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د.علي املوسوي لـ «األنباء»: معدل اإلصابة 
بالسرطان في الكويت أقل من النسب العاملية

بداية، نود الوقوف على نسب 
اإلصابة بالسرطان بشكل 

عام في الكويت، وهل هي في 
املعدل العاملي؟

٭ بشكل عام وهللا احلمد نسب 
اإلصابة بشــكل عام وحسب 
إحصائيات عام ٢٠١٨ فهي أقل 
مــن املعدل العاملي. وحســب 
إحصائيــات عــام ٢٠١٨، فإن 
معدل اإلصابة حول العالم هو 
حوالي ١٨٧ إصابة لكل ١٠٠٠٠٠ 
نسمة، أما في الكويت فمعدل 
اإلصابــة هــو ١٢١ إصابة لكل 
١٠٠٠٠٠ نســمة، وهذا املعدل 
يشمل إجمالي الرجال والنساء 
وجميع أنواع السرطان تقريبا 
وهو معدل وهللا احلمد أقل من 
املعدل العاملي وأقل بكثير من 
معدالت دول أخرى مثل دول 
أوروبا الغربية ودول أميركا 
الشمالية. ولكن،  عند التركيز 
على سرطان الثدي ومقارنته 
مبعــدل اإلصابة العاملي الذي 
يبلــغ ٤٦ حالة لــكل ١٠٠٠٠٠ 
نسمة سنجد أنه في الكويت 
أعلى قليال من املعدل العاملي 
إذ يبلغ  ٥٣ حالة لكل ١٠٠٠٠٠ 
نسمة، ولكنها أيضا أقل بكثير 
مــن دول أخرى مثــل بلجيكا 
وهولندا وغيرهما والتي تبلغ 
فيها نســب اإلصابة اكثر من 
١٠٠ حالة لكل ١٠٠٠٠٠ نسمة، 
وهنا نذكر أن نسبة اإلصابة 
تزيد مع زيادة عمر اإلنســان 
ألن مرض الســرطان مرتبط 
بشــكل أو بآخــر بتقــدم عمر 
اإلنســان، فــكل ما تقــدم في 
العمــر وباألخــص بعــد عمر 
اخلمســني فإن نسبة اإلصابة 
مبرض السرطان تزيد بشكل 
ملحــوظ، كذلك التشــخيص 
املبكر ووجــود التكنولوجيا 

مختلف أنواع السرطانات 
ليس لها أسباب محددة، لكن 

هل من منط معني يساعد على 
الوقاية من اإلصابة؟

٭ نعم، بعض أنواع السرطان 
قد ال نعلم له ســببا معينا او 
محــددا ولكــن هناك أســبابا 
واضحة ألغلب أنواع السرطان 
وأكثرها انتشــارا ويأتي على 
رأســها التدخــني، فالتدخــني 
مرتبــط بنحــو ١٢ نوعــا من 
السرطان مثل سرطان املريء 
والرئة والكبــد والبنكرياس 
والقولون واملثانــة وغيرها، 
كما أن التدخني مرتبط بأكثر 
أسباب الوفاة حول العالم مثل 
اجللطــات الدماغية وأمراض 
القلب واالنسداد الرئوي املزمن، 

خدمات املركز مثل اجلراحات 
واألدويــة  التخصصيــة 
الــدم  الكيماويــة وأمــراض 
وعيادة األلم والعالج اإلشعاعي 
واملختبــرات بكل أنواعها مبا 
فيها املختبــرات املتخصصة 
مثل مختبر اجلينات واملناعة 
األشــعة  أنــواع  وجميــع 
التشخيصية والتداخلية وفي 
الطب النووي كانت مستمرة 
أثنــاء جائحة «كوفيــد ـ ١٩» 
بــل ان هناك خدمــات جديدة 
مت تقدميها وتطويرها بالرغم 
من الصعوبات الكثيرة في هذه 

الظروف االستثنائية.

هل تؤثر احلالة النفسية 
للشخص على إمكانية إصابته 

بالسرطان أو نسبة انتشار 
املرض خاصة مع زيادة 

املخاوف والقلق من اإلصابة؟
٭ ال شــك أن احلالة النفسية 
للمريض تسهم بشكل مباشر 
في إمكانية الشفاء من مرض 
السرطان، فعلى سبيل املثال 
انتشار مرض السرطان وعدم 
القــدرة على الســيطرة عليه 
قد يزيد في حال كان املريض 
يشــكو من اخلوف والشكوك 
والقلق مما قد يؤدي إلى عدم 
االلتزام باإلرشادات الصحية 
واألدوية ومواعيد املراجعة مع 
الطبيب املعالج، فهذا بشكل أو 
بآخر يزيد من فرص انتشار 
املــرض، ومن هنــا يأتي دور 
العائلــة واألصدقاء باإلضافة 
إلى قسم اخلدمة االجتماعية 
الطــب  والنفســية  وعيــادة 
النفســي فــي مركــز الكويت 
الســرطان. ولكــن  مكافحــة 
لــم يثبت إلــى اآلن أن احلالة 
النفسية تسهم في زيادة فرص 

اإلصابة بسرطان.

ما أهم العوامل التي تساعد 
املريض على جتاوز الفترات 
الصعبة خالل رحلة العالج، 
وكيف ميكن دعمه للوصول 

على محطة السالم؟
٭ ال شــك أن اإلميــان بــاهللا 
سبحانه وتعالى ثم الثقة في 

وجمع مــن اخليريني من أهل 
الكويت، أيضا الثقة في الكادر 
الطبي والدالئل العلمية املثبتة 
في التشخيص والعالج تلعب 
دورا كبيــرا مــع االبتعاد عن 
األشــياء غير املثبتــة والتي 
قد يلجأ إليهــا بعض مرضى 

السرطان.

هل ينصح بأخذ مريض 
السرطان للقاح كورونا، وملاذا؟

٭ بالنســبة للتطعيــم ضــد 
مرض «كورونا» لدى مرضى 
السرطان فالتوصيات العاملية 
تؤكد على أن مرضى السرطان 
التطعيم  يســتطيعون تلقي 
بــدون أي موانــع مــا عدا في 
حاالت اســتثنائية جدا وهي 
نفس الشــروط التي تنطبق 
على عامة الناس، على سبيل 
املثال إذا كان املريض قد أصيب 
مؤخرا مبــرض «كوفيد ـ ١٩» 
أو لديه احلساســية املفرطة. 
كذلك يجب تأخيــر التطعيم 
ملــدة ثالثة أشــهر بعد زراعة 
نخاع العظم، وعلى الرغم من 
حداثة التطعيم وعدم وجود 
أدلة كبيرة فإنها توجه من قبل 
اخلبراء يدعــم إعطاء تطعيم 
«كوفيدـ  ١٩» ملرضى السرطان 
ممن يتلقون العالج، وال شك أن 
أفراد عائلة مريض السرطان 
أيضا ينصح بأخذهم التطعيم 
لتقليل فرصة نقل هذه العدوى 
له. في  النهاية يجب على جميع 
املرضى مناقشة هذا األمر مع 
طبيبــه املعالج للوصول إلى 
أفضل قــرار لصالح املريض. 
الوقائية  بالنسبة لإلجراءات 
فهــي ال تختلف أبدا عن بقية 
الناس، ولكن ال شك فإن مرضى 
الســرطان أكثــر عرضة لهذه 

كما أن التاريخ العائلي املرتبط 
الســرطان وشــرب  بأمراض 
الكحــول والســمنة هــي من 
األسباب التي تزيد من فرص 
اإلصابــة بأمراض الســرطان 
أمــا االلتــزام  بشــكل عــام، 
بالرياضة اليومية ومنط حياة 
صحي مع أكل متزن ومتنوع 
وغنــي بالفواكــه واخلضــار 
والبعــد عــن األكل املصنــع 
وبالذات اللحوم املصنعة  فهي 
بال شك تسهم في إيجاد جسد 
صحي يقاوم مرض السرطان 
فــي حــال اإلصابة، ال ســمح 
اهللا، ويزيد من فرص النجاة 
والشفاء والتعافي بإذن اهللا.

هل أثر توقف العالج باخلارج 
في هذه الظروف على مصابي 

السرطان؟
٭ بــال شــك، وقــف العــالج 
باخلارج أثناء جائحة مرض 
«كوفيدـ  ١٩» وكذلك مع إغالق 
املطــارات للســفر فــإن أعداد 
املراجعــني زادت فــي مركــز 
الكويت ملكافحة السرطان في 
جميع األقسام، أضف إلى ذلك 
أن املستشفيات العامة توقفت 
فيها عمليات السرطان لفترة 
من الزمن، وجميع هذه العوامل 
زادت من اعداد املرضى، ولكن 
وهللا احلمد قام مركز الكويت 
الســرطان بخطوات  ملكافحة 
اســتباقية الســتيعاب هــذه 
األعداد، فعلى سبيل املثال مت 
تفعيل أدوات تقدمي اخلدمات 
الطبية «عن بعد» باستخدام 
 Tele-Medicine اإلنترنــت 
منذ بداية اجلائحة، باإلضافة 
إلــى تغيير نظام الدخول إلى 
العيــادات اخلارجية ليصبح 
بنظــام الوقت مما ســاهم في 
زيادة استيعاب أعداد املرضى 
وتقليل االزدحــام في الوقت 
نفسه، إضافة إلى أن عيادات 
الطــب األورام قامــت  قســم 
مبعاينة مرضــى أكثر بنحو 
٥٠٪ مقارنــة بالعام املاضي، 
وعيادة األلم بنحو ٢٠٪ مقارنة 
بالعــام املاضي، مــن دون أي 
ازدحام يذكر. يذكر أن جميع 

الــكادر الطبــي باإلضافة إلى 
الدعم النفســي والعائلي هي 
من أهم العوامل التي تســاعد 
املريض على جتاوز هذا املرض، 
فكثير من مرضى الســرطان 
قد يعاني من صدمة في بداية 
التشــخيص، وهنا يأتي دور 
العائلــة واألصدقاء باإلضافة 
إلــى توفيــر مركــز الكويــت 
ملكافحة السرطان خدمات الدعم 
النفسي واملادي بواسطة قسم 
اخلدمة االجتماعية والنفسية 
ومبساندة الكثير من اجلمعيات 
واملبرات املهتمة بدعم مرضى 
جمعيــة  مثــل  الســرطان، 
السدرة ومبرة الدعم اإليجابي 
وصندوق إعانة املرضى ونادي 
األمل والهالل األحمر الكويتي 

العدوى بسبب ضعف املناعة 
الذي قد يكون بســبب مرض 
السرطان أو بسبب األدوية التي 
تعالج هذا املرض. وعليه  يجب 
على مرضى السرطان االلتزام 
أكثــر باإلرشــادات الوقائيــة 
مثل لبــس الكمــام والتباعد 
االجتماعــي وتعقيــم اليدين 

واالبتعاد عن التجمعات.

هل تفيد عملية نقل جتارب 
املتعافني من السرطان املرضى 
احلاليني في تعزيز مقاومتهم 

للمرض؟
٭ ال شــك أنني أؤيد مشاركة 
املرضــى لتجاربهم فقد تكون 
مفيدة من الناحية النفســية، 
ولكــن يجــب أن تكون ضمن 
نطاق وأسلوب علمي، فما قد 
يصيب مريض قد ال يصيب آخر 
وان تشابها بالتشخيص، كذلك 
يجب االبتعاد عن الشــائعات 
والتي قد تنتشــر في وسائل 
التواصل االجتماعي بدون أي 
دليل علمي مما يؤثر على اميان 
املريض بكفاءة اخلدمات الطبية 
واألدوية ومما يقلل من فرص 

جناح عالجه.

هل من رسالة توعوية 
للمجتمع مبناسبة اليوم العاملي 

للسرطان؟
٭ رســالتي األخيرة تشــمل 
شقني: األول ان مركز الكويت 
ملكافحة الســرطان والعاملني 
فيه موجودون خلدمة املرضى 
وأقاربهــم ونبــذل قصــارى 
جهدنا  لتقدمي أفضل اخلدمات 
لهــم، والثانــي: أرجــو مــن 
اجلميع االبتعاد عن التدخني 
واملبــادرة إلى الفحص املبكر 

عن السرطان.

مدير مركز الكويت ملكافحة السرطان طالب اجلميع باتباع منط حياة صحي واالبتعاد عن التدخني لتجنب اإلصابة باملرض

(أحمد حافظ) مدير مركز الكويت ملكافحة السرطان د.علي املوسوي خالل اللقاء مع الزميلة ألني البيطار  

وتوفرها في التشخيص تزيد 
من قدرتنا على اكتشاف املرض 

مقارنة بالدول األقل تقدما.

ماذا عن معدالت الشفاء بشكل 
عام؟

٭ في دراسة نشرت بخصوص 
معــدالت التعافــي من مرض 
الســرطان فــي الكويت خالل 
الفتــرة من ٢٠٠٠ إلــى ٢٠١٣، 
الكبــد  ســرطان  أن  تبــني 
والبنكرياس والرئة هي أكثر 
أنــواع الســرطانات املرتبطة 
بضعــف في معــدل التعافي، 
في حني أن أنواعا أخرى مثل 
سرطان البروستاتا عند الرجال 
وســرطان الثدي عند النساء 
وسرطان املســتقيم هي أكثر 
أمراض السرطان تعافيا عند 
البالغني. وبشــكل عــام، فإن 
ســرطان الثدي لدى النســاء 
في املرحلة األولى وســرطان 
الرجــال  البروســتاتا عنــد 
وسرطان اخلصية  وسرطان 
الغدة الدرقية من أكثر أنواع 
السرطان تعافى بعد اإلصابة، 
وهذا بال شك دليل على أهمية 
الكشــف املبكــر عــن أمراض 
الســرطان واتباع التوصيات 
العاملية واالبتعاد عن التدخني 
وتأكيــدا علــى أهميــة برامج 
الوقايــة مثل الكشــف املبكر 
عن سرطان القولون وسرطان 
الثدي وســرطان عنق الرحم 
وهي برامج متوافرة في دولة 
الكويــت وهللا احلمــد،  فعلى 
سبيل املثال الكشف املبكر عن 
سرطان الثدي عند النساء يقلل 

نسبة الوفيات بنسبة ٢٠٪.

بحسب ما نقرأ ونتابع من 
تصريحات طبية وأبحاث أن 

في ظل ما يشهده العالم من انتشار ألمراض وڤيروسات جديدة تهدد حياة البشرية وآخرها ڤيروس كورونا الذي لم يقتصر أثره على اجلانب الصحي فقط بل امتد ليشمل اجلوانب املادية 
واالقتصادية واالجتماعية وحتى التعليمية، يبقى أن تطور العلم والطب من أهم األسباب التي تساعد اإلنسان على مواجهة مخاطر األمراض، وأن هذا التطور املستمر يسهم في إعطاء األمل لكل 
مريض في هذا العالم. ورغم أن الطب في بعض األحيان يقف حائرا أمام األسباب الرئيسية املسببة لبعض األمراض اخلطيرة كمرض السرطان بأنواعه، إال أن األطباء واخلبراء في جميع أنحاء 
العالم ال يتوانون في بذل جهود كبيرة إليجاد العالج املناسب للسرطان ومساعدة املصابني به على هزميته والتعافي منه للتمتع بصحة جيدة ألطول فترة ممكنة من حياتهم التي يستحقون أن 
يعيشوها. «األنباء»، ومبناسبة اليوم العاملي للسرطان، التقت مدير مركز الكويت ملكافحة السرطان واستشاري األمراض التنفسية والتأهيل الرئوي وأمراض النوم ونائب رئيس اجلمعية الطبية 
د.علي املوسوي الذي أوضح أن معدل اإلصابة بالسرطان في الكويت أقل من املستوى العاملي، مشيرا إلى إمكانية تلقي املصابني بهذا املرض للقاح «كورونا» ما عدا حاالت استثنائية منهم.

وتطرق اللقاء إلى جهود الكادر الطبي في مركز الكويت ملكافحة السرطان وقيامهم باتخاذ إجراءات استباقية الستقبال املرضى وعالجهم في ظل تزايد أعداد املراجعني بسبب توقف العالج 
في اخلارج خالل جائحة «كورونا». كما حتدث د.املوسوي عن الطرق السليمة للتعامل مع املرضى وتقدمي الدعم النفسي لهم لتمكينهم من جتاوز مرحلة العالج، مشيرا إلى أن جتارب املتعافني 

لها دور إيجابي في دعم املرضى إذا ما مت تقدميها بأسلوب علمي، وشدد املوسوي على ضرورة االبتعاد عن التدخني الذي يعتبر من املسببات الرئيسية للسرطان، فإلى تفاصيل اللقاء:

حوار: ألني البيطار - العالقات العامة

إجراءاتنا االستباقية مكنتنا من استيعاب تزايد أعداد املرضى بسبب توقف العالج في اخلارج خالل «كورونا»جتارب املتعافني من السرطان تسهم في دعم املصابني خالل العالج إذا ما مت تقدميها بأسلوب علمي

التاريخ العائلي مع السرطان والتدخني وشرب الكحول والسمنة من أهم مسببات اإلصابة بالسرطان

برامج الوقاية والكشف املبكر متوافرة في الكويت وهي تسهم بشكل فّعال في ارتفاع نسب التعافيمعظم حاالت السرطان ميكنها تلقي تطعيم «كورونا» وجميعهم مطالبون بالتشدد في اتباع اإلجراءات الوقائية

ملشاهدة الڤيديو

جهود كبيرة يبذلها الطاقم الطبي لتقدمي اخلدمات املتكاملة ملرضى السرطان 
في ظل الضغوط والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا


