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«املواساة» يقدم خصومات تصل إلى  50في املئة
على بعض الفحوصات وخدماته الطبية في «رمضان»
انطالقاً م��ن مسؤوليته املجتمعية وسعياً لتوفير أفضل
مستويات اخلدمة والرعاية الصحية بأسعار مناسبة أعلن
مستشفى املواساة اجلديد عن نسبة خصومات تصل لــ 50%
على بعض الفحوصات واخلدمات الطبية مبناسبة شهر رمضان
املبارك.
وقالت مديرة تطوير األعمال في املستشفى علياء السيد إن
اخلدمات الطبية املشمولة بنسبة اخلصومات خدمات املختبر مثل
«فحص نسبة احلديد بالدم ،وفحص فيتامني «د» وفحص فيتامني
«ب  »12وفحص صورة الدم الكاملة باإلضافة إلى خدمات قسم
األسنان والتي تشمل على التيجان واجلسور ،التقومي ،التنظيف
والتلميع ،التبييض املنزلي وزراعة األسنان.
ولفتت السيد إلى أن «هذا العرض يأتي أيضاً في إطار اجلهود
احلثيثة واملساعي اجل���ادة لتوفير أفضل مستويات اخلدمة
بأسعار مناسبة للمرضى ،وتشجيعاً من جهة أخرى على إجراء
الفحوصات الدورية ملا لها من أهمية كبيرة في حتسني رعاية أفراد
املجتمع وال��ذي يشكل األولوية الرئيسية في مجموعة األهداف
التي يسعى إليها املستشفى « وأوضحت أن «مستشفى املواساة
دائما ً ما يغتنم املناسبات واألعياد كعادته السنوية ليقدم خدماته
املميزة بأسعار مخفضة إنطالقا من مسؤوليته اإلجتماعية
موضحة استمرارالعمل بنسبة اخلصومات على اخلدمات سالفة
الذكر
وعبرت علياء السيد عن فخرها بالسجل احلافل باإلجنازات
والتميز للمستشفى والذي منحه الريادة والتميز على املستوى
احمللي واإلقليمي كمستشفى متكامل يجمع بني ج��ودة اخلدمة
الصحية التي يضعها أولى إهتمامته ،وبني تقدمي خدماته املتميزة
بأسعار مناسبة.
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في الصـميم
ما ميارسه االحتالل الصيني على الشعب املسلم
ف��ي تركستان الشرقية احملتلة ج��رمي��ة مكتملة
األرك���ان ..منعهم من ممارسة شعائرهم الدينية
واعتقال املاليني منهم في ظروف غير إنسانية ..أين
األمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية ومنظمة التعاون
اإلسالمي مما يجري ..على املسلمني جميعاً مقاطعة
البضائع الصينية!!

مستشفى املواساة

إجناب األطفال بعد سن الـ  45يعرض حياة األم واجلنني للخطر!
أف��ادت دراس��ة أمريكية حديثة ،ب��أن تأخير
اآلب��اء إجناب أطفال بعد سن  45عاما ،يعرض
حياة الزوجة واألط��ف��ال الذين لم يولدوا بعد
للخطر.
الدراسة أجراها باحثون بجامعة روجترز
األمريكية ،ونشروا نتائجها ،في العدد األخير من
دورية ( )Maturitasالعلمية.
وأوضح الباحثون أن الطب لم يجد حتى اآلن
تعريفًا مقبوالً بوضوح لسن تراجع اخلصوبة
لدى الرجال ،إال أنهم أشاروا إلى أنه يكون عادة

بعد سن  45عاما.
وأض��اف��وا أن ع��دد األط��ف��ال املولودين آلباء
تزيد أعمارهم عن  45عاما ارتفع بنسبة 10%
في ال��والي��ات املتحدة على م��دار األربعني عاما
املاضية ،ويرجع ذلك على األرج��ح إلى التقدم
في تقنيات املساعدة على اإلجن��اب مثل أطفال
األنابيب واحلقن املجهري وغيرها.
وللوصول إل��ى نتائج ال��دراس��ة ،استعرض
الباحثون على مدى  40عاما تأثير سن الوالدين
ع��ل��ى اخل��ص��وب��ة واحل��م��ل وص��ح��ة األط��ف��ال

املستقبليني.
ووج��د الباحثون أن الرجال الذين يبلغون
من العمر  45عاما فأكثر عانوا من انخفاض
اخلصوبة ،وتعرضت زوجاتهم للخطر بسبب
مضاعفات احلمل املتزايدة مثل سكري احلمل
وتسمم احلمل والوالدة املبكرة.
ووج��د أيضا أن األط��ف��ال املولودين ألب من
كبار السن ،كانوا أكثر عرضة خلطر الوالدة قبل
اكتمال احلمل ،باإلضافة النخفاض وزنهم عند
الوالدة ،وارتفاع نسبة اإلصابة بنوبات حديثي

ال��والدة والعيوب اخللقية مثل أم��راض القلب
اخللقية والشفة األرنبية.
ومع مرور الوقت ،وجد الباحثون أن هؤالء
األطفال الذين ولدوا آلباء تزيد أعمارهم عن 45
عاما ،كانوا أكثر عرضة لإلصابة بسرطانات
األط��ف��ال واالض��ط��راب��ات النفسية واإلدراك��ي��ة
والتوحد.
ووجدت الدراسة أيضاً أن الرجال األكبر سنًا
يعانون من مشاكل في اخلصوبة حتى لو كانت
أعمار زوجاتهم أقل من  25عامًا.

Retweet
 @ayedalmanna1د.عايد املناع
ف��ي ال��ك��وي��ت نطلق على ص��اح��ب السمو أم��ي��ر ال��ب�لاد تسمية «وال��د
اجلميع»وهذه التسمية هي من عبارات التقدير و التبجيل ملقام و مكانة صاحب
السمو إذ أنه بصفته هو مبثابة األب لكل مواطنيه حتى ملن هم أكبر منه سنا و
قد أثبت أمراء دولة الكويت أنهم نعم األباء الرحماء لكل مواطنيهم.

Taleb Alrefai @talrefai1
في الكويت ،حتوّلت مهنة تنظيف ال��ش��وارع بواسطة عمال شركات
التنظيف إل��ى ما يشبه االستجداء ،فنراهم يقفون بلباسهم األصفر عند
اجلمعيات واملستوصفات ومنعطفات الشوارع واإلش���ارات الضوئية ال
يعملون شيئا ً سوى استجداء املارة .ظاهرة اجتماعية بائسة تستحق املعاجلة.
ومنا لشركات العاملة.

 @MUSAAD76املهند�س/م�ساعدبن يحيى
املنتج الكويتي احمللي املمتاز في القمامه واملستورد في السوق يعني
جناح الشركة واستمراريتها في احتكار السوق احمللي وتصريف املستورد
في البالد

 @DrAlnefisiد .عبداللـه النفي�سي
صراع الفٍيله في اخلليج ( إيران وال )U.Sوضع دول مجلس التعاون
في خانة ( قل ّة احليله).وصرنا ك ُركّاب طائره مخطوفه ال نعلم إلى أين تتجّ ه
وفي أي مطار ستحط  .لقد عشنا ( قل ّة احليله) خالل احلرب العراقيه اإليرانيه
وحرب حتريرالكويت .هل من مخرج من ( قل ّة احليله)

@Alwasatkuwait

 10أك���������واب م�����ن امل�������اء ب��ي��ن اإلف����ط����ار
والسحور تقهر العطش في رمضان
وضعت منظمة الصحة العاملية ،مجموعة من النصائح لتقليل إحساس
الصائمني بالعطش ،والتغلب على الطقس احلار خالل نهار شهر رمضان.
وذكرت املنظمة في كتاب أصدرته األحد املاضي  ،أنه في هذه األيام احلارة من
رمضان التي ميتد فيها الصيام لساعات طويلة ،من املهم خالل أوقات الظهيرة أن
تتواجد في مكان مظلل وجيد التهوية ،وأن تتجنب أشعة الشمس.
كما طالبت املنظمة الصائمني ،بشرب كمية كبيرة من املياه بني وجبتي اإلفطار
والسحور ال تقل عن  10أكواب لتعويض ما يفقده اجلسم من سوائل خالل ساعات
النهار ،حيث تزيد معدالت تعرق اجلسم مع ارتفاع درجات احلرارة.
وأوضحت أن األطعمة الغنية باملياه مثل احلساء والسلطة اخلضراء الغنية
باخلضروات الطازجة ،مثل الطماطم واخليار ،تعوّض اجلسم بعضا من السوائل
التي يفقدها خالل الصيام ،كما أنها غنية باأللياف.
ونصحت املنظمة بتجنب شرب املشروبات التي حتتوي على الكافيني مثل
القهوة والشاي واملشروبات الغازية ،ألن الكافيني قد يسبب كثرة التبول ،ما
قد ي��ؤدي إلى اإلصابة باجلفاف .كما نصحت بتجنب تناول كميات كبيرة من
احللويات عقب وجبة اإلفطار ،حيث تتضمن احللويات كميات كبيرة من السكر،
وبدال من ذلك ميكن تناول فواكه مثلجة حتتوي على املاء للتحلية مثل البطيخ
والشمام ،أو الفواكه املوسمية األخرى الغنية باملاء مثل اخلوخ والبرتقال.
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