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لجنة »حياة« تواصل رعايتها للندوات التوعوية بسرطان الثدي

تميم: نهدف إلى أن يصل الوعي لكل امرأة 
لتتالفى اإلصابة.. والفحص المبكر يسهل العالج

حنان عبدالمعبود
تواصال حلملتها التوعوية ملكافحة مرض سرطان 
الثدي اقامت جلنة حياة لرعاية مرضى السرطان 
ندوة حول »سرطان الثدي« وبرعاية حرم السفير 
اجلزائري لدى البالد نعيمة تهامي وبحضور عدد 
من عضوات اجلالية اجلزائرية املقيمة بالكويت مساء 

اول من امس مبقر السفارة اجلزائرية.
وق��د حتولت الن��دوة الى حلقة نقاش��ية بني 
احلاضرات واملختصني في هذا املرض وفي البداية 
تطرقت د.لبيبة متيم الى اهداف جلنة حياة لرعاية 
مرضى السرطان املتفرعة من مبرة رقية القطامي 
لالعمال اخليرية ومرضى الس��رطان موضحة ان 
هذه الفكرة بدأت منذ سنوات هدفها رعاية مرضى 
السرطان وتوفير االدوية لهم واحتياجاتهم خاصة 

ملرضى سرطان الثدي لغير الكويتيني.
وافادت متيم بان شهر اكتوبر شهر االحتفال 
العاملي لس��رطان الثدي، مما جعل اللجنة تشارك 
في هذه احلملة التي يرعاها مستش��فى حس��ني 

مكي جمعة.
واش��ارت الى ان هذه احلملة تهدف الى تزويد 

النساء باملعلومات اخلاصة بهذا املرض.
ودعت د.متيم احلاضرات للتوجه الى مستشفى 
حس��ني مكي جمعة واحلصول على الكش��وفات 

الالزمة لهذا املرض.
ومن جهته عرف استشاري عالج االورام مبركز 
الكوي��ت ملكافحة الس��رطان د.محمد صالح فياز 

سرطان الثدي وجميع انواعه.
وقال: ان معظم سرطانات الثدي تصيب قنوات 
الثدي التي تصل بني الغدد املنتجة للحليب واحللمة 
اال ان بعضه��ا يصيب فصيصات الثدي او الغدد 

املنتجة للحليب.
واضاف: ان جميع سرطانات الثدي تتكون من 
ن��وع واحد من اخلاليا غي��ر الطبيعية، مؤكدا ان 
لسرطان الثدي انواعا عديدة وكل منها يتكون من 

نوع مختلف من اخلاليا غير الطبيعية.
وعن اسباب سرطان الثدي قال: ان عدم وجود 
تاريخ وراثي ملرض سرطان الثدي يجنب املرأة خطر 
الوصاية به او تكون نسبة االصابة به منخفضة، 
موضح��ا ان اكثر من 75% من النس��اء املصابات 
بسرطان الثدي ال يوجد لديهن تاريخ وراثي باملرض، 
مؤكدا ان امل��رأة معرضة خلطر هذا املرض ملجرد 

كونها انثى.
واشار الى ان االعتقاد السائد يقول ان هرمون 
االستروجني يسبب املرض، مبينا ان املركب الذي 
يحتوي على هرمون االستروجني والبروجسترون 
والذي تتعاطاه بعض النساء في مرحلة ما بعد انقطاع 
احليض قد يزيد من خطر االصابة بسرطان الثدي 

في حال تناول هذا املركب لفترة طويلة.
ولفت الى ان سرطان ال�ثدي قد يصيب الصغيرات 
في ال���سن، مؤك���دا ان ه��ذا النوع من السرط��ان 

االكثر شي���وعا في الشرق االوسط.
واوض��ح انه ال يوجد عالقة ب��ني حجم الثدي 
وخطر االصابة بس��رطان الثدي، مش��يرا الى ان 
فحص الث��دي الكبير يكون اكث��ر صعوبة نظرا 
لوج��ود كمية كبيرة من االنس��جة التي ميكن ان 

تخفي معالم الورم.
وكشف ان السرطان ال يحدث في الثدي نتيجة 

جرح او كدمة ولكن اذا كان موجودا اصال يصبح 
اكتشافه امرا ممكنا في هذه احلالة.

وب��ني ان للرضاعة الطبيعية الكثير من الفوائد 
وقد متنع املرض في حال الزواج املبكر أي ما قبل 

سن ال� 30.
ومن جهتها تطرقت رئيس��ة قس��م االش��عة 
التشخيصية مبستشفى حسني مكي جمعة د.خالدة 
بوعركي الى كيفية اكتش��اف سرطان الثدي عن 
طري��ق املاموغراف وفي وقت مبكر اي حتى قبل 

شعور املرأة بوجود الورم.
وحتدثت عن كيفية استخدام املاموغراف واآلثار 
التي تصاحب هذا الفحص، ولفتت الى انه في معظم 
سرطانات الثدي في املراحل املبكرة ال تشعر املصابة 
باآلالم، وامنا يكون احساسا غير عادي في الثدي 

كاأللم أو احلرقان.
واش��ارت الى ان طريقة الفحص باملاموغراف 
تطب��ق على امل��رأة التي جتاوزت س��ن ال� 40 أما 
دون ذلك فيتم فحصها عن طريق االشعة االخرى 
على ان يكون للمرأة احلامل معاملة أخرى لكي ال 

يتضرر اجلنني.
وقالت: ان معظم اورام الثدي ليست سرطانية 
ولكن مع ذلك يجب التأكد من تشخيص احلالة بدقة 

بدال من االفتراض ان الورم حميد.
واضافت: ميكن تش��خيص ان��واع عديدة من 
سرطان الثدي دون احلاجة للجراحة، وتطرق الفريق 
الطبي الذي اجاب عن اسئلة احلاضرات الى كيفية 
عالج هذا املرض، موضحني ان الدراس��ات اثبتت 
ان فرص عودة السرطان بعد استئصال جزئي او 

كامل للثدي هي شبه متساوية.
واشاروا الى ان التاريخ الوراثي لسرطان الثدي 
ال مينع من اجراء عملية االستئصال اجلزئي للثدي 
، ولكن يجب االخذ في احلسبان عدة عوامل عند 
اتخاذ القرار بشأن افضل عالج متوافر، منها املرحلة 
التي بلغها املرض وبنية اجلسم الى جانب اسلوب 

احلياة الذي تعتمده املريضة.
واكدت د.خالدة بوعركي ان الطاقة االشعاعية 
املستخدمة في عالج سرطان الثدي ال تبقى عالقة 
باجلس�����م مم��ا ينفي مبرر جتنب��ك االحتكاك 
باآلخرين، موضحة ان االش��عة املستخدمة ميكن 
ان تؤدي الى احمرار مؤقت للجلد اش��به بحروق 
الش��مس وميكن تخفيف حدتها باستعمال مراهم 

خاصة بذلك.
وقال��ت: رغم ان الفحوصات قد تكون مطلوبة 
في بعض احل��االت اال ان امل����رأة التي مر على 
ش��فائها من السرطان خمس س��نوات متتالية ال 
حتتاج عادة الى اكثر من الفحص الدوري السنوي 
وماموغرافيا ورمبا فحص باالشعة السينية للصدر 
اذا كان��ت قد خضعت لعالج اش��عاعي كجزء من 

عالج السرطان.
واكدت ان سرطان الثدي يؤثر على جميع افراد 
االس��رة، الن اجلميع معنيون باألمر ويشعرون 

بالقلق واخلوف والغضب احيانا.
ودعت الى مناق���ش��ة املرض��ى واخليارات 
املتوافرة للعالج والنتائج املترتبة عليها بصراحة 
ووضوح، مؤكدة ان الدراس��ات احلديثة توصلت 
ال��ى معاجلة هذا املرض وان نس��بة الوفيات منه 

قلت عامليا.

فياز: اإلستروجين يزيد خطر اإلصابة إذا تم تناوله لفترة طويلة

د.خالد الصالح

د.نور الهدى كرماني مع احلضور

د.يوسف النصف د.عبدالرحمن العوضي

انا تسيدنا تتحدث للحضور

د.خالدة بوعركي ود.لبيبة متيم ود.محمد صالح فياز أثناء الندوة

الكويت األولى في تنظيم العالج باألعشاب عالميًا والمؤتمر الدولي للطب البديل برعاية وزير الصحة

في ورشة العمل الثانية لدعم الناجيات من سرطان الثدي

العوضي: نتطلع لتوصيات تمنع الدجل في الطب البديل

كرماني: وجوب مشاركة الجميع لدعم النظام الصحي

تأسيس مركز الطب االسالمي في 
البالد.

واضاف د.العوضيـ  في املؤمتر 
الصحافي الذي عقد مساء أول من 
أمس حول املؤمتر العاملي الثالث 
الذي تنظمــــه اجلمعية الكويتية 
ملكافحة التدخني والســــرطان في 
الفترة من 20 الى 21 اجلاريـ  اننا 
نتطلع من عقد هــــذا املؤمتر الى 
اخلروج بتوصيات، واالتفاق على 
تشريعات تضمن عدم وجود دجل 
في الطب البديل ويخضع لرقابة 
وزارة الصحة ويكون متكامال مع 
الطب احلديث، من جانبه قال رئيس 
املؤمتر د.خالد الصالح ان معرضا 
صحيا سيقام على هامش املؤمتر 
والذي سيقام بالتعاون مع االحتاد 
اخلليجي ملكافحة السرطان واملكتب 
التنفيــــذي ملجلس وزراء الصحة 
التعــــاون ومنظمة  لدول مجلس 
الصحة العاملية واملنظمة االسالمية 

للعلوم الطبية.
وبــــني د.الصالــــح ان املؤمتر 
سيحظى مبشــــاركة متميزة من 
قبل علماء متخصصني من أملانيا 
والصني الى جانب عدد من املختصني 
واألطباء من دول مجلس التعاون 

والدول العربية.

املجموعة من اجل مساندة السيدات 
وبالتالي حينما تتعافى تكون حلقة 

وصل أخرى مع غيرها.
فهناك تفهم للحملة بأنها تشمل 
جميع النساء مثل املرأة السليمة 
الفحص،  وتشجيعها على اجراء 
وكذلك املرأة املتعافية من السرطان 
لتشكل عنصر أمل للمرأة املصابة 

حديثا.
واضافت ان االرتقاء باخلدمات 
الصحية ليس مسؤولية ملقاة على 
عاتق اجلهاز الصحي فقط، ولكن 
فــــي كل دولة بالعالم تكون هناك 
مشاركة من قبل افراد ومجموعات 
للدعم في جميع االمراض، حيث انها 
تشكل احد االسباب التي تساعد على 
ربط جسور بني املرضى حديثي 
االصابة والنظام الصحي املوجود، 
فكل فرد في املجتمع البد أن يكون 
له دور في تغيير الصورة العامة، 

وهذا ضمن حملتنا الوردية.
وعن الناجيات وكيفية تدريبهن 
قالت »ليس املطلوب من الناجية 
بث خبرة أو اعطاء وصايا طبية 
فالناجيــــات هنا مــــن خرجن من 
هذه التجربة املرضية منذ مدة قد 
تكون 5 ســــنوات أو 20 ســــنة أو 
أكثر، ووجودها أمام سيدة حديثة 

اإلصابة يهبها األمل في الشفاء.
مــــن جانبها حتدثــــت مديرة 
البرامج العاملية مبجموعة سوزان 
جي كومان أنا تســــيدنا مبينة ان 
فلســــفة املجموعة هي االستماع 
واملشاركة وتقدمي الدعم، مبينة ان 
وجودهم بالكويت يعود لتقدميهم 
املعلومات والدعم في كيفية اقامة 
مجموعة من الناجيات والتي تهدف 
من خاللها إلى التوعية حول مرض 
سرطان الثدي وبينت تسيدنا ان 
هناك ورشة عمل مت تقدميها باالمس 
اليوم، كما قدمت مقطعا  واخرى 
مرئيا قصيرا من مجموعة سوزان 
جي كومان وبدايتها، حيث اشارت 
إلى أن املجموعة بدأت عام 1982 مع 
السفيرة نانسي وهي ناشطة في 
مجال دعم الناجيات، وتعمل في 
نشاط رفع التوعية ضد سرطان 
الثدي واوضحت تسيدنا ان اغلب 
اوقات العمل لهم تكون في مناطق 
ان املجموعة  الى  ريفية واشارت 
تقوم بالضغــــط على احلكومات 
الحداث تغيير في مفهوم النظرة 
لهذا املرض، ولتقدمي برامج تسهم 

في رفع الرعاية الصحية له.
وقالت »هناك امرأة متوت كل 
68 ثانية بسبب سرطان الثدي، أي 
ان هناك 1.3 مليار مصابة ميوت 
منهن 11 مليون سنويا، ولقد بدأنا 
نشاطنا في 50 بلدا، كما ان لدينا 
عالقات وطيدة مع 25 بلدا أخرى في 
أنحاء العالم وكذلك نقوم بتمويل 
االبحاث اليجاد عالجات للسرطان 

وعمل حمالت توعوية.
العاملة في  اكدت  ومن جهتها 
مجموعة الدعم بسوزان جي كومان 
ساندرا فينستون ان جتربتها في 
البداية لم تكن مريحة، وقالت في 
البداية لــــم يكن هناك وعي حول 
املرض ولم يكن االعالم يتناوله مما 
يقلل املخاوف لدى املرأة املصابة، 
ولكن اآلن وبعد عشرات السنوات 
انا معكم العطاء الدعم للمريضات 
وبث الروح في الناجيات، وتقدمي 
االقتراحات للمساهمة في تطوير 
مجموعات الدعم في جميع انحاء 

العالم.

معهــــا، ولهذا فإن وجود مثل هذه 
املجموعات يساند املريضة في كل 
التشخيص  مراحل اصابتها، من 
بقسم االشعة وانتهاء مبواعيدها 
في العيــــادات ومرحلة خضوعها 
للعالج بأنواعه سواء كان كيماويا 
او اشــــعاعيا أو جراحيــــا فكمية 
املساندة ستختلف باختالف عطاء 
كل سيدة ناجية على حدة، ولكن 
الطابع والهدف العام هو انشــــاء 

الثدي، وبخاصة في جانب تكوين 
املجموعة املساندة والتي بدورها 
النساء حديثات  ستخفف معاناة 
اإلصابة، من ناحيــــة وجود أذن 
مصغيــــة لهم، وكذلــــك التخفيف 
من الضغط على اجلهاز الصحي، 
حيث متتلئ العيادات بعدد كبير 
من املرضى مع كثرة العدد يكون 
من الصعب على الطبيب االستماع 
بشكل جيد لكل مريضة والتحاور 

واملنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية 
ومنظمة الصحة العاملية.

واختتم عضو الهيئة التنفيذية 
ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس 
التعــــاون تصريحه باإلعراب عن 
متنياته بالنجاح والتوفيق للجنة 
اخلليجية للطب البديل والتكميلي 
إلجناز املهام املوكولة إليها واملدرجة 
على جدول أعمال اجتماعها األول 
بالكويت. من جهة اخرى، قال رئيس 
اجلمعية الكويتية ملكافحة التدخني 
والسرطان د.عبدالرحمن العوضي 
ان الكويــــت أول دولة في العالم 
نظمت العالج باالعشاب واعقبها 

اللجنة  ان  واضاف د.النصف 
ستناقش اللمسات االخيرة لتنظيم 
مؤمتر الطب البديــــل والتكميلي 
والبرنامــــج العلمــــي لــــه والذي 
ستستضيفه الكويت خالل الفترة 
من 20 الى 21 اجلاري ويعقد برعاية 
وزير الصحة د.هالل الساير وحتت 
شعار »الطب البديل والتكميلي بني 
فوضى املمارسة وإحلاح التنظيم« 
وتنظم اجلمعية الكويتية ملكافحة 
السرطان والتدخني املؤمتر بالتعاون 
مع االحتــــاد اخلليجــــي ملكافحة 
السرطان واملكتب التنفيذي ملجلس 
وزراء الصحة لدول مجلس التعاون 

التنفيذية الالزمة لذلك.
وصرح د.يوسف النصف بأن 
اجتماع اللجنــــة اخلليجي للطب 
البديل والتكميلــــي يأتي تفعيال 
للقرارات والتوصيات الصادرة عن 
اجتماعات وزراء الصحة والهيئة 
التعاون  التنفيذية لدول مجلس 
والتي أكدت على أهمية وضع نظام 
استرشادي موحد لتنظيم ممارسة 
مهنة الطب البديل والطب التكميلي 
في دول املجلس واالســــتفادة من 
التجارب العاملية واإلقليمية واالدلة 
االسترشادية الصادرة عن منظمة 

الصحة العاملية في هذا الشأن.

مرحلتني، حيــــث دورة العمل في 
فبراير عن طريــــق جامعة جون 
هوبكنز بأميركا وهو الذي تتبعه 
في التدريب، كما ان الورشة الثانية 
اقيمت بتعاون وتبرع من مؤسسة 
سوزان جي كومان والتي تعتبر من 
املؤسسات العاملية لنشر الوعي، 
والتي تتعاون في الوقت احلالي 
مع مجموعة »ألجلك يا سيدتي« 
التوعية بصحة  من أجل برنامج 

حنان عبدالمعبود
حتت رعاية وزير الصحة د.هالل 
الســــاير، بدأت اللجنة اخلليجية 
البديــــل والتكميلي أعمال  للطب 
اجتماعها األول الذي تســــتضيفه 
الكويت ويعقد خالل الفترة من 18 
الى 19 اجلاري. وافتتح د.يوسف 
اللجنة اخلليجية  النصف أعمال 
للطب البديــــل والتكميلي صباح 
امس بفندق النخيل ممثال عن وزير 
الصحــــة، ويتضمن جدول أعمال 
اجتماع اللجنة دراســــة وتفعيل 
القرارات والتوصيات الصادرة عن 
وزراء الصحة بدول مجلس التعاون 
والهيئة التنفيذية بخصوص الطب 
البديل والتكميلي، واســــتعراض 
ودراسة املذكرة املقدمة من املكتب 
التنفيذي ملجلس وزراء الصحة لدول 
مجلس التعاون وتوصيات اجتماع 
فريق العمل اخلليجي للطب البديل 
ومقترحات ومرئيات دول املجلس 
حول البرنامــــج اخلليجي للطب 
البديل والتكميلي وإستراتيجية 
منظمة الصحــــة العاملية واالدلة 
االرشادية الصادرة عن املنظمة، 
اضافــــة الى انشــــاء برنامج عمل 
خليجــــي متكامل للطــــب البديل 
والتكميلــــي واتخــــاذ اخلطوات 

حنان عبدالمعبود
في إطار أنشطة حملة »الجلك 
سيدتي« التوعوية حول سرطان 
أقيمت بفندق شــــيراتون  الثدي 
الكويــــت يوم امس ورشــــة عمل 
تدريبيــــة للناجيــــات من مرض 
السرطان، حيث ألقت احملاضرات 
التدريبية مجموعة من الضيفات 
من مجموعة سوزان جي كومان 
لدعم الناجيات، وعن ورشة العمل 
قالت رئيســــة وحدة التشخيص 
اإلكلينيكي مبستشــــفى الصباح 
ورئيســــة احلملة د.نــــور الهدى 
كرماني »إن الورشــــة هي الثانية 
ملجموعة دعم الناجيات من سرطان 
الثدي والتي اسست في فبراير عام 
التدريب على يومني،  2009، ومت 
وهذا العمل من املفترض استمراره 
عاما حتى فبراير 2010، حتى يكون 
لدنيا عدد من الناجيات الالتي مت 
تدريبهن ملساندة السيدات حديثات 

اإلصابة.
وعن تطور املســــاندة من قبل 
إنه جــــاء على  املجموعــــة قالت 
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)متين غوزال(

حنان عبدالمعبود
شكلت وزارة الصحة 
جلنة إلعداد دليل علمي 
التعامل مع  آلية  يحدد 
املواد املشعة وشروط 
األمن والسالمة وطرق 
النفايات  التخلص من 
املشـــعة برئاسة وكيل 
الوزارة املساعد م.سمير 
العصفـــور وعضوية 
رئيـــس قســـم الطب 
النـــووي مبستشـــفى 
د.اميـــان  الفروانيـــة 
الشمري، ورئيس قسم 
النـــووي بكلية  الطب 
الطـــب د.عبداحلميـــد 
اجلـــزار ومديـــر ادارة 
الوقاية من االشـــعاع 
باإلنابة م.فاضل غلوم.

لجنة لدليل آلية 
التعامل مع المواد 

المشعة


