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يقدم أفضل خدمات الرعاية الصحية والطبية ملرضاه

جناحات بارزة لقسم جراحة املخ واألعصاب 
في مستشفى دار الشفاء

أعلن مستش���فى دار الش���فاء، أحد أهم 
املستش���فيات اخلاص���ة ف���ي الكويت، ان 
قس���م جراحة األعصاب والعلوم العصبية 
في املستش���فى يواصل تس���جيل عدد من 
النجاحات املتالحقة ويعتبر هذا القسم من 
العيادات التخصصية الب���ارزة التي تقدم 
أفضل خدمات الرعاي���ة الصحية والطبية 
ملرضاه. كما يحرص القس���م على التعاون 
الدائم والفعال مع جميع األقس���ام األخرى 
في املستشفى لتقدمي التشخيص املناسب 

والدقيق للكثير من احلاالت.
وف���ي هذا الصدد، قام د.حس���ن خاجة، 
استشاري ورئيس قسم جراحة املخ واألعصاب 
في مستشفى دار الشفاء بتسليط الضوء على 
أحدث اإلجنازات والعمليات اجلراحية في 
املستشفى، قائال: »إن فريق جراحة األعصاب 
في مستشفى دار الش���فاء قد أجنز مؤخرا 
إجراء إنعاش ناجحا لصبي يبلغ 15 عاما من 
العمر، بعد حالة من الغيبوبة الكاملة التي 
استمرت مدة ثالثة أشهر متتالية. وقد عانى 
املريض نزيفا باملخ بسبب إصابة شديدة في 
املنطقة السفلى من الرأس إثر حادث مروري 
كاد يودي بحياته«، وأض���اف د.خاجة ان 
التدخل السريع والفعال، بعد احلادثة التي 
تعرض لها، س���اعده على استعادة صحته 

بطريقة بناءة«.
ع���الوة على ذلك، قدم د.خاجة ش���رحا 
توضيحيا جلراحة أخرى مت خاللها استخراج 
ورم من املخ وزن���ه 240 غراما، وقال: »إن 
تس���ليط الضوء على مثل ه���ذه العمليات 
اجلراحية يدل بشكل واضح على مواصلة 
مستشفى دار الش���فاء دوره البارز، محليا 
وإقليميا، من خالل توفير خدمات الرعاية 
الصحي���ة املثلى وفريق من استش���اريني 
مؤهلني تأهيال طبي���ا عاليا ومتخصصا«. 
حيث تتوافر االمكانيات الطبية والتمريضية 
والعناية الفائقة ملتابعة احلاالت احلرجة ما 

بعد العملية.
وم���ن جهته، ق���ال د.ط���ارق درويش، 
إختصاص���ي جراحة امل���خ واألعصاب في 
مستشفى دار الشفاء: »إن تخطيط كهربية 
األعصاب في املستشفى، ودراسات التوصيل 
العصبي وأجه���زة تخطيط كهربية الدماغ 
تعطي قيمة مضافة لعملية تشخيص املرضى. 
كما أن مستشفى دار الشفاء يستخدم أحدث 
الوس���ائل واملعدات اخلاصة بتقييم سالمة 
وظائ���ف الدم���اغ واألعص���اب والعضالت 
واملوصل العصبي العضلي واضطراباتها، 
وايضا تصوير الرنني املغناطيسي الدقيق 
3T MRI اجلدي���د واألول ف���ي الكويت على 

مستوى القطاع اخلاص«.
وفي الس���ياق ذاته حتدث د.عبدالعزيز 
أشكناني، اختصاصي أمراض اجلهاز العصبي، 
عن أجهزة EEG/EMG/NCS قائال: »وتعتمد 
 )EEG( خدمات التخطيط الكهربائي للدماغ
على قي���اس املوج���ات الكهربائية للدماغ. 
وهي في األساس عملية اختبار وتشخيص 
للصرع لتحديد كيفية أداء وظائف الدماغ. 

أما الكش���ف الكهربائي )EMG( فيعمل على 
الكش���ف عن األمراض أو االضطرابات التي 
تتلف أو تضر باألنسجة العضلية واألعصاب 
أو حتى الروابط بني األعصاب والعضالت 

)األعصاب واالضطرابات الطرفية(. 
كما يساعد هذا اجلهاز على حتديد سبب 
الضعف أو الشلل أو العجز أو حتى ارتعاش 
العضالت. وفيما يتعلق بدراسة التوصيل 
العصبي )NCS( فإن هذا اجلهاز يساعد على 
اكتشاف اجلهاز العصبي الكلي والذي يشمل 
جميع األعصاب املؤدية من الدماغ واحلبل 
الش���وكي إلى النهايات العصبية الصغرى 

املتشعبة من تلك األعصاب«.
كما أش���ار ايضا د.ماهر منصور الى ان 
مستشفى دار الشفاء يوفر جميع االمكانيات 
الضرورية وذلك بهدف إجراء جميع العمليات 
 Deep( املتعلقة باحملاكاة الدماغية العميقة
brain stimulation( والتي تعد بدورها احد اكثر 
العمليات تعقيدا، حيث جترى للمريض الذي 
 )Parkinson( يعاني من مرض الشلل الرعاشي
أو الديس���تونيا. هذا وتت���م عملية إدخال 
الكترون بدقة في منطق���ة محددة بالدماغ 
ويتم ربطه بعد ذلك بسلك كهربائي إلرسال 
الش���حنات الكهربائية التي تقوم بتخفيف 
األعراض احلركية واحلركات الالإرادية ملثل 

تلك األمراض.
وتابع د.منصور قائال: »تعتبر مثل هذه 
العمليات اجلراحية أكثر العمليات تطورا في 
مجال جراحة املخ، حيث يتألف الفريق من 
اجلراحني وأطباء األعصاب. وبذلك يتصدر 
مستشفى دار الشفاء املركز األول في الكويت 

في تنفيذ وإقامة هذه العمليات«.
ومن جانبه، صرح استشاري ورئيس قسم 
األشعة التشخيصية د.محمد اسماعيل بأن 
مستشفى دار الشفاء يوفر أحدث األجهزة 
واألكثر تطورا في مجال الرنني املغناطيسي 
واألش���عة املقطعية ذات األبع���اد الثالثية 
والدقيقة في تشخيص أورام املخ والنخاع 

الشوكي واألعصاب الطرفية.
إن آالم الظهر تعد من أكثر االعراض التي 
تصيب الناس حيث ان ماال يقل عن 50% من 
الذين تقل أعمارهم عن 20 س���نة يصابون 
على األقل مرة واحدة في العمر بنوع من آالم 
الظهر، وهذه النسبة تزيد مع العمر لتصل 
إلى ما يقارب 80% للذين تزيد أعمارهم عن 
50 س���نة، وفي دراس���ة احصائية وجد أن 
15% من ش���كاوى الرعاية الصحية األولية 

في أميركا هي بسبب آالم الظهر.
وعن أورام العمود الفقري، فهي ناجتة عن 
منو اخلاليا )الشامل( في املناطق احمليطة 

أو النخاع الشوكي. 
وأسبابه تتضمن حدوث أي نوع من ورم 
في العمود الفقري، مبا في ذلك: س���رطان 
الدم، سرطان الغدد الليمفاوية، واملايلوما. 
وهناك عدد صغير من أورام العمود الفقري 
حتدث في األعصاب من احلبل الشوكي نفسه. 
 Ependymomas ف���ي أغلب األحيان هذه هي

واألورام الدبقية األخرى.

د. ماهر منصور  د. طارق درويش د.حسن خاجة

عروض فبراير املميزة واملتجددة دومًا 
 في فندق ومنتجع شاطئ النخيل

 HAPE صفاة هوم« تطلق مجموعة«
من ألعاب األطفال التعليمية والصديقة للبيئة

العاملية والعربية  األطباق 
املتنوع���ة باإلضافة ألركان 

الطهي احلي والسيزلر. 
املأكوالت  أم���ا عش���اق 
البحرية فيمكنهم االستمتاع 
اليوم ضمن  بطبق صي���د 
للمأك���والت  اختياره���م 
واألطباق البحرية املتنوعة 
التي تق���دم بنكهة كويتية 
تقليدية ف���ي مطعم املهلب 
بإطاللته الساحرة على البحر 
مع أنغام املوسيقى التراثية 
ونفحات الشيشة التقليدية، 
ناهيك ع���ن مطعم ولوجن 
طاجي املغربي لتس���تمعوا 
البحر املغربي  بطبق ثمار 

اإلبداع وتطوير مهاراتهم أثناء 
اللعب، التسلية، حتسني اللغة، 
القدرة على التعبير، االندماج 
االجتماعي واحلركة اجلسدية، 
ومبتكرة ، ألنها جتعل األهل 
ميضون ساعات عديدة باللعب 
م����ع أطفالهم ك����ون األلعاب 
تفاعلية ومبتكرة، إضافة إلى 
كونها عملية وطبيعية، وآمنة 
، ومت صنع األلعاب من مواد 
طبيعية مع أسطح خارجية 
غير مؤذي����ة باألطفال ومواد 
الصقة خالية من أي كيماويات 
مضرة، وHAPE معتمدة من 
أملانية  قب����ل LGA )ش����ركة 
حكومي����ة مختصة بفحص 
واختبار ج����ودة املنتجات(، 
وبالتال����ي ف����إن HAPE تقدم 
أفضل ما تتميز به الصناعة 

املجاني مع أطيب املأكوالت 
التقليدية واملقبالت العربية 

الساخنة والباردة. 
كما ميكنكم العرض من 
الدخول ال���ى جميع مرافق 
الفن���دق مب���ا تتضمنه من 
نادي النخيل الصحي الذي 
يعتب���ر الن���ادي األول في 
الكويت بتجهيزاته ومعداته 
احلديثة وإطاللته املباشرة 
على شاطئ البحر وعروضه 
اخلاصة على االش���تراكات 
الس���نوية خ���الل فبراير، 
إضافة إلى العروض املميزة 
في األوركيد سبا مع العديد 

من الهدايا املميزة.

األملاني����ة من ج����ودة املنتج 
والتصميم الذكي.

كما تس����تخدم الش����ركة 
املصنعة لأللعاب 45 موظفا 
مختصا في قسم مراقبة اجلودة 
داخل مصانعها، وهي صديقة 
 HAPE للبيئ����ة . إن اهتم����ام
جتاه البيئ����ة يظهر إخالص 
هذه الشركة لألطفال كونهم 
جيل املستقبل. »نحن لم نرث 
األرض م����ن أجدادنا، ولكننا 
اقترضناها من أحفادنا«، كما 
 HAPEانها صنعت بشغف. و
االختيار األول للمئات من دور 
احلضانة، املؤسسات التربوية 
ملرحلة ما قبل املدرسة واملرافق 
 HAPE العلمية. وتلبي منتجات
احتياج����ات جمي����ع األعمار 

واألذواق.

حيث يتميز فندق ومنتجع 
النخي���ل ذو فئة  ش���اطئ 
اخلمس جنوم داخل مدينة 
الكويت بإطاللة مباشرة على 
البحر ومبوقعه على شارع 
التعاون مبنطقة سلوى التي 
املميزة  املناطق  تعتبر من 
والقريبة من مناطق التسوق 

في الكويت.
ع���روض فبراير حتفل 
بالعديد من املزايا تبدأ من 
أسعار منافس���ة لألجنحة 
مع بوفيه اإلفطار أو بوفيه 
العشاء  أو  اإلفطار والغداء 
ف���ي مطعم باملي���ري الذي 
يقدم بوفيها غنيا من أشهى 

يتعل����ق بتصمي����م األلعاب 
املميز ومدى جودتها ومدى 

سالمتها.
ومع وج����ود ركن خاص 
ألح����دث تصاميم أثاث غرف 
األطفال، فإن صفاة هوم تعزز 
اهتمامها براحة الطفل وتوفير 
أمتع األوقات له من خالل تقدمي 

ألعاب HAPE له.
اليوم  زوروا صفاة هوم 
في الري أو في الش����ويخ أو 
أي من صاالت عرض شيليك 
في الشويخ في مجمع التالل 
أو في الفحيحيل مقابل مجمع 

الكوت.
 HAPE ألع����اب وتتمي����ز 
بأنها تثقيفية، ألنها تشجع 
األطفال على تطوير مستوى 
تفكيرهم، خيالهم، قدرتهم على 

االس���تعدادات  اكتملت 
في فندق ومنتجع ش���اطئ 
النخيل الستقبال مهرجان 
فبراي���ر، وحرصا من إدارة 
الفندق على املش���اركة في 
فعالياته املميزة، فقد أعدت 
عرضا خاصا ومغريا لإلقامة 
في أجنحة الفندق احلديثة 
والواسعة واملجهزة بجميع 
وسائل الراحة والرفاهية من 
غرفة الى غرفتي نوم وصالة 
جل���وس وطعام واس���عة، 
ملبية كل احتياجات األسرة، 
ومستقطبة بذلك املواطنني 
واملقيمني بالكويت احلبيبة 
التع���اون  ودول مجل���س 
الشقيقة خالل هذه الفترة، 

تعتبر HAPE من الشركات 
العاملية الرائدة في مجال ابتكار 
وتطوي����ر وتصني����ع ألعاب 
األطفال التي جتمع بني التعلم 
والتسلية بواسطة منتجات 
وأفكار تثقيفية مبتكرة وذات 

قيمة مميزة.
 HAPE مت تصميم منتجات
انطالقا من تركيزها على أمناط 
التقليدي����ة لألطفال،  اللعب 
واألوالد الصغار خالل مرحلة 

ما قبل املدرسة.
قام����ت HAPE بتطوي����ر 
مجموعة واسعة من األلعاب 
التي مت تصنيعها من اخلشب 
الطبيعي وباستخدام األلوان 

واألشكال اجلذابة احلديثة.
وتضم املجموعة تصاميم 
مختلفة وبأسعار مميزة تزيد 
رغبة األهل في شراء املزيد من 
هذه األلعاب املسلية واملفيدة 
بأس����عار توفيرية ومناسبة 

للجميع.
وحرصت HAPE على أن 
تكون تصاميم األغلفة والعلب 
اخلارجي����ة له����ذه املنتجات 
متميزة وعملية بشكل يعرض 
التعليمية ويعطي  الفوائ����د 
األهل أو القائمني على رعاية 
األطفال بعض النصائح حول 
كيفية حتسني أوقات اللعب، 
هذا بعد األبحاث العديدة التي 
أجرتها HAPE من قبل مجموعة 
متنوعة م����ن اخلبراء جلعل 
اللعبة تتخطى أمناط اللعب 

العادية.
 HAPE يتم بيع منتجات
في أكث����ر م����ن 40 دولة من 
خالل معارض متخصصة أو 

في املدارس.
وقد ح����ازت HAPE على 
العدي����د من اجلوائز من قبل 
جهات وهيئات مختصة في 
اختبار ألع����اب األطفال فيما 

فندق وريزيدنس سفير الفنطاس يحصد 3 ميداليات في »هوريكا«

»الكيك«، وشهادتا التقدير من 
 Abdulhameed Abdulنصيب
Kadhar وSasikumar Ravi عن 
فئة »الطهي« و»السالل« على 

التوالي. 
العام  املدير  وبدعوة من 
سيف الدين محمد احتفل فندق 
سفير الفنطاس بالطهاة في 
حفل بهيج تكرميا جلهودهم 

وإجنازاته����م املبه����رة. وقد 
شارك احلفل أسرة العاملني 
في الفندق وطاقم اإلدارة حيث 
قدم سيف الدين محمد شهادات 
التقدير لهم. وفي نهاية احلفل 
العام املوظفني  املدير  شارك 
بتناول كعكة االحتفال التي 
أعدت خصيصا لهذه املناسبة 

السعيدة.

ع����ن   Shreeni Paramban
فئ����ة »الرس����م باحلفر على 
الفاكهة واخلضار الطازجة«، 
البرونزية األولى  وامليدالية 
 Ramu Nadiu م����ن نصي����ب
Bokam عن فئ����ة »الكانابيه 
والبرونزي����ة  الب����اردة«، 
 Selvan الثانية م����ن نصيب
Devadhasan Ezhil ع����ن فئة 

شارك فندق وريزيدنس 
الفنطاس   � الكويت  س����فير 
في معرض هوريكا الكويت 
ألول م����رة، وه����و املعرض 
الس����نوي لصناعة الضيافة 
والغذاء على املستوى احمللي 
واإلقليم����ي، يضم ما يقارب 
القرار  4.000 من صانع����ي 
واملهني����ني املتخصصني في 

هذه الصناعة.
وكج����زء م����ن فعاليات 
املعرض الذي متت استضافته 
ف����ي الفترة م����ن 27 إلى 29 
يناي����ر، نظم معرض لفنون 
الطهي ومسابقة للطهي شارك 
فيها أكثر م����ن 150 من كبار 
الطهاة أشرف على ابتكاراتهم 
وإبداعاتهم جلنة حتكيم ضمت 

8 أعضاء محكمني عامليني.
وجنح فندق وريزيدنس 
الفنطاس   � الكويت  س����فير 
بالف����وز ف����ي 3 فئات حصد 
من خالله����ا ميدالية ذهبية 
برونزيت����ني  وميداليت����ني 
وش����هادتي تقدير تس����لمها 
الفائزون على هدير أصوات 
املشجعني وضجيج تصفيق 
احلض����ور. كان����ت امليدالية 
الذهبية من نصيب الشيف 

سيف الدين محمد متوسطا املكرمني وعددا من موظفي الفندق


