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د. روال: التوعية الصحية ليست بحاجة إلى سن قوانين وتشريعات

نورالهـدى: الكتشـاف التغيرات السـرطانية يجب أن تكون المـرأة فوق الـ 40

أجرت فحص الكشف المبكر لسرطان الثدي ضمن حملة »ألجلك سيدتي«

)هاني الشمري(د.روال ود.نور الهدى كرماني مع املشاركني في الوحدة

)محمد ماهر( د.نور الهدى وشيخة النصف ولولوة املال مع فريق العمل في احلملة

د.دشتي متحدثة للصحافينيد.روال دشتي داخل وحدة التشخيص االكلينيكي للثدي 

التغيرات السرطانية ويمكنها 
زي���ارة المركز في مستش���فى 
الصباح من 8 صباحا حتى 8 

مساء.
وقالت كرماني ان النشاطات 
التشجيعية والتوعوية مستمرة 
حتى 28 الجاري ويمكن للسيدات 
التوجه الى رك���ن الحملة في 
مجم���ع األڤني���وز لتس���جيل 

اسمائهن الجراء الفحص.
ورفضت كرماني الكشف عن 
عدد اللوات���ي اجرين الفحص 
حتى االن قائلة: انها ستتركها 
مفاجأة في نهاية الحملة »حتى 

ال يحسدونا«.

رندى مرعي
»التوعي���ة الصحي���ة في 
الى  المجتمع ليس���ت بحاجة 
سن وتش���ريع قوانين وذلك 
الن االهتم���ام بالصحة امر في 
غاية االهمية ويجب ان يكون 
الوعي الصحي في المقام االول«، 
كالم النائبة د.روال دشتي جاء 
عقب اجرائها فحص الكش���ف 
المبكر لس���رطان الثدي الذي 
تجريه حملة »الجلك سيدتي« 
للكشف المبكر في قسم االشعة 
االكلينيكية في قسم الباطنية � 

مستشفى الصباح.
وقالت دش���تي ان زيارتها 

حنان عبدالمعبود
أكد الوكيل املساعد للشؤون الفنية في وزارة 
الصحة د.خالد الس����هالوي ان نخبة من كبار 
العلماء واجلراحني العامليني سيقومون بإجراء 
االختبارات األولية »الشفهية« واالمتحان النهائي 
لبرنام����ج البورد الكويت����ي في طب وجراحة 
العيون وال����ذي يعادل الدكت����وراة وتخريج 
الدفع����ة االولى من أطباء العيون املنتس����بني 
لهذا البرنامج املميز للدراس����ات العليا الذي 
اس����تمر ل� 5 سنوات ويش����رف عليه وميوله 
معهد الكويت لالختصاص����ات الطبية التابع 

لوزارة الصحة.
وأشار السهالوي في كلمة له نيابة عن وزير 
الصحة د.هالل الساير في افتتاح امللتقى العلمي 
السنوي الثاني جلراحي العيون مساء أول من 
أمس الى ان هذا البرنامج يقوم بتدريب نخبة 
من األطباء واالستشاريني العاملني في مركز 
البحر للعيون فضال عن عدد من االستشاريني 
العامليني الذين مت استقدامهم على فترات إلعطاء 

دورات تدريبية ومحاض����رات في فروع طب 
وجراحة العيون.

وأوضح ان جلنة امتحانات تضم 14 أستاذا 
واس��تشاريا من الواليات املتحدة وكندا وغرب 
أوروبا والس���عودية ومصر مت تشكيلها لهذا 
الغرض، مشيرا الى ان طب وجراحة العيون 
من الفروع الطبية الدقيقة التي تهتم بها وزارة 
الصحة وتوليها اهتماما كبيرا نظرا لتزايد حاالت 
مرضى العيون نتيجة لألمراض املدنية احلديثة 

كمرض السكر وإصابات وحوادث الطرق.
وبني ان الوزارة أنشأت مركز البحر للعيون 
كمركز طبي متخصص يقدم خدماته على مدار 
الس����اعة ويقوم أطباؤه بالتشخيص وتقدمي 
العالج وإجراء العمليات التخصصية الدقيقة 
كعملي����ات املاء األبيض واملاء األزرق واحلول 
واجله����از العصب����ي البصري وط����ب عيون 

األطفال.
ولفت الى ان معهد الكويت لالختصاصات 
الطبية يحرص م����ن جهة أخرى على متابعة 

آخر تطورات البورد الكويتي في تخصصات 
الطب املختلفة والتي تعد نقلة نوعية في مجال 
تطوير املستوى املهني واألكادميي لألطباء في 
وزارة الصحة. وقال ان املعهد يقوم حاليا بإنشاء 
شب��كة معل��ومات حديثة ومتطورة داخ��له 
وربطه كذلك بجميع امل��ست��ش��فيات والبالغ 
عددها 28 مستشفى واملراكز الطبية املتخصصة 
البالغ عددها 129 مركزا مما يس����اعد على نقل 
املعلومات الطبية في جميع التخصصات لألطباء 
والفنيني في مراكز عملهم دون احلاجة للحضور 

للمعهد.
من جانبها قالت رئيسة قسم العيون في 
مركز البحر للعيون د.نادية ابل ان هذا امللتقى 
يدشن تخريج أول دفعة للبورد في طب وجراحة 
العيون أشرفت على تخريجها اياد معطاء علما 
وخلقا معبرة عن تهانيها للخريجني وشكرها 
للقائمني على هذا البرنامج وفي مقدمتهم رئيس 
البورد الكويتي للعيون د.احمد زمزم وجميع 

االطباء.

االتصال بالمريضة مباشرة، هذا 
ويتم استئ��صال الورم في حال 

وصوله الى سنتيمتر واحد.
وشددت كرماني على ضرورة 
ان يصبح الفحص جزءا من حياة 
النس���اء، مؤكدة على التمسك 
بأمل الوصول الى 3500 سيدة 
يجرين الفحص اثناء الحملة، 
ويشترط الفحص فقط ان تكون 
السيدة فوق 40 سنة الكتشاف 

يشرف على اجراء الماموغرام تم 
تدريبه في المستشفى الصحي 
الملكي البريطاني وذلك الجراء 

فحص عالي الجودة.
نتيج���ة  ارس���ال  ويت���م 
الفحوصات التي يتم اجراؤها 
المستش���فى، وتأخذ  الى هذا 
النتيجة اسبوعين لتظهر في 
حال عدم وجود اي مرض، وفي 
ح���ال اكت��ش���اف المرض يتم 

وشددت دشتي على اهمية 
التوعوية في جميع  الحمالت 
المج���االت الطبية وليس فقط 
بمجال سرطان الثدي، مشيرة 
الى ان قانون الفحص قبل الزواج 
جاء ليقي المجتمع من امراض 

عديدة قد تنتج عن اهماله.
من جانبها قالت رئيسة حملة 
»الجلك سيدتي« د.نور الهدى 
كرماني ان الطاقم الطبي الذي 

يبعدن���ا ع���ن الوقاي���ة اذ ان 
الوقاي���ة خير م���ن الف عالج 
ويجب االهتمام اكثر بالصحة 
خاصة صحة المرأة فهي عماد 

االسرة.
ونوهت دشتي بدور الحملة 
في تشجيع السيدات على اجراء 
الماموغ���رام عل���ى اال يتوقف 
الخضوع لهذا الفحص فقط اثناء 

الحملة بل على مدار السنة.

ان نخسر اي امرأة بسبب عدم 
الوعي.

فالي���وم التط���ور الطب���ي 
الثدي في  بمعالجة س���رطان 
المبكر  غاية االهمية والكشف 
يساعد ويعالج حوالي 85% من 

الحاالت المصابة.
وتابعت ان الشعب العربي 
شعب كس���ول ويهمل صحته، 
ويجب اال نس���مح للكسل بان 

للمركز واجراءها لهذا الفحص 
فيه فرحة لوالدتها التي لطالما 
حثتها على االهتمام بصحتها 

واجراء هذا الفحص.
وتوجهت دشتي الى سيدات 
الكويت���ي بع���دم  المجتم���ع 
االستس���الم للكسل ولمشاغل 
الحي���اة وان يجري���ن جميع 
الفحوص���ات لالطمئنان على 
صحتهن وذل���ك النه ال يجوز 

كرماني: الكشف المبكر يقي النساء من مضاعفات سرطان الثدي
فاطمة السعيد

أعلن���ت رئيس���ة وح���دة 
التش���خيص االكلينيك���ي في 
مستش���فى الصباح ورئيسة 
حملة »ألجلك سيدتي« د.نور 
الهدى كرمان���ي عن مجموعة 
من االنش��طة ستنظمها حملة 
»ألجلك سيدتي« خالل الفترة 
المقبلة في اط���ار االحتفاالت 
التوعية من  العالمية بش���هر 
ان  الث���دي، وقالت  س���رطان 
الى  الحملة ته���دف  انش���طة 
توصيل رسالة الى كل السيدات 
فوق سن االربعين، مؤكدة ان 
الكشف المبكر يقي المرأة من 
مضاعفات المرض والكش��ف في 
اول ظهوره يمكن من السيطرة 

عليه.
واضاف��ت كرماني: ان انارة 
مجم���ع األڤ��ن�ي���وز بال�ل��ون 
الوردي تعد مس���اندة للحملة 
كل  مس�����اندة  ورس���الت��ها 
الس��يدات في الكويت، وتأتي 
ه���ذه الخط���وة لت���أكيد دور 
التضامن االنس���اني  واهمية 
ب��ين الق�طاع الخاص والحمالت 
ال��توعوية كحملة صحة الثدي 

.2009
وأوضحت د.نور الهدى ان 
هذه الحملة بدأت اول اكتوبر 
وستس���تمر حتى 28 الجاري، 
وان هذا الحدث هو احد االنشطة 
التي تقوم بها لنش���ر رسالة 
واحدة »الكش���ف المبكر ينقذ 

الحياة«.

وذك���رت ان اللون الوردي 
يعن���ي الحياة لكل الس���يدات 
ويمثل دع���وة لهن بأال يخفن 
أو يتراجعن في عمل الفحص، 
ل���كل س���يدة ولكل  ونق���ول 
اس���رة في الكويت س��واء من 
الم��واطنات او المقيمات بأنك 
انت عماد االسرة والبد ان تهتمي 

بصحتك.
واك���دت ان عملية الفحص 
ال تس���تغرق اكث���ر من دقائق 
معدودة حت���ى تطمئن المرأة 

على صحتها.
من ناحية اخرى، اوضحت 
الثقافية  رئيس���ة الجمعي���ة 
االجتماعية النس���ائية شيخة 
النصف ان هذه حملة عالمية 
كل عام في نف���س الوقت من 
ش���هر اكتوب���ر، ون�ح���ن منذ 
ثالث س���نوات نضع للح��ملة 
التوعوي��ة العديد من الخطوات 
لكي يت���م توعية الم���رأة في 
الكويت عن طريق البروشورات 
وتنب��يه��هن للكش���ف المبكر 
التي لديها  المس��تشفيات  في 

الجهاز للكشف عليهن.
واوضح���ت النص���ف ان 
حملة التوعية هدفها التوصل 
الى اكبر عدد من الس���ي��دات 
عن طريق نشر المعلومة من 
واحدة الى االخرى وبذلك نكون 
قد وصلنا ال���ى عدد كبير من 
السيدات لحملة »ألجلك سيدتي« 
واالسراع بالفحوصات الالزمة 

والكشف مجانا.

ال���ى وزارة الصحة  انضممنا 
كجهة متطوعة، وأصبح عمل 
الجمعية والوزارة عمال مشتركا 

في هذا المشروع.
وقالت ان التوعية مهمة جدا، 
المبكر افضل من  الكشف  ألن 
االكتش���اف بعد تدهور الحالة 

من جانبها، قالت امين عام 
النس���ائية  الثقافية  الجمعية 
الم���ال:  االجتماعي���ة لول���وة 
الحملة  اننا نس���اهم مع هذه 
كمتطوع���ات، ونح���ن نعمل 
عل���ى التوعية على الكش���ف 
الثدي، واآلن  المبكر لسرطان 

المرضية.
من ناحيته���ا، قالت مديرة 
العامة بشركة  العالقات  ادارة 
زين لالتصاالت عالية العوضي 
ان الش���ركة من رعاة الحملة، 
وندعم�ها لصال���ح مجتمعنا، 
وخاص���ة ان »زين« تس���عى 

دائما للعمل لصالح المجتمع، 
وعلى س���بيل المث���ال وليس 
الحصر شركة زين في رمضان 
الماضي كان لها دور فعال لدعم 
االسر المحتاجة والتواصل مع 
المرضى وتقديم الدعم المادي 

والمعنوي.

أكدت أن إضاءة األڤنيوز باللون الوردي تدعم »ألجلك سيدتي«

وزارة العــــــــدل

اإدارة ال�ست�سارات الأ�سرية
بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف

)مركز اإ�سلح ذات البني(

ي�سرنا دعوتكم حل�سور ندوة بعنوان

�صخ�صية الزوج والزوجة 
واأثرها على الزواج

للدكتور/ مو�سى اجلوي�سر
وذلك يوم الأحد املوافق 2009/10/18م

من ال�ساعة 5.30 م�ساًء اإىل ال�ساعة 8.30 م�ساًء

وذلك مب�سرح الأمانة العامة للأوقاف
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السهالوي: علماء وجراحون عالميون يجرون
االختبارات األولية لبرنامج البورد في طب وجراحة العيون

خالل افتتاحه الملتقى العلمي السنوي الثاني لجراحي العيون نيابة عن الساير

مبزيد من احلزن والأ�سى

تنعــى عائالت

البديوي والربي�ش واحل�سون

فقيدهم الغايل املغفور له باإذن اهلل تعاىل

عن عمر يناهز 68 عامًا

وقد ووري جثمانه الرثى يوم اأم�س اجلمعة 2009/10/16
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