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فيصل الدوسري

)سعود سالم(جانب من املؤمتر الصحافيد.صديقة العوضي

الدوسري: وحدة عناية مركزة جديدة ترفع
الطاقة السريرية في »الجهراء« بنسبة %100

العوضي: إلزام المستشفيات الحكومية والخاصة
بعمل المسح الوراثي للمواليد لتقليل نسبة اإلعاقة

ص����رح مدي����ر ادارة العالقات 
العامة واإلعالم ب����وزارة الصحة 
فيصل الدوسري بأنه خالل الفترة 
القادمة سيتم افتتاح وحدة عناية 
مركزة باطنية جديدة جار العمل بها 
حاليا وينتظر جتهيزها خالل هذه 
الفترة كما هو مخطط لها وتتكون 
من 14 سريرا في غرف عزل منفصلة 
على أحدث مس����توى وهذا يعني 
ان وزارة الصحة ق����د زادت عدد 
األسرة بنس����بة 100% وستساهم 
وحدة العناية املركزة اجلديدة التي 
يتم بناؤها حاليا في حل مشكلة 
نقص األسرة في منطقة اجلهراء 

الصحية.
وأضاف انه جار جتهيز اجلناح 
األول للوالدة الذي سيتم فيه افتتاح 
الوالدة  غرفة إلج����راء عملي����ات 
القيصرية االضطرارية دون احلاجة 
الى نقل املرضى في األوقات احلرجة 
الى وحدة العناية الرئيسية، هذا 

حنان عبدالمعبود
كشفت استش����ارية ورئيسة 
مركز األمراض الوراثية د.صديقة 
العوضي عن بدء عمل مسح وراثي 
للمواليد اجلدد للتقليل من نسبة 
املعاقني في الكويت، الفتة إلى أن 
الوزارة تقوم حاليا بتهيئة جميع 
مختبراتها لهذا األمر، وس����تقوم 
خالل املرحلة القادمة بإلزام جميع 
املستشفيات اخلاصة واحلكومية 
باملس����ح الوراث����ي للمواليد، كما 
أش����ارت إلى أن الصحة ش����كلت 
جلنة طبية لفحص البويضة قبل 
االنغراس وخالل املرحلة القادمة 
س����تقوم بتوفير تلك اخلدمة من 

أجل التقليل نسبة املعاقني.
وأكدت العوضي خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقدته صباح أمس 
مبركز غنيمة الغامن لألطفال اخلدج 
أن املسح الوراثي يأتي كثمرة جديدة 
للمؤمتر الدول����ي الثالث للوراثة 
بعدما قطفنا ثمرته األولى واملتمثلة 
في الفحص قبل الزواج وهو الهدف 
الذي سعى املؤمتران األول والثاني 
لتحقيقه، الفتة إلى أن الكويت تعد 
من أهم الدول املوجودة في الشرق 
األوسط المتالكها أحد أكبر مراكز 
األمراض الوراثية املتكاملة، والذي 
يشتمل على 4 مختبرات قوية تخدم 
املعاقني في املجتمع  جميع فئات 
الكويتي، مش����يرة إل����ى أن %98 
من العام����الت في مركز األمراض 
الوراثية من الكويتيات وهذا أمر 

نفتخر به.

باالضاف����ة الى ما س����يمنحه هذا 
التطوي����ر من عمليات الوالدة من 
دون ألم مع توفير طبيب تخدير 

على مدار الساعة في اجلناح.
وأشار الدوسري الى ان ادارة 
املستش����فى قررت بالتنسيق مع 
وزارة الصحة زيادة غرف العمليات 
الى غرف  وحتويل احد األجنحة 
عمليات تنضم الى وحدة العمليات 
الرئيس����ية القائمة وذلك الضافة 
التخصص����ات اجلراحي����ة غي����ر 
املوجودة كجراحة املخ واألعصاب 
وجراحة التجميل وجراحة األطفال، 
وهذا سيصب في مصلحة املواطنني 
واملقيم����ني ويخفف الضغط على 

املستشفيات األخرى.
وبنينّ انه خالل األسابيع القليلة 
افتتاح وتشغيل  القادمة س����يتم 
غرفتني للعمليات الصغرى بقسم 
الط����وارئ بحي����ث ميك����ن اجراء 
هذه العملي����ات دون احلاجة الى 

وأشارت إلى أن هناك اتصاالت 
مع جمي����ع معامل العالم من أجل 
إجراء التحاليل اجلينية التي تعد 
األغلى كلفة في العالم لذلك نسعى 
من أجل إحداث تكامل عن طريق 
التواصل مع تلك املختبرات لتوفير 

تلك التحاليل خلدمة املعاقني.
وأوضحت العوضي أن املؤمتر 
الثالث سيقام حتت رعاية وزير 
الس����اير وسيتم  الصحة د.هالل 
االفتتاح في قاعة س����لوى يوم 4 
أكتوبر املقبل وسيفتتحه د.خالد 
السهالوي، مشيرة إلى أن املؤمتر 
سيحضره اخصائيون من مختلف 
دول العالم وعدد منهم حاصل على 
جوائز نوبل في ذلك التخصص، 
يكتس����ب هذا املؤمتر أهميته من 
أهمية اخلبرات العاملية املشاركة فيه 

عم����ل دخول كام����ل للمرضى في 
املستشفى.

أما فيما يخص عدد العمليات 
التي يق����وم بها القس����م فقد أكد 
الدوسري ان القسم يجري سنويا 
ما يقارب 8 آالف إلى 9 آالف عملية 
جراحي����ة متنوعة ما بني صغرى 

من أميركا، كندا، أملانيا، جمهورية 
التشيك، والعديد من الدول العربية 
واإلسالمية ودول اخلليج العربي، 
الكويتية  كما تش����ارك اجلمعية 
ملتالزمة الداون في هذا املؤمتر حيث 
املعاقني وتأهيلهم  تعنى بشؤون 
ودعم قدراتهم وذلك لوجود 240 

حالة متالزمة داون بالكويت.
وقالت: سيناقش املؤمتر األمراض 
املتركزة في دول اخلليج العربي: 
أس����بابها، تش����خيصها وإمكانية 
عالجها والتي تتطور بتطور العلم 
في جميع دول العالم واألهم في ذلك 
العالج اجليني واخلاليا اجلذعية 
وعالج اجلني الس����ليم في مكانه 
وهذا ما ميثل طفرة عالجية بدأت 
إلى أن  الكويت تطبيقها، مشيرة 
توصيات املؤمترات السابقة التي 

ومتوس����طة وكبرى حتت أنواع 
التخدير املختلف����ة بكفاءة عالية 
سواء من األطباء اجلراحني أو أطباء 
التخدير والعناية املركزة، باالضافة 
الى عالج ما بني 600 الى 700 حالة 
بالعناي����ة املركزة على مدار العام 
بالتعاون مع جميع التخصصات 
اجلراحية والباطنية على أحدث 

مستوى.
وأفاد بأن القسم يسعى جاهدا 
الستكمال القوة البشرية من أطباء 
التخدير والعناية املركزة وفنيي 
التخدير وذلك لضمان تقدمي أفضل 
اخلدمات الالزمة لالفتتاحات املزمع 

تشغيلها في املستقبل القريب.
كذلك يس����عى القسم لتوفير 
ل����كل األطباء  دورات تدريبي����ة 
وأعض����اء الهيئ����ة التمريضي����ة 
باملستشفى في األقسام املختلفة 
وعلى وجه اخلصوص أطباء قسم 
الط����وارئ باإلضافة ال����ى الهيئة 

س����عت الكويت لتطبيقها بنجاح 
الفحص الطبي ما قبل الزواج بسعي 
من الدولة ووزارة الصحة ومجلس 
األمة وبدأ العمل به في أغسطس 
2009 في منطقة الصباح والفروانية 
واجلهراء لتقليل نس����بة املعاقني 
بالدولة. كما أن املس����ح الوراثي 
للمواليد اجلدد هو احللقة الثانية 
التي بدأت وزارة الصحة التحضير 
له����ا من خ����الل تش����كيل اللجان 
املتخصصة وحتضير املختبرات 
والكوادر البشرية املؤهلة ملعرفة 
إمكانية عالج بعض احلاالت إلتاحة 
فرصة حتوي����ل الطفل من معاق 
إلى طفل سليم والسعي لتطبيقه 
في وزارة الصحة واملستشفيات 
التي  الثالثة  أما احللقة  اخلاصة. 
ستطبق في القريب العاجل بالكويت 

التمريضية لرفع املستوى الفني 
لهذه املجموع����ة املهمة، ومن أهم 
عمليات االرتقاء بالعنصر البشري 
التنسيق حلضور أطباء التخدير 
املرك����زة للمؤمترات  والعناي����ة 
العلمية والعاملية الكتساب مزيد 
من اخلبرة واملعرفة والوقوف على 

أفضل التطورات.
ومن جانب آخر أشار الدوسري 
الى انه سيتم افتتاح مؤمتر الكويت 
الس����نوي لطب وجراحة العيون 
)اليوم( اخلميس في متام الساعة 
السادسة والنصف مساء في فندق 
املارين����ا والذي يكش����ف عن آخر 
املستجدات الطبية في مجال طب 
وجراحة العيون، وس����يعقد قبل 
االفتتاح مباشرة مؤمتر صحافي 
للحديث عن أه����م ما توصل اليه 
الطب في مج����ال جراحة العيون 
ويشارك فيه وفد أميركي ورئيس 

البورد الكويتي د.أحمد زمزم.

فهي فحص البويضة امللقحة قبل 
االنغ����راس والتي ش����كلت وزارة 
الصحة بشأنها جلنة متخصصة 
حيث ان جميع ه����ذه التوصيات 
املطبقة تصب في هدف واحد وهو 
تقليل نسب اإلعاقة واحملافظة على 

مجتمع صحي سليم.
وأضافت: أن الهدف من املؤمتر 
الثالث تشخيص عدد من األمراض 
وأس����باب وجودها وهل من تلك 
األسباب زواج األقارب خاصة أن 
األمراض الوراثية تتزايد في منطقة 
اخلليج، الفتة إلى أن معظم دول 
العالم بدأت اآلن إجراء العديد من 
التج����ارب للعالج اجليني وعالج 
اخلاليا اجلزعية ما يعد نقطة حتول 
كبيرة في عالج األمراض الوراثية 
وتنفق عليها دول العالم املاليني.

أعلن عن افتتاح مؤتمر الكويت السنوي لطب وجراحة العيون اليوم

كشفت عن تشكيل لجنة طبية لفحص البويضة ستبدأ عملها خالل المرحلة المقبلة

مركز األمراض الوراثية في الكويت األكبر في الشرق األوسط ويتواصل مع جميع المختبرات العالمية

التحرر من التبغ ومكافحة العدوى على جدول 
أعمال اللجنة اإلقليمية لشرق المتوسط

القاهرة ـ هناء السيد وكونا
قال وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون الصحة 
العامة د.يوسف النصف ان اجتماع اللجنة االقليمية 
لدول شرق املتوسط التابعة ملنظمة الصحة العاملية 
في القاهرة، والذي ستش����ارك الكويت في اعماله، 

سيبحث العديد من املوضوعات الصحية املهمة.
واوضح د.النصف ان االجتماع املقرر بني 3 و6 
اكتوبر املقبل سيناقش التقارير املرحلية عن موضوع 
استئصال شلل االطفال ومبادرة التحرر من التبغ 
وبلوغ املرامي االمنائية لاللفية وكذلك موضوع تقوية 
النظم الصحية القائمة على الرعاية الصحية االولية. 
وأكد ان الكويت دأبت على املشاركة السنوية في هذه 
االجتماعات مع دول االقليم ملناقشة التحديات التي 
تواجه تلك الدول واقتراح االستراتيجيات الصحية 
الالزمة والتدابير املعنية واالس����تفادة من خبرات 
الدول املشاركة وعرض ورقات تقنية للتعاون بني 

تلك الدول ضمن العمل الصحي املشترك.
وذك����ر ان االجتماع س����يتناول ايضا التوجهات 
االس����تراتيجية الرامية الى حتسني متويل الرعاية 
الصحية في اقليم ش����رق املتوس����ط نحو التغطية 
الش����املة لالع����وام 2015/2011 بالرعاي����ة الصحية 
واحلماي����ة االجتماعية الصحية عل����ى الصعيدين 

االقليمي والعاملي.
واشار الى ان االجتماع سيناقش موضوع الصحة 
النفسية لالمهات واالطفال واملراهقني واالستراتيجية 
االقليمية للتغذية واالستراتيجية االقليمية لتعاطي 
القطاع الصحي مع ع����دوى ڤيروس العوز املناعي 

البشري.
وق����ال ان بني املوضوعات ايض����ا اتقاء العدوى 

ومكافحتها ف����ي مرافق الرعاية الصحية والقرارات 
ذات االهمي����ة لالقليم التي اقرته����ا منظمة الصحة 
العاملية العام املاضي والتقرير الس����نوي املقدم من 
املدير االقليمي لشرق املتوسط. وبني د.النصف ان 
جوائز فخرية ستقدم خالل االجتماع للفائزين بأفضل 
وأهم االبحاث واخلدمات الصحية املقدمة من كل من 
مؤسسة د.على توفيق شوش����ة وجائزة البحوث 
في مجال متالزمة الداون وجائزة الكويت ملكافحة 
السرطان واالمراض القلبية الوعائية والسكري في 
اقليم شرق املتوسط. وتشارك الكويت بوفد رسمي 
يترأسه وزير الصحة د.هالل الساير والوكيل املساعد 
لشؤون الصحة العامة د.يوسف النصف واملستشار 
الفني ملكتب الوزير د.راشد العميري اضافة الى مدير 
ادارة التغذي����ة واإلطعام د.نوال احلمد ومدير ادارة 
الشؤون القانونية د.محمود عبدالهادي ومدير ادارة 

العالقات العامة فيصل الدوسري.
هذا وسيقوم امني عام اجلمعية الكويتية ملكافحة 
التدخني والس����رطان د.خال����د الصالح بعرض دور 
اجلمعية في مكافحة التدخني والسرطان من خالل 
تنفيذ االستراتيجيات والبرامج املجتمعية ذات العالقة 
باملوضوعات املدرجة على جدول اعمال االجتماع ومن 
بينه����ا دور اجلمعية في مكافحة التدخني من خالل 
التوعية وعيادة مكافحة التدخني الى جانب برنامج 
احلملة الوطنية التوعوية ملرض السرطان »كان« كما 
سيعرض البرامج املجتمعية التي تنفذها اجلمعية 
لتحقيق االهداف االمنائية لأللفية ومرئيات اجلمعية 
بشأن استراتيجيات متويل الرعاية الصحية بدول 
االقليم واالستراتيجية االقليمية للصحة النفسية 

وللتغذية.

الكويت تشارك في االجتماع برئاسة الساير في الفترة بين 3 و6 أكتوبر

د.خالد الصالحد.يوسف النصف د.هالل الساير

»الميدان« تنشر الوعي الصحي بين طلبة المدارس

العنزي: نطالب وزير الصحة باستحداث
منصب وكيل مساعد مختص بالتمريض

ضمن إطار خطتها لتعزيز 
مشاركتها الفعالة في املجتمع، 
وتوافقا مع رغبتها في توطيد 
التع���اون االجتماعي  أواصر 
والصحي والتوعوي مع مختلف 
املؤسسات والشركات اخلاصة 
واحلكومية متعددة املجاالت، 
ستقوم عيادة امليدان املتنقلة 
بجول���ة في م���دارس الكويت 

املختلفة.
انطالق���ا من رغب���ة عيادة 
امليدان في املساهمة في توفير 
جو صحي يضمن سالمة طلبة 
اكبر  الكويت، ستقوم بزيارة 
عدد ممكن من املدارس في كل 
محافظة من محافظات الدولة 
الوعي الصحي وتقدمي   لنشر 

الدعم الطبي.
وس���تقوم عي���ادة امليدان 
املتنقلة خالل جولتها هذه بتقدمي 
كشف أس���نان مجاني جلميع 
الطلبة واملدرسني والعاملني في 
اإلدارة باالضافة الى فتح ملف 
مجاني لهم. ويقوم بالفحص 
الطاقم الطبي املرافق للعيادة 
واملؤلف من مجموعة من أطباء 
امليدان ومساعديهم مع مسؤول 
خدمات عيادة امليدان املتنقلة 
التي من خاللها تستطيع عيادة 
امليدان ان توسع رقعة عملها 
وتتيح الفرصة ألكبر عدد ممكن 
من األفراد لالستفادة من خدمات 

العيادة املتنقلة.
وق���د صرحت مديرة ادارة 

حنان عبدالمعبود
إدارة  طالب رئيس مجل����س 
الكويتية  التمري����ض  جمعي����ة 
كنعان العنزي بضرورة استحداث 
منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون 
التمريض في وزارة الصحة، مشيرا 
إلى ان اس����تحداث ه����ذا املنصب 
س����يؤدي إلى القضاء على كثير 
م����ن التهميش والالمب����االة التي 
يعانيها أفراد الهيئة التمريضية 
في ظل عدم توافر وكيل مختص 

بالتمريض.
وق����ال العنزي ف����ي تصريح 
صحاف����ي ان مهنة التمريض في 
وزارة الصح����ة حتت����اج إلى من 
أنها تعتبر  إليها، خاصة  يلتفت 
أساس ومحور اخلدمة الصحية 
املقدمة في املستشفيات واملراكز 
الكثير من  الصحي����ة، وهن����اك 
القضايا التي يعانيها أفراد الهيئة 
التمريضية أصبحت ال جتد من 

يستمع لها.
وأض����اف ان تخصي����ص هذا 

التس���ويق والعالقات العامة 
الش���طي بأن  بامليدان جمانة 
هذه الزيارات تأتي ضمن خطط 
وبرام���ج امليدان والتي تهدف 
من خالله���ا الى خلق تواصل 
مع أفراد املجتمع بجميع فئاته 
العمرية، وحتى يتسنى للطلبة 
معرفة مدى أهمية األس���نان 
وبالتالي كيف ميكن ان تضيف 
األسنان اللمسة اجلمالية على 
الوجوه من خالل االبتس���امة 

اجلميلة.
يذكر ان عيادة امليدان عضو 
في مجموعة ش���ركة املتحدة 
للخدمات الطبية وتعد من أبرز 
العيادات الرائدة على مستوى 
الشرق األوسط والكويت حيث 
افتتحت ع���ام 1987، وتعتبر 

املنص����ب س����يك��ون م����ن ذوي 
االختصاص في مهن��ة التمري��ض، 
كم����ا أن هذا املنص��ب س����يعمل 
ك��ذلك على إع����ادة هيكلة إدارة 
التمري����ض وتطويره��ا لوضع 
خط������ط إس����تراتيجي��ة لرف��ع 
التمريضية  الهيئة  أداء  مستوى 
بالتالي على جودة  مما ينعكس 
املقدمة  التمريضي����ة  اخلدم����ات 

»امليدان« أكبر عيادة في الشرق 
األوسط من حيث الكادر الطبي، 
حيث يصل العدد فيها الى 70 
طبيبا متخصصا في مجال طب 

الفم واألسنان.
واجلدير بالذكر ان عيادة 
امليدان املتنقلة هي عبارة عن 
الباص مجهزة  سيارة بحجم 
بعيادة أس���نان متكاملة من 
الداخ���ل وق���ادرة على تقدمي 
العالج واالستشارات للمراجعني 
في املوقع الذي تزوره، كما انه 
في األس���ابيع املقبلة سيكون 
هناك جدول زمني لهذه الزيارات 
وسيعلن عنه الحقا ليتسنى 
للجميع ان يحضر ويستفيد 
من هذه اخلدمة غير املسبوقة 

في الكويت.

للمرضى وذويهم.
وأوض����ح العن����زي أن إدارة 
التمري����ض حاليا وبع����د إحالة 
القطان  مدي����رة اإلدارة عواطف 
إدارتها  للتقاعد س����يقوم عل����ى 
مراقبة واحدة فقط، وهذا يعتبر 
عبئا كبيرا، مما سيزيد مسؤولية 
أفراد الهيئة التمريضية في الكويت 
والبالغ عددهم أكثر من خمس����ة 
عش����ر ألف ممرض وممرضة من 
أكثر من أربعني جنسية يعملون 
في مختلف املستشفيات واملراكز 
الصحي����ة املختلفة في القطاعني 
الع����ام واخلاص وه����م ميثلون 
الفقري ملصنع اخلدمات  العمود 

الصحية.
وأك����د ان جمعي����ة التمريض 
والتي تعتبر املمثل الرسمي ألفراد 
الهيئة التمريضية في البالد تسعى 
إلى تعزيز مهنة التمريض ورفع 
مستواها اجتماعيا وعلميا والعمل 
على حفظ حقوق العضو في مجال 

هذه املهنة اإلنسانية.

جمانة الشطي

كنعان العنزي

السرطان يدق ناقوس الخطر في الدول الفقيرة
لندن � رويترز: يهدد السرطان باجتياح الدول الفقيرة 
وتتعرض حكومات لضغوط لتنس����يق رد على غرار 
املس����اعي العاملية املشتركة للتصدي لڤيروس »اتش.

اي.في« املسبب لاليدز. أما الدول الغنية، فكما استطاعت 
التصدي لڤيروس »اتش.اي.في« الذي ينتقل باالتصال 
اجلنسي متكنت بفضل العقاقير الفعالة وأطبائها ذوي 
اخلبرة وسياساتها التي تهدف لزيادة الوعي والوقاية 
واكتشاف اإلصابة ان جتعل من السرطان حالة ميكن 

السيطرة عليها في األغلب األعم.
لكن في الدول األفقر حيث تندر عقاقير الس����رطان 
واملعرفة املتخصصة اليزال مرضا قاتال في اغلب احلاالت. 
يقول ديڤيد كير خبير األورام بجامعة »اوكس����فورد« 
البريطانية »يظن الناس ان الس����رطان مرض يصيب 
كبار الس����ن واألغنياء والشمال والغرب ولكن بحلول 
عام 2020 س����تظهر 70% من جمي����ع احلاالت اجلديدة 

لإلصابة بالسرطان في العالم النامي«.
ومع هذا يجري إنفاق نحو 5% فقط من املوارد العاملية 
ملكافحة السرطان في الدول النامية حيث ان املعلومات 
بشأن الوقاية وكيفية احلصول على العقاقير للشفاء 

منه أو احلد من انتشاره في اجلسم ضعيفة جدا.
وذك����ر كير »إذا نظرت لدولة مثل غانا البالغ تعداد 
سكانها 25 مليونا جتد بها أربعة متخصصني فقط في 

طب األورام، وفي سيراليون ال يوجد احد«.
والتركيز في ال����دول النامية ينصب على األمراض 
املعدية مثل االيدز واملالريا رغم أن الس����رطان يودي 
كل عام بحياة عدد يزيد عمن تفتك بهم أمراض االيدز 
واملالريا والس����ل مجتمعة ومن املتوقع ان يزداد عدد 

الضحايا.
 وتقول الوكالة الدولية ألبحاث السرطان ان املرض 
س����يودي بحياة أكثر من 13.2 مليون شخص سنويا 
بحلول عام 2030 وهو تقريبا مثال عدد ضحايا املرض 
في عام 2008 وإن معظم الوفيات س����تحدث في الدول 

احملدودة واملتوس����طة الدخل. ويتوقع خبراء ان يفتك 
السرطان بنحو 75% ممن يصابون به في املناطق الفقيرة 
مقابل نس����بة تقل عن نصف املرض����ى في الدول ذات 
الدخل املرتفع. وفي نشرة »النسيت« الطبية األسبوع 
املاضي قال االحتاد الدولي ملكافحة السرطان والشبكة 
الدولية لعالج وأبحاث السرطان واجلمعية األميركية 
ملكافحة السرطان ومجموعة ليف ستروجن التي يرأسها 
النس ارمستروجن بطل رياضة الدراجات الذي أصيب 

بالسرطان إن الوقت حان للتحرك.
وقال����ت جولي تورودي نائب����ة الرئيس التنفيذي 
لالحتاد الدولي ملكافحة الس����رطان في مقابلة هاتفية 
»إذا ل����م نتدخل اآلن فلن نتحمل تكلفة التدخل وحدها 
وإمنا تكلفة عدم فعل شيء، وإذا أردنا ان ننتظر حتى 
ع����ام 2030 ونتكيف مع تلك الفوضى فإنني على يقني 

من ان املجتمع لن يشكرنا«.
وحتمل ه����ذه الدعوة أصداء دع����وة مماثلة أطلقها 
فريق من املتخصصني في السرطان في أغسطس قال 
ان التفاوت في رعاية مرضى الس����رطان بني األغنياء 

والفقراء »لم يعد مقبوال«.
وقال جوليو فرنك من كلية الصحة العامة بجامعة 
»هارفارد« لصحافي����ني في مؤمتر عبر الدوائر املغلقة 
»أمامن����ا اآلن وض����ع عاملي، ال يختلف عم����ا كان عليه 
احلال عند ظهور أول عالج لڤي����روس »اتش.اي.في« 

ومرض االيدز«.
وأضاف »يصيب السرطان الناس في الدول الغنية 
والفقيرة، واملشكلة تكمن في أن سبل الوقاية والعالج 
ليس����ت موزعة بالتساوي لدرجة ان الوفيات من أكثر 
من نوع من الس����رطان ال حتدث إال للفقراء في الدول 

الفقيرة«.
وقال كي����ر »بالنظر ملكافحة االي����دز جند ان جزءا 
كبيرا منها كان يتعلق بزيادة الوعي وبرامج اجتماعية 
بشان اس����تخدام العوازل الطبية وما إلى ذلك، يحتاج 

السرطان لنفس التوجه الشامل«. وتابع »يحتاج األمر 
في معظمه للعمل على زيادة الوعي ومحاولة اكتشاف 
الس����رطان مبكرا قدر االم����كان، فعالج ورم صغير في 
حجم حبة العنب أسهل كثيرا من شفاء ورم في حجم 
ثمرة اجلريب ف����روت«. ويقول خبراء ان من العقبات 
الرئيس����ية أمام حتمل عبء عالج السرطان في الدول 
النامية القلق من ثمن األدوية الباهظ، وأنتجت شركة 
»جالكسو سميث كالين اند ميرك« لقاحات للوقاية من 
ڤيروس الورم احلليمي املسبب ملعظم حاالت سرطان 
عنق الرحم وهو أكبر س����بب للوفيات بني النساء في 

الدول الفقيرة في العالم.
ولكن ثمن ه����ذه اللقاحات غالبا م����ا يكون باهظا 
لدرجة ال تس����مح بإدراجها ضم����ن البرامج الصحية 

بالدول النامية.
ويقول خبراء ان الضجة التي أثارها جدل في أوروبا 
ح����ول ما إذا كان ينبغي ان تتحم����ل األنظمة الصحية 
وشركات التأمني تكلفة جيل جديد من أدوية السرطان 
املكلفة مثل »هرسبتني« من انتاج شركة »روش« عززت 
خرافة ان ثمن عالج السرطان يفوق طاقة الدول الفقيرة. 
ويشير اخلبراء إلى ان العديد من العقاقير الرخيصة 
التي يجري تصنيعها بعد انقضاء أجل براءة االختراع 
التي تتمتع بها ش����ركة اإلنتاج األصلية ومنها عقاقير 
تستخدم في عالج أمراض مثل سرطان الثدي وبعض 
سرطانات األطفال قد تقلل بشدة من معدالت الوفيات 
في ال����دول الفقيرة اذا وضعت أنظمة تضمن وصولها 
ملن يحتاجها. ويشير كير إلى عقار »تاموكسفني« لعالج 
سرطان الثدي كمثال جيد بينما تتحدث تورودي عن 
تكلفة ال تزيد عن 50 دوالرا ألدوية كيماوية تستخدم 
في دول نامية بنسبة جناح تصل إلى 50% لعالج نوع 
من الس����رطان يقتل عددا كبيرا من األطفال في الدول 
الفقيرة. وقالت »هذا ليس عقارا باهظ الثمن، ليس من 

الصعب فعل هذا، فقط ينبغي التركيز«.


