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بوعركي: »الماموجرام« فحص ذاتي يكشف سرطان الثدي مبكرًا
العوضي : الرضاعـة الطبيعية وتجنّب السمنة يحدان من اإلصابة

النادي الديبلوماسي و»لجنة حياة لرعاية مرضى السرطان« في لقاء توعوي 

)محمد ماهر(

)أنور الكندري(د.حنان ابوالغيط خالل حديثها عن سرطان عنق الرحم

أبوالغيط: 365 إصابة و24 حالة وفاة سنويًا جراء 
اإلصابة بسرطان عنق الرحم في الكويت

حنان عبدالمعبود
اكدت اخصائية امراض النس���اء والتوليد د.حنان 
ابوالغيط ان العلم توصل مؤخرا الى حماية النساء 
عبر التطعيم ضد س���رطان عنق الرحم ما يعتبر من 
االجنازات املبهرة في مجال االورام، واالورام النسائية 
حتدي���دا، حيث ميكن اعتبار هذا التطعيم للتقليل او 
منع االصابة بسرطان عنق الرحم، اصبح من املمكن 
ف���ي الوقت الراهن، نظرا الن جميع النس���اء عرضة 

للخطر طوال حياتهما.
وتابعت بانه ميكن اآلن للفتيات من 10 س���نوات 
حتى 55 س���نة حماية انفس���هن، فاللق���اح ضد هذا 

 النوع من الس���رطان بات متوافرا له���ن اآلن، حيث
يعطى على 3 جرعات خالل فترة تصل مدتها س���تة 

اشهر.
واجلدير بالذكر ان اللقاح يتوافر في املستشفيات 
واملراكز املتخصصة اخلاصة فقط، وال توجد أي اضرار 
جانبية له س���وى ارتفاع طفيف في احلرارة يكاد ال 
يذكر، مؤكدة ضرورة اجراء فحص دوري لعنق الرحم 
»مسحة عنق الرحم« من قبل الطبيب االخصائي بشكل 
دوري مس���تمر حيث ان التغيرات غالبا ال تعطى اي 

اعراض اطالقا.
وأش���ارت الى ان ثمة 365 حالة اورام سنويا في 

الكويت ويتوفى س���نويا من سرطان عنق الرحم 24 
حالة في الكويت.

واشارت الى ان احصائية 2007 حلاالت الوفاة بني 
النساء من السرطان حول العالم قد بينت ان سرطان 
الثدي تسبب في وفاة 464.000، سرطان الرئة 376.000 
وس���رطان عنق الرحم 309.000، مؤكدة ان النس���اء 
يعانني من س���رطان عنق الرحم في كل بلدان العالم، 
علما بان هذا النوع من الس���رطان يقتل كل دقيقتني 
امرأة في العالم، مشيرة الى انه حتدث حوالي 500.000 
اصابة جديدة بس���رطان عنق الرحم كل عام، يتوفى 

منها حوالي 270.000 حالة.

حنان عبدالمعبود
أقام النادي الديبلوماس����ي الدولي 
التابع لوزارة اخلارجية لقاء توعويا 
حول سرطان الثدي بالتعاون مع جلنة 
حياة لرعاية مرضى السرطان، حضره 
كل من رئيسة جلنة حياة لرعاية مرضى 
السرطان الشيخة أوراد اجلابر، وحرم 
نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
الرئيسة الفخرية للنادي الديبلوماسي 
الشيخة فريال الدعيج، ورئيسة النادي 
الديبلوماسي الش����يخة هنوف البدر. 
وحشد كبير من سيدات املجتمع وسيدات 
السلك الديبلوماسي. وألقت الرئيسة 
الفخرية للنادي الشيخة فريال الدعيج 
كلمة رحب����ت فيها باحلضور وأعربت 
عن شعورها بالفخر باستضافة النادي 
لألطباء وقال����ت »أخص بالذكر االبنة 
الشيخة هنوف رئيس����ة النادي على 
املتميزة والعمل على اجناح  جهودها 
هذا الصرح الكويتي املميز لكونه يجمع 
بني س����يدات املجتمع وسيدات السلك 
الديبلوماس����ي، كما أتوجه بالش����كر 
للس����يدة رقية القطامي، على تبنيها 
حلملة التوعية لهذا املرض، وكذلك الذين 
أوعزوا لنا باقامة هذا اللقاء الستصافة 
املختصني الطالع العضوات على أهمية 

الفحص املبكر«. 
وأدارت اللقاء عض����و جلنة حياة 
لرعاية مرضى السرطان وممثلة شركة 
روش د. لبيبة متي����م، وبدأت الكلمة 
الكيماوي مبركز  العالج  استش����ارية 
حسني مكي جمعة د. شفيقة العوضي 
حيث ذكرت أن الفحص الذاتي للثدي 
ضرورة يجب أن حترص عليها كل امرأة، 
وقالت »من الضروري مبكان أن تهتم 
املرأة مبسألة الفحص الذاتي نظرا لكونه 
ميثل اكتشافا وان لم يكن مبكرا جدا، 
اال أنه ف����ي بدايته يعتبر قابال للعالج 
بنس����ب مرتفعة، فان اكتشفته املرأة 
وحجمه سنتيمتر واحد أو اثنان، فهذا 
يعد أفضل من أن يكون حجمه أضعاف 
ذلك مما يعني تكاثره، فحني يكون حجم 
الورم يتراوح بني اثنني الى خمس����ة 
سنتيمترات فانه يكون باملرحلة الثانية 
مما يعد نوعا ما مبكرا وممكن الوصول 
به للشفاء، وعن معاجلة سرطان الثدي 
قالت د. العوضي انه يعتمد على املرحلة 
التي تأتي فيها املريضة وتطلب العالج، 
فاذا ما كان املرض منتشرا فقد يستفيد 
بالعالج فقط 20% ممن يتلقون العالج، 
ولكن العالج في املراحل املبكرة تتراوح 

نسبة الشفاء بني 90 و%95.

وذكرت أن هناك بعض العوامل التي 
حتد من خطورة االصابة ومنها اإلرضاع 
الطبيعي إذ أكد علماء بريطانيون أن 
الرضاعة الطبيعية حتد من خطر إصابة 
النساء بس���رطان الثدي. حيث كلما 
أرضعت النس���اء أطفالهن مدة أطول 
متتعن بق���در أكبر م���ن احلماية من 
الدراسات  الثدي. وتابعت  أن  سرطان 
تؤكد أن النساء الالئي يرضعن أطفالهن 
ملدة س���تة اش���هر إضافية بوسعهن 
تقليل خطر اإلصابة بسرطان الثدي 
من 6% إل���ى 6.3%. كما أن طول فترة 
الرضاعة الطبيعية وإجناب املزيد من 
األطفال يح���دان من معدالت اإلصابة 
بس���رطان الثدي. وكذلك التقليل من 
أكل الدهون. وجتنب السمنة، واإلكثار 
من أكل أطعمة األلياف واإلكثار من أكل 
الفواكه واخلضار، ومراجعة الطبيب 
عند ظهور أي عوارض مرضية على 

الثدي، والفحص الدوري للثدي.

أطعمة خاصة

كما أكد بعض خب����راء التغذية أن 
هناك بعض األطعمة من شأنها محاربة 
سرطان الثدي والوقاية منه، نذكر منها 
على سبيل املثال: الطماطم أو عصيرها، 
الدراس����ات بني  حيث ربط����ت بعض 
انخفاض مستوى سرطان الثدي لدى 
النساء الالتي يدخل الليكوبني في قائمة 
طعامهن وڤيتامني »د«، حتصل املرأه 
على هذا الڤيتامني من أشعة الشمس 
عند التعرض لها قليال أو أن الطبيب 
أحيانا يصف لها أقراصا عند احلاجة، 
والشاي األخضر بأنواعه مفيد جدا في 
هذا املجال ومنتج����ات الصويا رائعة 

أيضا في هذا املجال.
 من جانبها، أكدت رئيس����ة قس����م 
األشعة مبركز حسني مكي جمعة د.خالدة 
بوعركي أن الوقاية من املرض حتتاج 
الثديني باس����تمرار وذلك  الى مراقبة 
بإجراء فحص ذاتي كل ش����هر، وكذلك 
عمل الفحص بجهاز املاموجرام، حيث 
انه يشخص اإلصابة قبل سنة من ظهور 
الورم، وبالتالي قد حتصل املرأة على 
ش����فاء تام دون احلاجة الس����تئصال 
الثدي بالكام����ل، وينصح بإجراء هذا 
الكشف في س����ن 35 سنة، ويكرر كل 
عامني بعد سن األربعني ثم سنويا بعد 

سن اخلمسني.
 وعن أعراض سرطان الثدي قالت 
بوعركي: »كتلة بالثدي« وتكون ظاهرة 
ومحسوسة في 90% من احلاالت، وتتميز 

هذه الكتلة بكونها عادة مفردة، في أحد 
الثديني، يابسة، وغير منتظمة ومتداخلة 
في أنس����جة الثدي، غير مؤملة وغير 
متحركة إضافة الى إفرازات عضوية من 
احللمة، وهي ثاني عالمة شائعة لسرطان 
الثدي، إذ ان أي إفرازات من احللمة فوق 
سن اخلمسني يعتبر مقدمة للسرطان 

أكثر من كونها حالة حميدة.
واضافت: كما أن هناك مظاهر أخرى 
للمرض مثل تغيرات باجللد وتضخم 
بالعقد الليمفاوي����ة اإلبطية، ومظاهر 
االنتش����ار املوضعي املتق����دم، وهناك 
آفات حميدة تش����ابه س����رطان الثدي 
مثل كتل في الث����دي كاألورام الليفية 
أو الته����اب الغ����دد الليمفاوية والكتل 
االلتهابي����ة املتبقي����ة، التنخر الدهني 
إفرازات  املرضي واألكياس املختلطة، 
من احللمة مثل تلك الناجتة عن االلتهاب، 
تغيرات اجللد أو احللمة »في األمراض 
االلتهابية«، كما يصحب هذه األعراض 
فقدان في الشهية وانخفاض في الوزن 
 وآالم في مناطق مختلفة من اجلس����م.
التالية  وكأطباء نوصي باخلط����وات 
لالس����تقصاء والكشف املبكر: الكشف 
الذاتي الشهري لكل النساء فوق سن 
العشرين، يجب أن يجرى هذا الفحص 
عند النساء قبل سن اليأس بعد نهاية 
الدورة الطمثية بخمسة أيام، كما يجب 
على النساء بعد سن اليأس أن يقمن بهذا 
الفحص في نفس اليوم شهريا، الفحص 
السريري: يجرى للنساء بني سن )20 - 
40 سنة( كل 3 سنوات، ويجرى سنويا 

للنساء فوق سن األربعني.
تصوير الث����دي: حيث ان تصوير 
الثدي للنساء من عمر 35 الى 39 سنة 
من األمور املهمة ويعتبر فحصا مرجعيا 
للمتابعة فيما بعد، ويجرى كل 1 � 2 سنة 
للنس����اء بني 40 و49 سنة، كما يجرى 

سنويا للنساء فوق سن اخلمسني.
 وبينت بوعرك����ي أنه من املهم أن 
نذك����ر بأن ما يزيد على 80% من أورام 
الثدي ليست س����رطانية، فقسم منها 
على س����بيل املثال ليس����ت إال أكياسا 
مليئة بسائل ميكن إزالته بإدخال حقنة 
وس����حبه إلى اخلارج، وإذا كان الورم 
إزالته بعملية جراحية  خبيثا فيمكن 
بسيطة والتخلص منه نهائيا. وقسم 
من هذه األورام قد ال يش����كل أي خطر 
يذكر رغ����م أن الطبيب يحبذ الفحص 
املس����تمر ملثل هذه احلاالت، وإذا ثبت 
أن الورم خبيث يتعني إجراء املزيد من 

الفحوصات املختبرية

حنان عبدالمعبود
صرحت رئيسة وحدة التشخيص اإلكلينيكي للثدي في مستشفى الصباح ومسؤولة حملة »ألجلك 
س���يدتي« د.نور الهدى كرماني، بأن بعض النائبات س���يقمن اليوم اخلميس الساعة الثانية والنصف 
بزيارة لوحدة التش���خيص االكلينيكي للثدي، وس���يقمن بعمل فحص في مبنى الباطنية مبستشفى 

الصباح وذلك تشجيعا منهن حلملة الجلك سيدتي »الكشف املبكر ينقذ احلياة«.

نائبات يزرن وحدة الفحص اإلكلينيكي تشجيعًا لـ »ألجلك سيدتي«

الشيخة فريال الدعيج تشكر جهود التوعية بسرطان الثديالشيخة هنوف البدر ود.لبيبة متيم

حرم السفير املصري تتابع محاور اللقاءترحيب بالشيخة فريال الدعيج

الشيخة هنوف البدر ونادية بوشعرمتابعة من احلاضرات

الشيخة فريال الدعيج والسفيرة األميركية في مقدمة احلاضراتد.شفيقة العوضي ود.لبيبة متيم ود.خالدة بوعركي خالل اللقاء التوعوي في النادي الديبلوماسي


