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افتتاح التوسعة األميرية في مستشفى مبارك الكبير غدًا

أعلن مسؤول صحي عن افتتاح مبنى التوسعة األميرية في مستشفى 
مبارك الكبير يوم غد االثنني بحضور وزير الصحة د.هالل الساير.

وأوضح مدير منطقة حولي الصحية د.عبدالعزيز الفرهود في تصريح 
لـ »كونا« ان مبنى التوسعة األميرية يحتوي على 236 سريرا، مشيرا الى 

رفع الطاقة االستيعابية لألسرة في املستشفى الى 781 سريرا.
وقال ان التوســـعة األميرية جاءت برغبة من صاحب الســـمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد ومجهزة بأحدث األجهزة الطبية املتقدمة، مضيفا 

انها ستساهم في تخفيف الضغط على املستشفى.
وأكد الفرهود حرص واهتمام القيادة السياسية بدعم اخلدمات الصحية 
وتطويرها في مختلف املرافق الصحية، مشيرا الى جتديد غرف العمليات 
وفق نظام مطور جديد للسماح لألطباء بنقل وقائع العمليات املباشرة الى 
غرف احملاضرات العلمية. وشدد على مضي الوزارة في مسيرة استكمال 
حتسني اخلدمات وتطويرها في كل املراكز الطبية في الكويت لتقدمي أفضل 

اخلدمات للمواطنني واملقيمني.

الفضالة: الفحص الدوري والتطعيم اختيارات سهلة 
الى ان كثيرا من النساء يهملن أمام جميع النساء للوقاية من مرض السرطان

الفحص رغم انه ضروري ملن 
يتجاوزن 40 عاما، وهؤالء عليهن 
اجراء الفحوصات الالزمة سنويا 
كما انه بالكشف املبكر لسرطان 
الثدي تصل نسبة الشفاء منه الى 
درجة عالية مع التقدم العلمي في 
طرق اجلراحة والعالج الكيماوي 

املساعد واالشعة العالجية.
ودعا د.طارق الى اتباع نهج 
متكامــــل ازاء الوقاية والعالج 
والرعاية فيمــــا يخص جميع 
االمراض املزمنة الرئيسية، اذ ان 
من الضروري اتباع نهج متكامل 
الوقاية من  يجمع بني خدمات 
السرطان وتشخيصه وتدبيره 
الوقاية  العالجي وبني خدمات 
والتشخيص والتدبير العالجي 
اخلاص بأمراض القلب والسكتة 
الدماغية والسكري وغير ذلك 
من االمراض املزمنة وذلك نظرا 
لوجود عوامل اخلطر املشتركة 
بني جميع تلك االمراض )تعاطي 
التبــــغ والنظــــام الغذائي غير 
الصحي واخلمول البدني( مما 
يقتضــــي من النظــــام الصحي 
مواجهتها بطرق مماثلة، واتباع 
نهج متكامل ليس السبيل االفضل 
للوقاية والعالج فحسب، بل هو 

الوصول الى صحة سليمة.

في مراحــــل مبكرة ومعاجلتها 
وفقا الفضل البيانات العاملية، 
فإن ما يؤسف له ان االورام ال 
تكتشف لدى العديد من الناس 
اال بعد فــــوات االوان والعالج 
املناســــب يظل غير متوافر في 
كثير مــــن االحيــــان، وينبغي 
حتسني نوعية حياة الكثيرين 
من مرضى السرطان بشكل كبير 
عن طريق تسكني االلم والرعاية 

امللطفة.
وقال د.طارق ان الغرض من 
هذا النشــــاط توعية السيدات 
بخطر ســــرطان الثدي واهمية 
الكشف املبكر، الفتا الى ان معظم 
اورام الثدي تعتبر حميدة، مشيرا 

الروتا  يعد ڤيروس 
الرئيسية  أحد االسباب 
لالصابة باحلمى الشديدة، 
التقيؤ املستمر، االسهال 
واجلفــــاف لدى االطفال 

الصغار.
ما ڤيروس الروتا؟

ڤيـــروس الروتا هو 
ڤيروس معوي يصيب 
بطانة االمعاء، في العادة 
الڤيروس  يصيب هـــذا 
االطفـــال الذين تتراوح 
اعمارهـــم بني 6 اشـــهر 
و24 شهرا، وفي املناطق 
املنـــاخ املعتـــدل،  ذات 
الروتا  يعـــد ڤيـــروس 
احد االمراض الشتوية، 
وفي املناطق ذات املناخ 
االستوائي، ينتشر املرض 

على مدار العام.
خط��ورة  م��دى  م��ا 
تع��رض طفل��ي لالصابة 

بڤيروس الروتا؟
مــــا يصاب  غالبــــا 
كل طفــــل فــــي العالــــم 
بڤيروس الروتا ببلوغه 

سن اخلامسة من عمره، في جميع انحاء العالم، 
يؤدي ڤيروس الروتا الى وفاة 600.000 تقريبا 
من االطفال الرضع واالطفال الصغار كل عام، اكثر 
من اي مرض معد واحد آخر، وميوت نحو 2.000 

طفل يوميا بسبب ڤيروس الروتا.
ما ضرر االصابة بڤيروس الروتا؟

يتسبب ڤيروس الروتا في حدوث ثالثة اعراض 
خطيرة: احلمى الشديدة، التقيؤ واالسهال، تتسبب 
جميع االعراض الثالثة في فقدان السوائل لدى 
االطفال، لكن ال يوجد اصعب واشق من التقيؤ، 
وميكن ان يكون التقيؤ الذي يحدث بسبب ڤيروس 
الروتا متكررا، مستمرا وشديدا، عالوة على ذلك 
يصعب جدا تعويض السوائل واملعادن عند االطفال 
الذين يصابون بالتقيؤ، لهذا السبب ال يوجد اي 
ڤيروس معوي يسبب اجلفاف لالطفال بصورة 

سريعة او شديدة اكثر من ڤيروس الروتا.
ملاذا ميوت هذا العدد الكبير جدا من االطفال في 

العالم النامي بسبب ڤيروس الروتا؟
يعتقد معظم الناس ان حاالت االصابة بڤيروس 
الروتا تكون اكثر شدة في البلدان النامية، لكنها 
ليســـت كذلك، نحو حالـــة واحدة من كل خمس 
حاالت من حاالت االصابة بڤيروس الروتا الول 
مرة تعتبر معتدلة الى شديدة، في كل من الدول 
املتقدمـــة والناميـــة، لكن من املرجـــح ان تقوم 
البلدان التي يتوافر بها مستوى عال من العناية 

الطبية بتوفير عالج منقذ 
للحيـــاة وداعم لالطفال 
املصابني بڤيروس الروتا. 
»التطعيـــم هـــو اجراء 
الوقاية الوحيد الذي من 
املرجح ان يكون له تأثير 
على الوقاية من االصابة 
بڤيروس الروتا«، منظمة 

الصحة العاملية 2
هل يوجد لقاح للوقاية 

من ڤيروس الروتا؟
نعــــم يوجــــد لقاح 
للوقايــــة مــــن ڤيروس 
الروتــــا، ثبت ان اللقاح 
الروتا  املضاد لڤيروس 
فعال فــــي منع ڤيروس 
الروتــــا مــــن مهاجمــــة 
طفلك من خالل التناول 
البسيط لقطرات قليلة 
من هذا اللقاح في جرعتني 
منفصلتــــني، هذا اللقاح 
العطائــــه  مخصــــص 
لالطفــــال الذين تتراوح 
اعمارهم ما بني 6 اسابيع 

و6 اشهر.
عليه  ينبغي  الذي  من 

تناول اللقاح املضاد لڤيروس الروتا؟
يهاجم ڤيروس الروتــــا جميع االطفال على 
االقل مرة واحدة قبل بلوغهم ســــن اخلامســــة، 
ولذلك الســــبب، من املمكن ان يستفيد كل طفل 

من اللقاح املضاد لڤيروس الروتا.
يتــــم اعطاء اللقاح املضــــاد لڤيروس الروتا 
بواســــطة الفم لالطفال في جرعتني منفصلتني 
عند بلوغهم سن شهرين واربعة اشهر تقريبا.

هل اللقاح املضاد لڤيروس الروتا آمن؟
نعم مت اختبار اللقاح املضاد لڤيروس الروتا 
على اكثر من 80.000 طفل في جميع انحاء العالم، 
لم يكــــن هناك اي اختــــالف اكلينيكي كبير في 
حدوث التقيؤ، االسهال، احلمى، التهيج او سوء 
التغذية في االطفال الذين تناولوا اللقاح مقارنة 

بالذين لم يتناولوه.
ما مدى فعالية اللقاح لڤيروس الروتا؟

نعــــم متت وقايــــة 96% من االطفــــال الذين 
تناولوا اللقاح املضاد لڤيروس الروتا من االصابة 
باالعراض الشديدة التي حتدث بسبب ڤيروس 
الروتــــا، ذلك يعني انه اذا تناول اي طفل اللقاح 
املضاد لڤيروس الروتا، فإن احتمال اصابته على 
نحو خطير بڤيروس الروتا سينخفض بنسبة 
96%. كما ادى اللقاح ايضا الى انخفاض بنسبة 
100% حلاالت الدخول الى املستشفى بسبب االصابة 

بڤيروس الروتا.

اكد مستشفى الراشد )الرائد 
االول لرعايــــة العائلة( على 
ضرورة االهتمــــام بالتوعية 
ضد مرض سرطان الثدي في 
اليوم العاملي له، املوافق 25 
اجلاري، وحث الناس في جميع 
العالم وخصوصا في  انحاء 
بلدنا احلبيــــب الكويت على 
اذكاء الوعــــي وابداء تضامن 
التصدي لهذا  دولي من اجل 

املرض.
وصرح د.احمد طارق في 
مستشفى الراشد بان السرطان 
مصطلح عام يشمل مجموعة 
من االمراض ميكنها ان تصيب 
كل ا جزاء اجلسم ويشار الى 
تلك االمراض ايضا باالورام 
واالورام اخلبيثــــة، ومن هذا 
املنطلق البد من توعية املجتمع 
باخطار املرض وكيفية الوقاية 
منه، وشــــدد علــــى ضرورة 
الفحص الذاتــــي للوقاية من 

سرطان الثدي.
واضاف د.احمد طارق انه 
البد لنا، اوال وقبل كل شيء، 
الوقاية من السرطان وعالج 
مرضــــاه ورعايتهــــم، وعلى 
ادراكنــــا المكانية  الرغم من 
توقي العديد من احلاالت او 
عالجها عندما يتم الكشف عنها 

أعلن رئيس قطاع التشغيل لدى مستشفى 
طيبة والعيادات التخصصية التابعة له بفرعيه 
في الفنطاس والفروانية، راشد الفضالة عن 
بدء احلملة التوعوية التعليمية الوقائية ضد 
مرض سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم 
الدورية  للتشـــجيع على عمل الفحوصات 
واتخـــاذ احليطة، حيث انه أفـــاد قائال بأن 
سرطان الثدي في الكويت يشكل نسبة عالية 
ومتزايدة باالضافة الى سرطان عنق الرحم 
حيث ان ســـرطان عنق الرحم هو السرطان 
الثاني األكثر انتشارا بني النساء على مستوى 
العالم وهو السبب الرئيسي الثالث للوفاة 

بني النساء بعد سرطان الثدي.

وعن أهداف احلملة أضاف قائال إن هدف 
احلملة هو الوقاية من الســــرطان والسعي 
لنشر الوعي باملرض والتعريف باإلجراءات 
التي من شأنها الوقاية من املرض ومساندة 
السيدات حيث ان السرطان الذي يشكل تهديدا 
خطيرا لكل امرأة طوال حياتها ميكن تفاديه 
باالختيار السليم واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لتلقي نتائج أفضل، داعيا اجلميع إلى أن يكن 
إيجابيات وأن تتحمل كل امرأة مسؤوليتها 
وكل ما عليها فقط عمل التطعيم باالضافة 
الى ان الفحص الدوري سيكون أفضل وقاية 
ممكنة. وأوضح قائال إن مستشــــفى طيبة 
والعيادات التابعة له بفرعيه في الفنطاس 

الوعي  والفروانية يقوم على إستراتيجية 
الصحي عن طريق القيام بالعديد من احلمالت 
التوعوية التي من شــــأنها الســــيطرة على 
األمراض واحليلولة دون انتشارها واتخاذ 
التدابير الوقائية الالزمة للحفاظ على املجتمع 

خاليا من األمراض.
وأضاف قائال اننا ســـنقدم فحص الثدي 
السريري مجانا باالضافة الى فتح ملف وتقدمي 
خصم 25% على فحص مسحة عنق الرحم 
باإلضافة الى خصم 25% على تلقيح سرطان 
عنق الرحم باإلضافة الـــى توزيع كتيبات 
تعليمية وتثقيفية وإقامة محاضرات توعوية 

في جهات عديدة. 

مستشفى طيبة والعيادات التخصصية التابعة له مستمر في عمل حمالت توعوية تعليمية ووقائية من األمراض

خصم 25٪ على فحص مس�حة عنق الرحم وتوزيع كتيبات تثقيفية في جهات عديدة

راشد الفضالة

د.احمد طارق

د.أحمد طارق: الفحص الذاتي
ضروري للوقاية من سرطان الثدي

ڤيروس الروتا..
المعلومات التي ينبغي عليك معرفتها

مستشفى الراشد في حملة التوعية في اليوم العالمي ضد سرطان الثدي

تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 1999
توضح هذه احلكاية عبء االصابة بڤيروس الروتا.

تس��تيقظ فتاة يبلغ عمرها عامني وقد اصابتها احلمى الش��ديدة والتقيؤ، االم تتصل بإحدى 
املمرضات التي ارش��دتها الى اعطاء الطفلة رش��فات متكررة من محلول تزويد معاجلة اجلفاف، 
ومع ذلك لم يؤد الى حتسني حالة الطفلة بشكل فعلي نظرا الستمرار القيء، وفي الصباح التالي، 
كان��ت االم متخوفة من حدوث اجلفاف واخذت الطفلة ال��ى عيادة الطبيب، حيث تأكدت مخاوفها 
هذه، قام الطبيب بفحص الطفلة واكتشف انها عندما تبكي ال تخرج منها الدموع وانها لم تتبول 
منذ 10 ساعات، واخبر االم بأن طفلتها تعاني من اجلفاف الشديد واتصل مبركز االسعاف، عندما 
وصلت الطفلة الى املستش��فى كانت في حالة ضعف ش��ديدة، حاول االطباء في قس��م الطوارئ 
اعطاءها س��وائل عبر الوريد ولكنها كان قد اصابها اجلفاف الشديد، ولم يتمكنوا من العثور على 
اي وريد في ذراعيها او رجليها، واتصل االطباء بأحد اجلراحني لوضع انبوب وريدي في رقبتها، 
مبا يتيح لهم امكانية اعطاء الطفلة املزيد من الس��وائل املطلوب��ة النقاذ حياتها، وفي البلدان التي 

يتوافر بها موارد طبية محدودة، تكون هذه الطفلة عرضة للوفاة بسبب اجلفاف.


