذلك، فيما ال تعلم 
23% إن كان أطفالهن يحصلون 
على نظام غذائي متوازن. وأظهرت 
الدراسة ايضا أن كمية الكالسيوم 
التي يستهلكها األطفال قد تكون 
غير كافية، وذلك وفقا ل� 58% من 
األمهات، فيما أكدت 26% منهن أن 
أطفالهن يستهلكون كمية كافية 

من الكالسيوم.
وبالنس���بة إلى كمية احلديد 
التي يستهلكها األطفال في نظامهم 
الغذائي، فقد أش���ارت 17% فقط 
من األمه���ات الكويتيات إلى أنها 
كافية، فيما ش���عرت 34% منهن 
بعكس ذلك. كذلك األمر فيما يتعلق 
الڤيتامينات، حيث أكدت  بكمية 
31% منهن أن الكمية املس���تهلكة 
غير كافي���ة، مقاب���ل 22% فقط 
واثقات بأن أطفالهن يستهلكون 
الڤيتامينات.  الكافية من  الكمية 
في املقابل، 31% فقط منهن أكدن 
أن أطفالهن يستهلكون كمية كافية 
من البروتينات، فيما لفتت %21 

إلى أنها غير كافية.
ومن الالفت أن النسبة األكبر، 45 
%، من األمهات الكويتيات ال يعلمن 
ما إذا كان أطفالهن يستهلكون كمية 
كافية من الكالس���يوم، واحلديد 
والڤيتامينات والبروتينات في 

نظامهم الغذائي.

مشكلة صحية

كذلك، أظهرت هذه الدراسة أن 
السعرات احلرارية هي املشكلة 
الصحية التي تقلق النسبة األكبر 
من األمه���ات الكويتيات اللواتي 
شملتهن الدراسة. في هذا اإلطار، 
فقد أعربت 41% منهن عن قلقهن 
فيم���ا يتعلق بكمية الس���عرات 
احلرارية التي يستهلكها أطفالهن. 
هذه النسبة تتعارض مع تأكيد 
21% فقط أنهن ميارسن بعضا أو 
مستوى عاليا من املراقبة لكمية 
السعرات احلرارية التي يستهلكها 
أطفالهن. ومن الالفت أن النسبة 
الكبرى، 33%، مت���ارس مراقبة 

في ش����ركة كرافت فودز � الشرق 
األوس����ط وأفريقيا فيشال تيكو: 
»بصفته����ا إحدى أكبر ش����ركات 
االغذية في العالم، تلتزم كرافت 
فودز عامليا برفع مستوى التوعية 
حول الغ����ذاء الصحي والتغذية، 
وذلك بغية بناء مجتمعات أقوى 
واكثر استدامة. الدراسة األولى التي 
جتريها كرافت فودز حول الغذاء 
الصحي والتوعية الغذائية في دول 
مجلس التعاون اخلليجي، سوف 
تتيح لنا إمكانية رفع مس����توى 
التوعية ب����ن األمهات والعائالت 
ف����ي املنطق����ة، بحي����ث ميكنهن 
املتعلقة  الواعية  القرارات  اتخاذ 
بالنظام الغذائي والتغذية الصحية 

لعائالتهن«.

نتائج مهمة

ومن خالل هذه الدراسة، أعربت 
36% من األمهات عن ثقتهن بأن 
أطفالهن يتناولون نظاما غذائيا 
متوازنا. وفي املقابل اشارت إلى أن 

أكثر م����ن 60% من األمهات 
اخلليجيات يشعرن بأن النظام 
الغذائي ألطفالهن غير متوازن، 
وذلك وفقا لدراسة أجرتها شركة 
»كرافت فودز« في دول مجلس 
التعاون اخلليجي حول الغذاء 
الغذائية.  الصحي والتوعي����ة 
وتهدف هذه الدراس����ة لتحديد 
سلوكيات، وممارسات وأفكار 
األمهات حول العادات الغذائية 
التي تعتمده����ا عائالتهن، مع 
اإلشارة إلى أن أكثر من 850 أما 
من اإلم����ارات العربية املتحدة، 
الكوي����ت واململك����ة العربي����ة 
الس����عودية، ش����اركن في هذه 
الدراسة التي امتدت على مدى 

شهر كامل.
وكشفت الدراسة أن األمهات 
في الكويت مدركات ألنواع األغذية 
التي حتتوي على قيمة غذائية 
عالية، مثل الفاكهة واخلضراوات 
الطازجة واالجبان والبيض، هذا 
األمر يتعارض مع تأكيد العديد 
منهن أن أطفالهن ال يتناولون 
نظاما غذائيا متوازنا، حيث ان 
وجباتهم تفتقر للكمية املناسبة 
البروتين����ات، واحلديد،  م����ن 

والكالسيوم والڤيتامينات.

الغذاء واألمراض

وتعليقا عل����ى نتائج هذه 
التغذية  الدراسة، يقول خبير 
في مركز إيليا للصحة والتغذية 
عيس����ى دش����تي ان الدراسات 
األنثروبولوجي����ة تظه����ر أن 
األنظم����ة الغذائية املعتمدة من 
قبل أجدادنا كانت قليلة الدهون، 
منخفضة جدا بالس����كر وغنية 
باأللي����اف وغيرها من مركبات 
الكربوهي����درات. وأض����اف أن 
السنوات  الكويت ش����هدت في 
ال�40 املاضية تغيرا اجتماعيا 
إلى  واقتصاديا متسارعا، أدى 
تبديالت أساسية في منط احلياة 
ب����ن الس����كان الكويتين. هذه 
التغييرات تبدو أكثر وضوحا 
في الطعام وأمناط النظام الغذائي 
التي يعتمدونها. فقد ادت الزيادة 
في استهالك املأكوالت املشبعة 
بالطاقة واملجه����زة مع إضافة 
الدهون، السكر وامللح إلى بروز 
األمراض املتصلة بالنظام الغذائي 
الس����كري،  الزائد،  الوزن  مثل 
ال����دم وأمراض  ارتفاع ضغط 

القلب.
من جهته قال املدير اإلداري 

ال شك ان تناول الغذاء السليم 
خالل فترة احلمل وحتى قبل 
حدوث احلمل بأشهر قالئل أمر 
حيوي لضمان الصحة اجليدة 
لكل من األم واجلنن، »فعندما 
يتعلق األمر بالغذاء الصحي 
خ����الل فترة احلم����ل، تصبح 
الذي تتناوله  الطعام  نوعية 
املرأة أهم من كميته«، ألن ما 
حتت����اج لتناوله أو ما ترغب 
في تناوله عادة ما يتغير كل 
ثالثة أشهر من احلمل، »السن 
البدني����ة واحلالة  والظروف 
النفسية والطبية التي تتطلب 
اتباع نظام غذائي معن كلها 
أمور تؤثر على ضمان الصحة 
اجليدة للمرأة واجلنن خالل 
فترة احلمل«. تلك كانت بعضا 
الت����ي قدمتها  من املالحظات 
التغذي����ة واخصائية  خبيرة 
نظام الغ����ذاء في فترة احلمل 
ليلى حس����ن آغا، في حديث 
له����ا قبل عقد ندوة نس����ائية 
كبيرة حتت عن����وان »أهمية 
املناسبة خالل فترة  التغذية 
احلمل« التي نظمها مستشفى 
األمومة الرائد في مجال التوليد 
والعناية بالطفل في الكويت.

استهلت آغا ندوتها بشرح 
مدى أهمية استشارة السيدات 
احلوامل الخصائي تغذيتهن 
وأن ذلك ي����وازي في األهمية 
أو  استش����ارتهن لطبيبه����ن 
إنه  الواقع،  ف����ي  ممرضتهن. 
ألمر مهم للطبيب واملمرضة 
واخصائي التغذية أن يعملوا 

 النادي: مركز عادل قطينة يمتلك
أحدث األجهزة لعالج البشرة التالفة

صبحي: »الهالل إنترناشيونال الطبي«
يقدم أفضل وسائل الرعاية الصحية

الوجه  لنض�ارة  فع�ال  عالج  النض�ارة«  »حقن 
وإكس�ابه إش�راقة م�ن خ�الل ع�دة جلس�ات

حتدث د.محمد النادي م����ن مركز د.عادل قطينة  
عن أفضل الوسائل لعالج عالمات تقدم السن والتي 
تظهر بش����كل كبير على اجللد، والوس����ائل املتاحة 
لعالج هذه العالمات مؤكدا انه في الفترة األخيرة مت 
استخدام وس����ائل حديثة غير جراحية للتعامل مع 
هذه العالمات، الفتا الى انها تعتبر عالجات بسيطة 
تتم داخل العيادات مثل حقن بعض املواد بالوجه أو 

استخدام أجهزة جللسات عدة.
وذكر ان البوتكس من أش����هر املواد املس����تخدمة 
والتي يتم حقنه����ا بالوجه إلزالة التجاعيد باجلبهة 
والعبس����ة وحول العن، الفتا الى ان البوتكس مادة 
آمنة إذا مت حقنها بتركيز معن للوجه وأماكن أخرى 
ومادام يتم احلقن بهذه املادة في األماكن الصحيحة 

وبالتركيز املطلوب ال توجد لها أي مخاطر.
وحتدث عن طبيعة عمل البوتكس قائال انه بعد 
حقنه في بعض عضالت الوجه يقوم بإيقاف حركة 
عضالت اجلبهة أو ما بن احلاجبن )العبسة( وهي 
عضالت صغيرة جدا تتواجد حتت الطبقة السطحية 
من اجللد. مش����يرا الى ان فترة تأثيره تتراوح بن 3 

و5 شهور.
واضاف ان املريض يحتاج الى حقنه مرة أخرى 
ولكن في كل مرة يتم إنقاص اجلرعة حيث ان العضالت 

تستجيب جلرعة أقل بصورة أفضل.
وزاد: ان التجاعيد حول العن هي من أكثر املشاكل 
املؤرقة للسيدات والرجال على السواء وكذلك جتاعيد 

اجلبهة ومنطقة العبسة )ما بن احلاجبن(.
وعن امكانية استخدام )البوتكس( ألغراض أخرى 
في اجلسم، قال د.النادي ان البوتكس عالج فعال جدا 
لعالج زيادة التعرق باإلبطن وقد مت حل هذه املشكلة 
بسهولة ش����ديدة جدا في الفترة األخيرة باستخدام 
البوتكس كبديل عن عملي����ة جراحية معقدة كانت 
تستخدم سابقا، علما بأن فترة عمله في إزالة التعرق 

قد تصل الى 8 شهور كاملة.
وحتدث د.النادي ع����ن وجود مواد أخرى لعالج 
عالمات تقدم السن في الوجه قائال: »حقن النضارة« 
كما يطلق عليها كثير من الناس واالسم العلمي لها 
هو Mesoface هي ع����الج رائع وفعال جدا يتم حقن 
هذه املواد بالوجه على مرات عدة )جلسات أسبوعية( 

الستعادة نضارة الوجه واكسابه اشراقة.
واضاف ان هذا النوع من احلقن عبارة عن مجموعة 
كبيرة جدا من األحماض والفيتامينات أهمها ڤيتامن ج 
)C( وأحماض الفواكه يتم حقنها في الطبقة اخلارجية 
من جلد الوجه وتس����تمر في العم����ل لفترة 3 أو 4 
شهور.وقال ان مركز د.عادل قطينة لديه أحدث جهاز 
لعالج البش����رة وهو ما يس����مى Fraxel2 ويقوم هذا 
اجلهاز بعالج البش����رة التالفة وعالمات تقدم السن 
باس����تخدام الليزر من نوع وتردد خاص يعمل على 
إزالة اخلطوط الرفيعة بالوجه وحول العن في عدة 

جلس����ات على مدار 3 أو 4 ش����هور وقد حقق نتائج 
رائعة لكثير من املرضى.

»Titan« تيتان هو أول جهاز يعمل باألشعة الضوئية 
حتت احلمراء التي ت����ؤدي الى زيادة الكوالجن في 
البشرة وميكن استخدامه للوجه ومناطق أخرى في 
اجلسم والتي تعاني من ترهالت وعالمات تقدم السن. 
ولفت الى ان كل املرضى ذوي اجللد املترهل ميكنهم 
االستفادة من حيث انه يعمل على توليد طاقة حرارية 
حتت سطح اجللد حتفز على تكوين الكوالجن بغض 

النظر عن نوع ولون اجللد.
وقال ان بعض املرضى يحصلون على نتائج سريعة 
باستخدام ذلك اجلهاز خالل جلسة واحدة أو جلستن 
والبعض اآلخر يحتاجون الى عدة جلسات للحصول 

على نتائج نهائية خالل شهرين الى 3 شهور.
وأكد د.النادي ان البوتكس وحقن النضارة وجهاز 
التيتان هي حلول قد تصلح حوالي 80% إلى 90% من 
اخلط����وط والتجاعيد بالوجه واجلبهة وحول العن 
ولكن هناك نس����بة من هذه اآلثار ال تتحسن إال بعد 
اس����تخدام حقن مثل Hyaluronica Filler واستخدام 

التقشير الكيميائي والصنفرة الكرستالية.
واضاف ان جراحات تقدم العمر هي آخر الوسائل 
العالجي����ة التي نلجأ اليها ودائما ما ننصح املريض 
بتأجيل اس����تخدامها حتى أعمار ما بعد 45 سنة أو 
50 سنة حيث ان استخدام حلول غير جراحية آمنة 
وفعالة قد ي����ؤدي الى احلصول على نتائج مرضية 
ورائعة، مؤكدا انها آمنة وفعالة ولكن ألن استخدام هذه 
اجلراحة متاح فقط مرة أو مرتن خالل عمر اإلنسان 
لذلك يجب ادخار هذه احللول للتوقيت السليم حتى 
ال نهدر هذه احللول القوية واملؤثرة في احلصول على 

نتائج نهائية وقد نحتاج اليها فيما بعد.

من احلمل عندما ال تكون السيدة 
على علم حتى بحملها. البروتن 
من العناصر املهم����ة التي البد 
من تزايد تناوله����ا خالل فترة 

احلمل«.
وخالل األشهر الثالثة األولى 
من احلمل، قد تكون واحدة من 
املخاوف الغذائية األساسية هي 
محاربة دوار الصباح الذي ميكن 
التخفيف منه إلى حد ما من خالل 
تناول وجبات صغيرة بانتظام 
مع استهالك املوالح »املقرمشات 
املاحلة اخلفيفة«. أما خالل فترة 
الثالثة أش����هر الثاني����ة، فالبد 
لألمهات أن يستمررن في اتباع 
نظ����ام غذائي متوازن مع زيادة 
التي  نسب السعرات احلرارية 
يتناولنها يوميا التي تأتي من 
تناول البروتينات التي ميكن أن 
تضاف إلى نظامهن الغذائي من 
الوجبات اخلفيفة  خالل تناول 
الصحية على مدار اليوم. وفي 
األشهر الثالثة األخيرة من احلمل 
وقبل الوالدة، يصبح وزن الطفل 
3 أضعاف م����ا كان عليه، األمر 
الذي يعني أن األمهات سيشعرن 
بالش����بع أسرع، لكن اليزال من 
الضروري تناول الغذاء املتوازن 
مع نس����ب كافية من السعرات 
احلرارية، الفت����ة إلى أن أفضل 
السبل لفعل هذا تناول كميات 
صغيرة من الطعام بشكل متكرر 
من خالل انتقاء الوجبات اخلفيفة 
الصحية التي من شأنها أن متد 
الغذائية  اجلس����م بالعناص����ر 

الالزمة.

ما أن يحدث احلمل، فالبد للتغذية 
اجليدة أن تكون أولوية من أجل 
تأمن العناصر الغذائية السليمة 
واملهم����ة لنمو طفلك ولصحتك 
أنت«. في الوقت الذي ستتغير 
فيه االحتياجات الغذائية خالل 
مختلف فترات احلمل مع تغير 
حاالت اجلسم، ستحدد األمراض 
والقدرة على تناول الطعام نوعية 
النظام الغذائي الذي ستتبعينه 
إذ ان هناك عددا من اإلرشادات 
العامة التي ستكون مهمة التباعها 
خالل فترة التسعة أشهر. وتشمل 
تلك اإلرشادات على سبيل املثال 
تناول وجب����ة متوازنة والتأكد 
من عدم مترير وحذف الوجبات 
مع ض����رورة التخلي متاما عن 
الكافين وتناول كميات كبيرة 

من املياه.
وتابع����ت آغ����ا حديثها عن 
ض����رورة أن تتن����اول احلامل 
املتطلب����ات الغذائي����ة املختلفة 

خالل فترات احلمل، كما تناولت 
بالتفصيل أهمية ممارسة الرياضة 
املناسبة خالل فترة احلمل وأكدت 
على أنه في فترة األشهر الثالثة 
األولى البد للحوامل أال ينخرطن 
في أي نش����اط مرهق فيما عدا 
املش����ي، كما حتدثت عن أهمية 
دعم األسرة للحامل خاصة في 
فترات التغير املزاجي الذي ميكن 

أن يصاحب فترة احلمل.

مراحل التغذية خالل فترة الحمل

وعن العناصر احليوية للنظام 
الغذائي الصحي خالل أش����هر 
احلمل، قالت آغا: »الكالس����يوم 
واحد من أهم املعادن التي البد 
من زيادة تناوله����ا وتواجدها 
خالل فترة احلمل. أيضا، حمض 
الفوليك الذي يساعد في تطور 
ومنو مخ اجلنن وعموده الفقري 
وهذا بالنسبة إلى صحة الطفل، 
كما أنه مهم خالل املرحلة األولى 

معا كفريق متكامل من أجل ضمان 
جناح فترة احلمل وأن يستمر 
كل م����ن الطفل واألم في التمتع 
بصحة جي����دة، مطالبة احلامل 
بأن تتذكر أنه أثناء فترة حملها، 
تتناول الطعام لشخصن، فطفلها 
يعتمد على الطعام الذي تتناوله 
من أجل منوه وتطوره، كما أنها 
ستشعر بحال أفضل إذا انتبهت 
إل����ى نظامها الغذائ����ي واتبعت 
الطبي����ب واخصائي  توصيات 

التغذية.

نوعية الغذاء المطلوبة

املرأة  آغا مخاطبة  وأضافت 
احلامل: »م����ا أن تبدئي التفكير 
في اإلجناب، فعليك أن تبدئي في 
التفكير فيما ستأكلن. أنت بحاجة 
إلى البدء بتناول األطعمة الغنية 
بالڤيتامينات واملعادن أي تناول 
الطعام من املجموعات اخلمس 
األساسية وأن توازني وجباتك. 

صرح مدير مركز الهالل إنترناش���يونال الطبي 
عمر صبحي بأن مواعيد العمل أثناء شهر رمضان 
في املركز ستبدأ من الساعة العاشرة صباحا حتى 
الواحدة ظهرا ومن الثامنة مساء حتى احلادية عشرة 
مساء، مؤكدا ان املركز على أمت االستعداد الستقبال 

جميع احلاالت ألي تخصص كان.
وأضاف ان استش���اري النساء والوالدة والعقم 
وأطفال األنابيب د.أحمد الشاذلي على أمت استعداد 
الس���تقبال اي حالة والدة على مدار ال� 24 س���اعة 
واالتصال على خط الط���وارئ 66447555، كما ان 
استش���اري األمراض الباطني���ة والهضمية والكبد 

واملناظير د.يعقوب محمد الشوبكي ميكن االتصال 
به على خط الطوارئ 66609836. وأضاف صبحي 
ان الهالل إنترناشيونال مركز متكامل ذو تخصصات 
متعددة، حيث يقدم أفضل وسائل الرعاية الصحية 
الشاملة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات في الكشف 
على األمراض بإشراف أكفأ األطباء في شتى املجاالت 
العلمية واملعملية، مدعمن بهيئة متريضية مدربة 
وإدارة طبية متكاملة تهدف دوما لتقدمي كل الوسائل 
املادية واملعنوية واملعلوماتية لتحقيق أعلى مستويات 
اجلودة في اخلدمات الطبية لنحوز بذلك ثقة عمالئنا 

ومرضانا الكرام.

أكد أن البوتكس مادة آمنة للجراحات التجميلية شرط استخدامها بطريقة صحيحة

أعلن عن مواعيد العمل خالل رمضان

د.محمد النادي

الطاهر: إنشاء وحدة ألطفال األنابيب في »الجهراء«
لعالج 20 � 25 حالة شهريا

حنان عبدالمعبود
أعلن استشاري أمراض النساء والوالدة مبستشفى 
اجلهراء د.س���امي الطاهر عن إنشاء وحدة ألطفال 
األنابيب بقسم الوالدة باملستشفى، متوقعا أن يتم 
االنته���اء منها نهاية العام احلالي، ومبينا أن الوفد 
الطبي املخصص لهذه الوحدة اجلديدة لن يختلف عن 
الوفد الطبي العام بقسم الوالدة باملستشفى، حيث 
يقوم األطباء من القسم بالعمل في هذه الوحدة، كما 
قامت إدارة املستشفى بطلب جميع األجهزة واملعدات 
الطبية الضرورية للوحدة من وزارة الصحة، ومشيرا 
في الوقت نفسه إلى أنه من املتوقع أن يتم عالج ما 
بن 20 و25 حالة شهريا في البداية. وأوضح الطاهر 
في تصريح صحافي أن جناح الوالدة يتم تأهيله في 
الوقت احلالي بحيث متت زيادة عدد الغرف اخلاصة 
به من 15 إلى 20 غرفة واستحداث غرفة للعمليات 
اجلراحي���ة وكذلك غرفة ملالحظ���ة األطفال حديثي 
الوالدة وغرفة إلعطاء البنج النصفي للحاالت التي 
تتطلب والدة من دون ألم، وسوف يتم االنتهاء من 

إعادة تأهيل اجلناح في نهاية العام احلالي. 

انتهاء إعادة تأهيل جناح الوالدة نهاية العام الحالي وزيادة غرفه من 15 إلى 20

د.سامي الطاهر


