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 مستشفى السيف يرعى أول معرض 
من نوعه لعمليات التجميل بالكويت

 «قبل وبعد» يضم نخبة من العيادات واالستشاريين

 أعلن مستشفى السيف عن اعتزامه رعاية أول 
مؤمتر ومعرض في الكويت لعمليات التجميل، 
بعنوان «قبل وبعد» لعمليات التجميل، وذلك 
حتت رعاية وزير الصحة د.هالل الســــاير في 
فندق راديسون ساس الكويت في الفترة بني ٧ 
و٩ من الشهر اجلاري، وذلك من منطلق حرص 
املستشفى على تعزيز دوره في خدمة املجتمع 
بتقــــدمي أفضل اخلدمات الطبية واإلنســــانية 

حملتاجيها.
  وقالت نائب الرئيس للتسويق والعالقات 
العامة في الشركة املتحدة للخدمات الطبية هند 
الغربللي في تصريح صحافي إن مستشــــفى 
السيف الذي يعد تابعا للشركة قد حرص على 
املساهمة كراع ماسي في املؤمتر واملعرض الذي 
تنظمه مؤسسة برقان الديرة، حيث «سيتواجد 
فيه عدد من أطباء املستشفى املتخصصني في 
عمليات التجميل للرد على أسئلة الزوار، إلى 
جانب عمل الندوات الهادفة في عالم التجميل 
ليتمكن الزائر من التعرف عن قرب على أحدث 
التقنيات واخلبرات والتجهيزات الطبية وآخر 
املستجدات في عالم التجميل واخلدمات الصحية 
التي تخص املرأة والرجل فضال عن الكثير من 

األمور الصحية». 
  وقالت الغربللــــي إن املعرض هو «فرصة 
مواتيــــة للراغبني في التعــــرف عن كثب على 
طبيعة عمليات التجميل، التي يترددون بالقيام 
فيها، فهناك العديد من الناس الذين يعانون من 
الزيادات اخللقية وآثار احلوادث التي أصبح 
بإمكان الطب احلديث معاجلتها بصورة فائقة 
الدقة، وعلى نحو ال تبدو معه آثارها للناظرين 
إليها». مشيرة إلى أن «مستشفى السيف يستقطب 
أمهر األطباء في هذا املجال ألنه يدرك أن معاناة 
اإلنسان املتعلقة بشكله يصعب التعافي منها 
نفسيا مادام السبب الرئيسي قائما، ومن هنا فإن 
املستشفى يحرص على تقدمي أحدث اخلدمات 
املتخصصة في هذا املجال». وأضافت ان قسم 
جراحة التجميل باملستشفى يضم أحدث األجهزة 
الطبية في صناعة التجميل بالعالم، ويستقبل 

جميع احلاالت في هذا املجال.

  وتابعت الغربللي قائلة إن «عالم التجميل 
أصبح أســــهل بكثير ممــــا كان عليه األمر في 
السابق، فعمليات جتميلية عديدة صارت تنجز 
في وقت قياسي، وبتكلفة زهيدة»، مشيرة إلى 
أن «التطــــور التكنولوجي اجلاري في أجهزة 
هذه الصناعة متســــارع وهو ما يجعلنا دائما 
نحرص على االستثمار في هذه األجهزة التي 
جتعل حياة مراجعينا أكثر ســــهولة وراحة، 
فنحــــن ال ندخر جهدا من شــــأنه أن يزيل عن 

كاهل املراجعني همومهم. 
 Before & After وقالت إن مؤمتر ومعرض  
سيشارك فيه مجموعة من املستشفيات والعيادات 
الطبية املتخصصة بالتجميل باإلضافة إلى نخبة 
من االستشاريني في مجال التجميل والرعاية 
الصحية. مشيرة إلى أن املؤمتر يرمي إلى جمع 
االستشاريني واألطباء واملختصني في مكان واحد 
لتبادل اخلبرات والتجارب العملية ومناقشة 
األوراق البحثية لتعزيز املهارات لدى املشاركني. 
ويعد الهدف من هذا املؤمتر أيضا إيجاد بيئة 
علمية ميكن من خاللها عرض أحدث األبحاث 
العلمية ومناقشتها باستفاضة». وسيتم إطالع 
«الزوار على مجموعة حديثة من األجهزة الطبية 
والتجهيزات واملعدات املستخدمة في مجاالت 
اجلراحات التجميلية». وشكرت هند الغربللي 
املسؤولني في مؤسسة برقان الديرة على «إقامة 
هذه األنشــــطة املهمة واملتميزة التي ستحظى 

باهتمام الكثير من أفراد املجتمع».
  يذكر أن مستشفى السيف هو أحد املستشفيات 
التابعة للشركة املتحدة للخدمات الطبية. ويضم 
املستشــــفى، مجموعة من العيادات الداخلية 
واخلارجية، وميتاز بأن لديه أول مركز بالقطاع 
اخلاص جلراحة الوجه والفم والفكني، فضال 
عن جراحة األطفال واملناظير. كما يضم أقساما 
أخرى وهي جراحة العظام، واملسالك البولية، 
والنساء والوالدة، واألشعة التشخيصية وغيرها. 
ويتميز بتقدميه خدمة عالج حاالت الطوارئ 
احلرجة للبالغني واألطفال. ويستقطب مجموعة 
منتقاة من األطباء احملترفني في مجاالتهم السيما 

توافر أحدث األجهزة الطبية. 

 الغربللي: نجاح ماراثون المشي الجمعة
  يشير إلى زيادة الوعي بأهمية الرياضة

 مستشفى طيبة والعيادات التخصصية التابعة له بفرعي الفنطاس والفروانية
   مستمرة في عمل حمالت توعوية 

 سـرطان عنق الرحم المتسبب الثالث 
الـنـساء وفيـات  في 

 يعطى اللقاح ابتداًء من سـن ٩ سـنوات حتى سـن ٢٦ سـنة يمتد إلى ٥٥ سنة

 أكد اختصاصي أمراض النساء والوالدة د.السعيد عبداملقصود عسكر ان سرطان 
عنق الرحم يحتل املرتبة الثانية لوفيات النساء بعد سرطان الثدي، كما أنه يصيب 
٤٧٠ ألف سيدة سنويا حول العالم ويتسبب في وفاة ٢٨٨ ألف سيدة، وتضعه 
اإلحصائيات الفرنسية في املرتبة الثالثة بني السرطانات التي تصيب النساء مع 

١٠٠٠ حالة وفاة سنويا بفرنسا.
   وأضاف: حتدث الغالبية العظمي حلاالت الوفاة من هذا املرض في 
البالد األقل تطورا والتي ال يطبق فيها برنامج التحري عن املرض. 
كما أن ٨٣٪ من اإلصابة بسرطان عنق الرحم حتدث في البالد 
الفقيرة (إحصائية عام ٢٠٠٥)، أما بالنسـبة لإلحصائيات 
في البلدان العربية فهي غير متوافرة ولكن التقارير الفردية 
تدل عـلى تواجد املـرض في البلدان العربية بشـكل 

ملموس. 

 د. السعيد 
  عبدالمقصود عسكر
  إختصاصي أمراض 

النساء والوالدة
 

 وتابع: ميتاز هذا املرض القاتل بأنه ينتج بشكل أساسي عن ڤيروس 
ينتقل بالعالقة اجلنسية ويسمى هيومان بابيلوما ڤيروس HPV (الورم 
احلليمي البشري) وهو موجود في ٩٩٪ من حاالت سرطان عنق الرحم، 
وامليزة الثانية أن التشخيص املبكر لهذا املرض ممكن، وعالجه الصحيح 
املبكر ممكن في الغالبية العظمى من احلاالت أن يجنب السيدة الوفاة 
بســـبب املرض. وزاد: حتدث اإلصابة األولى بهـــذا الڤيروس في عمر 
يترواح بني ٢٠ و٣٠ سنة ويتطور في عنق الرحم ببطء شديد وغالبا 
ما يستغرق األمر عشـــرات من السنوات حتى يتطور األمر لسرطان، 
الدراســـات العلمية أظهرت أن هذه الفترة باحلد األدنى هي ٧ سنوات 
وبشـــكل متوسط من ٢٠ و٣٠ ســـنة، خالل هذه الفترة ميكن بسهوله 
تشـــخيصه إذا كانت السيدة حتت الفحص الدوري، األمر املهم جدا أن 
عددا ضئيال من السيدات املصابات بهذا الڤيروس HPV تتطور احلالة 

عندهن ملرحله السرطان. 
  وقال د.عسكر: في الواليات املتحدة حوالي ٤٠٪ من الفتيات يحملن 
هذا الڤيروس (HPV) في العامني التاليني ألول عالقة جنسية، وفي فرنسا 
يتواجـــد ١٤٪ من احلاالت، كما أن بني ٢٥ و٣٥ مليون ســـيدة أوروبية 
حتمل هذا الڤيروس ويقدر أن احتمال نقاء الســـيدة مع هذا الڤيروس 
طوال حياتها يقارب ٨٠٪ وبفضل جهاز املناعة تشفى اإلصابة وحدها 
ويتخلص اجلسم من هذا الڤيروس في الغالبية العظمى من احلاالت، 
بينما في أقل من ١٪ من احلاالت يحدث السرطان، ٥٪ تظهر االعتالالت 
أو اآلفات ما قبل الســـرطانية، ٢٥٪ من احلاالت يكون التحري عن هذا 

الڤيروس ايجابيا باملســـحة (اللطاخة) 
(Pap Smear)، ٣٥٪ من احلاالت يحدث 

.Condyloma ثآليل حليمية
  وتابع: ڤيروس HPV يوجد منه عدة 
عائـــالت وأصناف ويعطي لـــكل عائلة 
وصنف منها رقم ويصل عددها إلى ١٢٠ 
صنفا، وكل صنف يختص بنوع معني من 
األنسجة بعضها يصيب جلد أسفل القدم 
وبعضها يصيب األنسجة املخاطية للجهاز 
التنفســـي واألنف واحلنجرة، وحلسن 
احلظ أن عددا قليـــال من هذه األصناف 
يسبب السرطان، وأهمها الصنفان رقما 
١٦ و١٨، ويقـــال عنها أنها األصناف ذات 
اخلطر العالي املسبب للسرطان، واألنواع 
األخرى تسبب دمامل جلدية تنتقل عن 
طريق التالمس اجللدي العادي، ونحو 
٣٠ نوعا يتم انتقالها عن طريق اجلنس، 
يدخل الڤيروس إلـــى داخل خاليا عنق 
الرحم ويسبب في البداية تغيرات في بناء 
هذه اخلاليا تبقى هذه التغيرات طبيعية 
وقابلة للتراجع التلقائي والشفاء، وكشف 
هذه التغيرات يعتبر فرصة للتحري عن 
السيدات الالتي قد يتطور عندهن املرض 
إلى حالة سرطانية، ومن هنا يكون التطور 

الطبيعي لسرطان عنق الرحم هو:
  اإلصابة بڤيروس HPV ← بقاء اإلصابة 
← اإلصابة داخل البشرة منخفضة الدرجة 
← اإلصابة داخل البشـــرة عالية الدرجة 

← سرطان.
  وتساءل: هل معني ذلك أن أي سيدة مصابة بهذا الڤيروس سيتحول 
عندها إلى سرطان؟ وأجاب: هذا يختلف من سيدة ألخرى على حسب 
جهازها املناعي والفحص الدوري من عدمه ووجود عوامل أخرى تساعد 
على ذلك، وبناء عليه يكون مصير اإلصابة بهذا الڤيروس هو: الشفاء 
التلقائي وهو القاعدة العامة لغالبية احلاالت حيث يتم الشـــفاء التام 
بدون أي عالج، والدخول في حاله الكمون، واالنتكاس والتطور فيتحول 

الى خاليا ما قبل السرطانية ثم الى خاليا سرطانية.
  أما األمراض األخرى التي تنشـــأ عـــن اإلصابه بڤيروس HPV فهي: 
 Condyloma والثآليل التناســـلية أو الشرجية Warts الثآليل اجللدية

. accuminata
  وهناك عدة عوامل تؤهب لتطور اإلصابة بڤيروس HPV منها: ضعف 
املناعة والتدخني وتعدد مـــرات احلمل ورمبا موانع احلمل الهرمونية 
وكذلـــك بعض األمراض املعدية واملنتشـــرة عـــن طريق اجلنس مثل 

الكالميديا العقبولة ـ الهربس ومرض نقص املناعة.
  وعن طرق الوقاية، قال انهـــا تتمثل في القيام بعمل فحص مهبلي 
دوري لتشخيص أي تغيرات في عنق الرحم يبدأ من سن ١١ في الدول 

الغربية أو من ســـن ١٨ أو بعد الزواج مباشـــرة مـــرة كل عام حتى ٣ 
مرات، تكون نتيجة املســـحة فيها سلبية لإلصابة بالڤيروس ثم يتم 
كل ٣ سنوات بعد ذلك، وعدم ممارسة االتصال اجلنسي غير الشرعي 
لتجنب اإلصابة التي تدمر خاليا عنق الرحم، وعدم التدخني، واإلقالل 
من اســـتعمال حبوب منع احلمل لفترات طويلة مع استعمال الواقي 
الذكري أثناء املمارسة اجلنسية، وكذلك اللقاح الذي أصبح متوافر اآلن 
حيـــث وافقت عليه هيئة FDA األميركية في ٨ يونيو ٢٠٠٦ كلقاح واق 
للڤيروس HPV حيث أجريت دراسات على نساء بالغات مبتوسط عمر 
٢٣ عاما وأظهرت حماية من اإلصابة بالعدوى لنوعي ١٦ و١٨، كما أظهرت 
التجارب جناحه بنسبه ١٠٠٪ في جتنب اصابات العدوى املستمرة كما 

يقي من نوعي ٦-١١ والتي تسبب ٩٠٪ من الثآليل التناسلية.
  وعن األعراض ذكر د.عسكر انها عبارة عن إفرازات مهبلية قد تكون 
ليس لها لون أو مصحوبة بدماء وغير مصحوبة بحكة (هرش)، ونزول 

دم بعد االتصال اجلنسي.
  ولكن ليس بالضـــرورة أن تدل هذه األعراض على ســـرطان عنق 
الرحم بل قد تكون أعراض ألمراض واضطرابات أخرى، ومن املهم أنه 
إذا كانت السيدة تقوم بالفحص الدوري بانتظام ومت اكتشاف املرض 
في مراحله األولى أو مرحلة ما قبل السرطان فتكون نسبة الشفاء من 

املرض كاملة.
  وعن طرق التشخيص قال انها بأخذ مسحة من عنق الرحم (اللطاخة 
أو مسحة باب) وعمر هذه املسحة أكثر من نصف قرن، وقد أقرت هيئة 
 HPV اخلاص بـ DNA األميركية فحص FDA
كأداة فحص رئيســـية الكتشاف حاالت 
 HPV العدوى باألنواع عالية املخاطر من
التي تؤدي إلى سرطان عنق الرحم، وقد 
أثبت اختبـــار لطاخة باب أنه من أجنح 

اختبارات الفحص في تاريخ الطب.
  من خـــالل هذه املســـحة يتم معرفة 
التغيرات غير الطبيعية التي حتدث في 
عنق الرحم ومرحلة ما قبل الســـرطان 
والتي تســـمى CIN وهي على ٣ مراحل 
(CIN١-CIN٢-CIN٣)، وعند وجود هذه 
التغيرات يكون هناك ٣ احتماالت: أولها 
أن يختفي ويعود عنق الرحم إلى حالته 
الطبيعية، وثانيها أن يبقى ولكن ال يسبب 
للســـيدة أي مشاكل، وثالثها: في بعض 
احلاالت قد تسوء احلالة ويتحول تدريجيا 
إلى سرطان ولذلك يكون اكتشاف تطور 
املرض من خـــالل الفحوصات الدورية 

املنتظمة. 
  يتم هذا الفحص لكل سيدة متزوجة 
عمرهـــا بني ٢٠ و٦٤ عامـــا، أما في حالة 
سيدة عمرها ٦٥ عاما فما فوق ولم تقم 
بإجراء الفحص إطالقا طوال حياتها فيجب 
إجراؤه مرة واحدة على األقل، أما السيدة 
التي أجريت لها عملية استئصال الرحم 
فال حتتاج إلجراء هذا الفحص بشـــرط 
أن يكون النسيج الرحمي وعنق الرحم 
عند اســـتئصاله لم يثبت وجود شيء 

غير طبيعي.
  وكذلك يتم التشخيص عن طريق منظار عنق الرحم Colposcope وهو 
ببساطة يشـــبه امليكروسكوب يساعد الطبيب على رؤية عنق الرحم 

بصورة مباشرة ثالثية األبعاد بعد صبغ عنق الرحم مبادة معينة.
  في حاله التأكد من وجود خاليا غير طبيعية بعنق الرحم CIN يكون 
العالج باســـتعمال الليزر لقتل اخلاليا غير الطبيعية، أو باســـتعمال 
الكي باحلرارة، وباســـتعمال الكي بالتبريد، أو استئصال املناطق غير 
الطبيعية عن طريق قطعها بالســـكني اجلراحيـــة أو الليزر أو بجهاز 

LLETZ، أو استئصال جزء مخروطي من عنق الرحم.
  وقد لوحظ أن نسبة كبيرة جدا من السيدات عند اللجوء إلى إحدى 
هذه الطرق يشفني متاما وتبقى فقط املتابعة الروتينية للتأكد من عدم 

عودة احلالة املرضية.
  وفي حالة وجود سرطان بعنق الرحم، وبعد عمل الفحوصات الالزمة 
لتحديد مراحل السرطان املختلفة يكون العالج إما جراحي عن طريق 
استئصال الرحم وعنق الرحم + الغدد الليمفاوية + األنسجة احمليطة 
بالرحم، أو إشـــعاعي: إما خارجي او داخلي، أو كيماوي باإلضافة الى 

املتابعة اجليدة. 

المسـبب  هو    HPV  ڤيـروس 
  الرئيسي لسـرطان عنق الرحم 
وهذا يعتبر ميزة حيث إنه ممكن 
اكتشافه وعالجه في وقت مبكر 
مما يمنـع تحوله إلى سـرطان

  
  الفحص الدوري المنتظم وعدم 
الجنسـي  االتصـال    ممارسـة 
غير الشـرعي وعـدم التدخين 
عوامل  هي   HPV ضـد  واللقاح 
أمان ضد سـرطان عنـق الرحم 

 وجهت نائــــب الرئيس للشــــركة املتحدة 
للخدمات الطبية للعالقات العامة هند الغربللي 
الشكر الى رئيس مهرجان الطفل املميز الشيخة 
نوال احلمود، وكذلك لالطباء الذين شاركوا في 
انشطة معرض «توازن» مثنية على احملاضرات 
القيمة التي ألقوها عن السمنة على مدار ٤ أيام. 
وأشارت الغربللي في تصريح صحافي لها الى 
النجاح الهائل الذي حققه ماراثون املشي الذي 
أقيــــم يوم اجلمعة املاضــــي، الفتة الى االقبال 
اجلماهيري الكبير من جميع فئات املجتمع سواء 
من الصغار أو الكبار، موضحة ان هذا االقبال 
يشير الى وعي الناس بأهمية ممارسة الرياضة 
باعتبارهــــا احدى وأهم الطرق ملواجهة مرض 
الســــمنة الذي بات يهدد حياة الكثيرين جراء 
إصابتهم بأمراض السكري والضغط وتصلب 
الشرايني والذي يودي أحيانا بحياة الكثيرين، 

خاصة ان هناك ٢٨ ألفا من الكويتيني يعانون 
من أمراض القلب والشرايني.

  وأشــــادت الغربللي بشهادات التقدير التي 
قدمتها «إيجاز» للمشاركني في املعرض الذي 
اتسم بالتنظيم والشمولية مثنية على الوجبات 
الصحية التي قدمتها إحدى شركات الدايت، الفتة 
الى ان معرض «توازن» قدم الى أفراد املجتمع 
الكويتي الثقافة والتغذية الصحية حتت سقف 
واحد من أجل مكافحة مرض السمنة الذي تفشى 
في الكويت، خاصة بني النساء الالئي بلغ عدد 

املصابات منهن بالسمنة أكثر من ٧٦٪.
  جدير بالذكر ان الشركة املتحدة للخدمات 
الطبية شاركت في معرض «توازن» وماراثون 
املشي الذي أقيم ضمن أنشطة املعرض ممثلة في 
مستشفى السيف و«االنترناشيونال كلينيك» 

و«املتحدة للمختبرات». 


