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لتحديد احتياجات المناطق الصحية والمستشفيات دون مغاالة في األسعار مع تقديم خدمات وعروض للمرضى

خالل ورشة عمل حول أسباب انتشار المرض

خالل افتتاح مؤتمر الكويت الثالث لألمراض وجراحة الثدي التقويمية

الساير: لجنة لتطوير سياسات التشغيل
 في »الخدمات الصيدالنية« الحكومية واألهلية

القطان: »األمومة« تقدم الخدمات الطبية بمستوى عالمي

الدري: سرطان الكبد يتسبب بوفاة مليون شخص كل عام
 حنان عبدالمعبود

دعت ش���ركة باير هيلث كير امس الى 
مؤمتر صحافي ملناقش���ة اسباب انتشار 
مرض س���رطان الكبد في الوطن العربي 
وذلك بالتع���اون مع مركز العلوم الطبية 
بكلية الطب جامعة الكويت، وكشف املؤمتر 
عن تعدد وتن���وع االحصائيات اخلاصة 
بزيادة نسبة مرضى السرطان في الوطن 
العربي، حيث يتسبب في وفاة 7.9 مليون 
نسمة »نحو 13% من مجموع الوفيات« في 
عام 2007، كما ان معدل الوفيات السنوي 
من س���رطان الرئة 1.4 مليون حالة وفاة، 
و866000 وفيات سرطان املعدة، بينما ميثل 
سرطان الكبد 653000 حالة وفاة وسرطان 
القولون 677000 حالة وفاة، وس���رطان 

الثدي 548000 حالة وفاة.
وبدورها استضافت شركة باير هيلث 
كير نخبة م���ن االطباء واملتخصصني في 
سرطان الكبد في الوطن العربي ومن بينهم 
مدير وحدة االش���عة التداخلية بطب عني 
ش���مس ومدير وحدة سرطان الكبد بطب 
عني شمس ورئيس جمعية سرطان الكبد 
املصرية د.احمد الدري الذي اش���ار خالل 
اللقاء الى ان وفيات السرطان متثل نحو 
72% من مجمل الوفيات في البلدان املنخفضة 
الدخل والبلدان املتوس���طة الدخل خالل 
ع���ام 2007، متوقع���ا ان يتواصل ارتفاع 
عدد الوفيات الناجمة عن السرطان على 
الصعيد العاملي، حيث تش���ير التقديرات 
الى انها س���تبلغ 12 مليون حالة في عام 
2030، مؤكدا ان سرطان الكبد ميثل اكثر 
انواع الس���رطان انتشارا في شتى ارجاء 
العالم حس���ب عدد الوفيات التي حتدث 
عل���ى الصعيد العاملي، الفتا الى ان بعض 
االحصائيات تشير الى ان سرطان الكبد 
يتسبب في وفاة مليون شخص في العالم 
كل عام، ويؤدي الى وفاة 13 ألف حالة في 
اميركا، و57 ألفا في أوروبا، و322 ألفا في 

الصني، و360 ألفا في اليابان.
واشار د.الدري الى ان االشعة التدخلية 
متثل اح���دى طرق عالج س���رطان الكبد 
وقال: هي عب���ارة عن اس���تخدام ادوات 
طبية رفيعة ودقيقة مثل االبر والقساطر 
والسلوك وادخالها الى داخل جسم االنسان 
عن طريق اجللد بدون فتحة جراحية ثم 

توجيه هذه االدوات داخل جسم االنسان 
باستخدام االشعة التشخيصية حتى تصل 
الى مكان املرض داخل جسم االنسان حيث 
يتم استخدام هذه االدوات في عالج املرض 
س���واء بحقن عقاقير عالجية او تركيب 
دعامات او س���د االوعية الدموية املغذية 
ملنطقة املرض او حرق االورام، الفتا الى 
ان انواع االشعة التدخلية املستخدمة في 
عالج س���رطان الكبد، تتمث���ل في احلقن 
املوضعي بواسطة الكحول النقي والتردد 
التدخلية للشريان  احلراري، والقسطرة 
الكبدي مع احلقن الكيماوي وسد الشريان 
املغ���ذي للورم، وحرق االورام بواس���طة 
امليكروويف وهي من الوس���ائل احلديثة 
جدا مت ادخالها حديثا الى مصر الى جانب 
القسطرة التدخلية للشريان الكبدي املغذي 

للورم مع حقن احلبيبات املشعة
وعرف د.الدري احلقن املوضعي بواسطة 
الكحول النقي بانه عبارة عن ابرة رفيعة 
يتم ادخالها عن طريق اجللد حيث توجه 
بواسطة االشعة حتى تصل الى داخل الورم 
املوجود بالكبد حيث يتم حقن الكحول النقي 
وتركيزه نحو 99% ويقوم هذا الكحول بقتل 
اخلاليا السرطانية وتعطي هذه الوسيلة 
نتائج جيدة في االورام صغيرة احلجم »نحو 
2 سم واقل«، في حني ان التردد احلراري 

عبارة عن ابرة يتم ادخالها عن طريق اجللد 
حيث توجه بواس���طة االشعة »املوجات 
فوق الصوتية او االشعة املقطعية« حتى 
تصل الى داخل ال���ورم حيث يتم مترير 
تيار كهربي له تردد عال يؤدي الى حركة 
س���ريعة لاليونات املوجودة في نس���يج 
ال���ورم ينتج عنه حرارة عالية تؤدي الى 
حرق الورم، مضيفا ان القسطرة التدخلية 
للشريان الكبدي مع احلقن الكيماوي وسد 
الشريان املغذي للورم ويتم ذلك بواسطة 
طبيب االشعة التدخلية حيث يقوم بادخال 
قس���طرة رفيعة عن طريق شريان الفخذ 
ويتم توجيهها حتت االشعة خالل الشريان 
االورطي ثم الشريان الكبدي حتى تصل 
الى الشريان املغذي للورم حيث يتم حقن 
اجلرعة الكيماوية الى داخل الورم مباشرة 
ثم يتم سد الشريان املغذي للورم بواسطة 
جسيمات صغيرة احلجم، بينما يتم حرق 
االورام بواس���طة امليكروويف عن طريق 
استخدام ابرة تدخل داخل جسم االنسان 
عن طريق اجللد حيث يتم توجيهها حتت 
االشعة حتى تصل الى الورم املوجود في 
الكبد حيث يتم مترير تيار كهرومغناطيسي 
في الطرف االمامي لهذه االبرة »دون دخول 
تيار كهربي الى داخل جسم االنسان كما 
هو في التردد احلراري« ويقوم هذا التيار 

الكهرومغناطيس���ي برفع درجة احلرارة 
في النس���يج الورمي مما يؤدي الى حرق 
اخلاليا الورمية، مشيرا الى ان القسطرة 
التدخلية للشريان الكبدي املغذي للورم 
مع حقن احلبيبات املش���عة تستخدم في 
املراحل االكثر تطورا من س���رطان الكبد 

»االكبر حجما واالكثر تشعبا«. 
وفيما يخص اسباب االصابة بسرطان 
الكبد اكد رئيس قس����م االورام السرطانية 
مبستشفى توام باالمارات العربية املتحدة 
د.محمد جالودي خالل اللقاء ان الدراسات 
العملية ف����ي مجاالت البيولوجيا اجلزئية 
اثبتت ان س����رطان الكبد له عالقة سببية 
مباشرة او غير مباشرة بااللتهاب الكبدي 
املزمن س����واء املصاحب لڤي����روس بي او 
ڤيروس سي، كذلك اظهرت هذه الدراسات 
وجود خلل في جينات خاليا الكبد املصاب 
تؤدي الى زيادة كبيرة في تكوين االوعية 
الدموية املغذية لسرطان الكبد الى جانب 
زيادة كبيرة في البروتينات املسؤولة عن 
س����رعة منو اخلاليا املصابة والبروتينات 
املسؤولة عن عدم حدوث املوت الطبيعي 
لهذه اخلاليا )Failure of apoptosis(، موضحا 
ان سرطان الكبد يعد من اصعب االورام من 
الكيميائية  امكانية عالجه باالدوية  حيث 
وذلك بس����بب عدم استجابة سرطان الكبد 
للعالج الكيميائي وسوء حالة وظائف الكبد 
نتيجة لوجود تليف كبدي مصاحب لسرطان 

الكبد في اكثر من 90% من احلاالت.
ومن جهته تناول استاذ عالج االورام 
بجامعة القاهرة د.حمدي عبدالعظيم احلديث 
عن التطور اجلزئي خللية سرطان الكبد 
ومراحل تكاثرها وانتشارها واهم العالجات 
املوجودة حاليا، الفتا الى انه عندما حتدث 
طفرة في احدى اخلاليا ويفسد النظام الذي 
تعمل به وتنقسم فان اخلاليا ترسل اشارات 
او حتذيرات بني اخلاليا بعضها البعض، 
حيث املعروف ان اخلاليا في احلاالت العادية 
قد تتكاثر او متوت اما في حالة س���رطان 
الكبد فانه���ا تتكاثر بدون توازن او نظام 
معني ملساعدة السرطان على االنتشار، الفتا 
الى ان اخلاليا التي تكاثرت حتتاج الى الدم 
من اجل اس���تمرار حياتها ولذا فهي تقوم 
بخلق اوعية دموية تسمح بتدفق الدم اليها 

حتى تستمر حياة تلك اخلاليا.

 حنان عبدالمعبود
أك���د مدي���ر إدارة العالق���ات العام���ة 
والتراخيص الحكومية بمستشفى األمومة 
أحمد القطان، ض���رورة االهتمام بتقديم 
الخدمات الطبية بمس���توى عالمي، دون 
مغاالة في األس���عار، منوه���ا إلى اهتمام 
الدائم بتقديم عروض  مستشفى األمومة 
وخصومات إلرضاء وخدمة المرضى، خاصة 
العاملين بمختل���ف القطاعات الحكومية 

بالدولة.
وأوضح القطان ف���ي تصريح له على 
هامش تكريم نقابة العاملين بالهيئة العامة 
للمعلومات المدني���ة له، أن النقابة قامت 
بتكريمه ممثال لمستشفى األمومة، حيث 
منحته درعا تذكاريا، تقديرا لما تم تقديمه 
من خصومات وتسهيالت من قبل المستشفى 
للموظفين وأعضاء الهيئة العامة للمعلومات 

المدنية، مشيرا إلى أن التكريم تم من قبل 
رئيس النقابة جابر الديحاني.

وقال »نحن نس���عى إلى تقديم أفضل 
الخدمات المتخصصة والوصول بها إلى 
بالهيئات والمؤسس���ات  العاملين  جميع 
الحكومي���ة وأس���رهم، مؤك���دا عل���ى أن 
التسهيالت تشمل أس���ر الموظفين أيضا 
بنفس قدر التسهيالت على مختلف الدرجات 
الوظيفية«.وأشار القطان إلى أن العروض 
والخصومات من قبل مستشفى األمومة، 
تم تقديمها إلى ما يقارب من عشرين نقابة 
وهيئة حكومي���ة منها نقابة العاملين في 
الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وزارات 
الع���دل، الداخلية، الش���ؤون االجتماعية 
والعمل، التربية، األشغال، اإلعالم، واإلدارة 
العامة للجم���ارك، نقابة العاملين بوزارة 

الصحة، ونقابة وزارة المواصالت.

البدر: على الجامعة البدء 
في إدارة مستشفى مبارك الكبير

الجاراهلل: السمنة بين النساء 
بالكويت 43% والرجال %37

ح����ّذر وزير الصحة الس����ابق 
واختصاص����ي اجلراح����ة العامة 
د.محمد اجلاراهلل م����ن االرتفاع 
الكبير لنسبة السمنة في الكويت 
مقارنة ببقية ال����دول، مبينا انها 
بلغت نحو 43% بني النساء و%37 
ب����ني الرجال.وقال اجل����اراهلل ل� 
»كونا« ان جراحة السمنة سابقا 
كانت تؤدى من خالل جرح كبير 
في البطن ويسفر عنها كثير من 
املضاعفات واآلالم اضافة الى املكوث 

باملستشفى مدة طويلة.
وأض����اف ان التقنية اجلديدة 
املتمثلة في جراحة املناظير عبر 

ثقوب في جدار البطن قللت من تلك املضاعفات ثم اس����تمر اجلراحون 
بتقلي����ل عدد الثقوب للحصول على افضل ناحية جمالية الى ان جاءت 
املرحل����ة اجلديدة التي يتم فيها اج����راء بعض العمليات من خالل ثقب 
واحد او ثقبني في بؤرة الس����رة.وذكر ان هذه اجلراحة سميت »جراحة 
ثقب السرة« وتتم من خاللها عدة عمليات مثل التكميم والزائدة الدودية 
وامل����رارة، مضيفا ان من عيوبها صعوبة ادائها وتعلمها نتيجة لوجود 

ثقوب متالصقة مما يؤدى الى احتكاكها وصعوبة حركتها.

 حنان عبد المعبود
أك����د مدي����ر جامع����ة الكويت 
د.عبداللطيف البدر، ضرورة بدء 
اجلامعة بإدارة مستشفى مبارك 
الكبير، متهيدا لنقل تبعية املستشفى 
كمستشفى تعليمي إلى اجلامعة، 
وق����ال »ان وزارة الصحة وافقت 
على ذلك، والبداية يجب أن تكون 
عبر بدء اجلامعة بإدارة املستشفى 
بوضعها احلالي وبالتدريج تتحول 
إلى عه����دة اجلامعة، فاألمر يجب 
أن يكون تدريجيا، ولكن يجب أن 
تبدأ اجلامعة مبسؤولية اإلدارة، 
حتى وان كانت حتت مظلة وزارة 
الصحة في البداي����ة، خاصة وان 
هناك أمورا تتعل����ق بأمور مالية 
وعاملني باملستشفى بعضهم على 
قوة العمل بوزارة الصحة والبعض 
اآلخ����ر باجلامعة، ول����و أنه ماليا 

ورسميا حتت مظلة وزارة الصحة. 
وأوضح البدر في تصريح له على 
هامش افتتاح مؤمتر الكويت الثالث 
ألمراض وجراحة الثدي التقوميية 
أن املؤمترات تشكل أهمية كبرى 
كونه����ا مكانا ووقت����ا يتبادل فيه 
العلماء ما يستجد علميا وبحثيا، 
مشيرا إلى أن مؤمتر سرطان الثدي 
يخت����ص مبرض يش����كل ازعاجا 
لشريحة كبيرة من املجتمع وهم 
النساء الالتي يشكلن نصفه، وما 
يجعل املؤمتر على درجة كبيرة من 
األهمية أنه ال يتعلق فقط بعالج 
أمراض الثدي ولكن أيضا بالعمليات 
التجميلية حلل املشكلة التي تزعج 
املرأة من تش����وه غير مرغوب في 
جس����دها، ولهذا فإن املؤمتر مهم 
ليس لألطباء واألساتذة فقط، وامنا 
أيضا للطلب����ة واألطباء املبتدئني 
ألن العملية التعليمية مس����تمرة 
والباحثني يجب أن يستمروا في 

البحث والتجديد املعلوماتي.
وأش����ار البدر إل����ى أنه ليس 
هناك احصائي����ات دقيقة توضح 
نسبة االصابة في مختلف الفئات 
العمرية للمرأة، مبينا أن املرض 
مزعج ويجب البحث في عالجه، 
مشيرا إلى أن أمراض السرطان هناك 
العديد من العوامل التي حتث ورفع 
من مستوى اإلصابة بها من عوامل 
بيئية، وتقدم العمر، كما أن بعضها 
يكون وراثيا، مشيرا إلى أن كل هذه 
العوامل يجب تدارسها بشكل واسع 

والبحث عن حلول.

كم����ا أش����ار البدر ف����ي كلمته 
االفتتاحية باملؤمتر إلى أن األمراض 
السرطانية قدمية، حيث الحظها 
قدماء املصريني منذ 1600 سنة قبل 
امليالد، وأن سرطان الثدي باألخص 
لوحظ وكتب عنه كثيرا منذ القدم.
وفي معرض رده على سؤال عن 
امليثاق قال البدر »كلنا كويتيون 
محتشمون وال أؤمن بشيء اسمه 
ميثاق فميثاقنا الذي نعلمه ونعمل 
به هو ميثاق الشرف االجتماعي 
الذي منارس����ه جميعا ككويتيني 
ونحبه، وهذا ما حدده ديننا من قبل 
وسار عليه آباؤنا ونحن نتبعهم، 
وليس هناك ما نخترعه، وما أثرته 
هو شيء ثانوي ال يدخل في العملية 
التعليمية وامنا يعلمه األب واألم، 
ولهذا ال أدخل فيما هو خارج عن 
العملي����ة التعليمية واألكادميية، 
ففي اعتقادي أن مهمة أي شخص 
مسؤول عن اجلامعة هي تطوير 
الفكر، ويجب أال ينش����غل بأمور 

هامشية.
ومن جانبها قالت استش����اري 
اجلراحة العام����ة وجراحة الثدي 
ورئيس املؤمتر د. ميرفت الصالح 
في كلمتها ان املؤمتر يهدف الى إلقاء 
الضوء على املوارد العملية احليوية 
لبناء منظومة طبية مشتركة لعالج 
أمراض الثدي، واختتمت متمنية أن 
يسفر املؤمتر عن وضع أساسات 
وفتح قنوات عاملية للتواصل سعيا 
وراء رفع مستوى الوعي واالكتشاف 

املبكر حلاالت سرطان الثدي.

 حنان عبدالمعبود
أصدر وزي����ر الصحة د.هالل 
الساير قرارا بتشكيل جلنة عليا 
دائمة لدراسة وتطوير وتطبيق 
سياس����ات التش����غيل في جميع 
قطاع����ات اخلدم����ات الصيدالنية 
احلكومي����ة واألهلية، برئاس����ة 
الوكيل املس����اعد لشؤون األدوية 
والتجهيزات الطبية د.عمر السيد 
عمر وعضوية كل من مدير إدارة 
اخلدمات الصيدالنية ومدير إدارة 
تفتيش األدوية وعدد من املسؤولني 

واملختصني.
اللجنة  وحدد اختصاص����ات 
بتحديد سياسات وآلية التشغيل في 
مجال اخلدمات الصيدالنية باملناطق 
الصحية واملستشفيات واإلدارات 
املركزي����ة ذات العالقة باخلدمات 
الصيدالنية، وحتديد احتياجات 
املناطق الصحية واملستش����فيات 
ومراكز الرعاية الصحية من العاملني 
في مجال اخلدم����ات الصيدالنية 
كذلك حتديد املؤهالت واخلبرات 

الترقي للعاملني في مجال اخلدمات 
الصيدالني����ة من صيادلة وفنيني 
كما أش����ار إلى أنه يت����م التناوب 
بني مدي����ري املناطق الصحية في 
املشاركة في عضوية اللجنة كما 
للجنة احلق في أن تستعني بتنفيذ 
املناط����ة باللجان  االختصاصات 
الفرعية الفنية كما تختار اللجنة 
مقررا من بني أعضائها وذلك في 

أول اجتماع.
وفي قرار آخ���ر للوزير أمر 
بتسمية د.عبداهلل بهبهاني نائبا 
الكوي���ت للعلوم  ملدير جامعة 
الطبية ونائبا لرئيس املجلس 
التنسيقي املشترك لإلشراف على 
تنفيذ بنود اتفاقية التعاون بني 
الصحة وجامعة الكويت كما كلف 
وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم 
العبداله���ادي في قرار له، هدى 
علي باإلضافة إلى عملها للقيام 
بأعمال مدير إدارة مكتب وكيل 
وزارة وذل���ك حلني عودة املدير 

السابق من اإلجازة.

التي يجب توافرها ملزاولي مهنة 
الصيدلة وفنيي ومساعديهم ملزاولة 
املهنة في كل من القطاعني احلكومي 
واألهلي كما خ����ص اللجنة أيضا 
بتطوير وتنفيذ برامج اخلدمات 
الصيدالنية والتي تعمل على رفع 
وتطوير أداء اخلدمة والعاملني في 
قطاع اخلدمات الصيدالنية ووضع 
آلية لها كذلك إعداد وحصر طلبات 

د.هالل الساير

جابر الديحاني مكرما أحمد القطان   )محمد ماهر( 

د.أحمد الدري ود. محمد جالودي ود.حمدي عبدالعظيم خالل املؤمتر

د.محمد اجلاراهلل

د.عبداللطيف البدر ود.ميرفت الصالح وجولة داخل املعرض املصاحب   )كرم ذياب(


