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الشيخة شريفة اجلاسم تفتتح مركز الكشف املبكر عن سرطان الثدي

(أسامة أبوعطية)

الشيخة شريفة اجلاسم مع املشاركني في افتتاح املركز

حتت رعاية وحضور حرم ولي العهد الشيخة شريفة اجلاسم

جلنة «حياة» تفتتح مع «الصحة» مركز الكشف املبكر لسرطان الثدي
حتت رعاية حرم ولي العهد
الشيخة شريفة اجلاسم مت افتتاح
مركز الكشف املبكر عن سرطان
الثدي بتبرع جلنة «حياة» املنبثقة
من مبرة رقية القطامي في مركز
عبداهلل يوسف العبدالهادي.
وأكدت رئيسة جلنة حياة ليلى
الغامن على أن هدف املبرة تقدمي
خدمات للمجتمع الكويتي تطمح
الى تعزيز الوعي الصحي لدى
املواطنني واملقيمني ،حيث يعتبر
مركز حياة للكش���ف املبكر عن
س���رطان الثدي باكورة أعمالنا،
أملني ان يك���ون انطالقة ملراكز
مماثلة منتشرة في انحاء مناطق
ومحافظات الكويت لتقدمي خدمة
الكش���ف املبكر لتدارك عواقب
اإلصابة بسرطان الثدي.
وأشارت الى مشاركة عدد من
اجلهات اخليرية وأهل اخلير في
التبرع لصالح املركز ومن بينهم
بدر السلطان لتبرعه بأجهزة قراءة
األشعة وتنفيذ األعمال الداخلية
للمركز ،وعماد السمحان لتنفيذ
االعمال الداخلية والديكور ،وعمر
الغامن ممث�ل�ا بصناعات الغامن
متبرع���ا باالث���اث ،الفتة الى ان
املركز يساهم في الكشف املبكر
عن السرطان في املراحل األولى
للمرض التي ال يتجاوز فيها حجم

الغامن :افتتاح
املركز انطالقة
ملراكز مماثلة
في مناطق
ومحافظات البالد
د.العبدالهادي:
مناقصات لتجهيز
املراكز األخرى
د.ليلى الغامن تطلع الشيخة شريفة اجلاسم على جهاز الكشف عن سرطان الثدي

الورم نصف س���نتيمتر بخالف
السابق حيث يتم اكتشاف املرض
في املرحلة الثالثة أو الرابعة.
ولفتت الى ان اجهزة الكشف
املبكر مت استخدامها في فرنسا
وبريطاني���ا منذ فت���رة ،حيث
اكتش���فت احلكومات ان تكلفة
الكشف املبكر اقل بكثير من عالج
السرطان ،متمنية في نفس الوقت

ان يكون املرك���ز بداية النطالق
مراكز أخرى في الكويت ،السيما
ان س���رطان الثدي اصبح ميثل
املرتبة األولى لسرطانات النساء
وسرطان القولون في الكويت.
من جهته ،أك���د وكيل وزارة
الصح���ة د.ابراهيم العبدالهادي
ان افتتاح هذا املركز يكشف مدى
التعاون بني احلكومة ومؤسسات

معدل إصابة األطفال في الكويت بالسرطان أقل من املعدل العاملي

علي لـ «األنباء» :فتح خدمة زراعة النخاع لألطفال فور
اكتمال البنية التحتية في مستشفى البنك الوطني

أعرب رئيس قسم امراض الدم
والسرطان لالطفال د.علي مال
علي ،عن امتنانه لوزير الصحة
د .عل����ي العبي����دي النه جعل
مستشفى البنك الوطني المراض
سرطان الدم واالورام السرطانية
لالطفال من اوائل اهتماماته ،حيث
كانت زيارته من اوائل الزيارات
التي قام بها للمستشفيات ،مشيرا
الى ان هناك الكثير من التغييرات
التي حدثت ان����ه عقب الزيارة
بي����وم او يومني ،منه����ا اصدار
الوزير قرار خاص بتسهيل عمل
اللجان التخصصية التي تنفذ
مبستشفى البنك الوطني ،مشددا
على ان تكون قراراتها نهائية،
بدون املرور على اللجنة العليا
للعالج باخلارج ،وهذا يس����هل
الكثير من اجلهد والوقت ،ويسرع
من اجناز االم����ور على االهالي
واملرضى الذين يحتاجون الى
السفر للخارج.
وق����ال مال علي في تصريح
خاص لـ «األنباء»« ،لقد وعدنا
الوزير بتذليل جميع العقبات
التي نواجهها س����واء في جانب
نق����ص ال����كادر ،او االجهزة او
االدوي����ة ،كما وعدن����ا بتذليل
العقبات مقابل ان نفتح خدمات
جديدة لالطفال ،كذلك حصلنا
على وعد آخر من الوزارة بفتح
خدمة زراعة النخاع لالطفال في
مستشفى البنك الوطني ،لتكون
متاحة كما هو احلال بالنس����بة
خلدمة زراعة النخاع للبالغني في

د.علي مال علي

مركز الكويت ملكافحة السرطان،
حيث نعمل عليه����ا في الوقت
احلالي وقد وعد الوزير بتذليل
العقبات كافة.
وأض����اف «أن عملية زراعة
النخاع تت����م في الوقت احلالي
خ����ارج الكويت ،حي����ث نقوم
بابتعاث االطفال الذين يحتاجون
الى الزراعة الى خارج الكويت،
ولكن مبشيئة اهلل مبجرد امتام
البنية االساسية لهذا العمل سنبدأ
فورا في اج����راء هذه العمليات
هنا ،مشيرا الى ان العمل يجري
حاليا على االنتهاء من االجراءات
الرسمية اخلاصة به وفي طور
اخذ املوافقات من اجلهات املعنية
باالمر ،والذي كانت بدايته موافقة
مجلس الوزراء بقبول التبرع من
بنك الكويت الوطني والذي تبلغ
قيمته  4ماليني دينار.
وعن التغييرات التي جرت
باملستش����فى بعد زيارة الوزير
اوضح ان العمل جار لنقل وحدة
الطب التطوري الى اجلناح االول،
وسيتم تأهيل الدور الثاني ،حيث
اجلناح الثالث والرابع ،لتصبح
ل����ـ «االنكولوج����ي» االورام
الس����رطانية لالطفال ،وزراعة
النخاع لالطف����ال .موضحا ان
هذه ستكون املرحلة االنتقالية
حتى يت����م االنته����اء من مبنى
«االكستنش����ن» املزمع انشاؤه
مالصقا للمبنى احلالي.
وعن مدى احلاجة لهذا املبنى
اجلديد مع التوسعة اجلارية قال

د.مال عل����ي «اننا مازلنا نحتاج
الى مكان اوسع لتقدمي خدمات
افضل ،مضيفا «ان التأهيل في
الدور الثاني من املمكن ان يوفر
للمرضى  5او  6غرف  ،اال ان هذا
العدد ال يكفي االطفال املرضى
بامراض االورام السرطانية الننا
نستقبل جميع االورام السرطانية
في الكويت ،والتي يضاف اليها
 42حالة جديدة تقريبا كل عام،
باالضافة الى احلاالت املوجودة
والتي تتابع باس����تمرار .وعن
االحصائيات اخلاصة باصابة
االطف���ال بأمراض الس���رطان
اوضح ان نسبة االصابة تعد
قليلة قياسا بالنسب العاملية،
وق���ال «عام  2011كان لدينا 42
حالة اورام سرطانية لالطفال،
و 48حالة سرطان دم لالطفال،
ليكون املجموع  90حالة والتي
ان مت تقسيمها على عدد السكان
وهم  3ماليني فسيكون  30حالة
في كل مليون في العام بينما
مبختلف دول العالم تبلغ النسبة
في اميركا وكندا وبريطانيا نحو
 140الى  150حالة في العام ،وقد
يكون هناك  10حاالت سنويا ال
ميرون علينا ويتوجهون للعالج
باخلارج على حساب اسرهم،
ومع هذا مازلنا اقل من النسبة
العاملية بف���ارق كبير ،ومعدل
السرطان في تزايد بشكل عاملي
اال انه كأرق���ام نحن منثل اقل
النسب العاملية.
٭ ٭حنان عبدالمعبود

تتراوح بني  200و 400دينار على حسب املؤهل الدراسي

زيادة مكافآت املمرضني «البدون» من طاولة «الصحة» إلى «الديوان»
رفعت وزارة الصحة زيادة
مكاف���آت املمرض�ي�ن من فئة
املقيمني بصورة غير قانونية
(الب���دون) الى ديوان اخلدمة
املدنية العتماده���ا في أقرب
وقت ،حيث تت���راوح الزيادة
بني  200و 400دينار حس���ب
املؤهل الدراسي.
وذك���رت مص���ادر صحية
مطلعة في تصريح خاص لـ
«األنب���اء» ان وزارة الصحة

رفعته���ا بعد دراس���تها جيدا
بع���د موافقة دي���وان اخلدمة
املدنية املبدئي���ة على اعتماد
الزيادات ليتم رفعها الى الديوان
العتمادها ،مشيرة في الوقت
نفسه الى ان الزيادة تتراوح
حلاملي البكالوريوس من هذه
الفئة بني  300و 400دينار.
وبينت املصادر انه بالنسبة
حلملة دبل���وم التمريض فإن
الزي���ادة املرفوعة م���ن قبل

الصحة لهم تتراوح بني 250
و 350دين���ارا ،اما بالنس���بة
حلامل���ي ثانوية «التمريض»
فالزيادة تتراوح بني  230و330
دينارا.
ولفتت املصادر الى ان وزارة
الصحة تهدف الى مساواة هذه
الفئة من العاملني في س���لك
التمري���ض بغي���ر الكويتيني
وشاغلي العقد الثاني ،وذلك
لتش���جيعهم على العمل من

خ�ل�ال صرف ه���ذه الزيادات
لهم ،موضحة ان الزيادات على
طاولة «الديوان» وهي بانتظار
اعتمادها في أقرب وقت.
اجلدير بالذكر ان «األنباء»
كان���ت قد انفردت ف���ي أعداد
سابقة بنش���ر زيادة مكافآت
املمرضني البدون كل حس���ب
مؤهله الدراسي.
٭٭عبدالكريم العبداهلل

جولة في أروقة املركز

املجتمع املدني للتكاتف في افتتاح
مثل هذا املركز الذي يساعد على
فحص فئة هامة عاملة في املجتمع
وهي النساء.
وقال :املشاركة متت من خالل
التعاون م���ع املبرة التي اهتمت
بالفحص املبكر لسرطان الثدي عن
طريق التبرع بتجهيز هذا املركز
من التجهيز الطبي واألثاث ،الفتا

الى ان هذا املبنى لوزارة الصحة
التي س���وف تتكفل بتش���غيله
وتوفي���ر الفنيني مع اس���تمرار
البرنامج ،معتبرا تدشني املشروع
كبداية إلنشاء مركز مماثل في كل
محافظة لعمل خطة وفقا لالتفاقية
املزمع ابرامها مع احدى اجلامعات
االميركية لتدريب القطاعات الفنية
لتش���غيل اجهزة الفحص املبكر

للسرطان.
وذك���ر ان هن���اك مناقصات
لتجهيز املراكز األخرى مطروحة،
إذ اكتمل املش���روع على الورق
اآلن ،وهو موج���ود على أرض
الواقع والتنفيذ من حيث توافر
اماكن املراكز في املناطق الصحية
املختلفة.
ومن جانبه ،أكد اختصاصي

طب العائلة ف���ي مركز عبداهلل
العبدالهادي د.مش���عل السعيد
ان افتت���اح املركز يعتبر اضافة
جديدة وادخال خدمة فريدة من
نوعها في الش���رق األوسط في
الرعاية االولية خصوصا في مركز
عبداهلل عبدالهادي ،الفتا الى ان
هذا املركز يخدم س���كان منطقة
العاصمة الصحية.

