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بقلم سفيرة الواليات المتحدة األميركية
لدى الكويت ديبورا جونز

د. أحمد العوضي

جمانة الشطي

الشيخة أوراد اجلابر

د.خالد السهالوي

تكرمي إحدى املشاركات بالدورة التدريبية

جانب من توقيع االتفاقية بني مستشفى »رويال حياة« ومستشفى جامعة بروكسل

في ختام حملة الفحص المبكر لسرطان الثدي بمركز حسين مكي الجمعة للجراحات المتخصصة

أوراد الجابر: الكشف المبكر للسرطان يساعد في الشفاء بنسبة %95

احلملة يهدف قس����م األشعة الى 
توعية النساء فوق سن األربعني 
في املجتمع الكويتي وذلك بعمل 
فحص املاموجرام والذي يعتبر من 
أدق الفحوصات للكشف املبكر عن 
سرطان الثدي بحجم صغير جدا. 
وأضافت أن هذه احلملة تعتبر لبنة 
تساعد في عمل البرنامج الوطني 
للكشف املبكر عن سرطان الثدي 
مشيرة الى ان قسم األشعة يقوم 
بفحص النساء الالتي لم يشعرن 
بأي أعراض مرضية وذلك بهدف 
كش����ف أي اورام صغيرة قبل أن 
تشعر بها املرأة. وأكدت أن مركز 
حسني مكي اجلمعة يعد من أول 
املستشفيات واملراكز التي أدخلت 
فحص املاموجرام في إطار منظومته 
التشخيصية والكشف املبكر عن 
األورام قائلة انه يوجد ايضا بالقسم 
فحص الثدي ع����ن طريق الرنني 
املغناطيس����ي باإلضافة الى عمل 
عينات من األورام والتي يستقبلها 

من جميع املستشفيات.

التي تتخذ شعار )صحتك تهمنا( 
للكشف املبكر لسرطان الثدي والتي 
ترعاها الشيخة أوراد اجلابر وقال 
العوضي ان تفاع����ل املجتمع مع 
هذه احلملة وحرص القائمني عليها 
على تقدمي الدعم املعنوي واملادي 
للمرضى من حيث تقدمي البسمة 
في نفوس املرضى وزرع األمل من 
خالل زيارة املرضى وتوزيع الهدايا 
العالج للمرضى  وحتمل تكاليف 
من الوافدين من شأنه أن يخفف 

املعاناة عنهم.
الوقت  ودعا د.العوض����ي في 
نفسه الى زيادة املساهمة في تقدمي 
يد العون من جمعيات النفع العام 
التي لم  واملؤسس����ات احلكومية 
تقصر يوما في دعم مرضى السرطان 
الكبيرة في  التكاليف  الى  مشيرا 

عالج مرضى السرطان.
من جانبها قالت رئيس قسم 
األش����عة مبركز فيصل س����لطان 
التشخيصية  بن عيسى لألشعة 
د.خال����دة بوعركي من خالل هذه 

التشخيصية  بن عيسى لألشعة 
ملدة يومني كما أقمنا عدة حمالت 
سابقة في أماكن مختلفة الهدف منها 
التوعي����ة الصحية وحماية املرأة 
س����واء من املواطنات أو الوافدت 
الالتي يقم����ن على أرض الكويت 
احلبيبة. وأشاد مدير مركز حسني 
مكي اجلمعة للجراحات املتخصصة 
د.أحم����د العوض����ي بحملة حياة 

املرأة وذلك بغرض  لفحص ثدي 
االكتشاف املبكر ألورام الثدي مما 
يقلل نسبة الوفيات للنساء الالتي 
يصنب بهذا املرض مضيفة ونحن 
في دولة الكويت لسنا مبعزل عن 
العالم فقد دش����نا حملة الفحص 
املبكر لس����رطان الثدي مبشاركة 
األطب����اء واملتخصصني في مركز 
حسني مكي اجلمعة ومركز فيصل 

حالته���م االس���راع ف���ي اجراء 
الفحوصات واالش���عة ومن ثم 
ال ميك���ن ان يحدد الكاتب ذلك، 
والطبيب يكون اقدر على ذلك كما 
انه يعود بالفائدة على املريض 
الذي ال تستدعي ظروفه الصحية 
االنتظار فترة طويلة للكشف او 

الفحص في املستشفى.
واعل���ن د.الس���هالوي، في 
التوجه  تصريح صحافي، عن 
النشاء عيادات لالمراض املزمنة 
مثل الربو والضغط في املراكز 
الصحية وذلك لتخفيف الضغط 
على املستشفيات، بحيث ميكن 
للمريض ان يكشف ويأخذ العالج 
من املركز الصحي وهو ما يعود 

على املريض ايضا بالفائدة.

حنان عبدالمعبود
كش���ف وكيل وزارة الصحة 
املساعد للشؤون الفنية واملراكز 
الصحية د.خالد السهالوي عن 
دراسة جترى حاليا لتخصيص 
طبيب من كل مستشفى، بحيث 
يتواجد في املركز الصحي ويقوم 
باالطالع على التحويالت واعطاء 
املواعي���د للمراجعني، مؤكدا ان 
الطبيب سيكون اكثر قدرة من 
الكات���ب على حتدي���د املواعيد 
سواء الكشف في املستشفى او 
الفحوصات والتحاليل واالنشطة، 
مشيرا الى جناح هذه التجربة 
مع املستش���فى االميري ولذلك 
تدرس الوزارة تعميمها على باقي 
انها تفيد  املستشفيات، خاصة 

بتنظيم املواعيد وفقا الحتياج 
املريض وليس بطريقة عشوائية، 
موضحا ان هناك مرضى تستدعي 

حنان عبدالمعبود
قالت رئيس����ة جلنة »حياة« 
لرعاية مرضى السرطان الشيخة 
أوراد اجلاب����ر ان الكش����ف املبكر 
لألورام الس����رطانية ف����ي الثدي 
ميكن من سرعة العالج وقد تصل 
نسبة الشفاء منه الى 95% جاء هذا 
التصريح الصحافي صباح أمس 
في ختام حملة الفحص املبكر عن 
سرطان الثدي، والتي اقيمت مبركز 
حس����ني مكي اجلمعة للجراحات 
املتخصصة ومركز س����لطان بن 
عيس����ى لألش����عة التخصصي����ة 
حتت شعار )صحتك تهمنا( خالل 
اليومني املاضيني والتي رعتها جلنة 
»حياة« والتي تعد ضمن مبرة رقية 
القطامي اخليرية، بحضور مدير 
مركز حسني مكي اجلمعة د.أحمد 
العوض����ي ونائ����ب رئيس املركز 
د.ش����هاب املهندي ورئيسة قسم 

األشعة د.خالدة بوعركي.
وقالت الشيخة أوراد ان شهر 
اكتوبر من كل عام يتخذه العالم 

حنان عبدالمعبود
أكدت رئيسة قسم الفحص االكلينيكي مبستشفى الصباح ورئيسة 
حملة »ألجلك سيدتي« د.نور الهدى كرماني، ان احلملة مع قرب ختامها 
ق����د آتت ثمارا جيدة حيث خضع عدد كبير من النس����اء للفحص من 

خالل حملة »ألجلك سيدتي« التي شهدت أنشطة يومية.
وأضافت د.كرماني في تصريح صحافي ان اليوم تبدأ احللقة العلمية 
حتت عنوان »مستجدات املسح التشخيصي« والتي تستمر على مدى 
يوم����ني وتختتم غدا، ويحاضر فيها 4 خبراء وعلماء متخصصني في 
مجال سرطان الثدي من حيث التشخيص والعالج بجميع أنواعه من 
بريطانيا وش����مال اميركا وكندا. وبينت ان هناك اكثر من 120 طبيبا 
س����جلوا حلضور الدورة التدريبية باحللقة منهم 30 طبيبا من دول 

مجلس التعاون اخلليجي ومصر وايران.

يبدأ وفد طبي برئاس���ة نائب وزير وزارة الصحة واخلدمات 
االجتماعية والشؤون العائلية في كوريا اجلنوبية يو يوجن هاك 

بزيارة للكويت مطلع نوفمبر املقبل.
وأبلغ السفير الكوري لدى الكويت مون يوجن هان »كونا« امس 
ب���أن الزيارة تأتي ضمن التعاون املش���ترك والثنائي بني الكويت 
وكوريا في مجال الش���ؤون الصحية وللمشاركة في ندوة طبية 

بعنوان الرعاية الصحية في كوريا ستقام يوم االثنني املقبل.
وقال ه���ان ان الزيارة تأتي ايضا في اعق���اب زيارات متبادلة 
تخللتها دعوات ملسؤولني من الكويت لزيارة كوريا للتعرف على 

اخلدمات الصحية املقدمة وخاصة ما يخدم منها املسلمني.
يذكر ان كوريا اجلنوبية حاليا تقوم بحملة تس���تهدف منطقة 
الشرق األوسط لالستفادة من سوق السياحة الطبية فيها لتنضم 

بجودتها الى صفوف السياحة الطبية.

العوضي: على المؤسسات وجمعيات النفع العام زيادة المساهمة في عالج الوافدين من مرض السرطان 

سيصبح المركز التعليمي األول من نوعه لرعاية أبحاث الخصوبة في الشرق األوسط

الغنام: »رويال حياة« يوّقع اتفاقًا مع مستشفى جامعة
بروكسل لفتح مركز أطفال األنابيب في الكويت

بروكس����ل: وق����ع مستش����فى 
روي����ال حياة، الرائ����د في رعاية 
النساء واألطفال اتفاقية مع أبرز 
البلجيكي����ة وهو  املستش����فيات 
مستشفى جامعة بروكسل لفتح 
مركز اطفال االنابيب في الكويت، 
حيث سيصبح املركز التعليمي األول 
من نوعه لرعاية أبحاث اخلصوبة 

مبنطقة الشرق األوسط.
وصرح رئي����س مجلس إدارة 
مستش����فى رويال حي����اة أحمد 
عبدالعزيز الغنام بأن هذه االتفاقية 
هي ثمرة جهود املستشفى لتقدمي 
أفضل اخلدمات الصحية في هذا 
املجال وجعلها مبتناول اجلميع في 

الكويت ودول اخلليج العربي.
الغنام »ما شاهدناه في  وقال 
مستشفى جامعة بروكسل في غاية 
االمتياز وبعد بحث في جميع انحاء 
العالم عن شركاء لفتح مركز اطفال 
االنابيب توصلنا إلى أن مستشفى 
جامعة بروكسل بكل بساطة هو 
األفض����ل«، وكان برفقته براديب 
هاندا رئيس مجلس االدارة ودانة 
املال نائب الرئيس ملستشفى رويال 

حياة.
واش����ار الغنام إلى أن الكويت 
ترسل حوالي 2000 مريض لعالج 
اخلصوبة باخلارج سنويا بتكاليف 
جد مرتفعة واآلن أفضل مركز لعالج 
اخلصوبة اصبح متوافرا في الكويت 

تحت عنوان »مستجدات المسح التشخيصي«

كرماني: 4 خبراء عالميين 
يحاضرون بالحلقة العلمية الختامية

وفد طبي كوري جنوبي يزور 
الكويت نوفمبر  المقبل

عيادة الميدان في دورة تدريبية لموظفيها

»الصحة« تسجل الوفاة الـ 13 بإنفلونزا الخنازير 
أعلن���ت وزارة الصحة امس تس���جيل حالة 
وف���اة جديدة لواف���دة تبلغ من العم���ر 30 عاما 
مصابة بإنفلونزا اخلنازير ليرتفع بذلك اجمالي 
الوفي���ات نتيجة االصابة بڤي���روس اتش 1 ان 1 

الى 13 حالة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي ان الوافدة وافتها 
املنية بأحد املستشفيات العامة مساء امس االول 

كانت أدخلت املستشفى مساء اجلمعة املاضي اثر 
معاناتها من ارتفاع في احلرارة وضيق وصعوبة في 

التنفس وارتفاع السكر بالدم وبدانة مفرطة.
وأضافت انه مت حتويل الوافدة مباش���رة الى 
العناية املرك���زة، حيث خضعت للرعاية املكثفة 
والتنف���س الصناعي وعوجلت باألدوية املضادة 

للڤيروسات واألدوية النوعية.

السهالوي: »الصحة« تدرس تخصيص طبيب
بكل مركز صحي لتحديد تحويل ومواعيد المراجعين

التوعية حول مرض 
سرطان الثدي

اقيمت حتت رعاية مؤسس����ات محلية قامت 
على تأسيسها س����يدات كويتيات حريصات 
على حتقيق ذات الهدف، وهو زيادة مستوى 
الوعي حول مرض سرطان الثدي، وان انشاء 
هذه املؤسسات يعكس حرص الكويت الدائم 
على االلتزام بتطبيق الفحص املبكر ومحاربة 
هذا املرض بفاعلي����ة، والفحص املبكر يعني 
القوة، وهذه هي القوة التي حتتاجها النساء 
لكي يس����تطعن ان يتحكمن في حياتهن وان 
تكون لهن اليد العليا في تقرير اساليب العالج 

املتاحة لهن.
ومن خالل ورشات العمل هذه كان لي شرف 
اللقاء بسيدات عظيمات من الالتي حاربن هذا 
املرض وتغل����نب عليه، كما انني تعرفت على 
نساء وعائالت ما زالت تعيش مع هذا املرض 

وحتاربه.
اشكر هؤالء جميعا على الشجاعة والقوة 
اللتني حتلوا بها للمضي قدما في مش����اركة 
قصصهم عن هذا امل����رض معنا جميعا، هذه 
الشجاعة هي احلافز الذي يجب ان نقف عنده 
خالل هذا الشهر لكي ندرك حجم التقدم الذي مت 
احرازه والعمل بجد من اجل مواصلة اجلهود 
في زيادة التوعية حول هذا املرض، هذا االمر 
ال يتعلق فقط بالنساء وامنا هو قضية صحة 
عام����ة لها تبعاتها الواس����عة التي تؤثر على 

صحة املجتمعات ككل.

اعلن الرئيس االميركي باراك اوباما مؤخرا 
ان ش����هر اكتوبر هو الشهر الوطني للتوعية 
حول مرض سرطان الثدي في الواليات املتحدة 
االميركية، اال ان تخصيص شهر للتوعية حول 
مرض سرطان الثدي اصبح مناسبة دولية، 
الرجال والنساء من جميع بالد العالم يشيدون 
باجله����ود املبذولة والش����جاعة التي تتحلى 
بها جميع االمه����ات، واالخوات، والصديقات، 
والقريبات اللواتي يصارعن هذا املرض، وقد 
تس����بب هذا املرض الفظيع في وفاة سيدات 
في الكويت وفي الواليات املتحدة االميركية، 
وايضا افراد من عائلتي الش����خصية وبعض 

صديقاتي لم يسلمن منه.
ولك����ن االمل دائما موج����ود، خالل العقد 
املنصرم مت قطع خطوات كبيرة في س����بيل 
ايجاد العالج املجدي لهذا املرض، ورغم ذلك 
يبقى مرض س����رطان الثدي من اكثر امراض 
السرطان ش����يوعا لدى النساء، حتى ان عدد 
االصابات فيه كل عام يتعدى املليون حالة في 
انحاء العالم، سرطان الثدي هو املرض الذي 
يسبب اكبر عدد من الوفيات ضمن املصابني 
بأنواع السرطان املختلفة، معدل الوفيات لدى 
النس����اء الالتي يصنب به����ذا املرض هو %16، 
وحس����ب تقارير منظمة الصحة العاملية فإن 
الفحص املبكر يقلل من معدل الوفيات بنسبة 
الثلث بني السيدات اللواتي تتراوح اعمارهن بني 
50 و69 عاما، التوعية الناجعة حول اساليب 
الكشف املبكر واملعاجلة وكيفية الوقاية من 
هذا املرض جتعلنا اكث����ر كفاءة في مواجهة 

هذا املرض.
علينا ان نكون س����باقني في مجال نش����ر 
التوعية حول ه����ذا املرض وان نحرص على 
ان تكون املعرفة عنه منتشرة بني اصدقائنا 
واقاربنا، خالل فترة عملي كسفيرة للواليات 
املتحدة االميركية لدى الكويت س����نحت لي 
الفرصة حلضور عدد من ورشات العمل التي 

قامت شركة عيادة امليدان وهي العيادة الرائدة 
في مجال خدمات طب الفم واألسنان على مستوى 
الكويت، بتكرمي موظفات االستقبال بعد ان أمتوا 
دورة تدريبية بنجاح ويأتي دور شركة عيادة امليدان 
من خالل سياس���تها في تطوير مهارات موظفيها 
لتقدمي أفضل خدماتها م���ن خاللهم وذلك لتوفير 
افضل وأرقى اس���اليب التعامل مع عمالء العيادة، 
وقد تضمنت الدورة التدريبية اس���اليب االتصال 
الفعالة م���ع العمالء وفن إدارة الوقت ثم اختتمت 
بتوزيع شهادات حضور الدورة وتكرمي املوظفني 

املثاليني.
وقد شددت مديرة قس���م التسويق والعالقات 
العامة جمانة بدر الشطي على أهمية تطوير مهارات 
املوظفني مبا يخدم مصلحة العيادة وبالتالي خدمة 
العمالء للوصول الى اعلى درجات الرضا من قبل 
عمالء العيادة، وهي شخصيا تعتبر ان هذه الدورة 
التدريبية احد االستثمارات الناجحة للعيادة ملا لها 
من تأثير إيجابي عل���ى املديني القصير والطويل، 

واضافة اخرى إلجن���ازات عيادة امليدان في مجال 
تطوير وحتسني املوظفني، حيث ان عيادة امليدان 
العيادة الوحيدة في الكويت التي خصصت قسما 
خاصا خلدمة ورعاية املرضى، كما اضافت الشطي ان 
توقيت هذه الدورة يتزامن مع اطالق عرض عيادة 
امليدان اخلاص وهو خصم 25% على جميع انواع 
العالج ابتداء من اليوم، وبالتالي تأتي هذه الدورة 
التدريبية لتدعيم مهاراتهم السابقة واحلالية في 
التعامل مع عمالء العيادة، خاصة في فترات العروض 
املميزة التي تطلقها العيادة، حيث اإلقبال الكبير 
من العمالء في جميع افرع عيادة امليدان املنتشرة 
في جميع محافظات الكويت )شرق، حولي، صباح 

السالم، الفروانية، الفحيحيل واجلهراء(.
وأشاد مدير املوارد البشرية فواز أسد بالدورة 
التدريبية التي تخللتها ورش عمل تدريبية تنمي 
قدرات املوظفات على التعام���ل بصورة ايجابية، 
واجلدير بالذكر ان عيادة امليدان احدى الش���ركات 

التابعة للشركة املتحدة للخدمات الطبية.

وبالتالي بتكاليف أقل.
وقد حض����ر مراس����م توقيع 
االتفاقية سفير الكويت لدى بلجيكا، 
نبيلة املال والقنصل الكويتي بسام 
القبندي، وأك����دت نبيلة املال »إن 
هذا املركز سيكون منارة الشرق 

األوسط في مجال اخلصوبة«.
وقال مدي����ر مرك����ز عمليات 
التكاثر واالجناب في مستش����فى 
جامعة بروكس����ل البروفيس����ور 

د.بول ديفوري »لقد اختيرت عيادة 
اخلصوبة في مستشفى رويال حياة 
كمركز تعليمي وتدريبي مبنطقة 

الشرق األوسط«.
وقد أرس����ل مستشفى جامعة 
بروكس����ل فريقا من ثالثة خبراء 
برئاسة د.هومان فاطمي لتعليم 
الطبي وانش����اء  الطاقم  وتدريب 
عيادة اخلصوبة في مستش����فى 

رويال حياة في الكويت.

ومتك����ن مستش����فى جامعة 
بروكس����ل منذ ع����ام 1983 � مركز 
أطف����ال األنابي����ب � م����ن تطوير 
عدة تقنيات للخصوبة والتكاثر 
واالجناب. االبح����اث والعالجات 
الفريدة من نوعها تش����مل ايضا 
مشاكل االجناب واالجهاض املتكرر 
وتقنيات لالزواج الذين يواجهون 

صعوبات في احلمل.
الرئيس  وقال د.م����ارك نوبن 

التنفي����ذي ملستش����فى جامع����ة 
بروكسل الذي وقع االتفاقية ايضا 
»إن هذا املركز س����يكون من أحد 
املراكز الثالث����ة األولى في العالم 
والعديد من التقنيات اكتشفت هنا. 
وأضاف أن عددا كبيرا من الكويتيني 
يسافرون إلى بروكسل بحثا عن 
هذه العالج����ات ولهذا انها لفكرة 
جيدة افتت����اح املركز في الكويت 

نفسها«.


