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 مستشفى طيبة يرحب بزيارة أشهر 

بروفيسور في جراحة المسالك البولية

  «الراشد» يستقبل البروفيسور وولف جانج برجلر

التعليمي جلامعة تيوبنجن وكذلك 
د.انستيســــياديس مــــن جامعة 
هانوڤــــر وكذلك د.زخارياس من 
املستشــــفى التعليمــــي جلامعة 
برلني كما يفخــــر املركز بوجود 
د.ايهاب املالح من جامعة االزهر 
وكذلك د.حسام هارون من جامعة 
طنطا كدعامة قوية للفريق الدائم 
في املركز وبذلك ميكن تقدمي كل 
انواع اجلراحات املتقدمة للمسالك 
البولية للرجال واالطفال على حد 

سواء. 

على األعصاب املغذية للحنجرة 
والبلعوم واللسان والرقبة وأيضا 
الفرع السفلي لعصب الوجه املغذي 
للشفة السفلية وقد ترك املريض 
املستشفى بعد ثالثة أيام دون اي 
مضاعفات سعيدا بعودة مظهره 
العام بعد العملية. وقد أجرى في 
الزيارات السابقة عملية استئصال 
تسوس من األذن الوسطى ملريض 
وهي عملية تتطلب مهارة فائقة 
وخبرة كبيرة نظرا الن التسوس 
كان كبيرا لدرجة وصوله للمخ 
واألذن الداخليــــة ومتت العملية 
بنجاح مع االحتفاظ باألذن وتعديل 
عظيمات األذن مرة اخرى وحتسن 
السمع للمريض. علما بأن الزيارة 
ستكون حتت اشراف د.فاتن قنديل 
ـ استشاري ورئيس قسم األنف 
واألذن واحلنجــــرة مبستشــــفى 
الراشــــد وذلك في الفترة من ٢٦ 

إلى ٣١ اجلاري. 

مستشفى طيبة في منطقة صباح 
السالم، وتتم إدارة املركز من قبل 
مستشــــفى طيبة احلاصل على 
شهادة االعتماد الدولي في جودة 
الرعاية الصحية من قبل اللجنة 
الدولية املشتركة JCIA ويشرف 
على املركز طبيا د.عارف السويفي 
استشاري جراحة املسالك البولية 
وأحد أكبر خبراء جراحة الليزر 
اندروكير  ببرلني كما تســــتعني 
الكويت بعدد من االساتذة اخلبراء 
األملان مثل د.كنول من املستشفى 

  في آخــــر زيارة أجــــرى عدة 
عمليات الستبدال عظمة الركاب 
في األذن ومنها عملية كانت غاية 
في الدقــــة ألن عصب الوجه كان 
قريبا جدا من عظمة الركاب ولقد 
اســــتبدل العظمة دون أن ميس 
العصب واستعاد املريض سمعه 
الزيارة السابقة  في احلال، وفي 
أجرى عملية ملقيم سوري يبلغ 
من العمر ٥٢ سنة كان يعاني من 
ورم حميد في اجلهة اليسرى من 
الوجه والرقبة وبعد الفحوصات 
واألشــــعة املقطعيــــة تبــــني أن 
احلنجرة مضغوطــــة ومدفوعة 
اليمنى وميأل  بالورم للناحيــــة 
منطقة خلف البلعوم ومنطقة حتت 
الفك األيسر ويصل أيضا ملنطقة 
اخلد. واســــتطاع البروفيســــور 
برجلر تشريحه واستئصاله كتلة 
واحدة دون أن يصيب أي عضو 
أو عصب ألن هذه املنطقة حتتوي 

 اعلنــــت مديــــرة التســــويق 
والعالقات العامة لدى مستشفى 
طيبة والعيــــادات التخصصية 
التابعــــة لــــه فرعــــي الفنطاس 
والفروانيــــة منــــال العمــــر عن 
زيارة اكبر اخلبراء املتخصصني 
في اجلراحات اخلاصة بالرجال 
البروفيســــور اريســــتوتليس 
انستيسياديس في الفترة من ١٣-

١٩ اجلاري، ويشتهر البروفيسور 
بخبرة طويلــــة مختصة بعالج 
البروستاتا بالليزر وتبخير ثنائي 
األبعاد باإلضافة إلى عمليات تكبير 
األعضاء التناسلية للرجال بأحدث 
الطرق العلمية احلديثة وإصالح 
اعوجاج القضيب وتركيب االجهزة 
التعويضيــــة ملرضــــى الضعف 
القذف السريع،  اجلنسي وعالج 
وايضــــا لديه اخلبــــرة في عالج 

السلس البولي عند النساء.
  وقالت عمر انه مت افتتاح اول 
اندروكير  مركز طبي ملؤسســــة 
األملانية ببرلني في الشرق األوسط 
في مجال طب املســــالك البولية 
للرجال والنســــاء واألطفال منذ 
األول مــــن ينايــــر ٢٠١١ في مقر 

الراشد،   يتشرف مستشــــفى 
الرائد األول لرعاية العائلة، بزيارة 
البروفيسور وولف جاجن برجلر 
وهو طبيب زائر أملاني اجلنسية 
متخصــــص في جراحــــة األنف 
واألذن واحلنجرة، ومتخصص 
في اجلراحات املتقدمة في األنف 
واألذن واحلنجرة وأيضا مشاكل 
توقف التنفس أثناء النوم، فهو 
عضو في اجلمعية األملانية لألنف 
واألذن والرأس والرقبة، وعضو 
في األكادميية األميركية جلراحة 
األنــــف واألذن والرأس والرقبة، 
وعضو في اجلمعية االســــبانية 
لألنف واألذن واجلمعية األملانية 
جلراحة األورام، واجلمعية األملانية 
لقاع اجلمجمة، وعضو مؤسس في 
جمعية األنف واألذن واحلنجرة 
بأســــتونيا. وهو متخصص في 
اجلراحات امليكروسكوبية مبهارة 
عالية للحنجرة واألحبال الصوتية 
باستخدام الليزر وجراحات األنف 
واجليــــوب االنفيــــة باملناظيــــر 
واملوجــــات الصوتية وجراحات 
الغدد اللعابية والغدد اللمفاوية 
الــــرأس والرقبة وكذلك  وأورام 
الوســــطى  في جراحــــات األذن 
وعظيمات األذن الوسطى وتغيير 
عظمة الركاب واستئصال النتوء 
احللمي وجراحات توقف التنفس 
االنســــدادي اثناء النوم بالليزر 
واملوجات الصوتيــــة وعمليات 
التجميل لألنف واألذن واجلفون 
وكذلك عالج حساسية األنف وفقد 

السمع والدوار وطنني األذن.

 منال العمر 

 د.فاتن قنديل

 البروفيسور اريستوتليس انستيسياديس 

 البروفيسور وولف جاجن برجلر

 خالل لقائه البرجس

 السفير الكيني: مسيرة «الهالل األحمر»
  محل تقدير وثناء المجتمع الدولي

 اكد سفير كينيا لدى الكويت محمد ادان ماهات ان العمل االنساني 
واملساعدات االنسانية جزء من تاريخ الكويت حكومة وشعبا، مشيرا 
الى ان الكويت بلسمت جراح املنكوبني ورفعت معاناة ضحايا الكوارث 
واحلــــروب. واثنى ماهات، في تصريح صحافــــي عقب لقائه رئيس 
مجلــــس ادارة جمعية الهالل االحمر برجس البرجس، على مســــيرة 
العمل االنساني جلمعية الهالل االحمر، مبينا ان العمل الذي تقوم به 

اجلمعية محل تقدير وثناء من جميع املجتمع الدولي.
  واشار الى ان زيارته جلمعية الهالل االحمر تأتي من اجل توثيق 
العالقات مع اجلمعية اضافة الى ما تســــتطيع ان تقدمه اجلمعية من 
مساعدات انسانية لبالده للمساهمة نظرا لتعرض العديد من القرى 
الى اجلفاف ما تسبب في مأساة انسانية. وقال ان اجلفاف الذي اصاب 
بالده تســــبب في قلة احملاصيل الزراعية وموت املاشية، مشيرا الى 
ان املســــؤولني في برنامج الغذاء العاملي من وقوع كارثة انسانية في 
كينيا بسبب موجة اجلفاف التي جتتاح البالد والتي تضاف الى معاناة 
الفقر واالمراض املزمنة. وحول عالقة بالده مع الكويت، ثمن ماهات 
الدور البارز الذي تلعبه ومازالت الكويت تلعبه في تنمية كينيا من 
خالل مساعداتها املتواصلة التي تصب في املشاريع التنموية الكبرى 

واملجاالت اخليرية االنسانية مما يسهم في تطور احلياة في بالده.
  واكد عراقة العالقات بني البلدين التي تعود الى ما قبل اكتشــــاف 
النفط، حيث عصر اللؤلؤ والتجارة، معبرا عن شــــكر بالده حكومة 
وشعبا للكويت التي اسهمت مساعداتها في استمرار مشاريع التنمية 

في كينيا.
  وخالل االجتماع، اســــتعرض البرجس اهــــم االعمال والتحركات 
االنسانية الكويتية الغاثة ومســــاعدة الدول في مجاالت املساهمات 
احلكومية واملساعدات االنســــانية واالغاثية، مؤكدا وقوف اجلمعية 

الى جانب كينيا في مواجهة اجلفاف الذي تعرضت لها. 

 برجس البرجس خالل لقائه السفير محمد أدان ماهات


