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التنفس����ية املزمنة  باألمراض 
12 م����رة ويرفع معدل اإلصابة 
بسرطان الرئة بني الرجال 23 

مرة.
وبني أنه من السياسات املهمة 
التدخني تفعيل  التي ستوقف 
قانون منع التدخني وتش����ريع 
قوانني مبعاقب����ة كل من يقوم 
العامة  ف����ي األماكن  بالتدخني 
واملستش����فيات، حيث تعتبر 
وسيلة من الوسائل التي متنع 

التدخني.
من جانبه أكد عضو جلنة 
تعزيز الصحة مبنطقة الفروانية 
الصحي����ة د.س����امي املطيري 
وطبيب أسنان في مركز الرحاب 
الصحي أن للتدخني أثرا كبيرا 
على صحة الفم واألسنان منها 
أنواع الس����رطان املختلفة في 
الداعمة في  اللسان واألنسجة 
الف����م باإلضافة إلى عدم جناح 
زراعة األسنان بنسبة عالية مع 
املدخنني ما يعني حرمانهم من 

طب األسنان احلديث.
وشدد د.سامي على أهمية 
مراجعة طبيب األس����نان كل 3 
شهور وفقا للدراسات احلديثة 

اإلصابات الڤيروسية أو العدوى 
أما  تعتبر من األسباب املهمة. 
األرتيكاريا املزمنة فتحتاج إلى 
عمل فحوص����ات دقيقة جلهاز 
املناعة باجلسم التصالها بأمراض 
أو خلل مناعي، وعادة ما ميكن 
عالجها بعالجات مكثفة، وذكر 
أن هن����اك نوعا من األرتيكاريا 
يدعى األرتيكاريا الفيزيائية )أو 
الوظيفية( والتي تكون نتيجة 
مصادر خارجي����ة مثل: تدليك 
اجللد، البرد، احلرارة، التدريبات 
الرياضية، الضغط على سطح 
اجلل����د أو التعرض مباش����رة 
ألشعة الشمس، أما بخصوص 
اإلكزمي����ا، فه����ي م����ن أمراض 
احلساسية اجللدية الشائعة، 
وتقدر نسبة اإلصابة باألكزميا 
عند األطفال بني 10- 15% وعند 
البالغني بحوالي 2%، مبينا أنه 
يصاحب ه����ذه احلالة اجللدية 
احمرار وطفح وهرش مصاحبا 
جلفاف وتقشر باجللد والذي قد 
ينتج عنه إفرازات أو خروج للدم 
في موضع اإلصابة، وغالبا ما 
تصيب اإلكزميا منطقة الوجه 
والذراع والركبت����ني واليدين 
وأنحاء أخرى من اجلسم حسب 

عمر املريض.
ولف����ت د. األحم����د إلى أن 
االكزميا تنتش����ر بني األطفال 
صغار السن، ولكنها قد تظهر 
فيما بعد خاصة عند األشخاص 
املتأتبني، أي الذين لديهم اختالل 
أو اضط����راب في جهاز املناعة 
يتسبب في زيادة نسبة اإلصابة 
باحلساسية، كما أن هنالك العديد 
من األنواع لإلكزميا، ومن أكثرها 
شيوعا اإلكزميا التأتبية. وهذا 
النوع من اإلكزميا غالبا ما يحدث 
لدى األشخاص الذين لديهم أفراد 
في أس����رتهم مصابني بأمراض 
الوالدين  أن أح����د  التأتب، أي 
مصاب بأحد األمراض التالية، 
أو عدد منها، مثل: حساس����ية 
التهاب الغشاء املخاطي لألنف، 
أو الربو، أو إكزميا، أو حساسية 

أكثرها األرتيكاريا واإلكزميا واحلكة اجللدية والطفح

جلنة تعزيز الصحة في »الفروانية« 
حتتفل باليوم العاملي ملكافحة التدخني

األحمد: أمراض احلساسية تزداد في الكويت  
ونسبة املصابني عامليًا من 15 إلى %20

ألهمية الكش����ف املبكر عن أي 
أم����راض مبكرة في صحة الفم 
واألس����نان، باإلضاف����ة لعمل 
تنظيف اللثة وإزالة التصبغات 

من األسنان.
حنان عبد المعبود  ٭

الطعام، أو أرتيكاريا، أو صدمة 
في جهاز املناعة بس����بب فرط 
احلساسية، أو غيرها. وفي كثير 
من األحي����ان، تعتبر االكزميا 
عامل خطورة لإلصابة بالربو 
وحساسية األنف. هناك العديد 
من العالجات والتي متنع هذه 
األمراض من احلدوث. هناك أيضا 
اإلكزميا التماسية، والتي حتدث 
نتيجة اتص����ال مادة كيميائية 
باجلس����م، حيث أن م����ن أكثر 
أو املهيجات شيوعا:  املثيرات 
الصابون ومواد التنظيف، لذلك 
فليس من الغريب أن جند معظم 
اإلصابات في اليدين، وأيضا لها 
عالقة بالعمل الذي يؤديه الفرد. 
أما املواد احملسسة فمن أكثرها 
شيوعا: عنصر النيكل، والعطور، 
والروائح، واألصباغ، واملطاط، 
وأدوات التجميل، وغيرها. هناك 
العديد من الفحوصات احلديثة 
التي تشخص سبب  والعاملية 
االكزميا، وعلى أساسها يعطى 
املريض برنامجا عالجيا خاصا 

بحالته.
حنان عبد المعبود  ٭

حتت رعاي����ة مدير منطقة 
الفروانية الصحية د.س����عود 
الدرع����ة أقامت جلن����ة تعزيز 
الفروانية  الصح����ة مبنطق����ة 
الصحية احتفاال باليوم العاملي 
ملكافحة التدخني مبركز مناحي 
العصيم����ي التخصص����ي، أكد 
النهضة  خالله رئيس مرك����ز 
الصحي د.محم����د العتيبي أن 
معدل التدخني في الكويت بني 
البالغني هو 20.6% )3% نساء، 
37.8% رجال(، وفي فئة اليافعني 
)13 � 15 سنة( بلغ معدل التدخني 
10.8% )17.7% ذكور، 4.5% إناث(، 
مشيرا في نفس الوقت الى أن 

هذه املعدالت تعتبر مرتفعة.
وأضاف على هامش االحتفال: 
يقتل إدمان التدخني 5.5 ماليني 
شخص من املدخنني سنويا كما 
يتسبب في قتل 600.000 من غير 
املدخنني لتأثرهم بدخان املدخنني 
من حولهم، وميثل التدخني بكل 
صوره عبئا كبيرا على اخلدمات 
الصحي����ة، فالتدخني يضاعف 
مع����دالت اإلصاب����ة بأم����راض 
القلب والسكتة الدماغية ثالث 
مرات، ويزيد من خطر اإلصابة 

صرح اختصاصي أمراض 
احلساس����ية، رئي����س وحدة 
حساس����ية اجلل����د واألطعمة 
الراش����د  في مركز عبدالعزيز 
للحساس����ية د.ناص����ر األحمد 
أم����راض احلساس����ية  ب����أن 
مبختلف أنواعها، باتت مؤثرة 
حتى أصبحت أكثر سببا يدعو 
املريض لطلب الرعاية الصحية 

والتردد على األطباء.
وقال األحم����د في تصريح 
صحافي، ان حساسية اجللد من 
األمراض التي تشهد ازديادا في 
الكويت، حيث ان أكثرها انتشارا 
أو املزمنة،  االرتيكاريا احلادة 
واالكزمي����ا واحلك����ة اجللدية 
وحاالت الطفح اجللدي املصاحب 
أو لألدوية  البيئية  للمسببات 
أو األطعم����ة، وغيرها. مضيفا 
أن األرتيكاريا )أو الشرى( هي 
عبارة عن انتفاخات حمراء اللون 
تنتشر على اجللد وتسبب احلكة 
مشابهة للسع احلشرات، وهي 
مختلفة األحجام وتظهر في أي 
مكان بجسم اإلنسان، ونادرا ما 
تستمر في منطقة واحدة أكثر 
من عدة س����اعات، وتزول دون 
أن تترك آثارا في موضعها، إال 

في بعض احلاالت.
وأشار إلى أن نسبة املصابني 
بأرتيكاري����ا م����رة واحدة في 
حياتهم على األقل تبلغ 15% وقد 
تصل الى 20%، مشيرا إلى أنه 
ال توجد في الكويت إحصائية 
دقيقة ملدى انتشار هذا املرض، 
وقد تكون هذه احلالة إما حادة 
وتستمر ألقل من 6 أسابيع، أو 
مزمنة تستمر أكثر من 6 - 8 

أسابيع.
وبني أنه في حالة اإلصابة 
باألرتيكاريا احلادة، تظهر عادة 
كردة فعل سلبية لبعض األدوية، 
ومنها األسبرين وبعض األدوية 
املسكنة، واملضادات احليوية 
وغيرها، كذلك ميكن أن تصيب 
البالغ����ني بعد تن����اول بعض 
األطعمة املعينة، فضال عن ان 

د.سعود الدرعة

د.ناصر األحمد

»الصحة«: مسعفون جويون لوزارة الداخلية

الشطي: التعرض لدرجات احلرارة 
املرتفعة لفترات طويلة قد يؤدي للوفاة

علمت »األنباء« من مصادر صحية مطلعة ان 
وزارة الداخلية خاطبت وزارة الصحة لتوفير 
مسعفني جويني إلدارة جناح طيران الشرطة 

في اإلدارة العامة املركزية للعمليات.
وذكرت املصادر ان جناح طيران الشرطة 
بحاجة ماسة الى مسعفني جويني، وذلك ملواجهة 
أي طارئ، أو أي حادث���ة ميكن ان تقع خالل 

جوالت وزارة الداخلية أو التدريبات.
وبينت ان وزارة الصحة خاطبت اجلهات 

املعنية ممثلة في إدارة الطوارئ الطبية لتوفير 
املس���عفني اجلويني ل���وزارة الداخلية، وذلك 
وفق أطر التع���اون بني الوزارتني في مجاالت 

عديدة.
وتوقعت املصادر توفير 20 مسعفا جويا 
لوزارة الداخلية في القريب العاجل، مشيرة الى 
انهم يكونون على مدار الساعة لدى جناح طيران 

الشرطة باالدارة العامة املركزية للعمليات.
عبدالكريم العبداهلل  ٭

أكد استشاري الطب املهني والبيئي ومدير 
إدارة الصح���ة املهنية في وزارة الصحة احمد 
الشطي أن التعرض لدرجات احلرارة املرتفعة 
لفترات طويلة يؤدي الى عواقب وخيمة على 
صحة اإلنسان قد تصل به الى الوفاة إذا لم يتم 
التنبه لتسلسل األعراض مع اجلفاف واملجهود 
البدني. ودعا د.الشطي في تصريح ل� »كونا« 
إلى عدم االستخفاف مبخاطر التعرض ألشعة 
الشمس ودرجات احلرارة املرتفعة والقياسية 
والتي بلغت قب���ل يومني 51 درجة مئوية في 
الظل. وأوضح ان ضربات الشمس تزداد حدة 

في فصل الصيف ولتفادي ضربات احلرارة يجب 
التذكير بالقاعدة الطبية القائلة »الوقاية خير من 
العالج« مبينا ان من وسائل الوقاية اإلكثار من 
شرب السوائل بكمية كافية واالمتناع عن املشي 
في الشمس ملسافات طويلة واستخدام املظلة 

)الشمسية( ملنع التعرض املباشر للشمس.
وشدد بشكل خاص على املرضى من ذوي 
األمراض املزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكر 
وأمراض القلب والشرايني إضافة إلى كبار السن 
وصغار السن واملرأة احلامل، ودعاهم الى جتنب 

التعرض حلرارة الشمس املباشرة.

»ريجوفي« تطرح منتجًا جديداً إلزالة الوشم كيميائيًا بالكويت

دعمش: »تاتو رميوفر« صرعة حديثة إلزالة الوشم
 بعيدًا عن املخاطر والتكلفة الزائدة

كشف نائب املدير العام بشركة 
اش����بيلية الدولية املمثلة لشركة 
ريجوفي بالكويت، د.ثائر دعمش 
عن اطالق منتج جديد باالسواق 
الكويتية، مش����يرا ال����ى أن هناك 
مجموعة جديدة من املنتجات التي 
ستنزل لالسواق مواكبة لهذا املنتج 
اال أن املنتج اجلديد واملتمثل في 
ازالة الوش����م كيميائيا يعد طفرة 

عالجية حديثة.
وأوض����ح دعمش في تصريح 
له على هامش الندوة التي أقامتها 
املمثلة  الدولية  شركة اش����بيلية 
لشركة ريجوفي، باملنطقة احتفاء 
بعدة منتجات للشركة مبناسبة 
الكويتي للمرة  اطالقهم بالسوق 
االولى، ان الشركة متخصصة في 
كل ما يختص بالعناية بالبشرة.

وأفاد ب����أن الن����دوة تضمنت 
عدة محاضرات متخصصة حول 
التركيب����ات الكيميائية املوجودة 
ضمن منتجات مجموعة ريجوفي، 
وقال: ألقى البروفيسور االميركي 
ويد تش����نج، احملاض����رات حول 
مجموعة من املنتجات املعاجلة، 
وبنينّ د.دعمش أن منتجات الشركة 
تنقسم الى منتجات للعناية بالبشرة 
املراكز  ومعاجلتها ولك����ن داخل 
املتخصصة على يد املختصني، وهي 
مواد للخبراء فقط، ومنها ما يتم 
استخدامه في التقشير الكيميائي، 
وتبييض البشرة، وكذلك منها ما 
ه����و متخصص في ازال����ة البقع، 
واملنتجات املتخصصة في عالج ما 
بعد التقشير بالكريستال ومعاجلة 
حب الشباب ومنتجات التنحيف. 
وقال ان اهم هذه املنتجات هو مزيل 
الوشم »تاتو رميوفر« الذي يعد ذا 
تكلفة منخفضة عن الليزر، وأقل 
خطورة منه أيضا، الن الليزر يقوم 
بتفكيك املادة امللونة داخل اجللد، 

ڤيتامني »سي« واملعتقد السائد أن 
التركي����ز العالي منه هو االفضل، 
بينم����ا أكد البروفيس����ور أن %10 
بتقنية »ام أيه بي« والتي يرتبط 
فيها ڤيتامني سي مع املاغنسيوم، 
كافية لت����ؤدي الفعالية العالجية 
بشكل ممتاز، الن التركيز االعلى 
من نسبة 10% من الڤيتامني »سي« 
املرتب����ط باملاغنس����يوم ال ميكن 
الوصول اليه، الن املادة ستترسب 
داخ����ل العبوة، في حني أنه ميكن 
أن يتواجد تركيز يصل الى %30 
ولكن يكون فيها ڤيتامني »س����ي« 
غير مصنع به����ذه التقنية ولكنه 
يكون غير ثابت ويتأكسد بسهولة 
م����ع الوقت، وبالتالي يفقد املنتج 

فعاليته.
كم����ا حتدث عن عام����ل النمو 
وفوائده للبشرة والذي ميثل تقنية 

جديدة عالجية للبشرة.
ال����ى أن  وأش����ار د.دعم����ش 
القسم اآلخر من املنتجات »الهوم 
كي����ر«، وهي املنتجات التي ميكن 
استخدامها باملنزل بشكل سهل، منها 
ما يعد متابعة لبعض العالجات 
التي تتم داخل العيادات واملراكز 
املتخصصة، ومنها املواد واملنتجات 
التي تستخدم للعناية بشكل يومي، 
وهي موجودة بجميع الصيدليات 
بالكويت.  بني أن شركة اشبيلية هي 
الوكيل لشركة رجوفي االميركية 
بالكويت منذ ما يزيد على 12 عاما، 
موضحا أن »رجوفي« لها 43 وكيال 

بالعالم. 
من جانبه رح����ب املدير العام 
بالشركة م.صفا حميدة باحلضور، 
مثمنا تقييمه����م للمنتج اجلديد 
وواعدا اياهم بالعديد من املنتجات 
اجلديدة للش����ركة والت����ي تلبي 

احتياجات السوق الطبي.
حنان عبدالمعبود   ٭

وبالفعل مت التوصل الى التركيبة 
الفعالة في هذا اجلانب، وقد طرحت 
منذ فترة في االس����واق العاملية، 
والشركة تطرحه اليوم للمرة االولى 

بالكويت.
وع����ن فعالية املنتج، وان كان 
له أي تأثير س����لبي على البشرة 
أوضح أن استخدام املنتج ال يسبب 
أي عوارض غير مرغوب فيها، أو 
البشرة،  تؤثر بشكل سلبي على 
مشيرا الى أن املنتج يزيل الوشم 
كامال، ويحتاج االمر من جلس����ة 
الى 4 جلسات حسب مكان الوشم 

أيضا.
وأوضح أن ازالة الوشم عبارة 
عن عملية ادخال املادة املعاجلة عبر 
ابر اجلهاز اخلاص بهذه التقنية، 
حيث توضع املادة على الوش����م 
املوج����ود باجللد، وتوضع االبرة 
املرتبط����ة باآللة التي تش����به آلة 
الوشم، وتقوم بوضع املادة على 
موضع الوشم وكأنها ترسم الوشم 
من جديد، وبعد فترة ينمو اجللد 
وتخرج معه املادة التي مت ادخالها 
في اجللد ويخرج معها الوش����م، 
حيث ان اجللد يقبل لون الوشم 
ولكن ال يقبل هذه املادة التي وان 
وضعت على أي جزء طبيعي على 
اجللد فانه يتخلص من هذه املادة 
تلقائيا واملركبة من مواد آمنة جدا 
ومعروفة ببساطتها على املستوى 
الكيميائي، ولهذا فنحن نستفيد من 
رد الفعل الطبيعي للجلد للعمل في 
جانب ازالة الوشم. وأشار الى أن 
ازالة الوشم بهذه الطريقة جديدة، 
مش����يرا الى أن الندوة تضم عددا 
كبيرا من املتخصص����ني وأطباء 
أكبر املستشفيات  »اجللدية« من 

الذين اشادوا بفكرة املنتج.
كما تناول البروفيسور تشنغ، 
املنتجات االخرى للشركة ومنها، 

الكيميائية تقوم  التقني����ة  ولكن 
على انتزاع اللون بش����كل كامل، 
الن املادة الكيميائية املسؤولة عن 
ازالة الوش����م عندما حتقن داخل 
اجللد س����يقوم اجلل����د بطرحها 
بفترات تختلف حسب مكان الوشم، 
وخروج املادة سيخرج معه اللون 
املركب للوشم، مضيفا انه منذ فترة 
طويل����ة هناك الكثير من االبحاث 
التي يتم اجراؤها الزالة الوش����م 
كيميائي����ا دومنا اللج����وء لليزر، 

م. صفا حميدة وحرمه د. رميا ود. ثائر دعمش

البروفيسور تشنج واملدربة تامي وم. صفا حميدة

جانب من أنشطة حملة »خلك طبيعي« في سوق شرق

البروفيسور ويد تشنج مع فريق عمل الشركة  )محمد ماهر(

ايكوي����ت  ش����ركة  أقام����ت 
للبتروكيماويات أمس األول يومها 
املفت����وح الثالث ضم����ن حملتها 
املجتمعية الش����املة املتكاملة في 
املجمعات والديوانيات مبختلف 
محافظ����ات الكويت، حيث حطت 
رحاله����ا بس����وق ش����رق، هادفة 
للتوعية بأمراض الس����كري عبر 
حملتها »خلك طبيعي« التي تقام 
بالتعاون مع وزارة الصحة، وقد 
قام فريق »ايكويت« والطاقم الطبي 
ب����زوار موقع احلملة  بالترحيب 
وتقدمي فحوصات مجانية لقياس 
مستويات سكر الدم وضغط الدم 

في جناح احلملة.
من جانبه صرح نائب رئيس 
شركة ايكويت للش����ؤون الفنية 
ورئيس فريق ايكويت للمسؤولية 
املجتمعية محم����د آل بن علي ان 
حملة »خلك طبيع����ي« للتوعية 
مبرض السكري تهدف لالنتشار في 
أهم مجمعات الكويت والعديد من 
الديوانيات عبر احملافظات باإلضافة 
إلى العديد من اجلمعيات الرسمية 
واألهلية. وترك����ز على ضرورة 
الفحص ال����دوري وتناول الغذاء 
الصحي وممارسة الرياضة بانتظام 

للحصول على حياة صحية«.
وأضاف أن هذه احلملة تعتبر 
امت����دادا جلهود ش����ركة ايكويت 
املتواصلة ملشاركة النجاح مع كافة 
شرائح املجتمع الكويتي من خالل 
تبني وإطالق العديد من املبادرات 
ذات العالقة باملسؤولية املجتمعية 
وذل����ك بالتعاون م����ع العديد من 
اجلهات العام����ة واخلاصة داخل 
وخ����ارج الكويت، حي����ث ان هذه 
احلملة ه����ي احلملة الرابعة التي 
تقوم شركة ايكويت بإطالقها منذ 
تأسيس برنامج ايكويت للمسؤولية 
املجتمعية في سنة 2005 الذي ساهم 
في العديد من األنشطة التوعوية 
والتعليمية واملهنية، وال املك إال 
التعبير عن خالص الشكر والتقدير 
لدعم وجهود وزارة الصحة وفريقها 
املتكامل لضمان جناح هذه احلملة 
وغيرها من املبادرات ضمن إطار 

لذا ترتفع  الكويت،  اجتماعيا في 
نس����بة اإلصابة به عاما بعد عام.  
واختتم د.املعيلي قائال: »نتوجه 
بالشكر لش����ركة ايكويت ونعتز 
بدعمنا لهم وجلميع الشركات التي 
حتذو حذوهم. وأدعو اجلميع إلى 
االنتساب لرابطة السكر للحصول 
على مزايا العضوية مثل الدورات 
التثقيفية والدعم املتواصل ألفضل 
خدمات مرضى السكري، ونشدد 
على أهمية تضافر اجلهود ما بني 
وزارات الدولة وش����ركات القطاع 
اخلاص والعام واملجتمع نفس����ه 
للرقي بالتوعية الصحية في بلدنا 
احلبيب لتجنب أخطار األمراض 
الصامتة ولكن القاتلة مثل السكري 

وضغط الدم«.
 ومن اجلدير بالذكر أن حملة 
»خل����ك طبيعي« س����تقيم يومها 
املفتوح الرابع يوم اجلمعة القادم 
في مارينا مول من الساعة العاشرة 
صباحا إلى الساعة الثامنة مساء 
لتقدمي الفحوصات الطبية املجانية 
لتفادي مرض السكري والعيش 

بصحة وسالمة.
حنان عبدالمعبود  ٭

الطارئة إلى املراكز الصحية«.
وتاب����ع د.املعيلي: »النس����بة 
املوج����ودة حاليا ملع����دل إصابة 
الس����كري في  البالغ����ني مبرض 
الكويت ه����ي 14.6% ومن املتوقع 
وصولها إلى نس����بة تقارب %17، 
ما يعتبر كمؤش����ر صحي خطير 
يدق ناقوس اخلطر، حيث تصنف 
الكويت في املركز الس����ابع عامليا 
في ارتفاع نسبة السكري »النوع 
الثاني« فهذا يعني وجوب اتخاذ 
تدابير صحية متشددة في مكافحة 

هذا الداء اخلطير«.
واستطرد د.املعيلي: »مسببات 
الس����كري »النوع الثاني« عديدة 
ونذكر منه����ا القابلي����ة الوراثية 
وغير القابلة للتحكم ولكن ما يزال 
بإمكاننا كجهة طبية توعوية ان 
نتابعها عن طريق الكشف املبكر لها 
ومتابعها بشكل دوري في املراكز 
املختصة، كما أن السمنة املفرطة 

هي احد مسببات املرض أيضا«.
وأستغرب قول البعض »ما أكون 
كويتي إذا لم أكن مصابا بالسكري«، 
مبين����ا أن هذا يعك����س الالمباالة 
احملزنة بخطورة هذا املرض وقبوله 

من الشراكة املتكاملة.
ومن جانبه، قال اختصاصي 
األمراض الباطنية والسكر وأمني 
عام س����ر رابطة السكر الكويتية 
د.ثائر املعيل����ي »مت فحص نحو 
590 حالة في سوق شرق، حيث 
مت اكتشاف 15 حالة سكر ألول مرة 
و47 حالة ضغط دم ألول مرة، كما 
مت س����بر 42 حالة سكري منتظم 
و38 حالة ضغط غير منتظم ومت 
التعام����ل معهم وحتويل احلاالت 

د.ثائر املعيلي ومحمد آل بن علي يتوسطان فريق ايكويت

املعيلي: فحص 590 واكتشاف 15 إصابة بالسكري

حملة »خلك طبيعي« 
لـ »إيكويت« 
بسوق شرق


