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اخليمس  ١٩يناير ٢٠١٧

ملا قدمته من إجنازات علمية وطبية متميزة

مؤمتر كهرباء القلب اخلليجي
كرّم د.فوزية الكندري

												
إدارة احلملة مع املكرمني واملتطوعني

(أحمد علي)

«كان» اختتمت حملتها «أنت تستحقين اهتمامنا» التي نظمتها بالتعاون مع محافظة األحمدي

العوضي :الكويت أول دولة عربية
تطبق «الفحص الذاتي» على طالبات الثانوية

أكد رئيس مجلــس إدارة
احلملــة الوطنيــة للتوعيــة
مبــرض الســرطان (كان)
د.عبدالرحمــن العوضــي أن
برنامج التوعية بسرطان الثدي
الذي أطلقته احلملة سيحقق
نتائج متميزة خالل السنوات
العشر املقبلة ويساهم في رفع
نسبة اكتشاف اإلصابة باملرض
مبكرا.
وخــال احلفــل اخلتامي
للحملــة التوعويــة الثانيــة
ملرض ســرطان الثــدي (انت
تســتحقني اهتمامنــا) التــي
نظمتها «كان» برعاية محافظ
األحمدي الشيخ فواز اخلالد
وبحضور ممثل احملافظ ،مدير
إدارة املكتــب الفنــي إبراهيم
الفودري ونائب رئيس مجلس
إدارة احلملة د.خالد الصالح
وعضوي مجلس اإلدارة ،وزير
التربية األسبق د.رشيد احلمد
ود.حصــة الشــاهني ،ومدير
إدارة العالقــات احلكوميــة
حامد اإلبراهيــم ومدير إدارة
العالقات العامة واإلعالم خالد
املال باحملافظة ،وعدد كبير من
قيادات احلملة واملختصني ،أكد
العوضي أن الهــدف من تلك
احلمــات هو نشــر التوعية
في املجتمع للحد من انتشار
أمراض السرطان.

تكرمي لراعي احلملة الشيخ فواز اخلالد يتسلمه إبراهيم الفودري

الفودري :جندد
مناشدة األخوات
والبنات واألمهات
باحلرص على
الفحص الدوري
ملواجهة املرض
مبكراً

وأوضــح العوضــي ان
الضغوط اليومية النفســية
واحلياتية التــي يعاني منها
الفــرد حتتــاج الــى احلماية
الدائمة والتوعية املســتمرة
للوقاية من االمراض املزمنة،
مشــيرا الــى ان اول حملة مت
اطالقهــا عن ســرطان الثدي
كانت فــي بريطانيا ثم قامت
(كان) بنقل الفكرة الى الكويت
لتحقق العديد من االجنازات من
خالل البرامج التوعوية التي
يتم اطالقهــا بفضل العاملني
في احلملة وجهودهم.
مــن جانبــه ،قــال مديــر
إدارة املكتــب الفنــي إبراهيم
الفــودري إن رعايــة محافظ
األحمدي الشيخ فواز اخلالد

لهذه احلملة التوعوية ،تأتي
ضمن أحد املسارات الرئيسية
للمشروع التنموي بعيد املدى
«محافظتي اجمل» الذي أطلقته
احملافظة مطلع العــام ،2015
ليشمل عدة مسارات تنموية
تتعلق بكافة املجاالت ،من بينها
اجلانبان الصحي والتوعوي.
وجدد الفودري مناشــدة
األخوات والبنــات واألمهات،
باحلرص على الفحص الدوري،
ألنه قد ثبت بالتجربة العملية،
أهمية ذلك فــي التعرف على
اإلصابة ال قــدر اهلل ،ووضع
السبل الالزمة ملواجهة املرض
مبكرا والشفاء منه بإذن اهلل
تعالى.
وأوضح أن العمل التطوعي

كان واليزال ركيزة اجتماعية
وتنموية ال يستهان بها ،فدولة
الكويت اليوم متتلك العديد من
املؤسسات التطوعية الرسمية
واألهلية حتظى برعاية سامية
من صاحب السمو األمير ،ودعم
رسمي وشعبي ،يتنامى دورها
يوما بعد يوم ،ملا لها من دور
فاعل في تنمية املجتمع.
بدورها ،قالت عضو مجلس
إدارة حملــة (كان) د.حصــة
الشــاهني ان ســرطان الثدي
من أكثر األورام الســرطانية
انتشارا في العالم وهو يحتل
املرتبة األولى في معظم دول
العالم مبينة ان متوسط عمر
اإلصابة به في دول اخلليج أقل
من مثيالتها في الدول األخرى.
وأضافــت أن التوعيــة
والتدريب على الكشف املبكر
يجب أن يبدأ من أعمار اقل من
 40عامــا الفتة إلى أن احلملة
تقــوم بالتعــاون مــع وزارة
التربية بتنفيذ برنامج تدريبي
على الكشــف املبكر لطالبات
الصف الثاني عشــر بجميع
املناطق التعليمية لتأهيلهن
ليصبحن مدربات في محيطهن
األسري ،مشيرة إلى انه خالل
 5ســنوات مت تدريب  69ألف
طالبة مؤكدة استمرار البرنامج
للعام السادس على التوالي.

نظّمت يوماً صحياً استضافته مؤسسة محمد ناصر الساير وأوالده

جمعية القلب تواصل حمالتها التوعوية

حنان عبدالمعبود

فــي إطــار الرســالة
املجتمعيــة جلمعية القلب
الكويتية للوقاية والتصدي
ألمــراض القلــب واألوعية
الدموية والتوعية بعوامل
اخلطــورة ذات العالقة بها
فقــد قــام الفريــق الطبــي
والصحي باجلمعية بحملة
توعية خالل اليوم الصحي
الذي اســتضافته مؤسسة
محمد ناصر الساير وأوالده
ـ مركــز توزيع قطع الغيار
في صبحان حيث استقبلت
الوحــدة املتنقلــة التابعــة
جلمعية القلب الكويتية أكثر
من  75موظفا من املؤسسة،
وأجريــت لهــم فحوصــات
ضغط الدم ونســبة السكر
والكوليسترول بالدم وقياس
الوزن والطول وتقدير مؤشر
كتلة اجلسم كما مت توزيع
مطبوعات ومواد توعية على
املشــاركني باليوم الصحي
تناولــت التوعيــة بأهمية
اتبــاع األمنــاط الصحيــة
للحيــاة ،وتنــاول األغذية
الصحية ذات احملتوى العالي

د.هند الشومر مع املشاركني في اليوم التوعوي

الشومر :نشاط
اجلمعية يجسد
على أرض الواقع
املسؤولية
االجتماعية

من اخلضــراوات والفواكه
واألليــاف ومنخفضــة
احملتوى من الدهون واألمالح
والسكريات فضال عن أهمية
ممارســة النشــاط البدني
بانتظام واإلقالع عن التدخني
واالبتعاد عن التوتر والقلق.
وصرحت عضو مجلس
إدارة جمعية القلب الكويتية
د.هند الشــومر بأن نشاط
جمعيــة القلــب الكويتيــة
للتوعية ولالكتشاف املبكر
لعوامــل اخلطورة ألمراض

القلب يجســد علــى أرض
الواقع مســؤولية اجلمعية
كاحدى جمعيات النفع العام
واملجتمــع املدنــي للوقاية
والتصدي ألمــراض القلب
وأمراض األوعيــة الدموية
وضمــن التــزام الكويــت
باألهداف والغايات العاملية
للتنمية املستدامة الصادرة
عن قمة األمم املتحدة للتنمية
املســتدامة املنعقــدة فــي
سبتمبر  2015في نيويورك
والتزام اجلمعية بأداء دورها

التنمــوي لتعزيــز الصحة
ووقاية املجتمع من الوفيات
واملضاعفات واألعباء املترتبة
على أمراض القلب واألوعية
الدموية والتي تشير تقارير
منظمــة الصحــة العامليــة
واملنظمات الدولية إلى أنها
تعتبــر في مقدمة أســباب
الوفيــات علــى مســتوى
جميع دول العالم باإلضافة
إلى أن قرارات األمم املتحدة
ومنظمــة الصحــة العاملية
تؤكد أهميــة دور جمعيات
النفع العام واملجتمع املدني
للتوعية واالكتشاف املبكر
لعوامــل اخلطورة ألمراض
القلــب واألوعيــة الدموية
وهــو مــا حتــرص عليــه
جمعية القلب الكويتية من
خالل مبادراتها املجتمعية،
وتواجــد الوحــدة املتنقلة
التابعة لها باملناطق املختلفة
وبالتجمعات السكنية على
مدار العام لتغطية مختلف
مناطــق الكويــت والفئات
السكانية بخدماتها الوقائية
ولالكتشــاف املبكر لعوامل
اخلطورة وتقدمي املشــورة
الطبية.

مؤسسة فوزية السلطان للتأهيل الصحي
تطلق برنامج املاجستير الدولي للخريجني واإلخصائيني
حتــت مظلــة برنامــج
املؤسســة للتعليم املستمر،
أعلنــت مؤسســة فوزيــة
الســلطان للتأهيل الصحي،
املنظمة الصحية غير الربحية
املتعــددة التخصصات ،عن
استضافتها لبرنامج شهادة
ودرجة املاجستير في االرشاد
النفسي الدولي في الكويت،
وذلــك بالتعاون مــع جامعة
ليهاي ،التي تعتبر واحدة من
أبــرز اجلامعات في الواليات
املتحــدة األميركية في مجال
األبحاث العلمية.
ويعتبــر هــذا البرنامــج
املعتمــد من قبل جمعية علم
النفــس األميركيــة ()APA
األول مــن نوعه في الكويت،

ويقــدم لألشــخاص املقيمني
في الكويت ممن يعملون في
مجال اخلدمــات االجتماعية
أو لديهم اهتمام في احلصول
على شــهادة علمية متقدمة،
فرصة للحصول على درجة
املاجســتير من برنامج لعلم
النفس يتمتع بسمعة عريقة
على مســتوى العالــم .علما
أنه ســيتم تدريس مجموعة
مختارة من الدورات في الكويت
من خالل أساتذة جامعة ليهاي
املرموقني ،بينما سيتم تدريس
الدورات األخرى باســتخدام
أحــدث التقنيــات الرقميــة
املتطورة .وعند امتام الدورات
األربع الالزمة للحصول على
الشهادة ،ميكن للطالب التقدمي

الســتكمال الدورات العشــر
األخرى الالزمة للحصول على
درجة املاجستير في تخصص
االرشاد النفسي الدولي.
وقد صمم برنامج االرشاد
النفســي الدولي خصيصا
من أجل تدريب األشخاص
واكســابهم طرق ومهارات
تقدمي االستشارة بشكل عام.
كما أنه مناسب للمعلمني،
االستشــاريني النفســيني،
أطباء علم النفس ،االداريني
فــي املــدارس ،األطبــاء،
االخصائيني االجتماعيني،
موظفي املوارد البشــرية،
وغيرهــم ممــن يســعون
لتعزيز خبرتهم ومهاراتهم
االرشــادية مبــا يناســب

البيئات متعددة الثقافات.
وفي هذا السياق ،صرحت
د.الهــام احلمــدان ،مديــرة
مؤسســة فوزية الســلطان
للتأهيــل الصحــي« :أن
التعليم يعتبر مــن الركائز
األساسية في رؤية وفلسفة
مؤسســة فوزية الســلطان
للتأهيــل الصحــي .وكوننا
منظمــة صحية غير ربحية،
فاننــا نؤمن بأهميــة خدمة
املجتمــع الذي ننتمــي اليه.
ولتحقيق ذلك فاننا نســعى
لتقدمي الرعاية الصحية ذات
اجلودة العالية جلميع شرائح
املجتمع ،الى جانب املساهمة
في تطويــر القطاع الصحي
محليا ،ونحن نستثمر الكثير

من جهودنا في تطوير الكوادر
احمللية من خالل توفير فرص
التدريــب والتطــور املهنــي
ملوظفينــا واالخصائيــن
العاملني في الكويت».
وقــد أضافــت احلمــدان:
«كوننا مؤسسة كويتية ،فاننا
نفتخر باالعتراف الذي حصلنا
عليه عامليا كمركز متخصص
فــي التعليــم والتدريــب
الصحــي .ونحــن ملتزمون
بتوفير فرص التعليم الرائدة
للمواهب احمللية ،وذلك بدعم
كبير من شبكة من الشركاء
العامليني وتعاوننا مع نخبة
مــن املؤسســات التعليمية
والصحية الرائدة من مختلف
أنحاء العالم».

تكرمي د .فوزية الكندري

الرياض ـ «كونا» :كرم (املؤمتر اخلليجي
الثاني ألمراض كهرباء القلب) استشــارية
امــراض (فســلجة القلــب) في مستشــفى
االمراض الصدرية الكويتية د.فوزية الكندري
إلجنازاتها املتميزة في مجال طب كهرباء القلب
وامراض (فســلجة القلب) على املستويني
اخلليجي والدولي.
واكد رئيس اجلمعية السعودية لكهرباء
القلب رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر الدكتور
عبد احملسن املساعد في تصريح لوكالة االنباء
الكويتية (كونا) أمــس األول ان «د.فوزية
الكنــدري اســتحقت التكرمي ملــا قدمته من
اجنــازات علمية وطبيــة متميزة في مجال
تطور كهرباء القلب وعالجها وتشــخيصها
وادخال التقنيات احلديثة وتعليم االخرين».
واشار الى ان االحتفاء بالدكتورة الكندري
«ميثل ابرازا ملا تتمتع به الكفاءات اخلليجية
مــن قــدرات كبيرة في مجــال الطب عموما
وكهربــاء القلب بوجه خــاص» موضحا ان
الدكتــورة الكندري اســهمت علــى مدى 15
عاما في تطوير طرق معاجلة امراض القلب
ليس في الكويت فحسب وامنا بدول مجلس
التعاون لدول اخلليج العربية وخارجها ايضا.
واضاف ان هذا املؤمتر عبارة عن لقاء علمي
الطباء كهرباء القلب اخلليجيني مبشــاركة

اطباء واختصاصيني كبار من دول خليجية
وعربية وأوروبية الى جانب دول الواليات
املتحدة وكنــدا وتركيا وغيرهــا من الدول
املتطورة في مجال امراض القلب.
وأوضح د.املســاعد ان اللقاء يهدف الى
تبادل املعلومات حول التطورات في مجال
امــراض القلب واملنتجــات اجلديدة وكذلك
التعرف على التطورات واملستجدات الطبية
في مجال االجهزة الصادمة واالدوية البديلة
ملســيالت الــدم والتقنية اجلديــدة وطرق
التشخيص والعالج.
من جانبـــها عــــبرت د.فوزية الكنـــدري
فــي تصريــح مماثــل لـ(كونا) عن الشــكر
والتقديــر للجنــة املنظمة للمـــــؤمتر على
تكرميها «في هذا احملفل اخلليجي الدولي»
مؤكدة ان هذا التكرمي «يعكس ما وصلت اليه
الكويت من مستوى متـــــطور في مــــجال
الطــب عموما وفســلجة القلــب على وجه
اخلصوص».
وأعربت عن الفخــر واالعتزاز بالتطور
الطبي الذي حققته الكويت في مجال أمراض
القلب «والذي يعكس املكانة الطبية البارزة
التي وصلت اليها بفضل جناحات متوالية
لألطباء الكويتيني في هذا املجال وغيره من
املجاالت الطبية».

دراسة لضم ربات البيوت للفئات املستفيدة منها

 22حالة والدة ضمن «عافية» خالل  3أشهر

حنان عبدالمعبود
عبدالكريم العبداهلل

أعلن مدير مشروع التأمني
الصحي للمتقاعدين «عافية»
بــوزارة الصحــة د.عدنــان
الرشــيد عــن  22حالة والدة
مــن نســاء متقاعــدات فــي
مستشــفيات القطاع اخلاص
عن طريق املشــروع خالل ٣
أشهر منذ انطالقه.
وذكر د.الرشيد في تصريح
صحافي أن عدد حاالت الدخول
الى مستشفيات ومراكز القطاع
األهلي من املستفيدين ملشروع
«عافية» منذ انطالق املشروع
حتــى اآلن بلغ  ،4441اما عدد
العمليــات اجلراحيــة التــي
أجريــت للمســتفيدين مــن
املشــروع فبلــغ  1727حالة،
علما أنه مت إجراء  8750رنينا
مغناطيسيا وأشعة مقطعية،
عالوة على  2651منظارا خالل
 3أشهر منذ انطالق املشروع.
وأكد د.الرشيد على وجود
رقابة مشــددة على آلية عمل
تقدمي اخلدمة للمســتفيدين
من مشــروع التأمني الصحي
للمتقاعديــن «عافيــة» فــي

مستشــفيات ومراكز القطاع
األهلي الطبية.
ولفــت إلــى أن اجلــوالت
التفتيشــية مســتمرة علــى
مشــروع التأمــن الصحــي
للمتقاعديــن «عافيــة» على
مستشــفيات ومراكز القطاع
اخلاص الطبية لالطالع على
ســير وآليــة تقــدمي اخلدمة
للمتقاعديــن ،وهــي ضمــن
البرتوكــوالت املعمــول بهــا
بهذا املشروع ،الفتا إلى وجود
«شــبكة إلكترونيــة» تضــم
جميــع املســتحقني لبطاقات
«عافيــة» مربوطة مع وزارة
الصحــة ملراقبة آليــة تقدمي
اخلدمة للمتقاعدين.
ودعــا د.الرشــيد جميــع
املســتفيدين مــن مشــروع
«عافيــة» االتصــال علــى
اخلــط ســاخن  1811110فــي
حال وجود أي استفســارات
أو شــكاوى ،وهو عبارة عن
مركز خلدمــة العمالء لتقدمي
الشــكاوى فــي حــال وجود
أي مشــكلة أو لالستفســار
عــن أي خدمة ،مشــيدا بدعم
وزير الصحة د.جمال احلربي
لتذليل كل العقبات من أمامنا
إلجنــاح املشــروع وتقــدمي

اخلدمــة األفضل للمتقاعدين
مبستشفيات ومراكز القطاع
األهلي الطبية.
وعن ضــم فئــات جديدة
ملشــروع «عافيــة» ،قــال
د.الرشــيد :مــا زالــت وزارة
الصحــة تدرس ادراج «ربات
البيوت» ضمن املشروع ،علما
أن هذه الدراســة سارية على
قدم وساق ،وسيتم البت فيها
الحقا.

د.عدنان الرشيد

عدد احلاالت اإليجابية بلغ نسبة %24.1

 2210حاالت استقبلهم برنامج الفحص املبكر
لسرطان القولون خالل 2016

حنان عبدالمعبود

أكدت رئيسة وحدة اجلهاز
الهضمي والكبد في مستشفى
الصبــاح د.وفــاء احلشــاش
على أهمية إجراء فحوصات
مبكرة على القولون للكشف
املبكر عن ســرطان القولون،
مضيفــة ان هنــاك توصيات
عاملية بحسب دراسات وأبحاث
بضــرورة التوجه إلى إجراء
الفحص قبل سن اخلمسني.
وأشــارت د .احلشــاش
إلى أن ســرطان القولون من
األمراض املنتشــرة في دول
اخلليج والكويت ،لعدة أسباب
من بينهــا أســاليب التغذية
غير السليمة ،واالعتماد على
الوجبات السريعة ،مشيرة إلى
ضرورة نبذ مثل هذه العادات
التغذويــة غيــر الصحيحة،
واالعتماد على األكل الصحي.
وقالت د .احلشاش إن عدد
احلاالت الذين مت استقبالهم

للفحــص املبكــر لســرطان
القولــون خالل عام  2016هو
 2210حاالت ،كانت عدد احلاالت
اإليجابية (وجود زوائد حلمية
أو ســرطان القولــون) هــو
 533حالة أي بنســبة %24.1
من احلاالت املتقدمة ،وكانت
عدد حــاالت الزوائد اللحمية
هــي  506حالة من أصل 533
أي بنسبة  %95لديهم زوائد
حلمية ،أما بالنسبة للزوائد
اللحمية كان عدد الرجال هو
 279اي بنسبة  %55وكان عدد
النساء  227أي بنسبة ،%45
أما عدد حاالت السرطان هي
 27حالــة اي بنســبة  %5من
اجمالي احلاالت اإليجابية ،أما
حاالت السرطان رجال  18حالة
اي بنســبة ( )%66.6نساء ٩
حاالت اي بنسبة (.)%33.3
وأوضحــت احلشــاش أن
الفحــص املبكــر لســرطان
القولــون متوافــر بــوزارة
الصحــة ،وأن األمر ال يحتاج

ســوى القرار فالبد أن تبادر
الفئــات العمرية املســتهدفة
بالذهــاب إلجراء الفحوصات
الالزمة.

د .وفاء احلشاش

