فعاليات

مربة «حياة» وفعالياتها اخلريية
ّ
لتوعية اجملتمع

«حياة» بالتعاون مع «غالية» تطلقان حملة خريية لسرطان
الثدي حتت شعار «احلياة غالية»

�أطلقت مربة رقية عبد �لوهاب �لقطامي ل�سرطان �لثدي «حياة»
ونادي «غالية» �إحدى مبادر�ت بيت �لإ�ستثمار �لعاملي «جلوبل»
�لإجتماعية حملة «�حلياة غالية» وهي حملة �إن�سانية جلمع
�لتربعات ملر�سى �سرطان �لثدي خالل �سهر �أكتوبر �جلاري.
تهدف �حلملة �إىل توعية �ملجتمع ملخاطر �سرطان �لثدي وحثهم
على �إجر�ء �لفحو�سات �لدورية للك�سف �ملبكر و�لتي تعدّ من
�أهم �لعو�مل �لتي ت�ساعد باإجناح �لعالج.
وبالتعاون مع وز�رة �ل�سحة ممثلة مبعايل �لــوزيــر �لدكتور
هالل �ل�ساير ووكيل �لوز�رة �لدكتور �بر�هيم عبد �لهادي ،مت
�لت�سديد على برنامج �لفح�س �ملبكر ل�سرطان �لثدي بالإ�سافة
�إىل جمع �لتربعات للتكفل بعالج �أخو�تنا �ملقيمات و�للو�تي
يتعذر عليهن توفري تكاليفه و�لتي ترت�وح ما بني  20و� 25ألف
دينار كويتي.
حيث �أكدت �لدر��سات �لعلمية �أن �لتوعية تزيد من جناح عالج
�ل�سرطان بن�سبة  %50وتقلل �لإ�سابة بن�سبة  %265وتعترب
ن�سبة �لوفيات يف �لكويت �أكرب منها عامليا وذلك ب�سبب �كت�ساف
�ملر�س يف مر�حل متاأخرة نتيجة �لنق�س يف �لتوعية.
بد�أت مربة «حياة» �أن�سطتها ب�سكل غري ر�سمي يف عام 2003
�إىل �أن تاأ�س�ست ر�سميا من قبل وز�رة �ل�سوؤون �لإجتماعية و�لعمل
يف عام  2008من قبل �ل�سيدة رقية عبد �لوهاب �لقطامي/

�ل�سيدة ليلى �لغامن و�ل�سيدة مها �لغنيم خالل �ملوؤمتر �ل�سحفي
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رئي�سة �ملوؤ�س�سة و�لرئي�س �لفخري لها ،حيث عملت على
معاجلة  245مري�س حتى يومنا هذ� بتكلفة جتاوزت  3ماليني
د.ك ،حيث ت�سمنت �حلالت� :سرطان �لثدي و�سرطان �لغدد
�للمفاوية و�سرطان �لقولون و�سرطان �لدم و�لنخاع �ل�سوكي،
و�سرطان �ملعدة و�سرطان �لكلى و�سرطان �لرئة و�سرطان �لكبد
و�سرطان �لدماغ ،ومت دعم هذه �ملبادرة مبعاونات �سخية من
�أ�سحاب �لقلوب �لرحيمة.
وقررت �ملربة �لرتكيز على �سرطان �لثدي و�سرطان �لقولون من
خالل عمل �لتايل:
 �لعالج �لكيميائي �ملجاين للو�فد�ت. جمموعات دعم مر�سى �سرطان �لثدي. جمموعات �لناجني من �سرطان �لثدي. و�سع برنامج ناجح للك�سف �ملبكر عــن �سرطان �لثديلل�سيد�ت �لكويتيات.
 �سرطان �لقولون.نذكر �أن نادي «غالية» يهدف �إىل متكني ع�سو�ته من �لإملام
باملزيد من �ملعرفة يف �ملجالت �لإقت�سادية و�ملالية ويرتكز
على �لتعليم و�لتدريب وبناء �سبكة تو��سل بني �ل�سيد�ت وقطاع
�لأعمال وهو يف �لنهاية يهدف لتحقيق ر�سالة نبيلة خلدمة
�ملجتمع.
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�ل�سيدة فوزية �لعميم و�ل�سيدة مرينا حرب و�ل�سيدة ليلى �لغامن ود .لبيبة �لتميم و�ل�سيدة مها �لغنيم و�ل�سيدة هند �لناه�س

�ل�سيدة هند �لناه�س ود .لبيبة �لتميم

�ل�سيدة ليلى �لغامن
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