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مستشفى طيبة يوقع عقد تأسيس أول مركز طبي لمؤسسة أندروكير األلمانية 

ببرلين في الشرق األوسط في المسالك البولية للرجال والنساء واألطفال

د.سند الفضالة ود.عارف السويفي بعد توقيع العقد في حضور م.أحمد العوضي ود.نزيه نسيم

وربة للتأمني تقدم خدمة توفير احتياجات التعليم

م.مؤيد السريع والشركة االنشائية الزراعية املتحدة أثناء توقيع العقد

يسر مستشفى طيبة ان يعلن عن افتتاح أول مركز طبي 
ملؤسسة أندروكير االملانية ببرلني في الشرق األوسط في 
مجال طب املس����الك البولية للرجال والنساء واألطفال منذ 
األول م����ن يناير 2011 في مقر مستش����فى طيبة في منطقة 
صباح السالم. حيث تعتبر أندروكير الكويت أشمل مركز 
للعالج بالليزر في املنطقة، كما انه يتمتع مبستوى عال من 
اخلدمات تبعا للتقنية األملانية. وقد مت توقيع عقد تأسيس 
املركز بني د.س����ند الفضالة رئيس مجلس ادارة مستشفى 
طيبة ود.عارف الس����ويفي مدير املؤسسة األملانية واملدير 
الطبي املشرف على أندروكير الكويت، وذلك بحضور م.أحمد 
العوضي رئيس مجلس إدارة شركة طارق، شريك مؤسسة 
أندروكير األملانية وكذلك د.نزيه نسيم املدير اإلداري للمركز 

الطبي اجلديد.
وتتم إدارة املركز من قبل مستشفى طيبة احلاصل على 
شهادة االعتماد الدولي في جودة الرعاية الصحية من قبل 
اللجنة الدولية املش����تركة JCIA. ويشرف على املركز طبيا 
د.عارف السويفي استشاري جراحة املسالك البولية، وأحد 
أكبر خبراء جراحة الليزر ببرلني كما تستعني أندروكير الكويت 
بعدد من األساتذة اخلبراء األملان مثل د.كنول من املستشفى 
التعليمي جلامعة تيوبنجن وكذلك د.أنستيس����ياديس من 
جامعة هانوڤر وكذلك د.زخارياس من املستشفى التعليمي 
جلامعة برلني كم����ا يفخر املركز بوجود د.إيهاب املالح من 
جامعة األزهر وكذلك األس����تاذ د.حسام هارون من جامعة 
طنطا كدعام����ة قوية للفريق الدائم في املركز وبذلك ميكن 
تقدمي كل أنواع اجلراحات املتقدمة للمسالك البولية للرجال 

واألطفال على حد سواء.
وتستعني أندروكير الكويت بالدكتورة شتان من املستشفى 
التعليمي بفرانكفورت ود.ديجيتر باملستشفى التعليمي بكاسل 
وهما من أكبر اخلبراء املعروفني في عالج السلس البولي 
عند النساء وأمراض املسالك البولية للنساء واألطفال وقد 
مت توفير أحدث جهاز لقياس الضغط الديناميكي للمثانة 
وكل ما هو متواف����ر من تقنية لعمليات الس����لس البولي 
للنساء بطريقة زرع األشرطة الضاغطة واملناظير وأيضا 
عالج ناسور املثانة املتصل باملهبل بعد الوالدات املتعسرة 
حي����ث يقوم هؤالء اخلبراء بإجراء ه����ذه العمليات بنجاح 

كبير ونتائج مضمونة.
وتتميز أندروكير الكويت بتقدمي خدمة طبية ش����املة 
للعناية مبرضى املس����الك البولي����ة، إن أندروكير الكويت 
بإدارتها وخدماتها املتط����ورة تنفرد بوجود أحدث أجهزة 
الليزر لعالج تضخم البروستاتا وتفتيت حصوات اجلهاز 
البولي بالليزر النابض ع����ن طريق املوجات النابضة من 
دون ألم أو مضاعفات وكذلك بواس����طة ليزر ألياج املتردد 
كما يش����تمل املركز على وحدة عالج البروستاتا بواسطة 
أحدث أجهزة الليزر األحمر )حصريا في الكويت( لتبخير 
البروستاتا املتضخمة لكبار السن ومرضى القلب والسكر 
واألوعية الدموية واملرضى الذين يتعاطون األدوية املسيلة 

للدم أو يعانون من جلطة دماغية.
ويعتبر هذا اجلهاز من أكثر األجهزة تقدما عامليا حيث 
ميكن العالج حتت تأثير التخدير الكامل أو املوضعي، كما 
أن املريض ال يفقد دمًا أثناء العالج مما يتيح أمانا وقصرا 

في مدة التخدير للعملية حي����ث يخرج املريض في اليوم 
نفسه.

كما حتتوي الوحدة على جهاز متطور للعالج احلراري 
اللتهاب البروس����تاتا املزمن، كذلك فإن املركز يجري عدة 
عمليات منها عملي����ات زراعة األجهزة التعويضية بخبرة 
عالية وعملي����ات انحناء القضيب بإش����راف مجموعة من 
اخلبراء األملان من برل����ني وهانوڤر وماربورج وتيوبنجن 
وفرانكفورت. وتبشر أندروكير الكويت كذلك بوجود وحدة 
متخصصة في صحة الرجال وقياس كتلة الدهون والعضالت 
وحتليل العمليات احليوية في اجلسم وإعطاء صورة كاملة 
عن األنزميات واألمالح الداخلة في التفاعالت احليوية في 
اجلسم وذلك بإنقاص وزن الرجال وحمايتهم من الضعف 
اجلنسي وأمراض القلب والسكر وحتسني القدرة اجلنسية 
واملقدرة على اإلجناب ويتضمن البرنامج الكشف على راغبي 
الزواج وراغبي اإلجناب وذلك ببرنامج كمبيوتر خاص من 
كبرى املؤسس����ات األملانية املتخصصة في العالج وتكميل 
اجلس����م مبا ينقصه من املواد الالزمة للعمليات احليوية 
لتحس����ني وظائف األعضاء ويوجد هذا البرنامج حصريا 

بالشرق األوسط مبركز أندروكير الكويت.
وتتضمن العناية بالرجال إجراء عمليات دوالي اخلصية 
بواسطة امليكروسكوب اجلراحي وهي أضمن وآمن وسيلة 
في العالم إلجراء هذه العملية وصوال ألفضل النتائج لعمل 
احليوانات املنوية كما يقوم املركز بزراعة أحدث األجهزة 
التعويضية األميركية لعالج الضعف اجلنس����ي واألجهزة 

األملانية احلرارية لعالج التهاب البروستاتا املزمن.

إنشاء وإنجاز وصيانة فرع المنجرة في مشرف

التعليم بلس »الخطة األمثل الحتياجات التعليم 
الجامعي لطفلك« تقدمها شركة وربة للتأمين

يهت���م أولياء األم���ور بتوفير 
الفرص ألبنائه���م للحصول على 
افض���ل مس���توى م���ن التعلي���م 
لتحقيق أحالمهم والتمتع مبستقبل 

مشرق.
التعليم  ازدياد تكاليف  ان  بيد 
بسبب التضخم وعوامل اخرى قد 
يؤدي حلرمان األطفال من حتقيق 
أحالمهم من خالل استكمال تعليمهم 

اجلامعي.
وإزاء ذل���ك يجب عل���ى أولياء 
األمور وضع خط���ة مالية بعيدة 
املدى ملواجهة االرتفاع في تكاليف 

الدراسة والبدء بالتوفير اليوم.
ان خطة »التعليم بلس« املقدمة 
من شركة وربة للتأمني هي احلل 
األمثل ألولياء األمور الراغبني في 

تأمني مستقبل مشرق ألبنائهم.
أولياء  »التعليم بلس« تساعد 
األمور على التوفير تبعا حلاجاتهم 
وميزانياتهم ليستطيعوا مساندة 
أطفالهم ومواجهة التكاليف الدراسية 

املرتفعة في األوقات احلرجة.
الوثيقة  واضافة لضمان مبلغ 
كامال، توفر »التعليم بلس« التغطية 
للمخاطر بحيث انه في حال وفاة 
ولي األمر، ال قدر اهلل، فإن الطفل 
سيتلقى دخال شهريا حتى يتم 18 
عاما من العمر، اضافة لذلك، ومن 
دون دفع األقساط حتى نهاية مدة 
الوثيقة، سيتم دفع مبلغ الوثيقة 
كام���ال عندما يتم الطف���ل 18 عاما 

ليستطيع امتام دراسته.
ادارة تأمينات احلياة  وتق���دم 
الفردية في ش���ركة وربة للتأمني 
مجموعة متنوعة من وثائق التوفير 
واالس���تثمار واحلماية للعائالت 
واألف���راد لتس���اعدهم ف���ي تأمني 
مستقبلهم، وتقدم االدارة املساعدة 
الشخصية ألولياء األمور بناء على 

عمر الطفل وخطة التعليم.
ملزيد م���ن املعلومات، باإلمكان 
البريد االلكتروني:  االتصال على 
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السريع: رفع مستوى الخدمات وتطويرها وإنجاز المشاريع وفق رؤية 
احتياجات المنطقة و2011 سيش�هد برامج وإنشاءات ومشاريع رائدة

وقع رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية م.مؤيد السريع 
في مبنى اإلدارة مبركز الضاحية عقد انش���اء واجناز وصيانة فرع 
املنجرة في منطقة مشرف بقطعة 4 التابع جلمعية مشرف التعاونية 
بع���د قبول عطاء املقاول وبعد موافقة وزارة الش���ؤون االجتماعية 
والعمل مت االتفاق مع الشركة االنش���ائية الزراعية املتحدة الجناز 
املشروع خالل 90 يوما من تاريخ استالم املقاول نسخته من العقد 
املعتمد من وزارة الش���ؤون االجتماعية والعمل وبإشراف وحضور 
مكتب فاضل تيفوني لالستش���ارات الهندسية وهو املكتب املشرف 

على املشروع.
وعقب مراسم توقيع العقد أكد م.مؤيد السريع ان هذا املشروع يأتي 

في اطار اهتمام مجلس اإلدارة باجناز املشاريع التي تخدم املنطقة 
وأبناءها.. فضال عن الدور الذي ميكن ان يؤديه املشروع لزبائنه.

وقال: ان جمعية مش���رف التعاونية شهدت خالل عام 2010 نقلة 
وحتوال كبيرا في التنظيم اإلداري واملالي وفق اسس علمية ومتخصصة 
لرفع كفاءة التطوير ومستوى اخلدمات للمساهمني وأبناء املنطقة 

ومواكبة الطموحات.
وأش���ار الى ان عام 2011 سيشهد العديد من البرامج واالنشاءات 
واملشاريع وبعضها ستتم في القريب العاجل لتعزيز اخلدمات وفق 
رؤية شاملة حتقق املطالب وتوفر كل ما حتتاجه املنطقة وتعزز دور 

جمعية مشرف التعاونية الرائدة في مجال التعاونيات.

درع تذكارية تقدمها الشيخة شيخة العبداهلل لفهد ابوشعر

»شيراتون الكويت« يرعى المشروع الكويتي لذوي 
االحتياجات الخاصة »نحن لها« للسنة الثالثة على التوالي

شارك فندق شيراتون الكويت برعايته في الندوة واملعرض 
اللذين نظمهما املش����روع الكويتي لذوي االحتياجات اخلاصة 
»نحن لها« والذي استمر ملدة يومني حتت رعاية الشيخة شيخة 
العبداهلل الصباح، الرئي����س الفخري لنادي الكويت الرياضي 
للمعاقني الذي اقيم مؤخرا في قاعة املرجان في الفندق مبشاركة 

العديد من املؤسسات احلكومية واالهلية.
تخللت الندوة كلمة للشيخة شيخة اشادت من خاللها بجهود 
الكوي����ت واهتمامها بهذه الفئات ورك����زت باملقابل على حقوق 
واجنازات ذوي االحتياجات اخلاصة التي باتت تش����كل حيزا 

مهما في املجتمع وعلى مستوى العالم.
وخالل كلمتها توجهت الشيخة شيخة بالشكر والتقدير الى 
فندق ش����يراتون الكويت على اهتمامه املميز ودعمه املتواصل 

لفئات ذوي االحتياجات اخلاصة.
كما حرصت ف����ي نهاية الندوة على تق����دمي دروع تذكارية 
لكل من فهد ابوش����عر املدير االقليمي واملدي����ر العام في فندق 
ش����يراتون الكويت وكارولني الزهر م�دي����رة الع�الق�ات العامة 
وشربل موسى مدير ادارة احلفالت لرعايت�هم ومش�اركتهم في 

جن�اح الن�دوة.
واجلدير بالذكر ان فندق ش����يراتون الكويت سباق في دعم 
النشاطات االجتماعية واالنسانية ومساهم دائم للمشاريع التي 
تصب في خدم����ة ذوي االحتياجات اخلاصة اميانا منه بالدور 

املميز الذي تساهم به هذه الفئات في خدمة املجتمع.


