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»الصيدلية« تنظيم محاضرة توعوية 

بأنواع مرض السرطان
اعدت اجلمعي���ة الصيدلية 
الكويتي���ة وبالتعاون مع كلية 
الصيدل���ة في جامع���ة الكويت 
ومجموع���ة »ألجلك س���يدتي« 
برنامجا توعويا مبرض السرطان 
ليبدأ أنشطته في مقر اجلمعية 
الصيدلية مبحاضرة حول سرطان 
الثدي، حي���ث يتحدث عدد من 
املتخصص���ن ح���ول موضوع 
التعامل  الثدي وكيفية  سرطان 
املبكر عن  الكشف  معه واهمية 

اضافة الى انواعه املختلفة.
وقال االم���ن العام للجمعية 
الصيدلية س���الم القحطاني ان 

اجلمعية تسعى بكل طاقاتها الى خدمة األمن الصحي املجتمعي من 
خالل مثل هذه النشاطات التوعوية، مبينا أن هدف البرنامج توفير 
كل املعلوم���ات للصيادلة في الكويت ليقوم���وا بدورهم التوعوي 
وتقدمي اخلدمات العالية للمصابات بسرطان الثدي، اضافة الى توعية 
النساء السليمات بكيفية مراقبة انفسهن بشكل ذاتي ودوري وطلب 
املشورة الطبية والدوائية فور شعورهن بأي تغيرات في اجسامهن 

فيما يتعلق مبنطقة االصابة او اعراضها.

ومشاركتها الفاعلة في تعزيز 
صحة املجتم���ع فان اجلمعية 
النسائية  التطوعية  الكويتية 
خلدمة املجتمع لها أهمية خاصة 
الريادي  ألنها تبرز دور املرأة 

في املجتمع.
وأضاف���ت، من املعروف ان 
مؤشر متكن املرأة في املجتمع 
هو احد املؤشرات التي تقاس 
فيها مع���دالت التنمية في اي 
مجتم���ع حس���ب تقارير األمم 
املتحدة وترصده���ا املنظمات 
الدولية لتقييم مدى تقدم الدول 
الحراز األهداف االمنائية لأللفية، 
وعلى املرأة مسؤوليات ودور 
كبير في التنمية من خالل دورها 
الفعال وأنشطتها في جمعيات 

النفع العام.
وأش���ارت الى ان موضوع 
الندوة ميس كل اس���رة والتي 
تع���د اللبنة األساس���ية لبناء 
املجتمع، حيث تتناول الندوة 
الفح���ص الطبي قب���ل الزواج 
بأبعاده املختلف���ة وهي : البعد 
القانوني والصح���ي والطبي 

واالجتماعي.

ناجت عن خلل ف���ي اجلينات أو 
مبرض له عوامل وراثية.

الوراثية  وأكد ان االستشارة 
امران في  الزواج  والفحص قبل 
غاية األهمية ف���ي هذا العنصر، 
وقد يكشفان عن امراض وراثية 
تس���اهم ف���ي تخفيض نس���بة 
الناجتة عن  االمراض واالضرار 
زواج األقارب، الفتا الى ان نسبة 
زواج األقارب في الكويت وصلت 

الى %25.
الكندري أهداف  واستعرض 
الفح���ص الطب���ي قب���ل الزواج 
واملتمثلة في احلد من األمراض 
الوراثية واملعدية، وتوفير زواج 
صحي، وتوفي���ر اجلهد والوقت 
واملال والعبء على االسرة، ونشر 
الوعي الصحي، وجتنب األعباء 
النفسية واالجتماعية، وغيرها 
من األهداف األخرى، الفتا الى ان 
قانون الفحص قبل الزواج رفع 

احلرج عن العديد من األسر.
وكانت الندوة قد بدأت بكلمة 
للدكت���ورة هند الش���ومر قالت 
فيه���ا انه م���ن منطل���ق تفعيل 
دور مؤسس���ات املجتمع املدني 

لتتالءم مع املجتم���ع، موضحا 
أهمية الفحص قبل الزواج لتفادي 
األمراض الوراثية والتش���وهات 
اخللقية، والتي كانت تشكل نسبا 
عالية اضافة الى امراض الدم التي 

وصلت الى 400 حالة.
وأش���ار ال���ى ان االحصاءات 
تتوقع ان يصاب طفل واحد من 
أصل 25 طفال اما مبرض وراثي أو 
عيب خلقي شديد أو تأخر عقلي 

واس���تعرض د.عب���د الهادي 
قانون الفحص قبل الزواج ومواده، 
الفتا الى ان القانون يجرم حاليا 
كل مأذون يعقد القران دون التأكد 
من وجود نتائ���ج الفحص قبل 
القانوني  البعد  الزواج، متناوال 
والالئح���ة التنفيذي���ة للقانون 

واجلوانب املتعلقة بتطبيقه.
من جانبه حت���دث د.يعقوب 
الطبية  الكندري ع���ن اجلوانب 

واالجتماعية، الفتا الى انه مت عقد 
اجتماعات اسبوعية مكثفة حتى 
مت وضع القانون، وذلك بعد ان 
مت التعرف على جتارب اآلخرين 
الس���لبيات وجتنبها،  ملعرف���ة 
وااليجابي���ات وتكريس���ها بعد 

تكييفها مع املجتمع الكويتي.
واس���تعرض بن���ود القانون 
ان املش���رع  الى  وم���واده الفتا 
القانون ونصوصه  وضع بنود 

دارين العلي
الطبي قبل  الفح���ص  إجراء 
ال���زواج اصبح ض���رورة ملحة 
العديد م���ن األمراض  لتف���ادي 
الوراثية التي انتشرت بكثافة في 
العربية بسبب  منطقة اجلزيرة 
زواج األقارب وبعد ان بات القانون 
يجرم حاليا كل من يقدم على امتام 
عقد الزواج دون االطالع على كتاب 

نتائج الفحص قبل الزواج.
هذا ما اجمع عليه احملاضرون 
في ن���دوة الفح���ص الطبي قبل 
ال���زواج � يدا بي���د حلياة أفضل 
الكويتية  التي عقدتها اجلمعية 
التطوعية خلدمة املجتمع، ضمن 
احلملة الوطنية للتوعية بالزواج 
الصحي والتي افتتحت بها موسمها 
السنوي للتوعية، وحاضر فيها كل 
من مدير ادارة الشؤون القانونية 
ب���وزارة الصحة  والتحقيق���ات 
د.محمود عبد الهادي، ومدير ادارة 
الصحة االجتماعية بوزارة الصحة 
ورئيس قسم مراكز الفحص الطبي 
الكندري،  الزواج د.يعقوب  قبل 
وأدارتها رئيسة اللجنة الصحية 

في اجلمعية د.هند الشومر. 

سالم القحطاني

)محمد ماهر(د.يعقوب الكندري ود.هند الشومر ود.محمود عبدالهادي خالل الندوة

ندوة »التطوعية النسائية«: الفحص الطبي قبل الزواج 
ضرورة ملحة لتفادي العديد من األمراض الوراثية

المحاضرون أكدوا أن تجاهل الفحص يجرمه القانون

الصياد:  »الجار داسيل« أفضل وسيلة 
للوقاية من ڤيروس الحليمي اآلدمي

أكد استشاري االمراض اجللدية 
والتناسلية مبركز اسعد احلمد 
لالمراض اجللدية د.ابراهيم الصياد 
على س����هولة الع����دوى وانتقال 
الذي  الڤيروس احلليمي اآلدمي 
يسبب الثآليل اجللدية، وكشف 
د.الصياد م����ن خالل بحث قدمه 
خالل مؤمت����ر االمراض اجللدية 
لالطفال ان هذا الڤيروس يصيب 
80% من النس����اء ف����ي الواليات 
املتحدة مؤكدا انه ينتقل بسهولة 
الس����الم واملصافحة  عن طريق 
وتالمس اجللد واالغشية املخاطية 
لشخص مصاب بالعدوى وينتج 
عنه ثآليل في اماكن مختلفة من 
اجلسم، واضاف انه ميكن انتقال 
العدوى الى الفم ومنها يتسرب 
بسهولة الى احللق والرئة الفتا 
الى انه ثاني اكثر اسباب سرطان 
الرئة ش����يوعا بعد التدخن كما 
انه قد يصيب االعضاء التناسلية 
اما مبالمس����ة اليد لهذه املنطقة 
التنظيف  او  عند قضاء احلاجة 
او باالتصال اجلنسي وهو اكثر 
اسباب حدوث سرطان عنق الرحم 
الذي هو ثاني اسباب السرطان عند 
النساء بعد سرطان الثدي، وقال 
د.الصياد انه اكتشف طعم اجلار 
داسيل الواقي من هذا الڤيروس 
لالمناط )18، 16، 11، 6( عام 2003 
واقرته هيئة االدوية احلكومية عام 
2006 واجريت جتارب على حوالي 
18000 فتاة ومت تتبع النتائج على 
مدى اربع س����نوات وقد تبن ان 
طعم اجلار داسيل يقي من االصابة 
التغيرات املؤدية  بالثآليل ومن 
الى سرطان عنق الرحم واالعضاء 
التناسلية كما يقي ايضا من اصابة 

مواليد االمهات املصابات بالعدوى 
من مرض الزوائد اللحمية التي 
تسد احلنجرة عند الطفل الوليد 

وتسبب وفاته.
واجلديد في بحث د.الصياد هو 
عرضه لوسائل الوقاية االكثر امانا 
الڤيروس احلليمي  وضمانا من 
اآلدمي حيث اكد ان التجارب اثبتت 
ان طعم اجلار داسيل ناجح في 
الوقاي����ة من االم����راض الناجتة 
 عن الڤي����روس بنس����بة تقارب
ال� 100% واش����ار الى انه اقيمت 
حمالت للتوعية الصحية بفوائد 
هذا الطعم تعتم����د على التأكيد 
على ان طعم اجلار داسيل يعتبر 
من افضل الوس����ائل للوقاية من 
االمراض املعدية وقد جنحت في 
العديد من  العمل على اختف����اء 
االوبئة الفتاكة بالبشر واصحبت 
الكثير م����ن االمراض املعدية اما 
مختفية متاما بفضل طعم اجلار 
داس����يل او محصورة في بؤرة 
صغيرة بن الذين لم يتوافر لهم 

طعم اجلار داسي.

أكد سهولة انتقال العدوى بالسالم والمصافحة

د.ابراهيم الصياد

بحث فهد اإلبراهيم بين أفضل
50 بحثًا طبيًا للعام 2010

واشنطن � كونا: حقق د.فهد االبراهيم اجنازا طبيا عامليا للكويت 
بعد ان حل بحثه الطبي بن أفضل 50 بحثا طبيا للعام 2010.

وشارك في هذه املنافسة التي أقامها )مؤمتر أطباء اجلهاز الهضمي 
األميركي( اكثر من 8 آالف طبيب جهاز هضمي من جميع دول العالم 

كما مت تقدمي أكثر من 1200 بحث.
وبدأ د.االبراهيم حديثه ل� »كونا« بشكر اهلل عز وجل على حتقيقه 
لهذا االجناز الذي مكنه من إبراز اسم الكويت في احد اكبر املؤمترات 
العاملية. وأوضح ان بحثه الطبي يتمثل في اكتشافه عيبا في تصميم 
األنبوب الذي يس����تخدم لتوصيل التغذية بصورة مباش����رة للمعدة 
داخل بطن املرضى الذين ال يس����تطيعون بلع الطعام بسبب انسداد 
مجرى املريء نتيجة وجود ورم او غيره من األسباب، مضيفا »ان ذلك 
العيب في تصميم األنبوب أدى الى حدوث آثار جانبية لدى املرضى 
نتج عنها نزيف باملعدة في حاالت نادرة الذي كانت أسبابه مجهولة 
في الس����ابق«. وأوصى البحث اطباء اجلهاز الهضمي باتباع طريقة 
إلدخ����ال وإخراج أنبوب التغذية من والى املعدة بطريقه فنية معينة 
لتفادي تلك اآلثار وهكذا أس����دلت الدراسة الستار على اثر جانبي لم 
يكن يعرف سببه وفتحت املجال لتطوير عملية ادخال وإزالة أنبوب 
التغذية املعدي. وحول رأيه عن األوضاع الصحية في الكويت والدعم 
ال����ذي يتلقاه األطباء فيها ذكر د.االبراهيم »ان الوضع الصحي تطور 
بصورة س����ريعة خالل الس����نوات األخيرة وخاصة بعد قيام وزير 
الصحة د.هالل الس����اير بزيارات الى كندا والواليات املتحدة وعقده 
لعدة اتفاقيات تعاون طبي الدارة بعض املراكز الطبية بالكويت التي 

سنرى ثمارها بالقريب العاجل«.
وأش����اد في الس����ياق ذاته باالهتمام الذي يبديه الوزير د.الساير 
لتطوي����ر العمل االداري بداية من احل����رص على تطبيق »نظم كفاءة 
اجلودة الكندية« على املستشفيات الكويتية وذلك بعد ابرام اتفاقيه 
م����ع »هيئة اجلودة واالعتراف الكندي����ة« لتطبيق خبراتها بالكويت 
مشددا على ضرورة ان »ال ننسى العنصر البشري في خطة التنمية 

النه أساس التطوير وبداية التقدم«.


