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 األمير يشارك في قمة أميركا الجنوبية ـ العربية في ليما ١٦ الجاري

 ليماـ  ا.ف.پ: أعلن وزير خارجية البيروخوسيه غارسيا بلوندي ان ستة 
رؤســــاء عرب من اصل ٢٢ مدعوون الى القمة الثالثة بني اميركا اجلنوبية 
والدول العربية (اسبا) سيشاركون في قمة ليما التي ستعقد في ١٦ اجلاري. 
والزعماء العرب الستة الذين سيشاركون في القمة هم: الرئيس السوري 
بشــــار االسد والعاهل االردني امللك عبداهللا الثاني وامير قطر الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني وصاحب الســــمو االمير الشيخ صباح االحمد والعاهل 

املغربي امللك محمد السادس والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

  وقد اعترفت عشر دول من اصل ١٢ في اميركا اجلنوبية بفلسطني كدولة 
مســــتقلة، وقد اعترفت معظم هذه الدول بفلسطني بحدود العام ١٩٦٧ بناء 
على رغبة محمود عباس. وقال وزير اخلارجية البيروفي ان تنظيم القمة 
حتى اآلن مضمون وذلك ردا على املخاوف من ان حتمل التطورات في الدول 

العربية الزعماء العرب على عدم املشاركة في القمة.
  وستعقد القمة بحد ذاتها في ١٦ اجلاري ولكن ستعقد قبلها اجتماعات 

على مستوى اقل اعتبارا من ١٣ الشهر. 

 الدعيج التقى 
  وفدًا من طالبات 
الكويت المتفوقات 

يزور األردن

 عمان ـ كونا: التقى سفيرنا لدى اململكة االردنية الهاشمية د.حمد الدعيج 
وفدا من الطالبات الكويتيات املتفوقات يزور االردن حاليا مببادرة من الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية. واشاد الدعيج بدور الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية ومســــاهماته عبر نصف قرن في دعم اجلهود التنموية 
للدول النامية مستعيدا الى االذهان مساهمات الصندوق في عدد من دول العالم. 
واكــــد د.الدعيج خالل لقاء وفد الطالبات اهمية قيم الوالء واالنتماء والعطاء 
كون هذه القيم هي احد الدوافع الرئيسية في بناء االوطان وتنمية االنسان، 
مشيرا في نفس الوقت الى حرص صاحب السمو األمير والقيادة السياسية 

في الكويت على الطلبة اينما وجدوا النهم ميثلون االمل واملستقبل. 

 جهاز  TORSO SYSTME  بمستشفى طيبة 
  يحقق نجاحًا كبيرًا في عالج جروح والتهابات «السكري»

التســــويق   صرحت مديرة 
والعالقات العامة لدى مستشفى 
طيبــــة منــــال عمر بــــأن حملة 
التوعية مبرض السكري مستمرة 
وبنجاح، حيث قامت مستشفى 
طيبة بالتعاون مع قسم التعليم 
املســــتمر لدى مستشفى طيبة 
وبالتعــــاون مع شــــركة حازم 
واخوانه للتجارة العامة بعمل 
ندوة تثقيفية حول أحدث طرق 
عالج جروح مرضى السكري دون 
ألم وبنتائج مذهلة وســــريعة. 
الدكتور  قام بإلقاء احملاضــــرة 
الزائر لدى شركة حازم واخوانه 
كرستني فري وهو املدير الطبي 
ونائب الرئيس العاملي للعلوم 
السريرية بشرح أهمية اجلهاز 
وطرق العالج به ونتائجه املمتازة 
في العالج باالضافة الى ان العالج 
 TORSO SYSTME Advanced بجهاز
Oxygen therapy قد حد من بتر 
االطراف وتوعية مريض السكري 
بكيفية العيش مع املرض بسالم. 
واجلهاز يعتبر أحدث تقنية في 
العالم للعنايــــة بالقدم ملرضى 
السكري، حيث يعمل هذا اجلهاز 
على توصيل االوكسجني بصورة 
مكثفة لالنسجة خاصة االقدام 
التي تعاني جروحا أو التهابات 
مما يساعدها على بناء اخلاليا 
التئام اجلروح  التالفة وسرعة 
بجانب زيادة فاعلية مقاومتها 
للجراثيــــم وجتنب املضاعفات 
الغرغرينــــا وبتر االجزاء  مثل 
املصابة. وان العالج ليست له 
آثار جانبية ويصلح لكل املرضى 

 منال عمر وحسام الكليب 

 محاضرة تثقيفية لفريق أطباء جهاز مرضى السكري 

 م. حسن حيوك ود. كريستيان فري ومحمد أباظة 

 المستشفى والعيادات التخصصية التابعة لها في الفنطاس والفروانية نظموا حملة توعوية بمرض السكري

مهما كانت املشاكل الصحية االخرى 
التي يشكون منها مثل أمراض القلب 
أو ارتفــــاع ضغط الدم أو أمراض 

الكلى.
  حضر الندوة التعليمية رئيس 
القطاع الطبــــي د.خالد القندقلي 
ورئيسة قطاع التمريض السيدة 
فاطمة الصنوري والعديد من الطاقم 
الطبي واملمرضات املختصني بعالج 
الســــكري لدى مستشفى  مرض 
طيبة، وهم د.خالــــد محمد كمال 
استشاري اجلراحة العامة وجراحة 
املناظير ود.عبدالرحمن أبوعيش 
الباطنية والسكري  استشــــاري 
ود.عماد عبدالواحد استشــــاري 
الى  باطنية وطــــوارئ باالضافة 
التغذية العالجية  رئيسة قســــم 
وتنظيــــم الغذاء نورة العســــكر 
وهم على درجة عالية من الكفاءة 

واخلبرة.
  من جانبها، صرحــــت د.دانة 

داود بأن قسم التعليم املستمر في 
مستشفى طيبة يعمل دائما ومستمر 
في عمل برامج تعليمية متكاملة 
ومستمرة لتثقيف أطبائه بكل ما هو 
جديد في عالم الطب احلديث تطبيقا 
منا ألعلى معايير اجلودة العاملية 

وارتكازا للبقاء على أعلى مستويات 
التميز والتطور في املجاالت العلمية 
والطبية للبقاء دوما في املقدمة. ان 
برنامجنا التعليمي مستمر شمل 
أخيرا التوعية ألحدث أجهزة عالج 
الناجتة عن  اجلروح واالصابات 

مرض السكري واألوعية الدموية 
(املتوافر حاليا لدى مستشــــفى 
طيبة) ليسرع من التئام اجلروح 
واإلصابات بأسرع وقت ممكن على 
اختالف عمق وصعوبة االصابة. 
وهذه البرامج من التعليم املستمر 
تهــــدف دائما ليبقى مستشــــفى 
طيبة اخليــــار االفضل للمجتمع 

واملواطن.
  وأشارت منال عمر الى ان جهاز 
TORSO SYSTME موجــــود لدى 
السالم.  مستشفى طيبة بصباح 
وأفــــادت بــــأن العالج بواســــطة 
االوكســــجني املضغــــوط يتم في 
جلســــات حوالي ساعة يوما بعد 
يوم بواسطة فريق طبي متكامل 
ومتخصص في عالج قدم مريض 
الســــكري من أطبــــاء وممرضات 
الكفاءة  عل ى درجــــة عالية مــــن 
واخلبرة. ومتنت الصحة والعافية 

للجميع. 

 عمر: لدينا أفضل اإلمكانيات والخبرة لعالج الجروح المزمنة الناتجة عن مرض السـكري  


