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أكد مدير مركز حسني مكي اجلمعة للجراحات التخصصية د.احمد العوضي أن نسبة الوفاة بسبب مرض السرطان في الكويت بلغت 28%، مبينا في الوقت نفسه 

أنه ليس هناك أي انتشار للمرض في البالد.  وشدد خالل حوار خاص مع »األنباء« على أنه ال توجد أي ضغوطات على املركز وجلنة العالج في اخلارج البتعاث مرضى 

السرطان من عدمه، مشيرا إلى أنه يتم إرسال احلاالت التي تستحق وإعطاء كل ذي حق حقه. ولفت إلى أن هناك 3373 حالة مت إرسالها للعالج في اخلارج منذ عام 2002 

حتى ابريل 2011 من املصابني مبرض السرطان التي لم يتوافر عالجها في البالد، مؤكدا في الوقت نفسه وجود 6 خطط مستقبلية ملكافحة مرض السرطان.

واشار الى انه ال يوجد أي مرضى يتلقون العالج الكيماوي في املمرات، موضحا أن اإلشاعة سالح ذو حدين، ولدينا 54 سريرا ولسنا بحاجة لوضع املرضى 

في املمرات واألجنحة. وفي تفاصيل احلوار:

د.أحمد العوضي لـ »األنباء«: 28% نسبة الوفاة بالسرطان
حدثنا عن آخر تطورات 

مركز حسني مكي 
اجلمعة؟

٭ لدينا 6 مبان وخالل العامني 
املاضيني أعدنا ربط املباني مع 
إع���ادة تأهيل  بعضها ولدينا 
ف���ي املبنى اإلش���عاعي القدمي 
اجلناح األول والثاني وتأهيل 
العيادات وسيتم افتتاح مختبر 
جديد، باإلضافة الى املختبرات 
التي ستكون في مركز يعقوب 
بهبهاني اجلديد، كما أنه مضى 
علينا 6 شهور على التعاقد مع 
مستش���فى األميرة مارغريت 
اكبر  من تورنت���و وهو م���ن 
املستشفيات على مستوى أميركا 
الشمالية، حيث متت 6 زيارات 
متفرقة شملت عمليات وعيادات 
ومالحظة املرضى، واملشاركة في 
جلنة العالج باخلارج، وحضور 
عيادة اليوم الواحد وهو توجه 
جديد بدأنا تطبيقه وهو موجود 
ف���ي أوروبا، حي���ث تتم رؤية 
املريض من جمي���ع نواحيه، 
وهي جراحة وباطنية وعالج 
كيماوي وإشعاعي وقسم األشعة 
واملختبرات وتتم مناقشتها بيوم 

واحد.

الكوادر الطبية

كم عدد الكوادر الطبية 
في املركز؟ وحدثنا عن 

السعة السريرية في 
املركز؟ وكم بلغ عدد 

املراجعني للمركز خالل 
العام املاضي؟

٭ مجموع عدد العاملني في مركز 
حسني مكي اجلمعة بلغ 1019 منهم 
122 طبيبا و485 من أفراد الهيئة 
التمريضية، و175 من الفنيني، 
و237 إداريا، أما بالنسبة للسعة 
السريرية احلالية فقد وصلت 
إلى 346 س���ريرا، وبالنس���بة 
للخطة املستقبلية فهناك توجه 
لزيادتها إلى 975 في عام 2014، 
املراجعني  أما بالنس���بة لعدد 
للمرك���ز خالل الع���ام املاضي 
فقد بلغ إجمالي عدد املترددين 
على العيادات اخلارجية للمركز 
52025 مراجعا منهم 2711 مراجعا 
جديدا، وبالنسبة حلركة دخول 
املرضى للمستشفى فقد بلع عدد 
املراجعني الذين دخلوا املستشفى 
3822 مريضا، ومت إجراء 1308 
عمليات وإجراءات تشخيصية 

للمرضى خالل 2010.

الجودة

ما تقييم مستوى جودة 
الرعاية الصحية مبركز 

حسني مكي اجلمعة 
باملقارنة باملستويات 

واملعايير العاملية؟ وهل 
يتم تقييم األداء واجلودة 
باملركز بصورة مستمرة؟

٭ منذ أسبوع قام 15 رئيس قسم 
في مستشفى األميرة مارغريت 
مع رئيس���هم التنفيذي ببداية 
تطبي���ق معايي���ر العاملية في 
أمان وس���المة املرضى وكذلك 
أمان وسالمة الرعاية الصحية 
األولية داخل املستشفيات وهو 
بتطبيق نظام اجلودة والسالمة 
في العمل داخل املستشفى بحيث 
يكون املستش���فى محيط أمن 
وس���ليم للمريض وللعاملني 
فيه، حيث نطمح الى أن نكون 
من اوائل املستشفيات واملراكز 
الصحي���ة ف���ي وزارة الصحة 
لتطبيق ه���ذه املعايير، ونحن 
نسعى مع هذا الفريق لتطبيق 
هذه املعايير، حيث كانت هناك 
مناقشة مستفيضة ومحاضرات 
جلميع العاملني في املركز، ومدة 
التطبيق حتى لو كانت طويلة 
ولكن نحن نسير على قدم وساق 
لتطبيقها ومن أولوياتي رفع 
املعايي���ر وتطبيقها في مركز 

حسني مكي اجلمعة.

التوصيات

ماذا عن توصيات أعضاء 
مجلس األمة بشأن مرض 

السرطان؟
٭ مت االجتماع مع وزير الصحة 
د.هالل الساير تفعيال للتوصيات 
التي اقرها مجلس األمة املوقر 
الس���رطان  بخصوص مرض 
بحضور وزير الصحة ووكيل 
الوزارة وفريق العمل املسؤول 
التوصيات،  بتفعيل ومتابعة 
الس���اير  حيث أوصى د.هالل 
مبتابعته���ا مباش���رة، ونحن 
قمنا بأخذ هذه التوصيات على 
محمل اجلد، وسنسعى لتطبيقها 
والعمل على إرضاء املواطنني، 

انتشاره؟ فهل توجد 
دراسات في الكويت بهذا 

اخلصوص؟
انتش���ار السرطان  ٭ أسباب 
في الكويت منها السمنة حيث 
ان معدل انتشارها في الكويت 
42%، وقلة احلركة البدنية أيضا 
حيث بلغ معدلها 65%، باإلضافة 
إلى معدل تناول اخلضراوات 
والفواكه حيث ان 81% يأكلون أقل 
من 5 حصص في اليوم وهذا من 
أسباب انتشار السرطان، عالوة 
على التدخني الذي يبلغ معدله 
في الكويت 24%، وهذا إجابة على 
مسببات مرض السرطان، وقام 
وزير الصحة د.هالل الس���اير 
بذكرها أثناء جلسة مجلس األمة، 
وبالنسبة لتلوث البيئة، فنؤكد 
أن التلوث يحتاج إلى دراسات، 
حيث ممكن أن يكون التدخني 
جزءا م���ن التلوث الذي يؤدي 
الرئة، ونسعى  إلى س���رطان 
إلى وجود دراس���ات بالتعاون 
مع مستشفى األميرة مارغريت 
الكويت وكلية الطب  وجامعة 
الفحوصات وحتليلها  إلجراء 

ملعرفة مدى التلوث. 

ضغوطات

سمعنا عن ضغوطات 
على اللجنة اخلاصة 

بالعالج في اخلارج في 
املستشفى البتعاث حاالت 

عالج السرطان؟
٭ ليس هناك أي تعليمات من 
اللجنة  أي كان بالضغط على 
العليا املوجودة في مركز حسني 
مكي اجلمعة بابتعاث احلاالت 
أو كتاب���ة »العالج  من عدمه، 
متوافر بالبالد«، بل ان بعض 
احلاالت التي يرى األطباء أنها 
تس���تحق السفر يتم ابتعاثها، 
واللجنة عادل���ة وال توجد أي 
ضغوطات، والكل على مسطرة 
واحدة، وال مجال للضغوطات 

في اللجان.

تأخير التشخيص

ماذا عن تأخير تشخيص 
احلالة في املركز؟

وسنبدأ مبتابعة التوصيات وهذا 
اكبر دليل على اهتمام الوزارة 

بهذا املوضوع.

انتشار السرطان

يقولون ان احلياة 

احلديثة قد أدت الى 
انتشار مرض السرطان 
وان هناك بعض العوامل 

مثل التدخني وتلوث 
البيئة والقلق والتوتر 

والتي لها دور في 

٭ التشخيص في مركز حسني 
مكي اجلمعة يعتمد على مختبر 
دراسة األنسجة واخلاليا، وفعال 
النتيجة حتى على مس���توى 
العال���م حتتاج م���ن 3 إلى 10 
النتيجة، ألن هذه  أيام لتظهر 
الفحوصات دقيقة إلثبات احلالة 
والورم ونوعيته، ونحن نحاول 
أن منش���ي على خطى »درهم 
وقاية خي���ر من قنطار عالج« 
عن طريق اكتشاف املرض وعمل 
فحوصات والتوعية بالتعاون 
مع جمعيات النفع العام في هذا 

املجال.

هناك اتهامات لكم بأن 
بعض مرضى السرطان 

الذين يرسلون للعالج في 
اخلارج يعودون متوفني 

نتيجة إرسالهم للعالج 
متأخرين؟ فما تفسيرك 

لهذا املوضوع؟
٭ عند لقائي مع الرئيس واملدير 
الطبي ملستش���فى غوس���تاف 
دوس���ي في فرنس���ا وهو من 
اعرق املستشفيات في فرنسا، 
حيث كان منزعجا من ارس���ال 
املرض���ى للعالج ف���ي املرحلة 
الرابع���ة والذي���ن يحتاجون 
لعالج تلطيف���ي، حيث كانت 
نصيحتهم بأن هؤالء املرضى 
يجب أال يرسلوا، حيث ان تطور 
املرض يعتمد على نوعيته وسن 
انتشار املرض  املريض ومدى 

في اجلسم.

مريض في كل بيت

ماذا عن وجود مريض 
سرطان في كل بيت.. 

على حسب تصريحات 
أعضاء مجلس األمة بهذا 

اخلصوص؟
٭ وجود املرض في كل بيت أو 
زيارته لكل بيت أو في املجتمع 
ليس بس���بب انتشار املرض، 
والسرطان ليس ظاهرة لكنه 
موضوع مهم، ووجود السرطان 
ف���ي كل بيت بس���بب العالج 
الفعال له���ذا املرض مما جعل 
عمر املرضى يطول، حيث في 

إعداد: عبد الكريم العبداهلل

ال ضغوطات على املركز  البتعاث 
مرضى السرطان  من عدمه

ال يوجد مرضى يتلقون العالج 
باملمرات.. واإلشاعة سالح ذو حدين

الكويت الدولة الوحيدة في العالم 
التي تقدم العالج املجاني للمرضى 
بالسرطان  غير الكويتيني بالتعاون 

مع منظمات املجتمع املدني

العالج الفعال ملرضى السرطان يطيل 
أعمار املرضى.. وليس انتشارًا للمرض 

ألن اإلحصائيات »ال تكذب«

حاالت السرطان املسجلة للكويتيني من عام 2000-2009 حسب احملافظة
النسبةعدد احلاالتاحملافظةعدد السكان

28%2084العاصمة111.8911
25%1861حولي222.901
22%1638الفروانية189.809
10%744األحمدي207.284
9%670اجلهراء234.357
4%298مبارك الكبير133.763
1%75غير مبني130.126

1%73دول خليجية671

النسب املئوية حلاالت السرطان اجلديدة للكويتيني املسجلة من عام 2002 إلى 2009
النسبةحاالت السرطانالسنةعدد السكان الكويتيني

884.5502002695%0.08
913.5002003707%0.08
942.8922004658%0.07
973.2862005797%0.08

1.008.0902006827%0.08
1.038.5982007772%0.07
1.087.5522008837%0.08
1.118.9112009889%0.08

ظهور من 7 الى 8 حاالت سرطان جديدة سنويا لكل 10.000 من املواطنني وذلك من عام 2002 الى 2009

)سعود سالم( د.أحمد العوضي مدير مركز حسني مكي اجلمعة للجراحات التخصصية 

د.أحمد العوضي يتحدث للزميل عبدالكرمي العبداهلل

تلسكوب

MERCI
٭ لنصرة عبدالعزيز وإميان احمد وخالدة املشعان 
وطالل الشمري من مكتب الوكيل املساعد لشؤون 

اخلدمات الطبية املساندة في وزارة الصحة على تفانيهم 
في العمل، وحسن استقبالهم للمراجعني، وباقة ورد 

إهداء من »األنباء« لكم.
٭ لرئيس مركز مناحي العصيمي د.ضحية العنزي، 

ورئيس مركز العارضية الشمالي د.سلوى التراب على 
حسن تعاملهم مع املراجعني، والقيام بأنفسهم بتقدمي 
اخلدمة لهم، وباقة ورد حلوة إهداء من »األنباء« لكم.

٭ رئيس قسم الكلى في مركز اخلزام لغسيل 
الكلى في مستشفى العدان د.رمي أسد على أسلوبها 
الرائع وطيبتها في التعامل مع املرضى، وزرع األمل 

واالبتسامة على وجوههم، وباقة ورد مقدمه من 
»األنباء«.

مناشدة

عني »األنباء«

ناشد عدد من املرضى واملراجعني من خالل »األنباء« وزير 
الصحة د.هالل الساير القيام بجوالت فجائية في املراكز 
الصحية لعالج حاالت اخللل في دوامات املوظفني خاصة 

»الكتبة« الذين يقومون بوضع عامل النظافة مكانهم لتوزيع 
األرقام على املراجعني.

أصدر مستشفى األميري تعميما يتضمن قيام جميع 
العاملني في جميع األقسام بالتوقيع الساعة 8 صباحا بعد 

قيامهم بالتبصيم إلثبات وجودهم، مما يفرض عليهم 
التزامني، ونعتقد أن البصمة كافية ومعتمدة من قبل ديوان 

اخلدمة املدنية.

د.أحمد العوضي يشرح ل� »األنباء« مشروع املركز اجلديد

جولة تفقدية لسير العمل في املركز

6 خطط مستقبلية 
ملكافحة السرطان
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تطبيقها قريب���ا بالتعاون مع 
الفريق، وهو ما مت تطبيقه في 
مستشفى مبارك واجلهراء واتى 

ثماره هناك.

3 أيام

هناك تأخير للمواعيد 
في مركز حسني مكي 

اجلمعة، ما ردكم؟
٭ ليس هن���اك أي تأخير في 
املواعيد في مركز حسني مكي 
اجلمعة، حيث تتم رؤية املريض 
من يوم إلى 3 أيام في العيادات 

اخلارجية للحاالت اجلديدة.

ما اجلديد لتطوير العمل 
في املركز؟ وكيف 

يستفيد املراجعون 
ويشعرون بفائدة 

وجدوى من استقدام 
الفرق الطبية األجنبية 

للمشاركة في تقدمي 
الرعاية الصحية باملركز؟

٭ هناك استفادة مباشرة وغير 
مباشرة، واالستفادة املباشرة عن 
طريق فحصهم وإجراء العمليات، 
واملساهمة في تشخيصهم في 
قسم األش���عة واألنسجة وفي 
إلى  جميع أقس���ام املستشفى 
جان���ب مش���اركتهم في جلنة 
العالج باخلارج، أما االستفادة 
غير املباش���رة فهي عن طريق 
الطبي  الكادر  تدريب وتطوير 
من األطباء من خالل الزيارات 
املتك���ررة، ووضع سياس���ات 

وبرتوكوالت جديدة.

هل يوجد لديكم 
إحصائيات دقيقة عن 

أنواع السرطان األكثر 
انتشارا في الكويت 
سواء بني الكويتيني 

وغير الكويتيني.. وبني 
النساء والرجال؟ وما آخر 

اإلحصائيات املوجودة 
لديكم؟ وهل السرطان 

في الكويت أكثر انتشارا 
منه في اخلليج؟

٭ بلغ ع���دد املصابني مبرض 
السرطان 7444 من الكويتيني 

هو سرطان الثدي حيث بلغ عدد 
املصابني به من النس���اء 1566 
ويليه القولون واملس���تقيم ب� 
747، ثم الغدد اللمفاوية ب� 551، 
وس���رطان الدم ب�491، والغدة 

الدرقية 427، والرئة 383.

العالج بالخارج

كم عدد احلاالت التي مت 
ابتعاثها للخارج للعالج 

من مرض السرطان؟
٭ في احلاالت غير املستعجلة 

من 2000 إلى 2009 منهم 3169 
ذكورا و4275 إناثا، أما بالنسبة 
لغير الكويتيني فقد بلغ عددهم 
7577 منهم 4025 ذكورا و3552 

إناثا.

األكثر انتشارا

ما أكثر أنواع السرطان 
انتشارا بني الكويتيني؟

الع���ام 2000  ٭ إحصائي���ات 
إلى 2009 بينت أن أكثر أنواع 
السرطان انتشارا بني الكويتيني 

الفترات السابقة كان السرطان 
إذا أصاب املريض فيكون عمره 
قصير كعامني على سبيل املثال، 
مثلما كان يصيب سرطان الثدي 
املرأة فخالل عامني تتم وفاتها، 
ولكن بتواف���ر العالج املتطور 
فيطول عمر املريض، وهذا ما مت 
التعليق عليه من أعضاء مجلس 
األمة وهو وجود مريض سرطان 
في كل بيت، ولكن نؤكد أنه ليس 
بسبب انتش���اره ولكن بسبب 
العالج الفعال الذي يطيل العمر 
االفتراضي للمريض، واألعمار 
بيد املولى عز وجل، ولذلك نرى 
األعمار تصل إلى 80 عاما على 
عكس الفت���رة املاضية التي ال 
يستطيع املريض الوصول إلى 
50 عام���ا، وكله بفضل العالج 
امل���رض، ورؤية  املتطور لهذا 
الن���اس الذين يعيش���ون بهذا 
املجتم���ع ويعانون من مرض 
الس���رطان بأعمار طويلة بأنه 
انتش���ار للمرض تعتبر رؤية 
خاطئة، واإلحصائيات املوجودة 

لدينا ال تكذب.

هناك اتهامات أيضا من 
أعضاء مجلس األمة 

بزيادة حاالت انتشار 
الوباء في البالد بنسبة 

كبيرة؟ ما تفسيرك؟
٭ يعتبر معدل اإلصابة مبرض 
السرطان بالكويت في احلدود 
الطبيعية وأقل من املعدل العاملي 
واالنتشار في الوقت احلالي ليس 
زيادة بل دخول األجهزة احلديثة 
وطريقة االكتشاف السريعة، 
وتط���ور اخلدم���ات الصحية، 
والتش���خيص املبكر حلاالت 
السرطان، والعالج الفعال وزيادة 
متوسط األعمار، باإلضافة إلى 
دقة تسجيل احلاالت في مكتب 
سجل السرطان أدت إلى اكتشاف 
حاالت جديدة، وأنا أدعم فكرة 
إنش���اء مركز لألبحاث، والذي 
سيكون في الس���نوات املقبلة 
بالتعاون مع مستشفى األميرة 
مارغريت وجامعة الكويت وكلية 
الطب، ولكن قبل ذلك سنقوم 
بتحليل ودراسة األبحاث احلالية 
لالستخالص منها، ونحن نؤكد 
الوقائي س���يكون  أن اجلانب 

شعار املرحلة املقبلة لنا.

أزمة ثقة

ماذا عن وجود أزمة 
ثقة بني املواطن ووزارة 

الصحة؟
٭ نعم، ألن املسؤولية مسؤولية 
وزارة الصح���ة، وه���ي أيضا 
مشتركة ومس���ؤولية ثقافة، 
ولذلك نح���ن نتعاون مع أكبر 
وأفضل املركز العاملية للوصول 
إلى تغيير الثقافة وزيادة الثقة 
بني املواط���ن والصحة، وجزء 
من الثقافة هو معرفة أيضا أن 
مرض الس���رطان من األمراض 
املستعصية والصعبة، وليس 
مرضا عاديا، لذلك يكون العالج 
واملعاناة به تطول، ونحن نؤكد 
أيضا أنها معاناة أسرة، ونحن 
وفرنا في املركز جميع س���بل 
الراح���ة للمرضى منها توزيع 
الوجبات اخلفيفة على املراجعني 
في العيادات اخلارجية لتقليل 
فت���رة انتظاره���م والتخفيف 
عنه���م، باإلضافة إلى التعاون 

مع منظمات املجتمع املدني.

الملف االلكتروني

إلى أين وصل مشروع 
امللف االلكتروني 

للمرضى في مركز حسني 
مكي اجلمعة؟ وهل 

لديكم خطة مستقبلية 
إلنشاء موقع للمركز 

على الشبكة العنكبوتية؟ 
ومتى يستطيع املراجع 
أن يتواصل مع الطبيب 

املعالج عن طريق 
االنترنت خصوصا 

أننا في عصر احلكومة 
االلكترونية؟ وهل ميكن 
اخذ مواعيد عن طريق 

االنترنت؟
٭ تفعيل نظام امللف االلكتروني 
من أفضل الس���بل التي نسعى 
الكندي في  الفري���ق  إليها مع 
املرك���ز والذي س���يمثل نقلة 
نوعية للمريض من خالل وجود 
ملف صحي والكتروني وذلك 
لتس���ريع اإلجراءات، حيث ال 
يضطر املريض لسحب ملفه، 
وس���رعة الوصول إلى نتيجة 
عن القيام بالتحاليل والوصفات 
الطبية وكل هذه األمور سيتم 

تعقد جلنة أس���بوعية في كل 
يوم ثالث���اء بحض���ور مدير 
املستشفى أو نائبه، وعضوية 
رؤساء األقسام الطبية العالجية 
املعالج،  الرئيس���ية والطبيب 
ومت النظ���ر في 868 حالة غير 
مستعجلة ومنها حاالت متكررة، 
أما بالنسبة للحاالت املستعجلة، 
فتعقد اللجنة في اليوم نفسه 
وتطبع وترسل فورا للعالج في 
اخلارج، حيث ان عدد احلاالت 
الت���ي مت إيفاده���ا للعالج في 
اخلارج خ���الل 2010 بلغ 204 
حاالت أما في العام احلالي فمنذ 
بدايته إلى 30 ابريل مت إرسال 
18 حالة إلى العالج في اخلارج، 
ومجموع عدد احلاالت التي مت 
ابتعاثها م���ن 2002 إلى ابريل 
2011 بلغ 3373، ونقوم من خالل 
جلان العالج باخلارج املنعقدة 
ضم االستشاريني الكنديني في 
حال تواجدهم واألخذ برأيهم في 
عالج حاالت السرطان واملناقشة 
فيما بيننا وبينهم للوصول إلى 
أفضل الط���رق لعالج املرضى 
سواء داخل أو خارج الكويت، 
الن طريقة العالج تتم عن طريق 
بروتوكوالت عاملي���ة، بحيث 
الكيماوي  الع���الج  هل يفضل 
ثم اجلراح���ي، أم اجلراحي ثم 
أو اإلشعاعي وعلى  الكيماوي 
حسب من خالل مناقشات علمية 

تتم بني الفريقني.

6 خطط

هل هناك خطة مستقبلية 
ملكافحة السرطان؟

٭ لدينا 6 خطط مس����تقبلية 
ملكافحة السرطان، أوال اخلطة 
الوقائية وهي اخلطة الوطنية 
الس����رطان، واللجنة  ملكافحة 
املبكر عن  الوطنية للكش����ف 
الثدي لتنفيذ اخلطة  سرطان 
من خالل ربط 6 مستشفيات 
عامة مع 6 مراكز في الرعاية 
الصحية األولية »مركز في كل 
منطقة صحية« باإلضافة إلى 
املسح الصحي والكشف املبكر 
عن سرطان البروستاتا وغيرها، 
أما الثانية فهي العالجية عن 
إع����ادة وتأهيل وربط  طريق 
املباني الصحية التابعة ملركز 
الكويت ملكافحة السرطان مع 
بعضها البعض، وافتتاح مركز 
يعق����وب بهبهاني للمختبرات 
وزراعة النخاع في أوائل 2012، 
ومشروع مركز الكويت ملكافحة 
الس����رطان اجلديد بسعة 600 
الطبية  التجهيزات  سرير مع 
ف����ي كل التخصصات الطبية، 
والثالثة خطة حتديث األجهزة 
الطبي����ة، أم����ا الرابع����ة فهي 
خطة اس����تقدام الفرق الطبية 
املتخصصة كم����ا يحدث اآلن 
مع الفريق الكندي ومستشفى 
األميرة مارغريت، واخلامسة 
هي اخلط����ة التلطيفي����ة، أما 
األخيرة فهي التعاون الوثيق 

مع منظمات املجتمع املدني. 

المركز الجديد

مشروع املركز اجلديد؟ 
هل من املمكن إعطاءنا 

معلومات عنه؟ وعن 
البرنامج الزمني لتنفيذه؟ 
وماذا عن مشكلة مواقف 

السيارات في املركز؟
٭ تبلغ مساحة املركز اجلديد 
حوالي 20.000 متر مربع وبسعة 
600 سرير، ويحتوي على قسم 
احلوادث، و22 جناحا متخصصا 
بس���عة 524 س���ريرا للعالج 
الكيماوي واإلشعاعي واجلراحة 
إلى 4  الدم باإلضافة  وأمراض 
أجنحة للعناية املركزة »باطني 
30 سريرا � جراحي 30 سريرا � 
جناح التنفس 15 سريرا � عناية 

فائقة 15 سريرا«. 
وقسم العالج الكيماوي اليوم 
يتكون من 48 كرس���يا للعالج 
و48 س���ريرا للعالج وأجهزة 
وغ���رف للفحوصات اليومية، 
أما قسم العالج باألشعة فيتكون 
من 13 جهازا متخصصا، وقسم 
اجلراحة يحتوي على 13 غرفة 
عمليات حديث���ة، عالوة على 
مرك���ز للعي���ادات اخلارجية 
بعدد 72 عيادة، وقسم أجهزة 
تشخيصية متكامل 25 جهازا في 
مختلف التخصصات و14 جهازا 
ومختبرات خاصة وملحقاتها 
في قسم الطب النووي، ومختبر 
مركزي متكامل وقسم للعالج 
الطبيع���ي، وصيدلية مركزية 
وجناح لألطب���اء اخلفارة 26 

سريرا.

بني الكويتيني ومعدالت انتشاره في احلدود الطبيعية

بدأنا في تطبيق معايير اجلودة 
وسالمة املرضى باملركز

محافظة العاصمة األعلى 
في اإلصابات مبرض السرطان

السرطان ليس ظاهرة.. 
لكنه موضوع مهم

األجهزة احلديثة ساهمت 
في االكتشاف السريع للمرض

700 إصابة للكويتيني بالسرطان 
سنويًا ونسعى لتقليلها

املواعيد في العيادات اخلارجية 
من يوم إلى 3 أيام

حاالت السرطان املسجلة من عام 2000 ـ 2009 حسب اجلنسية والنوع
املجموعغير كويتيكويتي

7.4447.57715.021عدد احلاالت
3.1694.0257.194ذكر
4.2753.5527.827أنثى

مجموع احلاالت للكويتيني خالل 10 سنوات: 7.444 حالة 42.6% ذكور 57.4% إناث

حاالت السرطان املسجلة للكويتيني من عام 2000 ـ 2009 حسب أماكن السرطان الشائعة
7.444عدد احلاالت

النسبةالعددأماكن السرطان الشائعة
21.0%1566سرطان الثدي

10.0%747القولون واملستقيم
7.4%551الغدد الليمفاوية

6.6%491سرطان الدم
5.7%427الغدة الدرقية

5.1%383الرئة

مركز حسني مكي اجلمعة
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جولة »األنباء« مع د.أحمد العوضي في األجنحة واملمرات تؤكد عدم وجود حاالت تتلقى العالج في املمرات

مقتطفات

%50

عدم انتشار

أجمل اللحظات

700 حالة سنويًا

عالج مجاني

زرع األمل

احلياة والوفاة

2084 حالة

شكر

املدير اإلنسان

إشاعة

عدد حاالت مرضى السرطان التي مت إيفادها للعالج باخلارج

السنة
2009200720052003ابريل 2011 20102008200620042002

العدد

أكد د.احمد العوضي ان 50% من مرضى السرطان 
ميكن شفاؤهم عن طريق استخدام الطرق العالجية 

احلديثة، مشيرا إلى أن املرحلة القادمة ستشهد املزيد 
من االهتمام للوقاية واالكتشاف املبكر للسرطان من 

خالل عيادات تخصصية جلميع املناطق الصحية 
تباعا، الفتا في نفس الوقت إلي تطبيق استراتيجية 
منظمة الصحة العاملية للوقاية والتصدي للسرطان.

شدد د.العوضي على عدم انتشار املرض من سنة 74 
إلى اآلن، وهو بدرجة بني 8 و9 حاالت لكل 10 آالف 
من السكان، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن النسبة 

لم تزد على ذلك، الفتا أيضا إلى أنه ليس هناك 
اختالف في اإلحصائيات قبل وبعد االحتالل.

ذكر د.العوضي انه ال ينسى عمله في مستشفى اجلهراء، 
ويكن ألهل اجلهراء كل احلب والتقدير أثناء وجوده 
معهم كمدير ملستشفى اجلهراء ملدة 5 سنوات وهي 

تعتبر من أجمل اللحظات في حياته أثناء وجوده هناك.

كشف د.العوضي عن معدل اإلصابة مبرض السرطان 
للكويتيني، حيث بلغ 700 حالة في السنة، مؤكدا أنه 

سيتم السعي لتقليل هذا العدد، ومبقارنته مع السنوات 
من 2002 إلى 2010 جند أن هذا الرقم ال يزيد.

بني د.العوضي أن الكويت هي الدولة الوحيدة في 
العالم التي تقوم بعالج غير الكويتي مجانا، وذلك 

بالتعاون مع منظمات املجتمع املدني واملبرات لتوفير 
دواء اجلرعة الواحدة والتي يصل سعرها بني 1000 

دينار و7000 دينار.

قال د.العوضي: هناك محاضرات للدعم االيجابي وزرع 
روح األمل لدى مرضى السرطان بالتعاون مع منظمات 
املجتمع املدني وجمعيات النفع العام، ونحن ندعم هذا 

التوجه ونحضر احملاضرات ونؤيدها.

كشف د.العوضي عن 28% نسبة حاالت الوفاة 
مبرض السرطان في الكويت حسب إحصائيات 

2000 إلى 2009، مبينا في الوقت نفسه أن نسبة 
مرضى السرطان الذين مازالوا على قيد احلياة 

بلغت %72.

أعلن د. العوضي أن أعلى عدد في نسبة اإلصابة مبرض 
السرطان حسب إحصائية 2000 إلى 2009 كانت في 

محافظة العاصمة ب� 2084 إصابة.

شكر د.احمد العوضي أعضاء مجلس األمة على 
الطرح الراقي من خالل جلسة االربعاء، وهذا يدل 
على اهتمامهم باألمور الصحية، ورعاية وحتسني 

اجلودة، واالهتمام مبرضانا ونقدر توصياتهم من خالل 
االهتمام بالتشخيص وتوفير سبل الكرامة واالبتسامة 

للمرضى.

خالل جولة »األنباء« مع د.أحمد العوضي في 
املستشفى كشفت اجلانب اإلنساني له من خالل 

مالطفته للمرضى وسؤالهم عن حاجتهم وخدمتهم، 
وليست مجاملة من »األنباء« ولكن الشعور 
اإلنساني بداخلة يجعلنا فعال نلقبه باملدير 

»اإلنسان«.

أوضح د.العوضي أنه ال يوجد مريض في املراكز 
التابعة ملركز الكويت ملكافحة السرطان يتلقى العالج 

في املمرات، وقد يكون هذا سابقا، ولكن ال يوجد حاليا، 
ونشكر أعضاء مجلس األمة على اهتمامهم ولكن رمبا 

تكون هذه اإلشاعة نقلت إليهم باخلطأ، وأعتقد إنكم 
يا جريدة »األنباء« قمتم بجولة في جميع املمرات 

ولم جتدوا شيئا، وأعتقد أن زيارتكم مفاجئة ولم يتم 
الترتيب لها، ولدينا 54 سريرا ولسنا بحاجة لوضع 

املرضى في املمرات واألجنحة، وتوفير كل سبل الراحة 
للمرضى، ودائما تعتبر اإلشاعة سالحا ذا حدين.

وزير الصحة أوصى 
بتفعيل توصيات 

أعضاء مجلس األمة 
بشأن مكافحة مرض 

السرطان


