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الكويت الثالثة بني دول التعاون في عدد اإلصابات مبرض السرطان
4.1، واالماراتيات 4.0، مشيرا الى 
ان أدن����ى املعدالت كان من نصيب 
السعودية حيث بلغت 2.9 اصابة 

لكل 100 الف نسمة.

سرطان الغدة الدرقية

وتضمن التقرير ايضا سرطان 
الغدة الدرقية، حيث بلغ عدد االصابة 
به في دول مجلس التعاون 4210 
اصابة، موضحا ان نسبة االصابة 
به لدى النس����اء مرتفعة جدا عن 
الرج����ال بنس����بة 78.2% والرجال 
21.8%، حيث جاء ه����ذا النوع من 
الس����رطان في املرتبة الثانية بني 
النساء بعد سرطان الثدي، وسجلت 
الكويت املرتب����ة الثانية من أعلى 
املعيارية لكل  العمري����ة  املعدالت 
100 الف نسمة ب� 8.3، وبلغت قطر 
املرتبة األولى مبعدل 14.2، والثالثة 
البحرين مبعدل 8.2، واإلمارات ب� 
6.9، وعمان 5.6، وأخيرا السعودية 

مبعدل 5.5 لكل 100 ألف نسمة.
ام����ا املرتب����ة السادس����ة م����ن 
السرطانات فكانت لسرطان الكبد، 
حيث بلغ عدد املصابني به في دول 
مجلس التع����اون اخلليجي 3536 
اصابة، وهو اكثر انتشارا بني الرجال 
بنسبة 71.5% مقارنة بالنساء بنسبة 
28.5%، الفتا الى ان الكويت سجلت 
املرتب����ة الثانية ب����� 7.2 من حيث 
املعيارية،  العمرية  أعلى املعدالت 
وقطر هي األولى حيث بلغت 15.1 
حالة لكل 100 الف نسمة، ثم عمان 
الثالثة ب� 6.3، فالس����عودية 6.2، 
والبحرين 5.2، وأخيرا اإلمارات ب� 
2.6. وكش����ف التقرير عن ان عدد 
حاالت االصابة بسرطان الرئة بني 
مواطني دول مجلس التعاون بلغ 
3486، حيث يأت����ي هذا النوع من 
السرطان في املرتبة األولى بوصفه 
احلالة األكثر شيوعا بني الذكور في 
كل من اإلمارات والبحرين وقطر، 
والثال����ث في الكوي����ت، مبينا ان 
أعلى املع����دالت العمرية املعيارية 
لكل 100 الف نسمة كان من نصيب 
البحري����ن ب����� 31.4، تليها قطر ب� 
20.9، ث����م الكويت ب� 15.7، وعمان 
9.2، واإلمارات مبعدل 8.1، وأخيرا 

السعودية مبعدل 5.2.
وب����دا املع����دل مرتفع����ا ب����ني 
البحرينيات مقارن����ة بباقي دول 
املجلس حيث جاء س����رطان الرئة 
في املرتبة الثانية بعد سرطان الثدي 
مبع����دل عمري معياري 12.2 حالة 

لكل 100 الف أنثى بحرينية.
عبدالكريم العبداهلل  ٭

ل����كل 100  للذك����ور و14.1 لإلناث 
الف نس����مة، والبحرين الثالثة ب� 
14.3 للذك����ور، و8.7 لإلناث، و7.1 
للذكور و6.5 لإلناث في اإلمارات، 
والسعودية مبعدل 6.4 للذكور و5.6 
لإلناث، وأخيرا سلطنة عمان 5.3 
للذكور و4.0 لإلناث لكل 100 الف 

نسمة.

الليمفاوي

وأشار التقرير الى ان السرطان 
الليمفاوي من النوع غير »هودجكن« 
جاء في املرتب����ة الثالثة من حيث 
العدد بالنسبة ملواطني دول مجلس 
التعاون، إذ بلغ عدد احلاالت 5381، 
مشيرا الى ان الذكور أكثر عرضة 
لإلصابة بهذا النوع عن اإلناث، حيث 
بلغ عددهم 3191 حالة، بينما اإلناث 

2190 حالة.
وذكر ان الكويت حلت في املرتبة 
الثانية من أعلى معدل عمري معياري 
لإلصابة لكل 100 الف نسمة حيث 
بلغت 10.8 للذكور، واإلناث 7.0، أما 
قطر فقد كانت في املرتبة األولى، 
حيث بلغ مع����دل الذكور املصابني 
11.2 واإلناث 8.4، اما عمان فاحتلت 
املرتبة الثالثة في الذكور مبعدل 8.3 
واحتلت املرتبة الرابعة في االناث 
مبعدل 6.2، اما البحرين فاحتلت 
الذكور مبعدل  الرابعة في  املرتبة 
7.9 واملرتبة الثالثة لإلناث مبعدل 
6.2، اما املرتبة اخلامسة فكانت من 
نصيب الس����عودية مبعدل اصابة 
للذكور 5.8 واإلناث 4.5، واألخيرة 
االمارات مبعدل 5.7 للذكور و4.4 

لإلناث لكل 100 ألف نسمة.
وتاب����ع التقرير: ان س����رطان 
اللوكيميا أو سرطان ابيضاض الدم 
جاء في املرتبة الرابعة حيث بلغ عدد 
احلاالت في دول اخلليج 4913 حالة، 
منه����ا 2814 للذكور و2099 لإلناث 
حالة موضحا ان نصيب الكويت في 
أعلى املعدالت العمرية املعيارية لكل 
100 الف نسمة للذكور الثالث مبعدل 
6.3، حي����ث كان نصيب البحرين 
األول مبعدل 8.1، والثانية قطر ب� 
7.6، وبالنسبة لعمان فهي الرابعة 
العمري املعياري  فقد بلغ معدلها 
للذكور 5.6، والسعودية 3.7، وأخيرا 
االمارات ب� 2.9، اما بالنسبة للنساء 
فكان نصيب الكويتيات من حيث 
أعلى مع����دالت االصابات العمرية 
املعيارية لكل 100 الف نسمة الثالث 
مبعدل 4.6، والقطريات األول ب� 4.7 
الرابع  اما  البحرينيات،  ثم تلتهن 
فكان من نصيب العمانيات مبعدل 

وأخيرا اإلمارات مبعدل 68.2 حالة 
لكل 100 ألف نسمة.

وذكر ان اكثر حاالت السرطانات 
الرجال هو سرطان  ش����يوعا بني 
 ،»Hodgkin Non« الليمفوما من نوع
يليه سرطان القولون، ثم سرطان 
الدم »ليوكيميا« ثم الرئة والكبد.

وأضاف التقرير: »أما بالنسبة 
للنس����اء فكان نصيب الكويتيات 
أيضا في املرتبة الثالثة من املعدالت 
املرتفعة لالصابة بالسرطان، حيث 
بلغ معدل االصابة 125.8 لكل 100 
الف نس����مة، اما النساء القطريات 
فحللن أيضا في املرتبة األولى في 
أعلى معدالت االصابة بالسرطان 
مبعدل 168.8 حال����ة لكل 100 الف 
نسمة، والثانية البحرينيات مبعدل 
157.6، والرابعة العمانيات ب� 104.1، 
والسعوديات 74.8، وتبقى النسبة 
الدنيا لإلماراتيات مبعدل 67.1 اصابة 

لكل 100 ألف نسمة.

سرطان الثدي

التقرير ان س����رطان  وأوضح 
الثدي جاء في مقدمة السرطانات 
لدى النس����اء، تاله سرطان الغدة 
القول����ون واجلهاز  ث����م  الدرقية، 
الليمفاوي والدم. واحتل سرطان 
الث����دي املرتبة األول����ى من حيث 
اإلصابة لدى مواطنات دول مجلس 
التعاون، حيث بلغ عدد االصابات 
به 8347 اصابة، وبلغت نس����بته 
بني احلاالت املشخصة حديثا من 
أمراض السرطان لإلناث 23.2، وكان 
نصيب الكويت الثالثة ايضا ب� 46.6 
لكل 100 نسمة، واحتلت البحرين 
املرتب����ة األولى مبع����دل االصابة 
العمري واملعي����ار األعلى مبعدل 
53.4 لكل 100 الف نس����مة، تليها 
قطر مبعدل 48.2، واإلمارات الرابعة 
22.8، وسلطنة عمان ب� 17.5، وأخيرا 
السعودية مبعدل 14.8 لكل 100 ألف 
نسمة.ولفت التقرير الى ان سرطان 
املرتبة  القولون واملستقيم احتل 
الثانية بدول اخلليج، حيث بلغ عدد 
احلاالت املكتشفة واملسجلة في دول 
مجلس التعاون 5426، مشيرا الى ان 
الذكور كانوا أكثر عرضة لإلصابة 
بهذا النوع من املرض عن اإلناث، إذ 
بلغ عدد املصابني من الذكور 2935 

واإلناث 2491.
الكويت سجلت  ان  الى  وأشار 
املرتبة الثانية في معدالت اإلصابة 
بني الذكور واإلناث بهذا املرض ب� 
15.2 للذك����ور و12.6 لإلناث، حيث 
بلغت قطر األعلى واألولى ب� 16.1 

»األنباء« على نسخة منه ان عدد 
االصاب����ات مبرض الس����رطان في 
دول مجلس التعاون بلغت 71882 

حالة.
التقرير ان عدد حاالت  وأظهر 
السرطان املكتشفة في األطفال دون 
س����ن ال� 15 بلغ 6113 حالة بنسبة 
8.5% م����ن إجمالي حاالت اإلصابة 

بالسرطان.

تشخيص اإلصابة

وجاء تشخيص اإلصابة مبرض 
السرطان بناء على تأكيد فحوص 
األنس����جة في أكثر م����ن 86% من 
احلاالت، ما يشير الى درجة عالية 
من صحة تشخيص حاالت السرطان، 
بينما مت التسجيل باعتماد املصادر 
األخرى مثل التقارير الطبية وتقارير 
األشعة وشهادات الوفاة في 5% فقط 

من جميع حاالت السرطان.
وأفاد بأن 22% فقط من احلاالت 
يتم اكتش����افها في مراحل مبكرة 
متقدمة من امل����رض، الفتا الى ان 
االصابة بالسرطان لدى النساء كانت 
في أعمار مبكرة متقدمة من املرض، 
مقارنة بالرجال، حيث كان متوسط 
العمر نحو 48 س����نة عند النساء، 

و53 سنة لدى الرجال.
وأش����ار التقرير الى ان نصيب 
املرتبة  الكويتيني كان في  الذكور 
الثالث����ة باملع����دالت األعل����ى بني 
دول اخللي����ج في االصابة مبرض 
السرطان، حيث بلغ معدل االصابة 
137.2 حالة لكل 100 ألف نسمة، وكان 
في املرتبة األولى الذكور القطريون 
مبعدل 179.6 لكل مائة ألف نسمة، 
والثانية البحرينيون مبعدل 156.7، 
اما الرابعة فهم العمانيون ب� 90.4، 
ثم السعوديون مبعدل 87.8 إصابة، 

152 لكل مائة ألف نسمة، والنساء 
135، اكثر من نسبة االصابة باملرض 

في الكويت.
ولفتت في بيانها ايضا الى ان 
هذه االرق����ام ال تعني انه ال توجد 
زيادة في معدل االصابة في البالد، 
بل انه في عام 1978 كانت نس����بة 
االصابة مبرض الس����رطان تصل 
لنحو 70 حالة لكل مائة ألف نسمة 
للرجال و65 للنساء، وقر ارتفعت 
هذه النسبة بالتدريج الى ان وصلت 

الى االرقام املذكورة السابقة.
املبذولة  وقالت: نؤيد اجلهود 
من وزارة الصح����ة للتوعية بهذا 
املرض، وتوفير كل أمناط العالج 
والتعاون مع املراكز العاملية لتحقيق 
أكبر نسبة شفاء، حيث كان للحملة 
مشاركات بالدعم املباشر ملستشفى 
الرعاية الصحية الذي حظي برعاية 
صاحب الس����مو األمير، كما نؤيد 
اهتمامات أعضاء مجلس األمة بهذا 
املرض، ودعوتهم الى دعم مواقف 
احلملة ووزارة الصحة في البحث 
الس����رطان في  عن زيادة أمراض 

الكويت.
وفي نفس السياق، أكد التقرير 
التجميعي ملعدالت االصابة مبرض 
السرطان في دول مجلس التعاون 
اخلليجي ان الكويت حتتل املرتبة 
الثالثة في االصابة باملرض بني دول 
اخلليج ب� 5125 اصابة، حيث حتل 
اململكة العربية السعودية باملرتبة 
األولى ب� 51587 إصابة، اما الثانية 
فهي سلطنة عمان ب� 7938 إصابة، 
والرابعة البحرين ب� 3338 إصابة، 
واإلمارات ب� 2518 إصابة، واألخيرة 
قطر التي حلت ب� 1376 إصابة مبرض 

السرطان.
الذي حصلت  التقرير  وكشف 

الوقت ان بعض اعضاء مجلس االمة 
يقفون ضد تفعيله.

ورأت احلملة في بيان صحافي 
حصلت »األنباء« على نسخة منه ان 
الزيادة في عدد احلاالت والتي تعتبر 
زيادة عاملية تس����تحق ان يسلط 
الضوء عليها ويبحث عن اسبابها، 
خصوص����ا انه من املعلوم ان ثلث 
حاالت السرطان من املمكن جتنبها، 
مبينة انه »اذا كان اعضاء مجلس 
االمة مهتمني بزيادة امراض السرطان 
في الكويت، فأولى اخلطوات الناجحة 
هي دعم قانون منع التدخني، عن 
طريق منع الشيشة والتدخني في 
املطاعم واملقاهي واألماكن العامة«، 
مش����يرين في نفس الوقت الى ان 
هذا من شأنه ان يخفف من وقوع 
امراض سرطانية، خاصة ان التدخني 
هو سبب مباشر الكثر من 70% من 
حاالت سرطان الرئة، باالضافة الى 
سرطانات اخرى مثل الفم والبلعوم 

واملثانة وعنق الرحم.
وكش����فت احلملة عن ان نسبة 
االصابة مبرض السرطان في الكويت 
تق����ع ضمن الدول املتوس����طة في 
العالم، حيث ان نسبة االصابة في 
اميركا تصل الى 372 حالة لكل مائة 
ألف نسمة للرجال، بينما في الكويت 
تصل الى 100 حالة لكل مائة الف 
نسمة، اما بالنسبة للنساء البيض 
في اميركا فإن نسبة االصابة تصل 
الى 296 حالة ل����كل مائة الف من 
الس����كان، بينما في الكويت تصل 
نسبة اصابة النساء الى 119 حالة 
لكل مائة ألف نسمة، موضحة ان 
هذا ي����دل عل����ى ان العالم الغربي 
لديه نسبة وقوع اكثر من الكويت. 
واكملت: اما بالنسبة للدول العربية، 
فإن نسبة االصابة في مصر للرجال 

اكد نائب مدير مركز حسني مكي 
جمعة د.شهاب املهندي عدم وجود 
اس����باب رئيسية لالصابة مبرض 
السرطان، مشيرا في نفس الوقت 
ال����ى ان هناك عوام����ل للخطورة، 
وتشمل التدخني والتعرض لبعض 
الڤيروسات واالشعاعات، باالضافة 
الى التغذية غير السليمة، والسمنة 
وكبر السن، عالوة على اخلمر، كما 

ان بعضها قد تكون وراثية.
ل�  واضاف في تصريح خاص 
الزي����ادة امللحوظة في  »األنباء«: 
عدد املصابني تالحظ كرقم، ولكن 
عند دراستها والرجوع الى سجل 
السرطان جند ان هذه االعداد هي 
طبيعية، وال تختلف عنها في العالم، 
حيث يحسب عدد اصابات السرطان 

لكل 100 ألف من عدد السكان.
وكشف عن قلة نسبة االبتعاث 
للعالج في اخلارج بالنسبة ملرض 
الفضل يعود  ان  السرطان، مبينا 
لوجود الوفد الكندي في املركز الذي 
يقوم بإجراء العمليات املهمة، ووضع 
اخلطط للعالج الكيماوي واالشعاعي 
لبعض احلاالت املرضية، مؤكدا ايضا 
ان الوفد الكندي اضاف نقلة نوعية 
في عالج السرطان، حيث سيكونون 
متواجدين على فترات معينة ملدة 

5 سنوات لتطوير املركز.
ولفت الى ان االس����تفادة منهم 
تكون عن طريق االستش����ارة في 
الع����الج االش����عاعي والكيماوي 
واملختب����رات واالش����عة والط����ب 
الى حضورهم  النووي، باالضافة 
جلان العالج باخلارج، ومناقش����ة 
احلاالت ملعرفة مدى احقية احلالة 
من الناحية الطبية للسفر للعالج 

من عدمه.
وقال: مركز حسني مكي جمعة 
من اقدم املراكز املوجودة في اخلليج 
العربي، حيث ان العاملني في هذا 
املركز لديهم خب����رات طويلة في 
مجال عالج السرطان، وعلى دراية 
بأي تطورات عاملية في هذا املجال، 
وتطبيقها في التشخيص والعالج 

واملتابعة.
وتابع: املركز امكانياته عالية جدا 
وعلى مستوى عاملي، ومواكب للدول 
املتطورة، من حيث طرق التشخيص 
والعالج، والكوادر املتخصصة في 

جميع انواع السرطان.
من جانبها، دعت احلملة الوطنية 
للتوعية مبرض السرطان )كان( 
الى تفعيل  اعضاء مجلس االم����ة 
قانون منع التدخني من اجل محاربة 
امراض السرطان، مؤكدين في نفس 

د.شهاب املهندي متحدثا ل� »األنباء«

»فايزر نيوترشن« تطلق مجموعة منتجات أغذية األطفال اجلديدة 
»جولد« املطورة في الكويت

 أعلنت ش���ركة فايزر نيوترشن عن 
إط���اق مجموع���ة منتج���ات أغذية 
األطفال اجلدي���دة واملطورة »جولد« 
في اإلم���ارات العربية املتحدة، والتي 
مت تطويره���ا لتوفي���ر احتياج���ات 
ل���دى األطفال.  املتغي���رة  التغذي���ة 
وتوفر مجموع���ة منتجات جولد من 
مستحضرات حليب املتابعة وحليب 
النمو التوازن املناس���ب من املكونات 
الغذائي���ة عالي���ة اجل���ودة املطلوبة 
لدعم الصح���ة املثالية والتطور لدى 
األطفال ف���ي طور النمو. وهناك ما ال 
يقل عن 43 مليون طفل في عمر أقل 
من 5 س���نوات يعانون من السمنة، 
الس���ليمة  التغذية  لذلك الب���د م���ن 
للحص���ول عل���ى ت���وازن مثالي من 
امل���واد املغذية فتكون له���ا تأثيرات 
س���لبية عل���ى صح���ة الطف���ل على 
املدى البعيد، لذا قامت ش���ركة فايزر 
نيوترش���ن بإعادة تصميم مجموعة 
منتجات جولد بحيث تتضمن أحدث 
توصي���ات خب���راء التغذي���ة. وقال 
د. محم���د عبداخلال���ق املدير الطبي 
بش���ركة فاي���زر نيوترش���ن ملنطقة 
أفريقيا والش���رق األوس���ط معلقا، 
»أثبتت دراس���ات مهم���ة أن اإلفراط 
ف���ي تن���اول البروتين���ات الغذائية 
قد يس���هم في زيادة الوزن بش���كل 
غير صحي ل���دى األطف���ال في عمر 
مبك���ر، لذلك فقد قمنا بإعادة تصميم 
مجموع���ة جول���د لتوف���ر مكونات 
مغذية متوازنة كتقليل مس���تويات 
النم���و بحيث  البروتني ف���ي حليب 
يوفر املعدل املثالي للزيادة في الوزن 

لدى األطفال للتناسب مع املستجدات 
اجلديدة في عالم التغذية«. وتسعى 
»فايزر نيوترشن« لتطوير منتجات 
غذائي���ة بأن تقدم مزيج���ا مثاليا من 
املواد املغذي���ة واملتوازنة على نحو 
دقي���ق إلدارة تن���اول األطفال للمواد 
املغذية والوص���ول إلى منو وصحة 
مثالي���ني، وف���ي ه���ذا اإلط���ار قامت 
فايزر نيوترش���ن برعاية دراس���تني 
هما دراس���ة نوري���ش »معرفة وفهم 
ورؤى حول تغذية الطفل«، ودراسة 
أخ���رى تركزت على منطقة الش���رق 
األوس���ط ونفذتها يوغوف س���راج 
التابعة لشركة أبحاث السوق الرائدة 
يوغوف والتي مقرها اململكة املتحدة. 
وقد أجرت دراس���ة نوريش ش���ركة 
فايزر نيوترشن 1203 وذلك من قبل 
خبراء الرعاي���ة الصحية في 12 بلدا 
)مبا فيه���ا مصر واململك���ة العربية 
الس���عودية(، حيث صممت الدراسة 
للتع���رف عل���ى آراء ومواقف خبراء 
الرعاي���ة الصحي���ة املتخصصني في 
طب األطف���ال وغيرهم جتاه التغذية 
في مرحلة الطفولة املبكرة. وأشارت 
النتائ���ج التي توصلت لها دراس���ة 
نوري���ش إل���ى أن خب���راء الرعاي���ة 
الصحية في العالم والشرق األوسط 
يتفقون على أهمي���ة احلصول على 
التوازن املثالي للعناصر املغذية في 
الفت���رة ما بني ال���والدة وعمر خمس 
س���نوات. وحسبما تش���ير الدراسة 
فإن خبراء الرعاية الصحية يوافقون 
على أن النظام الغذائي الذي يحتوى 
البروتني والنشويات والدهون  على 

بنسب متوازنة يلعب دورا مهما في 
النمو عند مرحل���ة الطفولة املبكرة. 
وكش���فت الدراس���ة كذل���ك أن 56% 
من خب���راء الرعاي���ة الصحية الذين 
شملتهم الدراسة في الشرق األوسط 
ال يؤمن���ون ب���أن األطف���ال ميكن أن 
يحصلوا على مقدار أكبر مما ينبغي 
من بعض املكون���ات الغذائية. وإلى 
جانب ذل���ك، يعتقد خب���راء الرعاية 
الصحية في الش���رق األوس���ط بأن 
أولي���اء أمور األطفال ليس���ت لديهم 
املعلوم���ات الغذائي���ة الكافي���ة عن 
الس���ليمة والنمو. وشملت  التغذية 
الش���رق  التي أجريت في  الدراس���ة 
األوس���ط أكث���ر من 500 أم يعش���ن 
في دول مجلس التع���اون اخلليجي 
ودول املشرق، وكان من أهم النتائج 
التي توصلت لها الدراسة أن غالبية 
األمه���ات اللوات���ي لديه���ن أكثر من 
الطف���ل يؤثر ذلك  ش���خص لرعاية 
س���لبيا على النظام الغذائي اليومي 
للطف���ل. وش���هدت منطقة الش���رق 
األوسط منذ عام 1990 تراجعا كبيرا 
ال���وزن بني األطفال،  في احصائيات 
حيث تش���ير احصائي���ات عام 2010 
إلى أن عدد األطفال الذين وزنهم أقل 
من الوزن املثالي قد انخفض بنسبة 
37 % في مصر وبنسبة أكثر من 60 
% ف���ي اململكة العربية الس���عودية، 
ولكن لسوء احلظ ارتفع عدد األطفال 
الذي���ن يعانون م���ن زي���ادة الوزن 
بنس���بة 40 % في مصر وبنسبة 48 
% ف���ي اململكة العربية الس���عودية 

خال الفترة نفسها«.

السعيدي: الكويت سباقة في التصدي للتدخني
ص����در القانون رقم 15 لس����نة 
1995 في شأن مكافحة التدخني 
والذي يحظر التدخني في االماكن 
العامة ويحظر على العاملني في 
مح����الت االغذية التدخني اثناء 
اعداد االطعمة او املشروبات التي 
تقدم للزبائن كما يحظر القانون 
التدخني اثناء قيادة السيارة أو 
اي وسيلة ضمن وسائل النقل 

العام واخلاص. 
واضافت السعيدي ان القانون 
حظ����ر الدعاي����ة واالعالن عن 
السجاير وانواع التبغ ومشتقاته 
او تقدمي السجاير  وحظر بيع 
التبغ ومش����تقاته ملن  وانواع 
يقل عمره عن واحد وعشرين 

عاما.
حنان عبدالمعبود  ٭

حذرت مديرة ادارة الصحة 
العامة د.فاطمة الس����عيدي من 
التدخني والشيش����ة  اض����رار 
التب����غ على الصحة  وتعاطي 
الى مس����ؤولية  العامة منبهة 
ارتف����اع معدالت  التدخني عن 
الوف����اة واالصاب����ة والوفيات 
باالم����راض املزمنة واخلطيرة 
)مثل ام����راض القلب واالوعية 
الدموية وامراض اجلهاز التنفسي 

املزمنة والسرطان بأنوعه(. 
وقال����ت ف����ي تصري����ح لها 
مبناسبة االحتفال باليوم العاملي 
الكويت  ان  التدخ����ني  ملكافحة 
تعتبر من الدول الس����باقة في 
حماية الصحة العامة عن طريق 
التش����ريعات للتصدي  اصدار 
د.فاطمة السعيديللتدخني ومكافحة التبغ حيث 

»إيكويت« تواصل حملة »خلك طبيعي« في مجمع 360

احلجيالن: بكتيريا آي اتش أي سي تنتج عن استخدام 
مياه الصرف في ري النبات والغسل اجليد ال يزيلها

تفعي����ال حلملتها املجتمعية 
الشاملة للتوعية بأمراض السكري 
»خلك طبيعي« بالتعاون مع وزارة 
الصحة، أقامت ش����ركة ايكويت 
للبتروكيماويات يومها املفتوح 
الثاني في مجمع 360 ضمن عدة 
انشطة، والذي تضمن قيام فريق 
»شركة ايكويت« والطاقم الطبي 
التابع ل����وزارة الصحة بتوفير 
فحوصات طبية لقياس مستويات 
سكر الدم وضغط الدم في جناح 

احلملة.
ومن جانبه أكد الوكيل املساعد 
لشؤون الصحة العامة د.يوسف 
النصف خالل حضوره باجلناح، 
ان التع����اون ما ب����ني البرنامج 
الوطني ملكافحة الس����كر التابع 
لوزارة الصحة وشركة ايكويت 
يدل عل����ى أهمية التكامل ما بني 
القطاعني احلكومي واخلاص نظرا 
النتشار داء السكر في جميع فئات 
الكويتي بنسب كبيرة  املجتمع 
جدا، مما يدعو إلى ضرورة تضافر 
اجلهود للحد من انتشار املرض، 
مشيرا الى أن األنشطة امليدانية 
إحدى أهم وسائل الوصول إلى 
أفراد املجتمع في أماكن جتمعهم 
حيث يت����م بفحص جميع فئات 
املجتمع وتقدمي النصح لهم حول 
هذا امل����رض وخطورته وكيفية 
التحكم به. ومن جهته صرح نائب 
رئيس شركة ايكويت للشؤون 

ان ه����ذه احلمل����ة ه����ي احلملة 
الصحية التوعوية الرابعة التي 
تقوم ش����ركة ايكويت بإطالقها 
ايكويت  منذ تأس����يس برنامج 
للمسؤولية املجتمعية في سنة 
2005 الذي ساهم في العديد من 
التوعوية والتعليمية  االنشطة 
واملهنية«. ومن جانبها اشارت 
العائلة بوزارة  استشاري طب 
الصحة د.هدى الدويس����ان الى 
فحص حوالي 600 حالة في مجمع 
360، مبينة أنه مت اكتشاف 33 
حالة جديدة مصابة بالسكر و62 
حالة جدي����دة لضغط الدم ومت 
حتويلهم إلى مستوصفات وزارة 
الصحة، وأيضا مت اكتشاف 36 
حالة سكر غير منتظم و28 حالة 
ضغط غير منتظم ومت التعامل 
معه����م وحتويلهم إل����ى املراكز 

الصحية التابعة لها.
وم����ن اجلدي����ر بالذك����ر أن 
حملة »خلك طبيعي« تنتش����ر 
الكبرى  التجارية  في املجمعات 
في الكويت حيث ستقيم يومها 
املفت����وح الثالث ي����وم اجلمعة 
القادم في سوق شرق من الساعة 
الساعة  إلى  العاش����رة صباحا 
الثامنة مساء لتقدمي الفحوصات 
الطبية املجانية لهم وتزويدهم 
بالنصائح األساس����ية لتفادي 

مرض السكري والتحكم به.
حنان عبدالمعبود  ٭

كيفية احملافظة على أس����لوب 
معيشة صحي وسليم.

وقال آل بن علي: »تعتبر هذه 
امتدادا جلهود ش����ركة  احلملة 
املتواصلة في س����بيل  ايكويت 
مشاركة النجاح مع جميع شرائح 
املجتمع الكويتي من خالل تبني 
وإطالق العديد من املبادرات ذات 
العالقة باملسؤولية املجتمعية 
للمؤسسات الساعية إلى تكريس 
مفاهيم التنمية املستدامة وذلك 
بالتعاون والتنسيق مع العديد 
العام����ة واخلاصة  من اجلهات 
الكويت، حيث  داخل وخ����ارج 

الفنية ورئيس فريق »ايكويت« 
للمسؤولية املجتمعية محمد آل 
بن علي، بأن حملة »خلك طبيعي« 
تنتشر للتوعية مبرض السكري 
في أهم مجمعات الكويت والعديد 
الديوانيات عبر احملافظات  من 
لدق ناقوس اخلطر لينبه على 
ضرورة الفحص الدوري لسكر 
الدم وضغط ال����دم، إضافة إلى 
تناول الغذاء الصحي وممارسة 
الرياضية بانتظام،  األنش����طة 
ولهذا فان أطباء احلملة يقومون 
بتزويد جميع من يتم فحصهم 
الالزمة عن  الطبية  باإلرشادات 

د.يوسف النصف متوسطا القائمني على احلملة  )محمد ماهر(

املهندي لـ »األنباء«: 
الوفد الكندي قلل 

نسبة ابتعاث مرضى 
السرطان للخارج

»كان«: على النواب 
تفعيل قانون التدخني 

حملاربة السرطان

الكويتيات ثالثًا بني 
دول اخلليج في 
اإلصابة بسرطان 

الثدي بـ 46.6 لكل 
مائة ألف نسمة

معدل اإلصابة 
بسرطان القولون 
واملستقيم 15.2 

للذكور و12.6 لإلناث

على خلفية االعالن بأملانيا 
عن ارتفاع عدد ضحايا البكتيريا 
املعوية )اي اتش اي سي( في 
املاني���ا الى 10 اش���خاص، أكد 
استشاري ورئيس قسم األمراض 
الباطنية في مستشفى األمراض 
أن  السارية د.غامن احلجيالن 
مش���كلة بكتيريا اي اتش اي 
سي املعوية أنها تتواجد داخل 
الفاكهة واخلضروات وليست 
على س���طحها، وحتى غسلها 
ل���ن يزيل  بامل���اء والصابون 
البكتيريا عنها. واشار الى أن 

البكتيريا واجلراثيم للتشعب 
داخ���ل النبتة وه���ي في طور 

النمو. 
وأوض���ح أن االصابة بهذه 
الى اس���هال  البكتيريا تؤدي 
مع���وي »دس���نتاريا« نزيف 
دموي، وفي بع���ض احلاالت 
الى فشل كلوي وموت  تؤدي 
االنس���ان. ولفت الى ضرورة 
االنتب���اه الى أي عوارض لهذا 
املرض من قبل أفراد املجتمع، 

وكذلك األطباء.
حنان عبدالمعبود  ٭

احلل يكمن في اتالف أي فاكهة 
تكون مستوردة من هذه البلدان، 
ونوه الى أنه عندما كان في كندا 
ع���ام 2005، واجهت احلكومة 
هن���اك نفس املش���كلة، والتي 
كانت صعوبتها تكمن في كون 
النبتة، سواء  البكتيريا داخل 

خس أو سبانخ أو خيار. 
وبني أن السبب في اصابة 
اخلض���روات أو الفواكه بهذه 
اجلرثومة يعود الى أن املزارع 
يستخدم مياه الصرف الصحي 
لري النباتات عنده مما يجعل  د.غامن احلجيالن

جلسة اليوم
علمت »األنباء« من مصادر صحية مطلعة ان جلسة اليوم مبجلس 

األمة واخلاصة مبناقشة موضوع مرض السرطان سيحضرها 
كل من الوكيل املساعد لشؤون اخلدمات الطبية املساندة بوزارة 

الصحة د.قيس الدويري، ومدير مركز حسني مكي جمعة د.أحمد 
العوضي، ونائب املدير د.شهاب املهندي، باالضافة الى بعض 

قياديي الوزارة.
وأضافت املصادر: »سيقومون بشرح مفصل لكل ما يتعلق عن 

مرض السرطان، وأسباب تفشيه، باالضافة الى نسبة ابتعاثه 
للخارج، وتقدمي التقارير واالحصائيات التي تخص املرض«.


