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افتتاحية العدد

تواص�ل املجل�ة الطبية صدوره�ا يف عددها الثالث 
تح�ت إرشاف مب�ارش م�ن اإلدراة العام�ة لإلعام 
والعاق�ات والتوعي�ة الصحي�ة يف وزارة الصح�ة 
لتش�كل إح�دى اس�راتيجيات "تعزي�ز الصحة" 
التي تطمح ال�وزارة لتحقيقها من خال نخبة من 
املختصني يف املجالني الصحي واإلعامي س�عياً من 
وزارة الصحة لن�ر الثقافة الصحية  بني مختلف 

رشائح املجتمع املستهدفة.
وته�دف "الطبية" من خال صدورها الش�هري إىل أن تس�اعد جمهورها 
ع�ى رفع قدرتهم وتمكنهم من التحك�م يف صحتهم وأمراضهم ومحدداتها 
البيولوجي�ة، البيئية، الس�لوكية واإلجتماعية من خال تس�ليط الضوء عى 
أب�رز القضايا الصحية ونر وتقدي�م املعلومات الصحي�ة العلمية املوثّقة 
لقراءها والت�ي يتم جلبها من املصادر العلمية واألكاديمية املحلية والعاملية 
وكذل�ك ع�رب األطباء املختصني يف مستش�فيات وزارة الصح�ة والقطاعات 
الصحي�ة الحكومية والخاصة ومن ثم إعادة صياغتها إعامياً عرب مجموعة 
من املحررين الصحفيني الس�عوديني املؤهلني يف الوسط اإلعامي لتتناسب 

مع كافة رشائح املواطنني يف أرجاء مملكتنا الحبيبة.
ولتحقي�ق هذا الهدف فإنه م�ع الركيز عى ش�مولية املواضيع وتنوعها يف 
كافة املجاالت الصحية تتناول املجلة الطبية يف كل عدد من إصداراتها إحدى 
القضاي�ا الصحية املنترة يف مجتمعنا الس�عودي وخاص�ة تلك األمراض 
والقضاي�ا الت�ي أصبحت تش�كل عبئاً صحياً كب�راً عى مقدم�ي الخدمة 
الصحية واملستفيدين منها، وتناقشها بالتفصيل من حيث املسببات وطرق 
الوقاية حي�ث تناولت "الطبية" يف عددها الس�ابق قضية األمراض املزمنة 
الت�ي ارتفعت يف مجتمعنا املحيل خال العقود الثاثة املاضية بس�بب عدة 
عوامل يأتي يف مقدمتها تغّر نمط املعيش�ة الذي ساعد يف التحول الغذائي 

وقلة النشاط البدني لدى أغلب رشائح املجتمع.
وعرب هذا النهج يف الركيز عى القضايا الصحية املحلية املنترة وتزامناً مع 
انطاق الحملة الوطنية للكشف املبكر عن رسطان الثدي برعاية حرم خادم 
الحرم�ني الريف�ني رأت "الطبية" أن تق�دم إصداراً خاص�اً يتناول كافة 
املواضي�ع املتعلقة بمرض رسطان الث�دي حيث يعد أكثر أنواع الرسطانات 
ش�يوعاً بني النس�اء ويش�كل نحو 26 % من مجمل أمراض الرسطان التي 

تصيب النساء. 
يف الختام.. نأمل من الله العيل القدير أن ينال هذا العدد استحس�ان القراء 
وأن يساهم يف رفع الوعي الصحي بمرض رسطان الثدي والحد من انتشاره.

رئيس التحرير
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مرض سرطان الثدي
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واالجتماعي لمرضى 
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نظرة شاملة عن 
سرطان الثدي
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بقلم الدكتور:
 عبداهلل بن عبدالعزيز الربيعة

وزير ال�صحة

“ال شيء يغلى على صحة 
املواطن”

الحم�د لل�ه الذي من عى هذه الباد الطاهرة بقائ�د فذ جعل من هم املواطن 
هماً ش�خصياً، ووضع صحة املواطن أغى ما عنده، حني قال خادم الحرمني 
الريف�ني املل�ك عبدالله بن عبدالعزيز� حفظه الله �  مقولته املش�هورة )ال 
يشء يغى عى الصحة( وهذا ما يمثل رسالة واضحة املعالم مفادها أن خادم 
الحرمني الريفني يضع صح�ة املواطن ضمن أولوياته القصوى وانه يقدم 
الغايل والنفيس يف س�بيلها. ومقولة أخرى ملقام�ه � حفظه الله � قالها أمام 
قيادات الوزارة يف شهر رمضان الكريم عام 1430ه� عندما قدم له املروع 
الوطني للرعاية الصحية املتكاملة والشاملة حيث قال:) كل يشء يخدم صحة 
املواطن أنا معه عى طول الخط( مما يؤكد حرصه الدائم عى صحة املواطن.

ووزارة الصح�ة بناء عى هذه الرس�الة الس�امية والتوجيهات الكريمة بدأت 
بوضع خطة إس�راتيجية للس�نوات العر القادمة، والتي تم إطاقها العام 
املايض بواسطة أبناء وبنات الوطن من منسوبي وزارة الصحة، والتي تسعى 
ملس�ابقة الزم�ن يف تفعيل آلياته�ا وبرامجها حيث قامت هذه اإلس�راتيجية 

بتحديد مسؤوليات كل قطاع يف وزارة الصحة يف تنفيذ اآللية املناطة به.

والوزارة س�تضاعف من خال هذه الخطة اإلسراتيجية ما قدم منذ إنشائها 
حيث بلغ عدد األرسة مع بداية تطبيق الخطة 33 ألف رسير  بينما سيصبح 

رســـالــة الــعـدد
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عدد األرسة 66 ألف رسير بنهاية هذه الخطة، 
كم�ا س�يصاحب هذا التوس�ع تطوير ش�امل 
وزي�ادة كبرة يف عدد مراك�ز الرعاية الصحية 
األولية وتطوير يف النقل االس�عايف ، كما حققت 
ال�وزارة نقلة نوعية يف برام�ج الجودة النوعية 
حيث تم استحداث وتطوير العديد من الربامج 
لتحسني الجودة )الطبية واإلدارية( مثل برامج 

عاقات وحقوق املرىض وبرنامج إدارة األرسة، واملراجعة 
اإلكلينيكية وبرنامج جراحات اليوم الواحد، كما حرصت 
وزارة الصح�ة عى مكننة النظ�م الصحية وبرامج تقنية 
املعلومات، وإرس�اء مفهوم الصحة االلكرونية يف النظام 

الصحي.

ويمث�ل امل�روع الوطن�ي للرعاي�ة املتكاملة والش�املة 
الركيزة األساس�ية للخطة اإلس�راتيجية، حيث بني عى 
توجيه�ات خ�ادم الحرمني الريف�ني املتمثلة يف تحقيق 
العدال�ة والش�مولية وذل�ك من خ�ال التوزي�ع العادل 
والعلم�ي للمراف�ق الصحي�ة ب�ني مناط�ق ومحافظات 

اململكة.

وكم�ا يعلم الجمي�ع ف�إن وزارة الصحة ترك�ز يف كافة 
خططها عى نر الوعي الصحي بني املواطنني واملقيمني، 
وتع�ول كثراً عى التوعية الصحية يف إنجاح هذه الخطط 

والربام�ج. وتعمل ال�وزارة عى إتاح�ة برامج 
التوعي�ة لكاف�ة فئ�ات املجتمع، به�دف رفع 
مع�دالت الوع�ي الصحي ل�دى كاف�ة رشائح 
املجتم�ع الحفاظ عى س�امة وصحة الجميع 
والوقاية من األمراض،ومنع وفاتها إىل اململكة، 
وكذلك الح�د من انتش�ارها، وخفض معدالت 

املراضة، والتعايش مع املرض. 

وتعد املجلة )الطبية( أحد العوامل املهمة لتعزيز الصحة 
التي تعتمد عليها الوزارة يف رفع مستوى الوعي الصحي 
لدى املواطنني واملقيمني عى ث�رى مملكتنا الحبيبة، وها 
هي تخصص عدده�ا الذي بني يديك أيها القارئ الكريم 
لتوعية رشيحة مهمة من املجتمع، وهي رشيحة النس�اء، 
حول مرض رسطان الثدي، بالتزامن مع حملة وطنية، تم 
تدشينها مؤخراً وتستمر عام سعياً نحو تحقيق أهدافها.

س�ائلني الل�ه الع�يل القدي�ر أن يحفظ خ�ادم الحرمني 
الريفني املل�ك عبدالله بن عبدالعزيز وس�مو ويل عهده 
األم�ني وأن يديم عى بادنا نعمة األمن واالس�تقرار، وأن 

يشفي مرضانا، إنه سميع مجيب. 

وزير الصحة

املجلة الطبية  ١  5 
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أخبار وتقارير

تشهد وزارة الصحة حاليًا حراكًا تطويريًا شاماًل حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج 
واألن��ش��ط��ة والفعاليات ال��ه��ادف��ة لخدمة ال��م��رض��ى وك��س��ب رض��اه��م وتحقيق 
شعار المريض أواًل وتبذل ال��وزارة جهودًا كبيرة إلستثمار الدعم السخي الذي 
تحظى ب��ه ال��خ��دم��ات الصحية م��ن ل��دن ال��ق��ي��ادة ال��رش��ي��دة وبما يحقق تطلعات 
والة األمر - يحفظهم الله - ويلبي احتياجات المواطنين الصحية، ويحوي هذا 
 الباب تعريفًا بجهود ال��وزارة لتطوير الخدمات الصحية واالرتقاء بمستوى أداء

المرافق الصحية .

أخبار وتقارير
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أخبار وتقارير

الصحي�ة وتقوية الق�درات الوطنية يف 
جمي�ع الجوانب املرتبط�ة بالوقاية من 

األمراض غر السارية ومكافحتها.
واس�تطرد املرغاني أن وزارة الصحة 
يف اململكة العربية الس�عودية تش�ارك 
مع منظم�ة الصحة العاملي�ة يف تنظيم 
املؤتمر والذي سيحرضه الوفود املرشحة 
م�ن قب�ل وزارات الصح�ة ووزارات 
الخارجي�ة ووزارة التخطيط يف الدول 
األعضاء بإقليم منظمة الصحة العاملية 
لرق املتوسط وجامعة الدول العربية 
وممثلون من صناديق وبرامج ووكاالت 
األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية 
التنموية وغرها من املنظمات  والبنوك 

الدولية الرئيسية.
وبني أنه س�يكون هناك لجن�ة تنظيم 
محلية مس�ئولة ع�ن ضمان التنس�يق 
الداخ�يل بش�كل مناس�ب م�ع س�ائر 
الوزارات والوكاالت الحكومية يف اململكة 
العربية السعودية بشأن تخطيط املؤتمر 
ال�دويل وتنفي�ذه، كما س�تكون اللجنة 
التوجيهي�ة الدولية مس�ئولة عن اعداد 
وتنفيذ الربنامج العلمي وإعداد التقرير 
النهائي ملؤتمر وتشرك اململكة العربية 
الس�عودية ومنظمة الصحة العاملية يف 
رئاسة هذه اللجنة التوجيهية املشركة.

الجدير بالذكر أن معدل مأمول الحياة 
زاد يف إقليم رشق املتوس�ط بشكل عام 
م�ن 51 عام يف س�نة 1970 ليصل إىل 
نح�و 70 عام، كم�ا انخفضت معدالت 
وفيات األطفال دون سن الخامسة من 
100 وفاة لكل 1000 مولود حي يف عام 
1990 لتص�ل إىل 68 وفاة لكل 1000 

مولود حي يف عام 2008م.

يرعى خ�ادم الحرم�ني الريفني امللك 
عبدالله ب�ن عبدالعزيز � يحفظه الله � 
فعاليات املؤتمر ال�دويل ألنماط الحياة 
الصحية واألمراض غر السارية يف العالم 
العربي والرق األوسط والذي يعقد يف 
العاصمة الرياض خال الفرة من 23-

25 شوال 1433ه�. 
أوضح ذل�ك املتحدث الرس�مي لوزارة 
الصح�ة الدكت�ور خال�د ب�ن محم�د 
مرغان�ي يف ترصي�ح صحفي مش�رًا 
إىل أن اململكة سباقة بالتزامها باإلعان 
الخاص باإلسراتيجية العاملية ملكافحة 
األمراض غر املعدية الذي اعتمده رؤساء 
الدول والحكومات ملكافحة األمراض غر 

املعدية غر السارية يف سبتمرب 2011 
وأضاف أن املؤتمر يهدف إىل استعراض 
الع�بء الراهن لألمراض غر الس�ارية 
وآثاره�ا اإلجتماعي�ة واالقتصادي�ة يف 
االقليم وإىل ع�رض حل�ول فعالة لقاء 
التكالي�ف للتخفي�ف م�ن وطأتها عى 
الصحة والتنمية االجتماعية واالقتصادية 
واستنهاض االستجابة عى كافة األصعدة 
لتنفيذ هذه الحلول من خال التنس�يق 

بني األعمال املتعددة القطاعات.
وقال د. مرغان�ي إّن املؤتمر يرمي إىل 
إذكاء الوعي الس�يايس بالدور األسايس 
املنوط بالحكومات ومسؤولياتها تجاه 
التص�دي لارتق�اء املتزاي�د يف حج�م 
األمراض غر السارية وأثارها الوخيمة 
التنمية  عى الصح�ة العمومي�ة وع�ى 
اإلجتماعي�ة واالقتصادي�ة يف العال�م 
العربي والرق املتوسط، باإلضافة إىل 
بناء اإلس�راتيجيات اإلقليمية والهياكل 
واألدوات الازم�ة لتحقي�ق االلت�زام 
السيايس، وكذلك أن يكون بمثابة  منتدى 

دويل وإقليم�ي للتأكيد ع�ى أن أهداف 
الحكومات تتحقق عى أفضل وجه عندما 
تقوم جمي�ع القطاعات بإدراج الصحة 
باعتباره�ا مكوناً اساس�ياً عن�د إعداد 
السياس�ات وعى أهمي�ة إرشاك القادة 
وراسمي السياسات من كافة مستويات 

الحكومة بناًء عى ذلك.
وأشار د. مرغاني أنه  سيتم إستعراض 
أحدث البينات املتعلقة بحجم األمراض 
غ�ر الس�ارية وتأثره�ا ع�ى املرامي 
املتعلق�ة  الوطني�ة  واالس�راتيجيات 
التنمي�ة  وع�ى  العمومي�ة  بالصح�ة 
اإلجتماعي�ة االقتصادية، وكذلك عرض 
االسراتيجيات واألدوات واألهداف التي 
حظيت باملصادقة عليها عاملياً ومجموعة 
أساس�ية من التدخات الفعالة العاملية 
امل�ردودة الت�ي يمك�ن لبل�دان االقليم 
تأخذه�م باالعتب�ار لتعزي�ز الخط�ط 
والسياس�ات الوطنية املتعلقة بالرصد 
والوقاية وبتحس�ني الرعاي�ة الصحية 

لألمراض غر السارية.
كما سيتم صياغة خارطة طريق خطة 
تفصيلية للعمل يف العالم العربي والرق 
األوس�ط بناء ع�ى اس�تعراض الوضع 
الراه�ن للق�درات اإلقليمي�ة والوطنية 
بغية وضع وتطوير األهداف واملؤرشات 
الوطنية املتعلقة بالوقاية من األمراض 
غر السارية ومكافحتها وتنفيذ مجموعة 
أساسية من التدخات املتعلقة باألمراض 

غر السارية.
باإلضافة إىل تقوية أوارص التعاون الدويل 
واإلقليمي يف مجال الوقاية من األمراض 
غر الس�ارية ومكافحته�ا لتهيئة بيئة 
مواتية يف العالم العربي والرق األوسط 
من اجل تيسر أنماط الحياة والخيارات 

يعقد يف الريا�ض خالل �شوال القادم

خادم احلرمني الشريفني يرعى مؤمتر أمناط احلياة 
الصحية واألمراض غري السارية 

أخبار وتقارير
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املجلة الطبية – الرياض 

دشنت حرم خادم الحرمني الريفني 
صاحبة السمو األمرة حصة الشعان 
بقاعة االحتفاالت بمدينة امللك  مؤخراً 
فهد الطبية بالرياض فعاليات الربنامج 
رسطان  عن  املبكر  للفحص  الوطني 

الثدي الذي تنفذه وزارة الصحة.

وقد رحب معايل وزير الصحة د.عبدالله 
الربيعة يف الكلمة التي تم بثها خال 
األمرة حصة  السمو  الحفل بصاحبة 
الشعان حيث تترف وزارة الصحة 
ورعايتها  الكريم  سموها  بحضور 
الوطني  الربنامج  فعاليات  النطاق 

للفحص املبكر لرسطان الثدي.

وأكد معاليه أن اململكة العربية السعودية 
وبتوجيهات كريمة من قائد مسرتها 
وباني نهضتها خادم الحرمني الريفني 
وسمو ويل عهده األمني -حفظهما الله- 

إهتمامها  جل  الصحية  الرعاية  أولت 
وعنايتها، لذا قامت وزارة الصحة بوضع 
إسراتيجيتها للسنوات العر القادمة 
والشمولية  العدالة  أسس  عى  مبنية 
التي  والشفافية  والتواصل  والتكامل 
أرساها خادم الحرمني الريفني امللك 
عبدالله بن عبدالعزيز وفقه الله لنصل 
بإذن الله لخدمة املريض وكسب رضاه 
ونحقق شعار الوزارة »املريض أوالً« . 

وقال الربيعة لقد ركزت 
الصحة  وزارة  خطط 
عى صحة املرأة ألهميتها 
ودورها األسايس والهام 
يف املجتمع ونموه، حيث 
أعدت الوزارة العديد من 
الربامج للعناية بصحة 
األمهات تمشياً مع برامج 
منظمة الصحة العاملية.

أننا  إىل  معاليه  وأشار 
املباركة  الليلة  هذه  يف 
حرم  برعاية  نحتفل 
خادم الحرمني الريفني 
إلطاق املرحلة األوىل من برنامج هام 
هو برنامج )الكشف املبكر عن رسطان 
الثدي( سائاً املوىل عز وجل أن يحفظ 

الجميع من كل خطر .

لحرم  وتقديره  شكره  الربيعة  وقدم 
خادم الحرمني الريفني مثمناً لسموها 

رعايتها الكريمة ودعمها املتواصل.

وقد تم خال الحفل عرض فيلم يحكي 
بمرض  املصابات  من  عدد  تجارب 
رسطان الثدي وكيف تمكن بفضل الله 

من التعامل معه والشفاء منه.

ويف نهاية الحفل تم تقديم هدية تذكارية 
صاحبة  الحفل  لراعية  املناسبة  بهذه 

السمو األمرة حصة الشعان.

الوطني  الربنامج  أن  بالذكر  الجدير 
للفحص املبكر لرسطان الثدي والذي 
تعتزم وزارة الصحة إطاقه يهدف إىل 
خفض نسبة اإلصابة برسطان الثدي 
يف اململكة ورفع الوعي حول مسببات 
واالكتشاف  الوقاية  وسبل  الرسطان 
عن  املبكر  الكشف  وتحسني  املبكر 
رسطان الثدي من خال الفحص الذاتي 
وكذلك الفحص اإلكلينيكي عند الطبيبة 
املاموغرام  والكشف الشعاعي بجهاز 
وتحسني الخدمات العاجية والتأهيلية 
املبكر  الكشف  أن  حيث  للمصابات 
الثانوية  يعد أهم اسراتيجيات الوقاية 
عن املرض والهدف منه هو تشخيص 
الرسطان يف مراحله املبكرة حيث تزداد 
قيد  عى  البقاء  ومعدل  الشفاء  نسبة 
الله-  الحياة والتي قد تصل -بمشيئة 
إىل أكثر من 98% باإلضافة إلىخفض 

معدل الوفيات.

كما أن الحملة صممت لكي تنفذ عى 
أهدافها  لتحقيق  وذلك  مراحل  أربع 
وغاياتها ,ففي املرحلة األوىل وهي مرحلة 
التوعية تم اتخاذ مدينة الرياض موقعا 
للربنامج وتم تنظيمه بطريقة تجعل 
تعامل النساء معه متاحا بسهولة وقد 
موقع  بتصميم  الصحة  وزارة  قامت 
لتشجيع  الحملة  لهذه  خاص  انرنت 
املبكر ملرض  بالفحص  للقيام  النساء 

رسطان الثدي.

حرم خادم الحرمني تدشن الربنامج الوطني للفحص املبكر عن رسطان الثدي

وزارة الصحة:
صحة املرأة يف اهتمامات امللك عبداهلل
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الثانية وهي مرحلة حجز  أما املرحلة 
املوعد وذلك عن طريق االتصال الهاتفي 
معلومات  ملركز  املجاني  الرقم  عى 
ب��وزارة  الصحية  والتوعية  اإلع��ام 
قامت  فقد   8002494444 الصحة  
الوزارة بتأهيل وتدريب موظفات مركز 
الراغبات  تلقي طلبات  املعلومات عى 
معهن  والتعامل  الفحص  حجز  يف 
تحديد  تم  وقد  ذلك  عى  وتشجيعهن 
ساعات العمل واستقبال املكاملات من 
الثالثة  الساعة السابعة صباحا وحتى 
طلبات  تسجيل  سيتم  حيث  عرصا  
الفحص وتحديد وإعطاء املواعيد ومقر 
الفحص بحيث يمكن للمتصلة التوجه 
يف موعدها ملركز الرعاية الصحية األولية 

الذي تم توجهها إليه.

أما املرحلة الثالثة وهي مرحلة الفحص 
فتتم عن طريق عيادات متنقلة قامت 

الوزارة بتخصيصها لهذا الغرض وتضم 
اخصائيات أشعة وموظفات مساندات 
عرة  لحوايل  الفحص  عمليات  لتوىل 
آالف امرأة يف السنة األوىل وتحتوي هذه 
العيادات عى جهاز التصوير اإلشعاعي 
قرب  تشغيلها  لألثداء وسيتم  الرقمي 
عدد من مراكز الرعاية الصحية األولية 
الرئيسية بالعاصمة الرياض من الساعة 
8 صباحاً إىل 4 مساء حيث أن الفحص 

يستغرق وقتا قصراً.

واملرحلة األخرة والتي تعني بالعاج 
ملن يتبني من الفحص إصابتهن بهذا 
املرض ال قدر الله فإن مدينة امللك فهد 
الطبية ستقوم بتقديم الرعاية الصحية 
يف التوقيت املناسب وتقديم النصيحة 
الدعم  أنواع  كافة  وتقديم  واملشورة 

املعنوي والعاجي للمريضة.

املجلة الطبية - الرياض 
انفاذا لتوجيهات خادم الحرمني الريفني � يحفظه الله �  لتطوير القطاع 
الصحي ورفع أدائه وتزويده بالكفاءات املتميزة ودعما لربامج الوزارة الهادفة 
إىل خدمة املريض وكسب رضاه ويف اطار الخطوات التطويرية التي تشهدها 
وزارة الصحة لرفع كفاءة األداء والتطوير وتحقيق التطلعات وتطوير العمل 
بما يلبي احتياجات املواطنني الصحية ويحقق شعار املريض أوالً واستناداً إىل 
الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة املعتمد من اللجنة الوزارية للتنظيم 
اإلداري فقد أصدر معايل وزير الصحة عددا ً من قرارات التكليف والتي شملت 
تكليف الدكتور زياد بن أحمد ميمش وكياً للوزارة للصحة العامة وتكليف 
الدكتور محمد بن راشد اليمني وكياً للتخطيط واقتصاديات الصحة وتكليف 
الصيديل صاح بن فهد املزروع وكياً للوزارة لإلمداد والش�ؤون الهندسية 

بن جمع�ان الغامدي وتكليف الدكتور عقيل 
لش�ؤون املستشفيات وكيل الوزارة املس�اعد 
ب�ن عم�ر باس�ليمان وتكليف الدكتور محمد 
األولي�ة وكياً مس�اعدا للرعاية  الصحي�ة 
بن حس�ني ال�زواوي وتكلي�ف الصيديل عيل 
الصح�ي وكياً مس�اعداً لشؤون  القط�اع 

الخاص وتكليف األخصائية/ منرة بنت حمدان العصيمي وكيلة مس�اعدة 
لشؤون الخدمات الطبية املساعدة وتكليف الدكتور محمد بن فؤاد زمخري 
وكياً مساعدا للتخطيط والتدريب وتكليف املهندس أحمد بن عيل البيز وكياً 
مساعداً للشؤون الهندس�ية وتكليف األستاذ إبراهيم بن سعيد حافظ وكياً 
مساعداً لإلمداد والتشغيل وتكليف الدكتور عبدالله بن أحمد الوهيبي مستشاراً 
ملعايل الوزير ومرفاً عاماً عى اإلدارة العام�ة لتقنية املعلومات واالتصاالت 
وتكليف األستاذ عقاب بن عبود القحطاني مديراً عاما لإلدارة العامة للموارد 
الذاتية وتكليف الدكتور عبدالله بن محمد الوادعي مديراً عاماً لإلدارة العامة 
لش�ؤون املراكز املتخصصة واألطب�اء الزائرين وتكلي�ف الدكتور محمد بن 
عبدالل�ه الرافعي مديراً عاماً لإلدارة العامة لطب األس�نان وتكليف الدكتور 
عيل بن فهد املس�ند مديراً عاماً لإلدارة العامة لألشعة والخدمات التطبيقية 
وتكليف املهندس أنس بن عبدالله الزيد مديراً عاماً لإلدارة العامة للسامة.

كما يتضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة تعيني أول نائبني للوزير ألول 
مرة يف تاريخ الوزارة بموافقة من املقام السامي الكريم وهما معايل الدكتور 
منص�ور بن نارص الحوايس نائب�اً لوزير الصحة للش�ؤون الصحية ومعايل 

 تكليفات يف »ال�شحة« �شملت: 

تعيني نائبني للوزير وأول إمراة 
مبرتبة وكيل مساعد يف تاريخ 

الصحة 

الفحص املبكر يرفع 
نسبة الشفاء من 

املرض بنسبة 98%

أخبار وتقارير
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الدكت�ور محمد 
حم�زة  ب�ن 
نائب�اً  خش�يم 
الصحة  لوزي�ر 

للتخطي�ط 
والتطوي�ر، كما 
الهيكل  يتضمن 
وكاء  أربع�ة 
وكاء  وتس�عة 
مس�اعدين وتكليف أول إمرأة يف تاريخ 
الوزارة بمرتبة وكيل مس�اعد لش�ؤون 

الخدمات الطبية املساعدة.
وقد وجه معايل وزي�ر الصحة املكلفني 
بب�ذل أق�ى الجه�د لخدم�ة املرىض 
وكس�ب رضاه�م وترجم�ة توجيهات 
خ�ادم الحرم�ني الريفني وس�مو ويل 
عه�ده األم�ني بأن�ه »ال يشء يغى عى 
صحة املواطن« وحثهم معاليه عى بذل 
كل جهد ممكن لارتقاء بمستوى األداء 
يف مرافق ال�وزارة وفقا ملعاير مروع 
الرعاية الصحية املتكاملة والشاملة والذي 
يتضمن تحقيق مبادئ العدل واملساواة 
والشمولية يف توزيع الخدمات الصحية 
وسهولة الوصول إليها والحصول عليها 
، كم�ا حثهم معالي�ه عى انج�از كافة 
امله�ام واملش�اريع التي تعن�ى بصحة 

املواط�ن وتقديم أفض�ل رعاية صحية 
ممكنة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح 
وأهاب معاليه بجميع منسوبي الوزارة 
والعامل�ني يف القطاع الصحي ملس�اندة 
الزم�اء املكلف�ني والتع�اون معه�م يف 
مهامه�م الجديدة بما يحق�ق املصلحة 
العامة ويس�هم يف دفع مس�رة العمل 

الصحي نحو املزيد من النجاحات.
من ناحيته�م أعرب املكلفون عن عظيم 
شكرهم وامتنانهم ملقام خادم الحرمني 
الريف�ني وس�مو ويل عه�ده األم�ني 
-يحفظهم الله- وملع�ايل وزير الصحة 
عى ثقتهم الغالية مؤملني أن يكونوا عند 
حسن ظن الجميع وأن يسهموا بخرباتهم 
يف دعم الخدمات الصحية وتطويرها وبما 

يحقق رضا الجميع . 
 وتجدر اإلشارة أن آخر هيكل تنظيمي 
اعتمد للوزارة كان يف عام 1403ه� أما 
الهيكل الجدي�د الذي اعتمدت�ه اللجنة 
الوزاري�ة للتنظيم اإلداري  فيتضمن أن 
اإلدارات املرتبط�ة بمع�ايل الوزير هي 
أربع إدارات هي اإلدارة العامة للعاقات 
واإلع�ام والتوعي�ة الصحي�ة واإلدارة 
العامة لحقوق وعاقات املرىض واإلدارة 
العامة للشؤون القانونية واإلدارة العامة 
للمتابع�ة واملراجعة الداخلي�ة ومراقبة 

املخ�زون، أما نائ�ب الوزير للش�ؤون 
الصحية فرتبط به كل من وكيل الوزارة 
للصحة العامة ووكيل الوزارة للخدمات 
العاجي�ة إضافة إىل ث�اث إدارات هي 
اإلدارة العامة لحقوق املوظفني واإلدارة 
العامة للعاقات الدولية واإلدارة العامة 
للهيئ�ات الطبية وامللحقي�ات الصحية، 
كما يرتبط بوكيل الوزارة للصحة العامة 
وكيان مس�اعدان مس�اعدين للصحة 
الوقائي�ة وللرعاي�ة الصحي�ة األولي�ة، 
أما وكيل ال�وزارة للخدم�ات العاجية 
فرتبط به ثاثة وكاء مساعدين لشؤون 
املستشفيات وش�ؤون القطاع الصحي 
الخاص والخدمات الطبية املساعدة، فيما 
يرتبط بنائب الوزير للتخطيط والتطوير 
الوكيل للتخطيط واقتصاديات الصحة 
والوكيل لإلمداد والش�ؤون الهندس�ية 
للج�ودة  العام�ة  اإلدارة  إىل  إضاف�ة 
وسامة املرىض واإلدارة العامة للخدمات 
الصحية يف الحج والعمرة حيث يرتبط 
بالوكيل للتخطيط واقتصاديات الصحة 
وكيان مس�اعدان للتخطيط والتدريب 
والقتصاديات الصحة، أما الوكيل لإلمداد 
والشؤون الهندس�ية فرتبط به وكيان 
مساعدان للش�ؤون الهندسية ولإلمداد 

والتشغيل .

منرة العصيمي
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أدخلت وزارة الصحة نظام الحماية من الرسقات يف مستشفيات 
الوالدة واألطفال يف 16 مستشفى حيث زودتها بنظام إلكروني 

يمنع رسقة املواليد من هذه املستشفيات.
وأوضح مدير نظ�م املعلوم�ات اإلكلينيكية ب�وزارة الصحة 
الدكتور عبد الرحمن البواردي يف ترصيح صحفي انه تم تركيب 
نظام حماية املواليد االلكروني يف 16مستشفى من مستشفيات 
الوالدة بوزارة الصحة كمرحلة اوىل وستشمل املرحلة الثانية 
149 مستشفى قد يكون فيها أقسام والدة صغرة، مشرا ان  
اللجنة املشركة العتماد املنظمات الصحية والتي تسعى الكثر 
من املستشفيات للحصول عى اعتمادها إلثبات جودة الخدمة 
املقدمة من املستشفى تشرط وضع اختطاف أو تبديل املواليد 
من أولويات املستشفى من خال السياسات واإلجراءات وكذلك 

التدريب املستمر ملنسوبيها.
وأضاف بأن الوزارة قامت  يف هذا االتجاه بعدة أمور للحد من 
ظاهرة خطف املواليد وهي التوعية لدى العاملني واملواطنني، 
وتوزي�ع الربوش�ورات , والتدريب للعامل�ني وإبقاء األطفال 
يف الحضانة خ�ال الزيارة ألن 62% من ح�االت الخطف أو 
التبدي�ل هي يف غرف�ة األم، ووضع حاضن�ة الطفل بعيد عن 
األبواب، ووجود ممرضة ناطقة باللغة العربية للتفاهم مع األم، 
والتنس�يق بني الجهات األمنية واملستشفى، ووضع كامرات 
مراقب�ة، وأب�واب ممغنط�ة بأقف�ال، وزي موح�د للعاملني، 
وبطاقات تعريفية للعاملني، والتأكد م�ن أوراق األهل خال 
تس�ليم الطفل، وتركيب النظام االلكروني، موضحا بأن هذا 
النظام االلكروني يعتمد عى تقنية RFID وهو التعرف عى 
الهوي�ة من خال ذبذب�ات الراديو وهو عبارة عن س�وار يف 
معصم األم والطف�ل يتعرف جهاز املولود عى جهاز األم ملنع 
تبديل املولود مع أم أخرى وهو مراقب عى دوام الساعة ملنع 

خروجه من القسم دون إذن أو اختطافه.
وأضاف البواردي أن مستش�فى اليمام�ة بالرياض قد أطلق 
نظام حماية املواليد من االختطاف والخلط ولضمان تحقيق 

السامة للمواليد الجدد.
وأوضح مدير املستش�فى الدكتور فيصل مص�يل أن النظام 
هو أح�د األنظم�ة املتقدمة والحديث�ة للحماية والس�امة يف 
املستش�فيات والخاص�ة بحماي�ة املواليد من التبدي�ل أو ما 

يسمى بخلط املواليد أو االختطاف،  حيث يتكون من نظامني 
فرعيني هما: نظام )Hugs( املعني بحماية األطفال املواليد من 
االختطاف، والنظام الثاني هو)Kisses( والذي يحمي املواليد 
من الخلط، مبينا أن النظام هو عبارة عن ربط إلكروني بني 
املولود وأمه بحيث يتم وضع سوارين إلكرونيني أحدهما يف يد 
األم، واآلخر يف قدم املولود وذلك بعد عملية الوالدة مبارشة، ثم 
يتم ربط الجهازين عن طريق تعريفهما إلكرونيا ويتم أيضا 
ربط هذه األجهزة بنظام متابعة بوحدات املستشفى، وتطبيق 
هذا النظام سيمنع تسليم أي مولود لغر أمه عن طريق الخطأ، 
كما أنه سيمنع إخراج املولود من القسم أو الوحدة التي يتواجد 
فيها إال بعد إجراءات أمنية ونظامية مشددة، حيث إنه نظام 

إنذار وتتبع وتعرف إلكروني عايل الدقة.
وقال مص�يل إن إطاق ه�ذا النظام يأتي كخطوة اس�تباقية 
واحرازية ملنع وق�وع املخاطر، مؤكدا أنه لم تس�جل حاالت 
خلط أو اختطاف للمواليد باملستشفى، ومضيفا بان املمرضات 

وفريق العمل قد تم تدريبهم عى هذه اإلجراءات الجديدة.
وأك�د أن النظام االلكرون�ي لحماية املواليد م�ن االختطاف 
واالخت�اط يعترب من أه�م واحدث الربامج التي اس�تحدثتها 
وزارة الصح�ة حفاظا عى املواليد م�ن االختطاف، وهو أحد 
األنظمة املتقدمة والحديثة للحماية والسامة يف املستشفيات 
والخاصة بحماية املواليد من التبديل أو ما يسمى بخلط املواليد 
أو االختط�اف،  فظاهرة اختطاف أو تبدي�ل املواليد هي من 
املشاكل التي تتكرر عامليا ، ولحرص وزارة الصحة عى تجنبها 
فقد أدرجت مجموعة من اإلجراءات التي تحول بإذن الله دون 
حدوثها . وأستطرد أن هذه اإلجراءات تتعلق برفع التوعية لدى 
منسوبيها ولدى العامة وعى األخص أهل املولود كذلك برامج 
التدريب والتنس�يق مع إدارات األمن والسامة باملستشفيات 
ملعرفة أفضل السبل إلبقاء هؤالء األطفال يف أمان والتأكد من 

إحكام إغاق البوابات واستخدام البطاقات التعريفية.  
الجدير بالذكر انه قد تم تركيب هذه التقنية يف 16 مستشفى 
لل�والدة م�ن مستش�فيات وزارة الصح�ة ، وروع�ي يف ذلك 
االس�تفادة من خربة األطباء والتمريض يف هذه املستشفيات 
للتعرف بشكل دقيق عن كيفية سر العمل خال الوالدة لتجنب 

أية ثغرات قد تحتوي عى أي خطر فقدان طفل.

ت�شمل املرحلة الأولى 16 م�شت�شفى

الصحة تطبق نظام إلكرتوين حلماية املواليد من 
السرقة يف املستشفيات

أخبار وتقارير
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أصدرت اإلدارة العامة للعاقات واإلعام 

والتوعية الصحية بوزارة الصحة مطوية 

توعوية صحية تحمل صور الشخصية 

اطلقتها  والتي  )صيّوف(  الكارتونية 

فعاليات  ضمن  وذلك  مؤخرا  ال��وزارة 

الحملة التوعوية الصيفية لوزارة الصحة 

والتي يتم من خالها بث رسائل صحية 

توعوية تحت شعار) خذ إجازة وسافر... 

وارجع بالصحة ظافر(. وأشارت املطوية 

أن فرة الصيف تعترب فرة راحة ومن 

األهمية استثمارها وجعلها فرصة للوعي 

بقيمة صحتنا وطبيعة حياتنا ونصحت 

الصحي  رصيدنا  رفع  بأهمية  املطوية 

والنشاط  الغذائي  التوازن  خال  من 

البدني، وأكدت عى أهمية اتباع األنماط 

صحة  إىل  للوصول  السليمة؛  الصحية 

الصحية  التغذية  أهمها  ومن  أفضل، 

والنشاط البدني، والدعوة إىل االنتظام يف 

املمارسات والسلوكيات الصحية خال 

فرة الصيف، وحذرت املطوية من التسمم 

الغذائي ونصحت باملحافظة عى غسل 

اليدين باملاء والصابون قبل األكل وبعده، 

وغسل الفواكه والخضار جيدا , والحرص 

عى الذهاب ملطاعم نظيفة وتجنب أطعمة 

ظــافــر بـــالـــصـــحـــة  وارجــــــــع   ............... وســــافــــر  ــــازة  ـــــ إجـــــ خــــذ 

الباعة واملتنقلني وتجنب األطعمة املكشوفة 

والحذر من أطعمة البوفيهات املفتوحة.

ومن االجراءات الوقائية الحرص عى حفظ 

تقديمه  لحني  ساخنا  املطبوخ  الطعام 

الثاجة ايضا  البارد يف  الطعام  ووضع 

لحني تقديمه، والتأكد من صاحية الطعام 

والحرص عى ان تكون العبوات محكمة 

اإلغاق، والرب من املياه الصالحة للرب 

واملثلجات  الثلج  او  املياه  عن  واالبتعاد 

مجهولة املصدر. ومن االرشادات املهمة يف 

املطوية الحرص عى السامة اثناء التنزه 

باتباع إرشادات السامة يف مدن االلعاب، 

استخدام  عند  السامة  ادوات  وارتداء 

الدراجات والزالجات، والتأكد ايضا من 

ونظافتها  املسابح  يف  السامة  ادوات 

االنتهاء  بعد  املسبح  اغاق  من  والتأكد 

منه والتأكد من سامة اإلطارات ومكابح 

الدبابات قبل استخدامها .ومن النصائح 

الرياضة  بممارسة  االلتزام  املميزة 

واالستمتاع واالنتظام فيها ايضا والذي 

بدوره يساعد عى تحسني املزاج والصحة 

بالرضورة  وليس  والجسدية.  النفسية 

البدني رياضة عنيفة  أن يكون النشاط 

فامليش ملدة 30 دقيقة يوميا يعد كافيا، مع 

أهمية تجنب امليش تحت الشمس ويفضل 

أن يكون امليش يف وقت املساء والحرص 

عى رشب املاء قبل واثناء وبعد ممارسة 

املهمة  النصائح  ومن  البدني.  النشاط 

التي تضمنتها املطوية العمل عى تقليل 

مشاهدة التلفاز واستخدام االلكرونيات 

النشاط  للخمول وقلة  أنها سبب  حيث 

البدني كما أنها عامل مساعد لإلصابة 

باألمراض املزمنة كالسمنة كما وجهت 

املطوية إرشادات صحية للمسافرين من 
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الفحوصات  عن  الطبيب  سؤال  أهمها 

والحرص  السفر  قبل  أخذها  املفرض 

عى أن يكون الغذاء متوازن والحرص 

عى النوم والراحة بصورة كافية وحذرت 

من الوقوع يف العاقات غر املروعة التي 

تؤدي لإلصابة باألمراض الجنسية املعدية 

املخدرات  تناول  من  التحذير  وكذلك 

واملسكرات ملا تسببه من أمراض صحية 

وزارة  أن  إىل  اإلش��ارة  تجدر  خطرة. 

الصحة، ممثلة يف اإلدارة العامة لإلعام 

والعاقات والتوعية الصحية، تقوم سنويًّا 

بتنفيذ حمات توعوية إليصال رسائلها 

املستهدفة؛  للفئات  الصحية  التثقيفية 

والعوارض  األم��راض  من  للوقاية 

الصحية، مع االهتمام أيًضا ببث الرسائل 

ظــافــر بـــالـــصـــحـــة  وارجــــــــع   ............... وســــافــــر  ــــازة  ـــــ إجـــــ خــــذ 

أفراد  تساعد  التي  الصحية  والنصائح 

الفئات املستهدفة عى التغير اإليجابي 

الوسائل  عرب  الصحية  لسلوكياتهم 

اإلعامية املتاحة، عاوة عى الراكة مع 

مختلف القطاعات يف املجتمع. 

وقد ت�م خال ه�ذا الصيف اس�تضافة 

عدد من االستش�اريني واألخصائيني عرب 

مركز معلومات اإلعام والتوعية الصحية 

للرد عى أس�ئلة واستفس�ارات املتصلني 

الصحي�ة ع�رب خدم�ة الهات�ف املجاني 

8002494444 وتزويدهم باإلرشادات 

والنصائح الطبية.

كم�ا ش�اركت ال�وزارة بجن�اح مميز يف 

مع�رض صي�ف أرامك�و الثق�ايف املقام 

حالياً يف الرياض وش�هد الجن�اح إقباالً 

كب�راً من ال�زوار حي�ث تم م�ن خاله 

تقديم أنش�طة توعوية صحي�ة وإجراء 

فحوصات ش�املة للزوار وتشمل قياس 

العام�ات الحيوية ومؤرش كتلة الجس�م 

وقياس نسبة السكر يف الدم وقياس نسبة 

هشاشة العظام وغرها إضافة إىل تقديم 

اإلرش�ادات الصحي�ة املتعلق�ة بالتوازن 

الغذائي والنش�اط البدن�ي وكيفية الحد 

من عوامل الخط�ورة كاإلفراط يف تناول 

الدهون والسكريات.

أخبار وتقارير
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خالل عام 2011م 

1195 حالة 
اصابة بااليدز 

يف اململكة
الحكيم  فيصل  بن  رأفت  الدكتور  أكد 
مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة األمراض 
املعدية أن وزارة الصحة تبذل جهوداً 
كبرة ومضنية يف سبيل الحد من انتشار 
فروس االيدز داخل املجتمع بشكل عام 

وخصوصاً الفئات األكثر عرضة له. 
موضحا انه من الطبيعي جدا أن يتم 
املصابة  الحاالت  جميع  حرص  سنوياً 
والرجال  النساء  من  سواء  بااليدز 
واألطفال يف اململكة ولكن من املهم جدا 
ان يؤخذ بعني االعتبار أن هذه الحاالت 
التي يتم تسجيلها هي الحاالت التي تم 
اكتشافها لإلصابة بااليدز وليست هي 
إجمايل الحاالت املصابة باململكة حيث 
أنه يوجد حاالت مصابة بااليدز ال تعلم 
عن إصابتها وكذلك هنالك حاالت لم يتم 
السجل  يف  وتسجيلهم  إليهم  التوصل 

الوطني. 
وأضاف أن دورنا يف الربنامج الوطني 
ملكافحة االيدز هي متابعة هذه الحاالت 
وغرها والعمل عى تكثيف الجهود يف 
إعداد برامج عاجية وتوعوية وإرشادية 
انتشار  من  والحد  السيطرة  سبيل  يف 
املرض من خال عدة برامج يجري العمل 

عى تنفيذها ومنها. 
بااليدز  اإلصابة  اكتشاف  برنامج 
واملعالجة املبكرة يف املراكز املتخصصة، 
وبرنامج معالجة العدوى املنقولة جنسيا 
يف املراكز الصحية األولية واملستشفيات 
ملنع تعرض املصابني بها لايدز، وبرنامج 
التوعية الصحية ملكافحة مرض االيدز 

ومتابعة املخالطني للمصاب بااليدز للتأكد 
من منع انتقال العدوى إليهم، وعيادات 
الثابتة  الطوعي  والفحص  املشورة 
واملتنقلة، والتوسع يف برامج املسوحات 
وتنفيذ  املستجدة،  العدوى  واكتشاف 
البحوث الوبائية ذات العاقة بانتقال 
االيدز بني الفئات األكثر عرضة، وإعداد 
برامج منع انتقال العدوى من األم إىل 
الجنني، ومنع اإلصابة بااليدز بني الفئات 

الصحية من خال الوغز امللوث. 
وأضاف الحكيم انه بفضل هذا النوع 
النسب  يف  التغر  الحظنا  الربامج  من 
اإلحصائية خال العامني املاضيني حيث 
تم اكتشاف 1195 حالة جديدة مصابة 
منها  2011م(  عام  االيدز  بفروس 
)459 سعودي( و )736 غر سعودي( 
كما لوحظ ازدياد الحاالت املكتشفة بني 
 %4.5 بمعدل  العام  لهذا  السعوديني 
2010م  للعام  املكتشفة  الحاالت  عن 
ويقل بمعدل 4.7% عن العام الذي قبله 
الجهود  تكثيف  نتيجة  وذلك  2009م 
للتوصل إىل الحاالت املصابة بااليدز مبكرا 

وإدراجهم يف برامج الوقاية والعاج. 
وقال: تعترب اململكة العربية السعودية 
إصابة  معدل  ذات  الدول  ضمن  من 
إصابة   2( العالم  لدول  بالنسبة  قليل 
املستوى  هذا  وللحفاظ عى   )10000
يتطلب من جميع أفراد املجتمع العمل 
عى قدم وساق ملنع انتقال العدوى بني 
املصاب االيدز واملخالطني لها وتوفر سبل 
العيش الكريم للمتعايشني مع الفروس 
واحتوائهم هم وأرسهم وإدراجهم بشكل 
سليم مع أفراد املجتمع بما يضمن ويكفل 
من  لكل  والحياتية  املعيشية  الحقوق 

املصاب وأفراد املجتمع. 
وشدد عى أن هذه الحاالت تحتاج ملتابعة 
بكامل  ومجهزة  متخصصة  مراكز  يف 
ومن  الفرد  يحتاجها  التي  التجهيزات 
هذه املراكز التي يستطيع الفرد التوجه 
إليها وتلقي الخدمة واملساعدة واملتابعة 
والعناية الكاملة ملصابني مرض االيدز: 

� مركز املعالجة يف مستشفى امللك سعود 
بجدة. 

� مركز املعالجة يف مدينة امللك سعود 
الطبية بالرياض. 

� مركز املعالجة يف مجمع الدمام الطبي 
يف الدمام. 

� مركز املعالجة يف مستشفى امللك فهد 
يف املدينة املنورة . 

� مركز املعالجة يف مستشفى امللك فهد 
يف الهفوف. 

عسر  مستشفى  يف  املعالجة  مركز   �
املركزي يف عسر . 

� مركز املعالجة يف مستشفى صبيا العام 
يف جازان. 

� وجاري العمل عى إنشاء مراكز معالجة 
يف العاصمة املقدسة. 

وأوضح الدكتور رأفت الحكيم أن األهم 
من العمل عى إيجاد مركز املعالجة هو 

توفر العاج أيضا.
 وأكد عى أن دور وزارة الصحة يربز يف 
توفر العاج الكايف لجميع املرىض وأن 
100% من الحاالت املستوفاة بروط 
العاج  توفر  يتم  الدوائية  املعالجة 
من  عدد  إضافة  يتم  كما  لها  املجاني 
الجرعات للحاالت التي قد تكتشف خال 

العام بالتقدير. 
مشرا إىل أن العمل جاري عى زيادة 
إعداد الكوادر املؤهلة باملناطق لتتناسب 
واإلعداد املكتشفة وزيادة التنسيق بني 
القطاعات الصحية املختلفة عند اإلباغ 
الدقيقة  البيانات  وتوفر  الحاالت  عن 
الوصول  لتيسر  التحاليل  إجراء  عند 
للمصابني وعمل التقيص الوبائي بالرسعة 

املطلوبة. 
وتقوية مشاركة القطاعات غر الحكومية 
يف  لتعمل  الطوعية  املنظمات  وتفعيل 

مجال االيدز .
الوطني  الربنامج  ان  الحكيم:  وقال 
ملكافحة اإليدز قد قام بوضع العديد من 
الخطط والربامج والدراسات واألبحاث 
ملتابعة مسار االيدز يف املجتمع ووضع 
الخطط االستراتيجية للمراقبة الوبائية 
اإلصابات  اكتشاف  رسعة  تكفل  التي 
إىل  العدوى  انتقال  من  للحد  مبكرا 
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الريك سواء الزوج أو الزوجة وهذه 
الخطط   تشمل:

إنشاء نظام للمراقبة الوبائية واملعالجة 
وإنشاء  الصحية،  والرعاية  الطبية 
الوبائي  والرصد  للتسجيل  نظام 
بالحاسب  وربطه  العاجية  باملراكز 
عى  والعمل  للمتابعة،  بالوزارة  اآليل 
وربطها  املسموحات  برامج  توسيع 
واملستشفيات  الصحية  باملراكز 
املختلفة، وتوسيع مشاركة القطاع غر 
الحكومي بدعم برامج التوعية الصحية، 
وإنشاء جمعيات طوعية ببعض مدن 
اململكة مثل جازان واملنطقة الرقية 
أسوة بجمعية االيدز باملنطقة الغربية 
واملقدرة  الكفاءات  ورفع  والرياض، 
للكوادر العاملة يف مجال االيدز، إضافة 
إىل التوسع يف عمل البحوث والدراسات 
الوبائية والسلوكية كونها حجر الزاوية 

يف جميع املعلومات حول املرض. 
وختم الحكيم حديثه بالتأكيد إن هذه 
الخطط والربامج املستقبلية ستكون 
ناجحة بفضل من الله عز وجل خاصة 
وان ما ياحظ من وعي عند املجتمع 
السعودي أكرب بكثر من السابق حول 
إشكاليات  من  به  يتعلق  وما  االيدز 

اجتماعية ونفسية وصحية.
كما أن الجهود متواصلة لزيادة وعي 
املجتمع السعودي عن طرق مكافحة 
اإلصابات  من  للحد  االي��دز  مرض 
عى  تركيز  هنالك  أن  كما  املستجدة 
مكافحة الوصم والتمييز ملرىض االيدز 
وأرسهم، وان األهم أن تتم االستفادة 
من مراكز الفحص الطوعي واملشورة 
سواء الثابتة أو املتنقلة كما يجري حالياً 
اإلعداد للتعاون مع الجهات ذات العاقة 
التي تسهم يف نر الوعي الصحي لدى 
إيصال  لضمان  املختلفة  القطاعات 
الرسائل الصحية الصحيحة حول كيفية 
بااليدز من خال  اإلصابة  البعد عن 
تعديل السلوكيات املختلفة التي يمكن 
تعرض األفراد للعدوى دون علمهم أو 
الوسائل  بعض  يف  ينخرطون  عندما 
التي يمكن من خالها نقل العدوى إىل 

األخريني دون معرفة.

تكرمي وزارة 
الصحة يف 

حفل»يّسر« 
للتعامالت 
االلكرتونية

لربنامج  العليا  اإلرشافية  اللجنة  كرمت 
التعامات اإللكرونية الحكومية »يرّس« 
بوزارة  واالتصاالت  املعلومات  تقنية 
الصحة وذلك خال الحفل املقام بمناسبة 
للتعامات  األوىل  املرحلة  أعمال  انتهاء 
اإللكرونية الحكومية وما تضمنته من 
منجزات وبدء أعمال املرحلة الثانية التي 
التنفيذية  يتم تنفيذها من خال الخطة 
الثانية للتعامات اإللكرونية الحكومية   

2011- 2016م. 
أصحاب  حضور  التكريم  حفل  وشهد 
العليا  اإلرشافية  اللجنة  أعضاء  املعايل 
الدكتور  املالية  وزير  وهم:  للربنامج 
إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير 
املهندس  املعلومات  وتقنية  االتصاالت 
ومحافظ  ما،  أحمد  بن  جميل  محمد 
هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات املهندس 
كما   ، الرضاب  العزيز  عبد  بن  عبدالله 
حرضه عدد من أصحاب املعايل ممن كان 
لهم دور بارز يف مسرة الربنامج وهم 
للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مدينة  رئيس 
إبراهيم  بن  محمد  الدكتور  والتقنية 
السويل، ونائب وزير الربية والتعليم د. 
خالد بن عبدالله السبتي، والدكتور عبد 
الرحمن الجعفري محافظ هيئة االتصاالت 

وتقنية املعلومات سابقاً.
أعضاء  أيضاً  الحضور  بني  من  وكان 
من  وعدد  للربنامج  التوجيهية  اللجنة 
املختلفة.    الحكومية  الجهات  مسئويل 
من جهته عرب الدكتور محمد بن راشد 

للتخطيط  الصحة  وزارة  وكيل  اليمني 
واقتصاديات الصحة عن شكره وتقديره 
اللجنة اإلرشافية العليا لربنامج التعامات 
هذا  عى  »يرّس«  الحكومية  اإللكرونية 
التكريم املمنوح لوزارة الصحة . وأضاف 
"كجزء من إسراتيجية الصحة اإللكرونية 
ويف ظل الخطوات التطويرية التي يشهدها 
قطاع تقنية املعلومات واالتصاالت بوزارة 
الصحة نحو رفع كفاءة األداء لتحقيق 
يلبي  بما  العمل  وتطوير  التطلعات 
احتياجات املواطنني الصحية يأتي هذا 
التكريم دعماً كبراً وتشجيعاً لنا بوزارة 
الصحة للميض قدماً يف تحقيق خططنا 
اإلسراتيجية املرسومة" .  وأبان "حرصت 
الخطة اإلسراتيجية املوضوعة للربنامج 
الوطني للصحة اإللكرونية ضمن أهدافها 
األوىل عى تلبية رغبة املواطنني من خال 
بمعاملتهم  الخاصة  اإلجراءات  تسهيل 
أن  كما  ال��وزارة،  من  واستفساراتهم 
حصول الوزارة عى هذا التكريم املتميز 
وغر املستغرب يأتي نتيجة للجهود التي 
بذلت من القائمني عى الربنامج الضخم 
بلورته  وحتى  إنشائه  فكرة  قيام  منذ 
الجدير  الواقع".  أرض  عى  وتقديمه 
الوطني  الربنامج  مشاريع  أن  بالذكر 
مؤخراً   حصدت  اإللكرونية  للصحة 
العديد من الجوائز اإلقليمية واملحلية ومن 
التميز اإللكروني لدول  ضمنها جائزة 
الخليجي والذي تم يف  التعاون  مجلس 
دولة الكويت وكذلك جائزة معهد الرق 
األوسط كأفضل إسراتيجية يف القطاع 
الصحي يف مدينة أبو ظبي باإلضافة إىل 

هذه الجائزة .
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يقوم بفح�ض 280 األف �شنويًا

 برنامج الزواج الصحي يسهم يف
احلد من انتشار أمراض الدم الوراثية

أوضح مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة األمراض الوراثية واملزمنة بوزارة الصحة الدكتور 
محمد بن يحيى صعيدي ان برنامج الزواج الصحي ساهم مساهمة كبرة يف إعطاء النتائج 
االيجابية من ابرزها انخفاض عدد شهادات الفحص غر املتوافقة وارتفاع نسبة الذين 

استجابوا للمشورة الطبية ولم يتموا عقد الزواج بنسبة %60 .
وبني الدكتور صعيدي يف ترصيح صحفي ان هناك العديد من مراكز الفحص وعيادات 

املشورة الطبية وهي :
� مركز الفحص التابعة لوزارة الصحة وعددها )130( مركزاً . 

� مراكز الفحص التابعة لقطاعات حكومية اخرى وعددها )20( مركزاً.
 � عيادات املشورة الطبية وعددها )80( عيادة . 

وأبان الدكتور محمد صعيدي اىل ان برنامج الزواج الصحي ال يمنع الزواج وانما يقدم 
النصح واإلرشاد للحاالت غر املتوافقة طبياً مع ترك حرية اتمام الزواج برصف النظر عن 

نتيجة الفحص مشراً اىل ان متوسط عدد املفحوصني / سنة 280 ألف شخصاً .
وامتدح الدكتور محمد صعيدي ما يتمتع به املجتمع السعودي من وعي ما يكفيه للمشاركة 
الكاملة للحد من تلك االمراض وذلك بااللتزام بنتائج الفحص قبل الزواج حيث بلغت نسبة 
السعوديني الذين استنكفوا عن متابعة عقد الزواج بعد اكتشافهم لبعض االمراض الوراثية 
والتي قد تنتقل ألبنائهم حوايل 60% والتي تؤسس النطاقة جديدة لبناء مجتمع سعودي 

سليم معاىف خال من االمراض.
وأضاف أن الربنامج هو عبارة عن إجراء الفحص للمقبلني عى الزواج ملعرفة وجود اإلصابة 
لصفة بعض أمراض الدم الوراثية )فقر الدم املنجيل � الثاسيما( وبعض األمراض املعدية 
)التهاب الكبد الفرويس ب/ج � نقص املناعة املكتسب � اإليدز( وذلك بغرض إعطاء 
املشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك األمراض للطرف اآلخر من الزواج أو األبناء يف 
املستقبل وإعطاء الخيارات والبدائل أمام الخطيبني من اجل مساعدتهما عى التخطيط 

ألرسة سليمة صحياً .
وأضاف بأنه برنامجاً وطنياً مجتمعياً توعوياً وقائياً يهدف إىل الحد من األمراض املشمولة 
بالفحص ما قبل الزواج مشراً إىل أن هناك أهداف جوهرية وواضحة من اجلها تم إقرار 
الربنامج وهي الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية واملعدية والتقليل من األعباء 
املالية الناتجة عن عاج املصابني عى األرسة واملجتمع وتقليل الضغط عى املؤسسات الصحية 
وبنوك الدم وتجنب املشاكل االجتماعية والنفسية لألرس التي عاني أطفالها ورفع الحرج الذي 
لدى البعض يف طلب هذا الفحص باإلضافة لنر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل.
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ة بوزارة   أكد الدكتور يارس الغامدي املرف العام عى برنامج إدارة األرسَّ
الله بن  الصحة حرص واهتمام ومتابعة معايل وزير الصحة الدكتور عبد 
عبدالعزيز الربيعة لتنفيذ هذا الربنامج، وطموحاته بأن يكون هناك برنامج 
ة املستشفيات وإحصاءاتها للوصول باملعدالت  وطني يعنى بمتابعة شؤون أرسَّ
واملعاير الوطنية إىل العاملية، بحيث يشمل جميع القطاعات الصحية يف اململكة 
من قطاعات حكومية وغر حكومية وقطاع خاص؛ وان تصل وزارة الصحة يف 

أرسع وقت لتأمني الرسير للمريض متى كانت هناك حاجة إليه.  
ة يف املستشفيات  وأضاف الغامدي أن الربنامج يهدف إىل حرص دقيق ألعداد األرسَّ
التابعة لوزارة الصحة والقطاعات الحكومية األخرى والقطاع الخاص وتحديد 

االحتياجات املستقبلية يف مناطق اململكة املختلفة عى مدار األعوام املقبلة .
مشددا عى أهمية نقل املعلومة برسعة وبدقة عالية ملتخذ القرار، وذلك لدعم 
العمل عى حصول املريض عى رسير للخدمة الطبية ومتابعة وتطوير األداء يف 
ة  كافة املنشآت الصحية ورصد االحتياجات املستقبلية بما يخص أعداد األرسَّ

يف كافة مناطق اململكة .
وأشار الغامدي إىل أن الربنامج االلكروني لربنامج إدارة األرسة يهدف بالدرجة 
األوىل إىل الحصول عى املؤرشات الرسيرية وهي السعة الرسيرية الفعلية 
للمستشفيات ومعدل دوران الرسير بالشهر ومعدل مدة بقاء املريض وكذلك 
نسبة اإلشغال يف مستشفيات سعة 100 رسير فأكثر خاصة نسبة اإلشغال 
يف العنايات املركزة، وعدد حاالت الدخول والخروج  خال 24ساعة املاضية 
وعدد املرىض املنومني السعوديني منهم وغر السعوديني املؤهلني للعاج وغر 
السعوديني الغر مؤهلني للعاج، إضافة إىل إعداد املرىض املزمنني )الذين امضوا 
DRG( وأعداد الذين تجاوزوا تاريخ الخروج املتوقع حسب )أكثر من 30 يوما

و ICD10( وكذلك مدة انتظار املريض للحصول عى رسير للتنويم عن طريق 
العيادات يف الحاالت الروتينية والطارئة . 

  
وأوضح الدكتور الغامدي إىل أن الربنامج الذي بدأ تطبيقه وكذلك آلية عمل 
الربنامج االلكروني  )bm.moh.gov.sa(يف بعض املناطق سيشمل البقية هذا 
العام إن شاء الله ليعطي نتائج وإحصاءات يومية وفورية عن معدل إشغال 
ة ومعدل بقاء املريض يف املستشفى ومعدل دوران الرسير ومدة انتظار  األرسَّ
املريض للحصول عى رسير يف الحاالت الطارئة والروتينية ليتم التعامل معها 
وفق املتطلبات. وقدم الغامدي شكره ملعايل وزير الصحة الذي وجه بإنشاء هذا 
الربنامج، كما قدم شكره ملعايل نائب الوزير للتخطيط والتطوير عى توجيهاته 

ودعمه لتطوير عمل الربنامج .

يهدف اإلى احل�شول على 
املوؤ�شرات ال�شريرية

بدء تطبيق 
الربنامج 
اإللكرتوين 
لربنامج إدارة 
األّسرة
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املجلة الطبية - الرياض 

أكد معايل وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز 
يف  القياس  ثقافة  أدخلت  الصحة  وزارة  أن  الربيعة 
الوزارة كمنهج وأسلوب عمل لتحسني الخدمات املقدمة 
الوزارة  الوزارة   وان  للمواطن واملستفيد من خدمات 
مرتكزات  عدة  عىل  الصحية  إسرتاتيجيتها  يف  ترتكز 
منها الحكومة االلكرتونية ، وامللف الصحي االلكرتوني 
، ومكننة اإلجراءات وكذلك تطويع التقنية لخدمة برامج 

وأنشطة الوزارة.

وأوضح  بأن البوابة االلكرونية املوحدة والتي تم تدشينها  
تشمل أيضا يف مرحلتها األوىل العديد من الخدمات والربامج 
اإللكرونية مثل )برنامج اإلباغ عن األخطاء الطبية الجسيمة 
ة باملستشفيات - برنامج قياس رىض  - برنامج إدارة األرسَّ
املرىض - برنامج املراجعة اإلكلينيكية - برنامج إدارة ملف 
الطبيب اإللكروني - برنامج اإلدارة والتحكم يف صاحيات 
موظفي القطاع - برنامج ملف املستشفى - املرحلة األوىل( 

تدشين البوابة 
االلكترونية 
الموحدة 
للخدمات 
الصحية

http://hsp.moh.gov.sa 

إت��ف��اق��ي��ة م��ع ش��رك��ة عالمية 
ب���  م��ش��ت��ف��ي��ات   10 ل��ت��ق��ي��ي��م 

»الصحة«
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مضيفاً أنه قد تم بناء هذه البوابة لتضم املزيد من الخدمات 
والربامج اإللكرونية يف حال جاهزيتها مستقباً ..

البوابة  مؤخراً  تدشينه  لدى  الربيعة  الدكتور  وأضاف 
اإللكرونية املوحدة للخدمات الصحية لتضم جميع الخدمات 
بها مستشفيات وزارة  تتعامل  التي  اإللكرونية والربامج 
الصحة، واملراكز الصحية، واملرافق والقطاعات األخرى وذلك 
بحضور عدد من اإلعاميني واملهتمني بالشأن الصحي ... أن 
الوزارة تواجه الكثر من التحديات يف الوقت الراهن يف مختلف 
القطاعات والخدمات التي تقدمها من خال حاالت الطوارئ 
أو التحويل بني مراكز الرعاية الصحية األولية يف املنطقة وبني 
مختلف مناطق اململكة وغر ذلك وأن هذه التحديات ال يمكن 

أن تحل بني يوم وليلة.  

قدر  يحاولون  الصحة  وزارة  يف  أنهم  إىل  معاليه  وأشار 
العمل  التي تسهل وتسر  الحلول املمكنة  إيجاد  املستطاع 
العديد  عرب املستشفيات بساسة وسهولة وذلك من خال 
من الربامج التي تقدمها الوزارة ومن أبرزها عمليات اليوم 
الواحد كما هو معمول به يف الدول الكربى والتي تشكل نقلة 
كربى يف عملية دوران األرسة نظر الحاجة املاسة إليها .مشراً 
النوع  إىل أن هناك 802170 عملية تجرى يومياً من هذا 
واململكة بدأت يف تطبيق هذا النوع من العمليات وإن كانت 
قد بدأت بنسب متدنية ال تتجاوز 2% إال أنها وصلت اآلن إىل 
35% مؤكداً بأنه تم خال العام املايض إجراء 15 ألف عملية 
من عمليات اليوم الواحد يف أكثر من مستشفى. وشدد معايل 
وزير الصحة عى أهمية الطب املنزيل ملا يمثله هذا النوع من 
الحاالت املزمنة  العاملي وليس يف  أهمية بالغة عى املستوى 
فقط.. واململكة خطت خطوات كبرة يف هذا املجال حتى 
أصبحت الخدمة تقدم اآلن ألكثر من 15 ألف مريض ويف كل 
سنة تشهد تطوراً ملحوظا يف هذا املجال. كما أشار معاليه إىل 
رضورة تشغيل مراكز الحاالت الطارئة يف املناطق عى مدار 
الساعة مشدداً عى أهميتها حيث أشار إىل ان الوزارة رصدت 
ميزانية كبرة لها بلغت أكثر من ملياري ريال وذلك حسب 

األنظمة الطبية .وختم معاليه حديثه بالركيز عى أهمية بناء 
العديد من املشاريع الطبية وذلك ملواجهة ما تشهده اململكة 
من توسع جغرايف وسكاني حيث تمثلت هذه املشاريع يف 
اعتماد بناء  130 مستشفى وكذلك خمس مدن طبية وذلك 
يف محاولة لرفع السعة الرسيرية من  30 ألف إىل 66 ألف 
التي  القياس هي األساس  رسير. وأكد معاليه أن معاير 
يستفيد منها كافة القطاعات الصحية، كما عملت الوزارة عى 
االستفادة من الربنامج االلكروني لرصد األخطاء الجسيمة 
التي تقيم من خال 49 معيارا للقياس. مشددا عى أن الرصد 
ليس هدفه الرصد واملحاسبة ولكن للحد من األخطاء والعمل 
عى عدم تكرارها من ممارس إىل آخر وقال أن الوزارة اآلن 
وقعت اتفاقية مع هيئة ال�)جي يس ان العاملية( حيث تقوم 
بتقويم عر مستشفيات يف اململكة وهو األمر الذي يكشف 

النقاب عنه ألول مرة.

اليمني وكيل وزارة الصحة  الدكتور محمد بن راشد  ونوه 
للتخطيط واقتصاديات الصحة بحرص معايل وزير الصحة 
عجلة  دفع  عى  الربيعة  العزيز  عبد  بن  عبدالله  الدكتور 
التطوير والنمو يف القطاع الصحي باململكة سعياً يف تحقيق 
الرىض الكامل للمريض من خال تقديم الخدمات الصحية 

املتكاملة.

أنه كجزء من إسراتيجية الصحة اإللكرونية ويف  وأضاف 
ظل الخطوات التطويرية التي يشهدها قطاع تقنية املعلومات 
واالتصاالت بوزارة الصحة نحو رفع كفاءة األداء لتحقيق 
املواطنني  احتياجات  يلبي  بما  العمل  وتطوير  التطلعات 
البوابة اإللكرونية  اليوم تدشني  الله تم  الصحية، وبتوفيق 
املوحدة للخدمات الصحية لتضم جميع الخدمات اإللكرونية 
أو  التي تتعامل بها مستشفيات وزارة الصحة،  والربامج 
املرافق والقطاعات األخرى، وتوحيدها  أو  املراكز الصحية، 
تحت مظلة بوابة إلكرونية موثوق بها وموحدة وذات طابع 
رسمي. كما تهدف إىل تقديم خدمة الدخول املوحد إىل جميع 
تلك الخدمات والربامج عرب اسم مستخدم وكلمة مرور وحيدة 
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.)Single-Sign-On(

وأختتم الدكتور اليمني حديثه بالتأكيد عى أن قيادي الوزارة 
حريصون كل الحرص عى تحقيق األهداف اإلسراتيجية 
والتي من شأنها  للوزارة  العامة  الخطة  املوضوعة ضمن 
أن ترتقي بشكل أكرب بالخدمات الصحية املقدمة باململكة  
الزمنية املجدولة لتطبيقها عى مختلف  الفرة  وذلك خال 
الخدمية  أو  التنسيقية  األصعدة واملستويات الصحية سواء 

وكذلك اإلرشافية.

من جانبه قدم مستشار معايل وزير الصحة واملرف العام 
الدكتور عبدالله بن أحمد  عى تقنية املعلومات واالتصاالت 
الوهيبي شكره الجزيل إىل معاىل وزير الصحة الدكتور عبدالله 
الوزارة بمناسبة  الربيعة وإىل جميع قيادي  بن عبدالعزيز 

تدشني البوابة اإللكرونية املوحدة للخدمات الصحية.

التي تقدمها  اإللكرونية  الخدمات  ورشح سعادته بعض 
إلدارة  اإللكروني  النظام  أن  بني  حيث  املوحدة  البوابة 
األرسة يستخدم يف إدخال معلومات دقيقة عن وضع األرسة 
باإلضافة  إىل إدارة جراحة اليوم الواحد والعمليات الروتينية 
باملستشفيات، حيث يمكن من خال هذه املعلومات الحصول 
عى تقارير وإحصائيات دقيقة وفورية مما يساعد عى اتخاذ 
اإلكلينيكية فهو  املراجعة  أما برنامج   ، املناسبة  القرارات 
برنامج يعتمد منهجية هدفها تحسني العناية املقدمة للمريض 
الصحية  املنشآت  أداء  ومعايرة  مراجعة  خال  من  وذلك 
املهنية  الكفاءة  الفعالية ومستوى  التابعة للوزارة وقياس 
والقدرة اإلنتاجية ومدى اإلنضباط لدى جميع العاملني عن 
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طريق املقارنة بمؤرشات تم االتفاق عليها مع فريق املراجعة 
اإلكلينيكية.

البوابة املوحدة برنامج  التي تقدمها  الخدمات  ومن ضمن 
ملف املستشفى اإللكروني والذي يهدف إىل وجود قاعدة 
بيانات موحدة ومحدثة للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة 
والقطاعات األخرى، وذلك لتسهيل الوصول إىل أدق املعلومات 
البيانات املدخلة لكل  والتفاصيل مع عدم اختاف وتكرار 
. ويمكن من خال هذا امللف تعديل املعلومات  مستشفى 
. كما  األساسية  ومعلومات االتصال حسب الحاجة لذلك 
يتوفر أيضاً املوقع الجغرايف لكل مستشفى مما يسهل تحديد 
التكامل مع نظام املعلومات الجغرايف  موقع املستشفى عرب 
النظام اإللكروني لقياس  بالوزارة، ومن الخدمات كذلك  
رىض املرىض والذي يستخدم يف تسهيل عملية جمع و إدخال 
االستبيانات من قبل موظف عاقات املرىض يف املستشفى 
عن طريق استخدام التقنيات الحديثة مثل الويب، حيث يتم 
إلكرونيا لاستفادة منها الحقا  تخزين نتائج االستبيانات 
يف قياس مدى قبول ورىض املرىض عن الخدمات املقدمة 
التقارير  أدق  عى  الحصول  يمكن  حيث  املستشفيات،  يف 
واإلحصاءات من االستبيانات املعبأة باإلضافة للحصول عى 
املوظفني يف  أداء  لتقييم وتحسني مستوى  نتائج  و  نسب 

املستشفيات.

 فيما يعترب برنامج إدارة ملف الطبيب اإللكروني كمنهجية 
الكادر  أداء  أداء األطباء وذلك بمراجعة ومعايرة  لتحسني 
املهنية والقدرة  الكفاءة  الفعالية ومستوى  الصحي وقياس 
اإلنتاجية واالنضباطية عن طريق قياس مؤرشات األداء. كما 

يهدف الربنامج إىل توفر قاعدة موحدة ملعلومات األطباء. 

النظام  املتنوعة خدمة   البوابة ضمن خدماتها  وأيضا تضم 
اإللكروني لألحداث الطبية الجسيمة يرتكز عى التبليغ فور 
املوضوعة  للمعاير  وفًقا  الجسيم  الطبي  الحدث  حصول 
وذلك عن طريق تسجيل الحدث الجسيم وإدخال تفاصيله 
الطبية الحاصلة يف املستشفى يف  أنواع األخطاء  من جميع 
النظام لتصل إىل متخذي القرار بوزارة الصحة وذلك التخاذ 
املناسبة ورفع جودة الخدمات الصحية وتجنب  اإلجراءات 
األخطاء الطبية مستقباً، كما يعترب نظام إدارة املستخدمني 
جزءاً ال يتجزأ من البوابة املوحدة لخدمات القطاعات الصحية 
حيث أنه يوحد عملية إعطاء الصاحيات و األدوار عى جميع 
يوفر  أنه  كما  البوابة  عى  املوجودة  اإللكرونية  الخدمات 
الدخول املوحد لجميع هذه الخدمات يف  للمستخدم خدمة 

البوابة.

من جانبه أوضح االستاذ ريان الفايز مدير البوابة االلكرونية 

أن البوابة املوحدة للخدمات 
الصحية تتميز بعدة مزايا 
تضمن  أنها  أهمها  من 
جميع  إىل  املوحد  الدخول 
اإللكرونية  الخدمات 
تتعامل  التي  وال��ربام��ج 
وزارة  مستشفيات  بها 
الصحة، أو املراكز الصحية، 
والقطاعات  املرافق  أو 
األخرى عرب اسم مستخدم 
وكلمة مرور وحيدة وهي: 

التي تمكن  البوابة املوحدة  أنه  )Single-Sign-On( ، كما 
املختصني من توفر قاعدة بيانات مركزية ومحدثة وموحدة 
القطاع الصحي )مستشفى، مركز صحي  تضم معلومات 
...إلخ(، باإلضافة إىل املساعدة يف إيجاد مكان موحد إلدارة 
إىل  الدخول  وصاحيات  الصحي  القطاع  يف  املستخدمني 
الوزارة  الخدمات اإللكرونية والربامج، باإلضافة إىل دعم 
للبوابة من خال تقديم معلومات حول األخبار والفعاليات 
إىل خدمة  أو  املستخدمني  من  فئة  إىل  املوجهة  واإلعانات 
املزايا املهمة  أو برنامج معني، وأيضا من ضمن  إلكرونية 
أنها تساهم يف توفر  للبوابة املوحدة للخدمات الصحية هو 
ساحات للحوار وتبادل املعرفة والخربات بني مستخدمي 

الخدمات اإللكرونية والربامج من موظفي وزارة الصحة.

 

إجراء 15 الف 
عملية جراحة 

يوم واحد في 
مستشفيات 

"الصحة" خالل 
عام
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وزير الصحة يشكر القيادة لدعم املشاريع الصحية

املجلة الطبية - الرياض
رفع معايل وزير الصحة د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أسمى آيات الشكر 
والعرفان ملقام خادم الحرمني الرشيفني ولسمو ويل عهده األمني - يحفظهما 
الله – بمناسبة تدشني الوزارة مؤخراً العديد من املشاريع الطبية بعدد من 
مناطق اململكة والدعم السخي الذي تحظى به الخدمات الصحية من لدن 
خادم الحرمني الرشيفني لتوفر أسباب الرعاية الصحية الشاملة ملواطني 

هذا البلد الكريم يف شتى بقاع اململكة. 

القطاع  به  يحظى  ما  معاليه  وثمن 
من  كريمة  ورعاية  دعم  من  الصحي 
لدن خادم الحرمني الريفني وسمو ويل 
الله- مؤكداً  عهده األمني - يحفظهما 
الكبرة  املالية  االعتمادات  أن  معاليه 
للخدمات الصحية تجسد حرص القيادة 
واهتمامها املتواصل بتطوير الخدمات 
الصحية وتوفر الرعاية الصحية الشاملة 

للمواطنني الكرام.
وأضاف معاليه أن هذه املشاريع تأتي 
تلقاه  الذي  املتواصل  للدعم  ترجمة 
خادم  لدن  من  الصحية  الخدمات 
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عهده  ويل  وسمو  الريفني  الحرمني 
األمني مما كان له بالغ األثر يف االرتقاء 
بمستوى أداء املرافق الصحية وأسهم � 
ولله الحمد � يف تقديم خدمات صحية 
لطموحات  ترقى  عالية  جودة  ذات 
والة األمر وتلبي احتياجات املواطنني 

الصحية. 
تبذل  ال��وزارة  أن  إىل  معاليه  مشراً 
جهوداً كبرة لتطوير الخدمات الصحية 
املرافق  يف  األداء  بمستوى  واالرتقاء 
الصحية حيث تشهد الوزارة حالياً حراكاً 
بكافة  نوعية  ونقلة  شاماً  تطويرياً 
خدماتها ومرافقها وجميعها مسخرة 
لخدمة وسامة املريض وكسب رضاه 
من  العديد  ونفذت  استحدثت  حيث 
الربامج الهادفة لخدمة املرىض وتحقيق 

شعار املريض أوالً . 
الفتاً إىل أن هذه املشاريع تأتي يف إطار 
الصحية  للرعاية  الوطني  املروع 
املرتكز  يعد  الذي  والشاملة  املتكاملة 
الرئييس للخطة اإلسراتيجية ويحقق 
لكل منطقة منظومة صحية متكاملة 
حسب املعاير الوطنية والعاملية حيث 
أساسياً من  تمثل هذه املشاريع جزءاً 
الذي  الطموح  املروع  هذا  مكونات 
وراعي  مسرتنا  قائد  بموافقة  حظي 
 � الريفني  الحرمني  خادم  نهضتنا 
لخطط  أساساً  ليكون   � الله  حفظه 
مبادئ  عى  يشتمل  حيث  ال��وزارة 
العدل واملساواة والشمولية يف  توزيع 
الوصول  وتسهيل  الصحية  الخدمات 

إليها والحصول عليها.

وتقديره  شكره  عن  معاليه  معرباً 
ألصحاب السمو امللكي، أمراء املناطق 
حجر  ووضع  تدشني  حفل  لرعايتهم 
األساس لهذه املشاريع الصحية الحيوية 
الدائم  وملتابعتهم املستمرة وحرصهم 
عى تطوير الخدمات الصحية باملناطق 

واالرتقاء بمستوى أدائها.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أن هذه املشاريع 
منطقة  ومنها  املناطق  معظم  شملت 

حائل حيث تم افتتاح وإنشاء وتشغيل 
وتجهيز 11 مركزاً صحياً وافتتاح 5 
مراكز صحية جديدة وتشغيل مركز 
القلب وترسيه إحال مستشفى حائل 
العام بسعة 300 رسير وترسيه مركز 
الكى بسعة  40كريس واعتماد مستشفى 
300رسير  بسعة  حائل  غرب  جنوب 
واعتماد إنشاء 18 مركزاً صحياً ضمن 
الرابعة وبتكلفة اجمالية بلغت  املرحلة 

1.5 مليار ونصف مليار ريال .
 أما يف منطقة الحدود الشمالية فقد تم 
وضع حجر األساس ملروعات جديدة 
أكثر من 1088 مليون  بلغت  بتكلفة 
األمل  مجمع  مروع  شملت  ري��ال، 
والصحة النفسية بسعة )100( رسير 
الصحية  للرعاية  مراكز  ومروع   ،
األولية يف كل من عرعر ورفحاء وطريف 
، ومروع التطوير الشامل ملستشفى 
النقاهة والتأهيل الطبي بمدينة عرعر، 
وتدشني مروع التطوير الشامل ملركز 
األمر عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد 
لوضع  اضافة  القلب،  وجراحة  لطب 
حجر األساس ملروعات صحيه جديدة 
باملنطقه شملت مروع مركز الغسيل 
الكلوي بعرعر ، ومروع إسكان األطباء 
والعاملني بمستشفى الوالدة واألطفال 
بمدينة عرعر ، ومروع إسكان األطباء 
والعاملني بمجمع األمل للصحة النفسية 
بمدينة عرعر ، ومروع إسكان األطباء 
العام  طريف  بمستشفى  والعاملني 
ومروع  والثالثة(،  الثانية  )املرحلة 
ألعامه  واملستودعات  الطبي  التموين 
السعة  رفع  تدشني  تم  كما  باملنطقة، 
والوالدة  النساء  ملستشفى  الرسيرية 
 )200( من  عرعر  بمدينة  واألطفال 
رسير إىل )300( رسير واعتماد برنامجه 

التشغييل.
وأما يف منطقة الجوف فقد تم وضع 
حجر األساس ملشاريع صحية بتكلفة 
تفوق املليار و200 مليون ريال وتمثلت 
الصحة  مستشفى  يف  املشاريع  هذه 

منوذج مركز رعاية �سحة اأوليةم�ست�سفيات ال�سحة النف�سيةم�ست�سفى 500 �سرير م�ست�سفى 300 �سرير م�ست�سفى 200 �سرير م�ست�سفى 100 �سرير مركز جراحة اليوم الواحد

م�سروع مدينتي امللك في�سل الطبية خلدمة مناطق اململكة اجلنوبية ومدينة مدينة امللك خالد الطبية باملنطقة ال�سرقية
االمري حممد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود الطبية خلدمة 

مناطق اململكة ال�سمالية

مدينة امللك فهد الطبية بالريا�ض مدينة امللك عبداهلل الطبية بالعا�سمة املقد�سة م�ست�سفى امللك خالد التخ�س�سي للعيون بالريا�ض مدينة امللك �سعود بالريا�ض

املـشـاريـع املعتمدة لوزارة الصحة بميزانية الدولة للعام املايل 1434/33هـ
بتكاليف وقدرها )7٫248٫105٫000( ريال سعودي

w w w . m o h . g o v . s a

 800  249  4444
للتوعية الصحية وفرنا لكم 
012124224خدمة الهاتف اجملا� رقم: هـاتـف

حقوق وعالقات املرضى:

الـمنطقةالـمـشــروع

املستشفيات

مكة املكرمةإنشاء سكن العاملني بمستشفى أم الدوم

إنشاء مستشفى املجاردة 200 رسير مع اإلرشاف 
عسري)إحالل(

إنشاء مستشفى الس�ليل 200 رسير مع اإلرشاف 
الرياض)احالل(

الرشقيةإنشاء مستشفى األحساء 500 رسير مع االرشاف

إنش�اء مستش�فى الخ�رج الع�ام 300 رسير مع 
الرياضاالرشاف

مكة املكرمةإنشاء مستشفى الحوية 200 رسير مع االرشاف

عسريإنشاء مستشفى أبها العام 300 رسير مع اإلرشاف

إنش�اء مستش�فى البش�ائر الع�ام 50 رسير مع 
عسرياإلرشاف )إحالل(

إنشاء سكن العاملني يف مستشفى الصحة النفسية 
جازانيف جازان

الرياض انشاء مستشفى عفيف 200 رسير )احالل(

إنشاء سكن العاملني يف مستشفى الصحة النفسية 
القصيميف بريدة

إنشاء مستودعات داخل املرافق الصحية يف جميع 
مديريات الشؤون الصحية باملناطق واملحافظات

مختلف مناطق 
اململكة

إنش�اء س�كن العاملني يف مستش�فى امللك فهد يف 
الباحة الباحة 

الـمنطقةالـمـشــروع

مكة املكرمةإنشاء مركز طب األسنان التخصيص يف جدة

مكة املكرمةإنشاء سكن العاملني يف مستشفى امللك فهد بجدة

مكة املكرمةإنشاء مركز طب األسنان التخصيص يف القنفذة

حائلإنشاء سكن العاملني يف مستشفى حائل العام

إنشاء سكن العاملني يف مستشفى الصحة النفسية 
املدينة املنورةباملدينة املنورة

إنشاء مستشفى األمري سلطان بن عبدالعزيز 500 
الرياضرسير مع اإلرشاف

الرياضإنشاء 15 عيادة شاملة بالرياض

إنش�اء مستش�فى جنوب غرب منطقة حائل 300 
حائلرسير مع اإلرشاف

إنش�اء مستش�فى الوالدة واألطف�ال بالرس 200 
القصيمرسير مع اإلرشاف

إنشاء مستشفى جنوب منطقة جازان 300 رسير 
جازانمع اإلرشاف

تبوكإنشاء سكن العاملني يف مستشفى أملج

املدينة املنورةإنشاء سكن العاملني يف مستشفى خيرب

إنش�اء سكن العاملني يف مستش�فى املدينة املنورة 
املدينة املنورةالتخصيص

القصيمإنشاء سكن العاملني يف مستشفى القواره

إنشاء سكن العاملني يف مستشفى الصحة النفسية 
الرشقيةبالدمام

الـمنطقةالـمـشــروع

تبوكإنشاء سكن العاملني يف مستشفى ضباء

إنشاء س�كن العاملني يف مستشفى امللك فيصل يف 
مكة املكرمةالطائف

إنشاء س�كن العاملني لربج طبي الوالدة واألطفال 
مكة املكرمةيف الطائف

تأثيث وتجهيز مستشفى الصحة النفسية باملدينة 
املدينة املنورةاملنورة

القصيمتأثيث وتجهيز مستشفى الصحة النفسية يف بريدة

تأثي�ث وتجهي�ز مستش�فى الصحة النفس�ية يف 
جازانجازان

املدينة املنورةتأثيث وتجهيز مستشفى املدينة املنورة التخصيص

مكة املكرمةتأثيث وتجهيز مستشفى امللك فيصل يف الطائف

تأثي�ث وتجهي�ز برج طب�ي ال�والدة واألطفال يف 
مكة املكرمةالطائف

تبوكتأثيث وتجهيز مستشفى أملج

املدينة املنورةتأثيث وتجهيز مستشفى خيرب

مكة املكرمةتأثيث وتجهيز مستشفى رشق جدة

تبوكتأثيث وتجهيز مستشفى ضباء

الرشقيةتأثيث وتجهيز مستشفى الصحة النفسية بالدمام

القصيمتأثيث وتجهيز مستشفى القواره

مكة املكرمةتأثيث وتجهيز مستشفى أم الدوم

الـمنطقةالـمـشــروع

املل�ك  تأثي�ث وتجهي�ز ب�رج طب�ي مستش�فى 
مكة املكرمةعبدالعزيز بمكة املكرمة

تأثي�ث وتجهيز برج طبي مستش�فى امللك فيصل 
مكة املكرمةبمكة املكرمة

مكة املكرمةتأثيث وتجهيز مستشفى عرفات العام

تأمني خدمات الغسيل الكلوي � املرحة األوىل
مختلف مناطق 

اململكة

توثيق وتوحيد إجراءات العمل اإلكلينيكية
مختلف مناطق 

اململكة

النظام اإللكرتوني لحماية املواليد
مختلف مناطق 

اململكة

قناة التكامل الصحية اإللكرتونية
مختلف مناطق 

اململكة

توري�د أجهزة حاس�ب آيل وطابعات وماس�حات 
وخادمات ملستشفيات الوزارة

مختلف مناطق 
اململكة

البوابة اإللكرتونية )املرحلة الثانية(
مختلف مناطق 

اململكة

برنامج إدارة التغيري والتوعية
مختلف مناطق 

اململكة

أمن وحماية املعلومات
مختلف مناطق 

اململكة

موس�وعة املل�ك عبدالله ب�ن عبدالعزي�ز العربية 
للمحتوى الصحي

مختلف 
مناطق 
اململكة

الـمنطقةالـمـشــروع

توريد وتركيب مول�دات كهربائية احتياطية لعدد 
262 مستشفى ومركز صحي بمناطق اململكة

مختلف 
مناطق 
اململكة

تطوير العناية املركزة والحرجة والطوارئ
مختلف مناطق 

اململكة

املراكز الصحية

إنش�اء مركز ط�ب األس�نان التخص�يص يف حفر 
الرشقيةالباطن

الرشقيةإنشاء مركز طب األسنان التخصيص يف الدمام

إنش�اء مركز العالج اإلش�عاعي والطب النووي يف 
مكة املكرمةجدة

عسريإنشاء مركز طب األسنان التخصيص يف بيشه

املدينة املنورةإنشاء مركز األورام باملدينة املنورة مع اإلرشاف

جازانإنشاء املركز الطبي الرشعي بجازان

تأثي�ث وتجهي�ز مرك�ز ال�كىل بمستش�فى امللك 
مكة املكرمةعبدالعزيز ومركز األورام بجدة

تأثي�ث وتجهي�ز مرك�ز مكافح�ة أم�راض الدم 
الرشقيةالوراثية باألحساء

تجهيز وتش�غيل مركز تطوير قدرات املعلوماتية 
الطبية

مختلف مناطق 
اململكة

»ال شيء يغلى على صحة المواطن«
خادم الحرمين الشريفين

أخبار وتقارير
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بسكاكا  اإلدم��ان  ومعالجة  النفسية 
ومستشفى الصحة النفسية ومعالجة 
أبو  ومستشفى  بالقريات  اإلدم��ان 
عجرم العام ومستشفى الحديثة العام 
بمستشفى طربجل  العاملني  وإسكان 
وإسكان العاملني بمستشفى العيساوية 
صوير  بمستشفى  العاملني  وإسكان 
ومروع الغسيل الكلوي سعة 15 رسيراً 
بمستشفى األمر عبدالرحمن السديري 

بسكاكا.
ل�14  األس��اس  حجر  وضع  تم  كما 
شملت  باملنطقة،  صحياً  مروعاً 
واألطفال  والوالدة  النساء  مستشفى 
الكلوي  الغسيل  ومركز  بالجوف 
امللك  بمستشفى  كريس   )40( بعدد 
عبد العزيز بسكاكا واملخترب اإلقليمي 
مستشفى  وتجهيز  وإنشاء  بالجوف 
ميقوع وإنشاء مركز األسنان بالجوف 
وإنشاء سكن العاملني بمستشفى امللك 
بالربج  العاملني  وإسكان  عبدالعزيز 
مراكز   )7( وإنشاء  بالجوف  الطبي 
صحية )مركز صحي قارا - مركز صحي 
الطوير - مركز صحي الربوة بسكاكا 
- مركز صحي دومة الجندل - مركز 
صحي حي امللك فهد بدومة الجندل � 
مركز صحي حدرج والدعيجاء بطربجل 
بالقريات(  الحديثة  صحي  مركز   -
وإسكان العاملني يف كل من: مستشفى 
الصحة النفسية بالقريات ومستشفى 

ومستشفى  بالجوف  النفسية  الصحة 
طربجل العام.

ويف منطقة تبوك تم وضع حجر األساس 
الجديدة  الصحية  املشاريع  من  لعدد 
اإلجمالية  تكلفتها  بلغت  املنطقة  يف 
875 مليون ريال وشملت وضع حجر 
األساس ملروع إنشاء مستشفى النساء 
رسير   200 سعة  واألطفال  وال��والدة 
الصحة  مستشفى  إنشاء  وم��روع 
اإلدمان سعة 200  النفسية ومعالجة 
رسير ومروع إنشاء وتجهيز املخترب 
اإلقليمي وبنك الدم ومركز السموم ثم 
مروع إنشاء أربعة مستودعات يف كل 
من تبوك وتيماء والوجه ومروع إنشاء 
مبان لسكن العاملني ملستشفى امللك فهد 
التخصيص ومستشفى ضباء ومستشفى 
تيماء ومستشفى أملج كما قامت الوزارة 
بتشغيل مستشفيني و30 مركزا صحيا 
 باملنطقة خال السنوات الثاث املاضية.
وأما يف منطقة الرياض فقد تم توقيع 
عقود إنشاء ثاثة أبراج طبية يف مدينة 
األمر  ومستشفى  الطبية  سعود  امللك 
سلمان بن عبدالعزيز ومستشفى االيمان 
 967.529.076 قدرها  بتكلفة  العام 
ريال، كما أن هناك مشاريع ما تزال تحت 
التنفيذ يف مراحلها األخرة، مثل مستشفى 
بمدينة  عبدالعزيز  بن  محمد  األمر 
الرياض بسعة 500 رسير ومستشفى 
اإلمام عبدالرحمن بن فيصل بسعة 200 

رسير ومستشفى القويعية العام بسعة 
200 رسير ومستشفى النساء والوالدة 
ومبنى  رسير،   200 بسعة  بالخرج 
املديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة 
الرياض ومستشفى البجادية العام بسعة 
50 رسيرا، ومستشفى رضما بسعة 50 
رسير ومستشفى األرطاوية العام بسعة 
50 رسيرا ومستشفى املزاحمية بسعة 
الرياض  50 رسير ومستشفى شمال 
بسعة 300 رسير ومستشفى الصحة 
رسير،   200 بسعة  بالخرج  النفسية 
ومستشفى حوطة سدير بسعة 150 
رسيراً ومستشفى رويضة العريض بسعة 

50 رسير.
املشاريع  من  عدد  تنفيذ  يجري  كما 
التي تم اعتمادها ضمن ميزانية وزارة 
الصحة للعام الجاري 1433ه� وجاري 
طرحها ومنها مستشفى األمر سلطان 
رسير،   500 بسعة  عبدالعزيز  بن 
الرياض،  بمدينة  شاملة  عيادة  و15 
 300 بسعة  العام  الخرج  ومستشفى 
رسير، ومستشفى السليل بسعة 200 
رسير، ومستشفى عفيف العام بسعة 
200 رسير، ومستشفى رماح ومستشفى 
حلبان وسعة كل منهما 50 رسيرا، ودار 
النفسية، ومستشفى  لألمراض  اإلخاء 
رسير،   500 بسعة  الرياض  غرب 
ومستشفى الصحة النفسية بالرياض 
الطبي  وال��ربج  رسي��ر،   500 بسعة 
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بمستشفى اليمامة بسعة 500 رسير. 
الصحية  الرعاية  خدمات  مجال  ويف 
األولية هناك خطة إنشاء عدد من مراكز 
الرعاية الصحية األولية بحيث تغطي 
جميع مدن ومحافظات منطقة الرياض 
وفق أربع مراحل تم إنجاز املرحلتني      
األوىل والثانية منها، ليصل إجمايل عدد 
املراكز باملنطقة إىل 256 مركزاً بانتهاء 
الله  - بمشيئة  الرابعة  املرحلة  أعمال 
اإلجمالية  التكلفة  تبلغ  - حيث  تعاىل 
ملروعات صحة الرياض  6 مليارات 

و96 مليون ريال .
إضافة ملا سبق فقد صدر األمر السامي 
الكريم بدعم ميزانية وزارة الصحة بمبلغ 
16 مليار إلنشاء عدد من املدن الطبية 
تضم  حيث  اململكة  مناطق  بعض  يف 
املستشفيات  من  مجموعة  املدن  هذه 
التخصصية ومراكز لألورام واألعصاب 
والعاج  للقلب  املعقدة  والعمليات 
والعيون  األعضاء  وزراعة  باإلشعاع 
النادرة  التخصصات  من  وغرها 
من  يقارب  ما  املدن  هذه  وستضيف 
)7000( رسير مرجعي وستوفر عى 
حيث  السفر  ومشقة  عناء  املواطنني 
سيتلقون العاج يف مناطقهم وأماكن 

تواجدهم وستسهم بإذن الله يف تحقيق 
نقلة توعية وقفزة كبرة للقطاع الصحي.
الوزارة خال السنوات   ولقد أنجزت 
الثاث املاضية عدداً من الربامج الهادفة 
لخدمة املرىض ومنها عى سبيل املثال 
إنشاء برنامج يرصد األخطاء الجسيمة 
باملستشفيات وهو نظام إلكروني يتم 
عن طريقه تسجيل الحدث عى الشاشة 
لدى  ويظهر  مبارشة  املستشفى  من 
املسؤولني بالوزارة ملساندة املستشفى 

ملعرفة الخلل الذي حدث .
الجسيمة كما هو معروف   واألخطاء 
مثل نقل الدم الخطأ أو إجراء العملية 
الجراحية يف املكان الخطأ أو عى املريض 
الخطأ كما تم إعتماد برنامج املراجعة 
اإلكلينيكية والذي تتم بواسطته متابعة 
49 مؤرشاً إكلينيكياً يف )90( مستشفى 
الوفيات  الوزارة مثل  من مستشفيات 
أو  الجراحية  العمليات  عن  الناتجة 
الوفيات داخل املستشفى ونسبتها وغر 
ذلك مما هو متعارف عليه عاملياً وكذلك 
تم اعتماد برنامج إدارة األرسة والذي 
يهدف ملتابعة حركة الرسير يف الوزارة 
وحسن إستغاله وقد زاد دوران الرسير 
الثاث  السنوات  خال  يف  الوزارة  يف 

املاضية بنسبة 20% مما يعني خدمة 
عدد أكرب من املرض عى الرسير الواحد 
الواحد  اليوم  جراحة  برنامج  وإنشاء 
حيث إستطاع الربنامج تحسني نسبة 
جراحة اليوم الواحد من 2% إىل %33 
وبذلك  الوزارة  مستشفيات  معظم  يف 
تم إجراء ما يزيد عن 50.000 عملية 
بالوزارة بأسلوب جراحة اليوم الواحد 
بعد ما كانت باملئات فقط إضافة إىل 
والذي  املرىض  عاقات  برنامج  إنشاء 
يعمل به اليوم أكثر من 1000 موظف 
يعملون عى راحة املريض واإلجابة عى 
استفساراته ومساعدته خال زيارته 
املستشفى كما يقوم بعمل اإلستبيانات 
رىض  مدى  لقياس  مستمرة  بصفة 
املرىض عن الخدمة املقدمة لهم وكذلك 
برنامج الطب املنزيل وفيه تم تجنيد كل 
ما يحتاجه الربنامج من سيارات وأطباء 
وممرضات حيث تمت خدمة أكثر من 
13.000 مريض حتى اآلن يف منازلهم 
باإلضافة إىل برنامج الطبيب الزائر حيث 
طبيباً   1323 من  أكثر  استقطاب  تم 
استشارياً حتى اآلن ليعملوا يف املناطق 
العيادات  لتشغيل  والبعيدة  النائية 

التخصصية .

أخبار وتقارير

املجلة الطبية  ١  25 

MAG no3 srtan.indd   25 7/31/12   2:56 PM



26  ١  املجلة الطبية 

MAG no3 srtan.indd   26 7/31/12   2:56 PM



املجلة الطبية  ١  27 

MAG no3 srtan.indd   27 7/31/12   2:56 PM



منظمة الصحة العالمية:

التطورات الصحية
رفعت العمر 

المأمول لسكان إقليم 
المتوسط 12 عامًا

املجلة الطبية - الرياض
كشفت منظمة الصحة العاملية أن األوضاع الصحية لسكان إقليم رشق املتوسط تشهد تغرات رسيعة وذلك بفعل 

التنمية االجتماعية واالقتصادية والتحوالت الديمغرافية والوبائية املتطورة.
فقـد أرتفـع مأمول الحياة يف االقليم بأكثـر من 12 عاماً ما بني 1980 و2007 ليصل اليـوم اىل )70( عاماً محققاً 

بذلك أعىل مكسب ألي إقليم يف العالم.
كما أنخفضت معدالت وفيات األطفال دون سـن الخامسـة من )100( وفاة لكل  1000 وليد حي يف عام 1990م 

لتصل اىل )68 ( وفاة لكل 1000 وليد حي عام 2008م .

28  ١  املجلة الطبية 
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ويف ذات الس�ياق أح�رزت اململك�ة العربية 
السعودية تقدما ملحوظا يف خدمات الرعاية 
الصحية خ�ال الس�نوات املاضية أنعكس 
ايجابا عى مؤرشات رعاية الصحية لسكان 
اململك�ة العربي�ة الس�عودية حي�ث تش�ر 
االحصائي�ات اىل إنخف�اض مع�دل وفيات 
االطفال دون الخامسة من )44( حالة لكل 
ال�ف مولود حي ع�ام 1990م اىل )19,1(

حال�ة لكل الف مولود حي وانخفض معدل 
وفي�ات الرضع م�ن )34( حال�ة لكل الف 
مولود حي ع�ام 1990م إىل )16,5( حالة 
ل�كل أل�ف مولود ح�ي. وانخف�ض معدل 

وفي�ات االمهات م�ن )48( حالة ل�كل 100.000 والدة حية 
ع�ام 1990م  إىل )14( حال�ة ل�كل 100.000 والدة حي�ة. 
وارتفع متوس�ط العمر املأمول عند الوالدة ليصل اىل )73,7( 

عام2010م
ويف تقري�ر حديث ص�در اليوم يف جنيف ع�ن املنظمة إلقليم 
رشق املتوس�ط  أوض�ح أن هناك أربعة عر بل�داً تعترب االن 
خالية من املاريا ، كما أن عرين بلداً من بلدان االقليم خالية 

من شلل االطفال. 
وبالنسبة للتمنيع أو التطعيم الروتيني ضد االمراض املتوقاة 
باللقاح�ات )التحصني( فق�د كان معدلة ف�وق )85% ( ويف 
الس�عودية ف�وق )97%( وذل�ك عى مدى الس�نوات الخمس 
املنرصمة.  وأبان التقرير بأن�ة بالرغم من االنجازات الكبرة 
الت�ى تحققت يف الكثر من البلدان إال ان وفيات االطفال دون 
الخامسة ما تزال مرتفعة يف بعض البلدان ويقدر انها وصلت 
اىل 68 ل�كل الف مولود حي وينس�حب ذلك أيضاً عى معدل 
وفيات األمومة يف االقليم حيث يقدر انه بلغ )250( وفاة لكل 
100.000 مول�ود حي )ويف اململكة 14 لكل مائة الف مولود 

حي(. 
وع�ى صعيد آخر ، كش�ف التقرير الحديث عن أن االس�باب 

الرئيسية للوفيات التى يدركها املخططني 
الصحي�ني يف االقلي�م وينف�ذون الخطط 
الصحي�ة للوقاي�ة منه�ا ه�ي األم�راض 
غر الس�ارية املس�ئولة عن م�ا يربو عى 
)50%( من الوفيات وهي  داء الس�كري، 
واألم�راض القلبية الوعائية، والس�كتات 
الدماغي�ة واألم�راض التنفس�ية املزمنة، 

والرسطان. 
وتش�كل أكث�ر م�ن)60%( م�ن العب�ئ 
امل�ريض يف االقلي�م . فمعظ�م الوفي�ات 
الناجمة عن االمراض غر السارية او غر 
املعدية س�ببها األمراض القلبية الوعائية 
والس�كري، وأم�راض الرسط�ان، وأم�راض الرئ�ة املزمنة. 
وتش�ارك هذه املجموعات االربع من االم�راض واىل حد كبر 
،يف عوام�ل الخط�ر ذاتها، وهي تعاطي التبغ، وقلة النش�اط 
البدني ،والنظام الغذائي غر الصحي. فالتقارير تشر اىل ان 
معدل انتش�ار التدخني بني البالغني يرتفع ليصل إىل )%50( 
يف معظ�م البلدان )يف اململكة تبلغ 12.9% لدى الفئة العمرية 
15-64 س�نة(  كم�ا أن أكثر من )50%( من النس�اء يف هذا 
االقلي�م يعانني من زيادة الوزن وس�جل اإلقليم أعى املعدالت 

يف ما يخص عدم كفاية النشاط البدني واإلصابة بالسكري.
وأشار التقرير إىل أهمية إعطاء أولوية أعى لتنفيذ االلتزامات 
واالتفاقي�ات ملكافحة هذه االمراض غر املعدية كما ان النهج 
والسياس�ات اإليجابية التى تتبناه�ا الدول يف االقليم ملكافحة 
هذه االمراض غر الس�ارية وااللتزام الكبر من املسئولني عن 
الصح�ة يف بلدان االقليم ومش�اركتهم يف فعاليات اجتماعات 
الجمعي�ة العمومية ملنظمة الصح�ة العاملية يف دورتها )65( 
يبع�ث عى االمل ويش�جع عى االس�تمرار يف دعم هذه الدول 
يف خططه�ا الطموحة وس�تعمل املنظمة ع�ن طريق مكتبها 
باإلقلي�م اىل إىل تعزي�ز ق�درات هذه ال�دول لبل�وغ املرامي 

االنمائية ذات الصلة بالصحة.  

األمراض غير 
المعدية 
مسؤولة 

عن %50 من 
الوفيات في 
دول األقليم

أخبار وتقارير
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383 طبيب طوارئ ملراجعي 
مستشفيات الصحة

تدريب كوادر املراكز الصحية لتقدمي 
خدمات الطوارئ االسعافية

استقبال 19 مليون حالة 
اسعافية في 2011

596 مليون لتمويل 
الحاالت الطبية الطارئة 
للقطاع الخاص خالل 3 

سنوات

ملجلة الطبية - الرياض
كشف الدكتور طارق العرنوس مدير 
بوزارة  للطوارئ  العامة  اإلدارة  عام 
الصحة أن إجمايل عدد األطباء املختصني 
يف تخصص طب الطوارئ العاملني يف 
وزارة  بمستشفيات  الطوارئ  أقسام 
استشارياً  طبيباً   )383( بلغ  الصحة 
الطوارئ  خدمات  يقدمون  وأخصائياً 
أن الوزارة  عى مدار الساعة . مضيفاً 
بذلت جهوداً حثيثة يف السنوات القليلة 
الطوارئ  بخدمات  للنهوض  املاضية 
تمثلت يف االهتمام بالقوى العاملة حيث 
املؤهلة  العاملة  القوى  استقطاب  تم 
طب  تخصص  يعترب  حيث  واملدربة 
الطوارئ من التخصصات الحديثة والتي 
يوجد فيها ندرة شديدة عى املستويات 
املحلية واالقليمية والدولية ، وقد سعت 
الوزارة الستقطاب األطباء املؤهلني يف 
املستشفيات  يف  للعمل  الطوارئ  طب 
الكربى  املدن  يف  وخاصة  لها  التابعة 
واملستشفيات الرئيسية ، ويوجد منهم 
فهد  امللك  مدينة  يف  طبيباً   29 حالياً 
الطبية بالرياض  و20 طبيباً يف مدينة 
امللك سعود الطبية بالرياض و10 أطباء 
الله الطبية يف مكة  يف مدينة امللك عبد 
املكرمة و14 طبيباً يف مستشفى امللك 
فهد التخصيص يف الدمام و 310 أطباء 
يف بقية مستشفيات الوزارة يف اململكة 
منهم 104 أطباء عى برامج التشغيل 

الذاتي بمستشفيات الوزارة .
وأبان د. العرنوس أن الوزارة ومع وجود 

هذه األعداد املتخصصة يف طب الطوارئ 
بالتعليم  كبراً  اهتماماً  أولت  أنها  إال 
الطبي املستمر والتدريب عى رأس العمل 
لكافة فئات األطباء حيث يتطلب التعاقد 
وتجديد العقود مع األطباء بصفة عامة 
القلبي  الحصول عى دورات االنعاش 
الرئوي ، اضافة اىل دورات خاصة بأطباء 
يف  املتقدمة  ال��دورات  وهي  الطوارئ 
االصابات )ATLS( والدورات املتقدمة يف 
االنعاش القلبي )ACLS( كما تم  تطوير 
املعدالت القياسية للقوى العاملة للعاملني 
يف اقسام الطوارئ وتم اعتماد معاير 

خاصة لهذه األقسام .
 أما فيما يتعلق بمراكز الرعاية الصحية 
أن  إىل  العرنوس  د.  أشار  فقد  األولية 
بالكوادر العاملة  هناك اهتماماً خاصاً 
خدماتها  تقدم  التي  املراكز  هذه  يف 
استقبال  خدمات  ومنها  للمراجعني 
الحاالت الطارئة واتخاذ االجراء املناسب 
معها سواء بتقديم العاج املناسب أو 
االحالة الفورية اىل املستشفى الذي يقع 
يف منطقة خدمات املركز حيث أن جميع 
األطباء مدربني وحاصلني عى شهادات 
االنعاش القلبي الرئوي وهي رضورية 
لتجديد العقود، كما انه البد من الحصول 
عى عدد معني من ساعات التعليم الطبي 
املستمر عن كل سنة لتجديد ترخيص 
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. 
التنسيق  وأوضح د. العرنوس أنه يتم 
الستقبال الحاالت الحرجة واالسعافية 
اىل النظام  بموجب نظام دقيق استناداً 
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د. العرنوس:
 قبول الحاالت 
االسعافية المنقولة 
من الهالل األحمر فورًا

املكاتب ايضاً بالتنسيق الازم يف حاالت 
الطوارئ والكوارث ال سمح الله. 

مشدداً عى أن هناك تعليمات خاصة 
بالنسبة لنقل الحاالت املهددة للحياة أو 
سامة عضو من األعضاء من املستشفيات 
الطرفية واملراكز الصحية اىل املستشفيات 
املركزية واملرجعية والتخصصية والتي 
تتضمن االتصال الهاتفي ومن ثم نقل 
بصحبة  حالته  استقرار  بعد  املريض 
طبيب وممرضة اىل املستشفى املطلوب 
اليه دون انتظار وصول الرد  التحويل 

بالقبول من املستشفى املستقبل. 
الحاالت  قبول  العرنوس  د.  وأك��د 
االسعافية املنقولة من هيئة الهال األحمر 
السعودي فورا يف جميع املرافق الصحية 
بما فيها القطاع الخاص حسب املوقع 
وهناك أمر سام كريم حاسم وقاطع يف 
هذا الخصوص، علماً أنه وخال السنوات 
الثاث املاضية لم يتم رفض قبول إال 
عدد خمس حاالت من الهال األحمر يف 
كافة مستشفيات القطاعات الصحية وتم 
يف حينه اتخاذ االجراءات الطبية لهذه 
الحاالت كما تم تطبيق العقوبات املناسبة 
حسب املادة )21( من نظام املؤسسات 
الصحية الخاصة، وهناك تنسيق دائم 
واملسؤولني  الوزارة  يف  املسؤولني  بني 
السعودي عى  األحمر  الهال  يف هيئة 
كافة املستويات ملتابعة العمل  والتقيد 
املشار  الكريم  السامي  األمر  بمقتىض 
اليه بما يحقق املصلحة العامة لخدمة 

املريض.    
موضحاً أنه عند وصول حالة اسعافية او 
حرجة اىل اقسام الطوارئ يف مستشفيات 
وزارة الصحة فإنه يتم استقبالها واجراء 
الازم لها لحني استقرار الحالة ويف حالة 
أرسة  تتوفر  وال  للتنويم  وجود حاجة 
لدى مستشفيات املنطقة يتم تحويلها 
اىل مستشفيات القطاع الخاص التي يتم 
اختيارها ضمن معاير دقيقة لضمان 

جودة الخدمة املقدمة.   
عى  رصفه  تم  ما  إجمايل  أن  الفتاً 

للقطاع  تحويلهم  تم  الذين  املرىض 
املركزة  العناية  إلحتياج  الخاص 
»كباراً وصغاراً« باإلضافة إىل حديثي 
الحكومية  املستشفيات  من  ال��والدة 
الخاص  القطاع  مستشفيات  إىل 
ريال   )596.185.495/00( بلغ 
املاضية  الثاث  السنوات  خ��ال 
 )118.348.272/00( منها 
ري��ال يف ع��ام 1431/1430ه����� 
 )1 9 0 . 0 4 9 . 2 0 8 /0 0 ( و
ري��ال يف ع��ام 1432/1431ه����� 
و)287.788.015/00( ريال يف عام 

1433/1432ه� .
أن  قائاً  حديثه  العرنوس  د.  وأختتم 
مجموع الحاالت التي تم استقبالها يف 
أقسام االسعاف والطوارئ بمستشفيات 
بلغت  1430ه�  عام  الصحة  وزارة 
مليونا  عر  سبعة   )17.780.468(
وأربعمائة  ألفاً  وثمانني  وسبعمائة 
مجموع  أما    ، حالة  وستني  وثمانية 
عام  يف  استقبالها  تم  التي  الحاالت 
 )19.181.054( بلغ  فقد  1431ه� 
تسعة عر مليونا ومائة وواحداً وثمانني 
ألفاً وأربعاً وخمسني حالة هذا بخاف 
الحاالت الطارئة التي تم استقبالها يف 
خال  األولية  الصحية  الرعاية  مراكز 

العامني املذكورين.
كما قامت االدارة العامة للطوارئ بديوان 
الوزارة بالتنسيق املبارش لنقل عدد من 
الحاالت االسعافية والحرجة حيث بلغ 
بني  نقلها  تم  التي  الحاالت  مجموع 
مستشفيات الوزارة يف عام 1431ه� 
)4650( أربعة آالف وستمائة وخمسني 
حالة ، كما بلغ مجموع الحاالت التي تم 
نقلها بني مستشفيات الوزارة يف عام 
3214ه� )4633( أربعة آالف وستمائة 
مجموع  أما   ، حالة  وثاثني  وثاث 
الحاالت التي تم نقلها بني مستشفيات 
الوزارة خال األشهر الثاثة األوىل من 
ألفاً  عام 1433ه� )1275( فقد بلغ 

ومائتني وخمس وسبعني حالة.

والتعاميم  امللكية  واألوام��ر  الصحي 
الخصوص  بهذا  الصادرة  الوزارية 
من خال مكتب تنسيق إحالة الحاالت 
الطارئة يف كل مستشفى الذي يرتبط 
بمكتب تنسيق إحالة الحاالت الطارئة 
الشؤون  بمديرية  الطوارئ  ب��إدارة 
يرتبط  الذي  منطقة  كل  يف  الصحية 
بمكتب التنسيق الرئييس باإلدارة العامة 
التنسيق  مكاتب  وتعمل  للطوارئ    
الساعة  مدار  عى  مستوياتها  بكافة 
ويكلف فيها موظفون يتميزون بااللتزام 
االنجليزية  باللغة  واالملام  والجدية 
واملصطلحات الطبية  ولضمان جودة 
التي  املكاملات  جميع  فإن  الخدمة 
تسجيلها  يتم  املكاتب  هذه  تستقبلها 
هذه  وتقوم  برنامج خاص،  بواسطة 
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 املجلة الطبية –  سعيد اخلوتاين 

 كشفت دراسة علمية حديثة قامت بها باحثة سعودية إن وجود وحدات 
التثقيف والدعم النفيس يعد رضورة للتعامل مع مرىض رسطان الثدي يف 
اململكة العربية السعودية خالل فرتة العالج. وأوضحت الدراسة بأن رغبات 
املريضات الشديدة أكدت االحتياج لوجود مثل هذه الوحدات،  كما اكدتها 
رغبات وأراء األطباء حول أهمية وجود خدمة التثقيف والدعم النفيس 
من خالل وجود مثل هذه الوحدة خالل مراحل العالج وبعده. واوضحت 
الدراسة أنه عىل الرغم من أن املريضات كن يتلقني الدعم النفيس من الفريق 
الطبي املتمثل بأطباء األورام والجراحة واملمرضات، باإلضافة لدعم أرسهم 

وأصدقائهم إال أن ذلك كان غر كاٍف بالنسبة لهن. 

دراسة علمية أجرتها متعافية من سرطان الثدي تؤكد: 
وجـــود وحــــدات التثقيف والدعــــــم النفسي ضرورة

للتعامل مع مرضى سرطان الثدى
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الدراسة، وعنوانها: "اتجاهات مرىض 
التثقيف الصحي  رسطان الثدي حول 
ميدانية  دراس��ة  الن�فيس:  والدعم 
ومركز  العزيز  عبد  امللك  بمستشفى 
رسالة  هي  جدة"،  بمحافظة  األورام 
من  شفيت  مصابة  قدمتها  ماجستر 
الباحثة  وهي  الثدي  رسطان  مرض 
درجة  لنيل  عشماوي  جميل  جيهان 
املاجستر يف إدارة الخدمات الصحية 
واملستشفيات من جامعة امللك عبدالعزيز 
) كلية االقتصاد واإلدارة -قسم إدارة 
واملستشفيات-  الصحية  الخدمات 
برنامج املاجستر التنفيذي( يف الفصل 
الثاني لعام 1432ه� ) 2011م( تحت 

إرشاف الدكتورة وفاء اليايف. 

يف  دراستها  أهمية  الباحثة  وأجملت 
وهي:  محاور  ثاثة  عى  تركز  أنها 
محور املراحل العاجية لرسطان الثدي 
التثقيف  محور  وبني   بينه  والربط 
النفيس،  الدعم  ومحور  الصحي، 
وأنها ستتيح الفرصة لجهات الرعاية 
الصحية والجمعيات الخرية الستغال 
وتطوير مصادر التثقيف األكثر فاعلية 
واستخدامها لتثقيف ودعم املصابات 
الدراسة  تعد  وأنها  الثدي.  برسطان 
البيئة السعودية التي تتناول  األوىل يف 
مثل هذا املوضوع يف حدود ما اطلعت 
عليه الباحثة من دراسات. وكذلك ألنها 
لصناع  التوصيات  تقديم  يف  ستسهم 
القرار يف املجال الصحي فيما يخص 
تفعيل وحدة للتثقيف الصحي والدعم 
النفيس ملريضات رسطان الثدي. كما 
أنها يمكن أن تكون إضافة إىل املكتبة 
العربية، نظرا ملا الحظته الباحثة من 
العلمية  الدراسات  توافر  محدودية 

العربية يف هذا املجال.

السبب جتربتها الشخصية

وتطرقت الباحثة لسبب قيامها بالدراسة 
شخصيا  منها  نبعت  بأنها  فذكرت 

املصابات  إحدى  كانت  أنها  بحكم 
الله عزوجل منَّ  برسطان الثدي، وأن 
عليها بالشفاء فاستشعرت من خال 
سابقة  كمريضة  الشخصية  تجربتها 
ومن خال معايشتها لتجارب سيدات 
ربط بينهن املرض فقد أدركت مجى 
الحاجة للتثقيف الصحي والدعم النفيس. 

     
التثقيف  هذا  مثل  أن  إىل  وأش��ارت 
والدعم النفيس ينبغي أن يبدأ عادة من 
مرحلة اكتشاف املرض ويستمر خال 
املراحل العاجية )الجراحي، الكيميائي، 
واإلشعاعي، والهرموني( وإىل ما بعد 
املتابعة  العاج يف مرحلة  االنتهاء من 
الطبية حسب احتياج املريضة، فأحبت 
الباحثة التعمق علميا يف هذا املوضوع من 
خال رسالة علمية تخدم بها مثياتها 
ممن يعانني من املرض للتخفيف من 

وطأته عليهن أثناء العاج وبعده.  

وقبل البحث يف تحديد مشكلتها سلطت 
الباحثة بعض األضواء عى حجم مشكلة 
رسطان الثدي يف دول الخليج العربية 
ما  السعودية حسب  العربية  واململكة 
توفر لها من معلومات عند إجراء البحث، 
فأشارت إىل أن بعض النساء يف العالم 
والاتي هن مصدر العطاء والسعادة 

لألرسة ابتلني برسطان الثدي. 

وأوضحت بأن إحصائيات الرسطان يف 
التعاون الخليجي، تشر  دول مجلس 
مقدمة  يف  جاء  الثدي  رسطان  أن  إىل 
الخليجيات  النساء  لدى  الرسطانات 
عام  بني  ما  الفرة  يف   %23،2 بنسبة 
1998م -2005م. كما أشارت إىل أن 
اإلصابة بالرسطان عموما لدى النساء 
كانت يف أعمار مبكرة مقارنة بالرجال، 
 48 حوايل  العمر  متوسط  كان  حيث 
لدى  سنة  و53  النساء،  عند  سنة 
الرجال، حسبما ذكره الدكتور توفيق 

خوجه)2009م(. 

 األول سرطان الثدي 

كما ذكرت بأن تقارير حاالت اإلصابة 
بالرسطان الصادرة عن السجل الوطني 
للرسطان يف اململكة العربية السعودية 
لعامي 2006م و 2007م، أوضحت 
بأن نسبة رسطان الثدي لعام 2007م 
بلغت 26%، حيث احتل رسطان الثدي 
العرة  الرسطانات  بني  األوىل  املرتبة 
األكثر شيوعا بني السعوديات، وأوضحت 
اإلحصائيات أن أعمار املصابات تراوح 

ما بني 15سنة و75 سنة فما فوق. 

الدين وزميليه  إبراهيم عز  إن  وقالت 
)2008م( أشاروا إىل  أنه  يتعني عى 
تكون  أن  السعودية  العربية  اململكة 
يف  املتمثل  التحدي  ملواجهة  مستعدة 
الزيادة املتوقعة لنمو نسب الرسطان، 
واعتربوا أن رسطان الثدي لدى اإلناث 
عبء  لتقييم  نموذجا  يعد  أن  ينبغي 
تكاليف الرسطان يف املستقبل باململكة 

عى موارد الرعاية الصحية بها.
 

الناحية النفسية  الباحثة أهمية  وبينت 
والتثقيفية ورضورة التعامل معها بشكل 
داعم لدى مريضات الرسطان بمن فيهم 
مرىض رسطان الثدي مستعرضة يف هذا 
كتابات عدد من املختصني يف الرسطان. 
وزميليه  هوينديل  جانز  أن  فذكرت 
دليا  هناك  بأن  أوضحوا  )2003م( 
عى زيادة االضطرابات العاطفية بني 
الناجيات من رسطان الثدي وخصوصا 
بني النساء األصغر سنا، ويرجع ذلك 
ربما إىل انقطاع الطمث وقلة الفرص 
يف اإلنجاب واإلحساس بالضعف بعد 
املعالجة من رسطان الثدي. وذكرت  بأن 
ماريا هويت وزميليها )2004م( أشاروا 
بإن معدل االضطراب النفيس االجتماعي 
الناتج عن التعامل مع الرسطان وعاجه 
بني النساء املصابات بالرسطان يرواج 

ما بني 20% إىل %40 
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عشماوي  جيهان  دراسة  هدفت  وقد 
التعرف عى مدى رغبة املصابات  إىل 
برسطان الثدي  يف إيجاد وحدة للتثقيف 
الصحي، وكذلك وحدة للدعم النفيس، 
وتقييم مصادر التثقيف الصحي والدعم 
النفيس املتوفرة للمصابات. كما هدفت 
إىل التعرف عى أهمية التثقيف الصحي 
والدعم النفيس للمصابات خال مراحل 
عاج رسطان الثدي من وجهات نظر 

األطباء يف حدود الدراسة. 

وعملت الباحثة عى محاولة الكشف عن 
مدى احتياج مريضات رسطان الثدي 
لوحدة التثقيف الصحي والدعم النفيس 
رسطان  من  عاجهن  مراحل  خال 
الثدي، والتعرف عى اتجاهاتهن حول 
مصادر الدعم واملعلومات املتوفرة لهن. 
وقامت بصياغة مشكلة بحثها يف السؤال 

التايل: 
ما هو مدى احتياج مريضات رسطان 
التثقيف الصحي والدعم  الثدي لوحدة 
النفيس خال املراحل العاجية للمرض، 
وما هي اتجاهاتهن حول مصادر الدعم 

واملعلومات؟ 

مكانيا  دراستها  الباحثة  وقرصت 
الثدي بمركز  املصابات برسطان  عى 
العزيز  عبد  امللك  بمستشفى  األورام 
مركز  أكرب  يعد  ألنه  جدة.  بمحافظة 
يف  األورام  لعاج  متخصص  إقليمي 
تابع  وهو  السعودية  العربية  اململكة 
لوزارة الصحة، وأنشئ عام 1411ه� 
اإلصابة  حاالت  عدد  وإن  -1992م. 
برسطان الثدي التي تسجل سنويا فيه 
تتزايد، فقد تم تسجيل حوايل 250-
1429ه�  الفرة  خال  حالة   300
كافة  باملركز  وتتوفر  -1432ه. 
املستلزمات الرضورية ملعالجة مرىض 
الرسطان عامة ومرىض رسطان الثدي 
خاصة، وألنه يتيح لها إمكانية حصولها 

عى نوع العينة التي تحتاجها للدراسة. 

وقامت الباحثة بإجراء بحثها بواسطة 
باستخدام  التحلييل   الوصفي  املنهج 
االستبيانات،  من  مستقلني  نموذجني 
طبق األول عى )81( مصابة برسطان 
املصابات  النساء  إجمايل  من  الثدي 
برسطان الثدي الاتي يراجعن مستشفى 
امللك عبد العزيز ومركز األورام بجدة 
بغرض التشخيص، أو ألخذ العاج املقرر 
سواء أجريت لهن عملية جراحية أم ال، 
الدوري  املتابعة والفحص  أو لغرض 
بعد انتهائهن من العاج.  وطبق الثاني 
عى )25( طبيبا لهم تعامل مبارش مع  
أطباء  من  الثدي،  برسطان  املصابات 
جراحة الثدي، واألورام، وأطباء اإلشعاع، 
واألطباء واألخصائيني النفسانيني. وتم 
تحليل البيانات عن طريق برنامج الحزم 
 )SPSS( اإلحصائية للعلوم االجتماعية
باستخدام اختبار مربع كاي لاستقال، 
سبرمان،  االرتباط  معامل  وحساب 

  )ANOVA(.وتحليل التباين األحادي

التلفزيون األهم تثقيفيا

النتائج  الباحثة بأن من أهم  وأضافت 
استخدام  عدم  لدراستها   األخ��رى 
املقروءة  للمصادر  املريضات  معطم 
التثفيف عن رسطان  واملسموعة لتلقي 
أهم  من  ظل  التلفزيون  وأن  الندي، 
مصادر التثقيف عن هذا املرض قبل 
إصابة املريضات باملرض، وعزت ذلك 
إىل أن معظم املريضات كن من قليات 
النتائج  من  بأن  وأوضحت  التعليم. 
أيضا محدودية املصادر التي تحصل 
منها املريضات عى التثقيف من داخل 
املستشفى، وأن مريضات رسطان الثدي 
املتعلقة  املعلومات  نقص  من  يعانني 
آثاره  مع  التعامل  وكيفية  باملرض 

الجانبية وعن نمط الحياة.

مريضات  أن  الدراسة  كشفت  كما 
رسطان الثدي يعانني من اضطرابات 
نفسية شديدة خال مرحلة اكتشاف 
العاج  ومرحلة  املرض  وتشخيص 
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العملية  بعد  ما  ومرحلة  الكيماوي 
الجراحية، هذا بجانب معاناة أفراد أرس 
املريضة أيضا من اضطرابات نفسية 
بسبب مرض قريبتهم وأثبتت الدراسة 
أن هناك تأثرا للمستوى التعليمي عى 
رغبة املريضات يف التثقيف والدعم، حيث 
التعليمي  أن املريضات ذوات املستوى 
العايل أكثر رغبة يف وحدة الدعم النفيس 

والتثقيف الصحي.

النتائج التي توصلت  وأيضا ومن أهم 
املريضات  رغبة  هي  الباحثة  إليها 
التثقيف  الشديدة واحتياجهن لوحدة 
الصحي والدعم النفيس والتي توافقت 
تقديم  أهمية  حول  األطباء  آراء  مع 
الخدمتني خال جميع مراحل  هاتني 
العاج والتي تبدأ من مرحلة تشخيص 
مريضات  معاناة  املرض،  واكتشاف 
رسطان الثدي من بعض االضطرابات 
النفسية ونقص املعلومات عن املرض 
الجانبية  آثاره  مع  التعامل  وكيفية 
إتباعه  الذي عليهن  الحياة  وعن نمط 
بعد اإلصابة، ومحدودية املصادر التي 

تحصل منها املريضات عى التثقيف. 

من  عدد  إىل  الباحثة  وخلصت 
وضع  أهمها  ومن  التوصيات 
لتفعيل  اإلسراتيجية  الخطط 
وحدة للدعم النفيس والتثقيف 
الصحي ملرىض رسطان الثدي 
برامج  وإدراج  وأرسه��م 

التعليم والدعم يف وقت مبكر 
بعد تشخيص املرض، عقد 
ورش عمل يف مجال اإلرشاد 

األلم،  مع  والتعامل  النفيس 
مائمة  آلية  أو  هيكلة  إيجاد 

وتقييم  املستشفى،  يف  للتثقيف 
احتياجات املريضات للتعلم وتدوينها 
يتناسب مع  بما  الطبية  يف سجاتهن 
قدراتهن عى القراءة والكتابة ومستوى 
تعليمهن، و دراسة األسباب والعوائق 

التي ترجع لها قلة التثقيف الذي يتلقاه 
مرىض رسطان الثدي. وتنظيم موارد 
وتصميم  وكفاءة،  بفعالية  التثقيف 
برامج إرشادية وتعليمية تعرض عى 
الشاشات خال فرة انتظار املريضات 
مصممة بعناية لتلبي احتياجات املرىض 

التثقيفية. 

برضورة  الدراسة  أوص��ت  وأيضا 
وعائاتهم  املرىض  لتلقي  التخطيط 
احتياجاتهم  لتلبية  والتدريب  التعليم 
مع  يتناسب  بما  املستمرة  الصحية 
قدراتهم عى القراءة والكتابة ومستوى 
تعليمهم ولغتهم. وكذلك إدراج برامج 
بعد  مبكر  وقت  يف  والدعم  التعليم 
تشخيص املرض، عى أن يشمل تعليم 

وعائاتهن  املريضات 
التالية  املوضوعات 

الجانبية  اآلثار   (
ل��ل��ع��اج 

معها،  والتعايش  التعامل  وكيفية 
والتفاعات بني األدوية والغذاء، والنظام 
الغذائي، وتدبر جوانب الحياة العامة 

والخاصة(.

وأيضا أوصت الدراسة بوضع الخطط 
اإلسراتيجية لتفعيل وحدة للدعم النفيس 
رسطان  ملرىض  الصحي  والتثقيف 
الثدي وأرسهم بجانب الخدمات الطبية 
للوصول إىل شمولية وتكامل الخدمات 
املقدمة ملرىض رسطان الثدي. والقيام 
بتوظيف مثقفني صحيني لسد الفجوة 
األخصائي  دور  وتفعيل  والنقص، 
بوجوده  املرىض  وتعريف  االجتماعي 
للمرىض  وذلك بعمل زيارات ميدانية 
واالنتظار  الكيميائي  العاج  غرفة  يف 
والتنويم. وأن يعزز املستشفى عاقته 
مع مؤسسات املجتمع الخرية التي تدعم 

الصحة النفسية. 

بتقديم  الدراسة  اختتام  وتم 
اقراح لدراسات  مستقبلية 
خطة  بوضع  تتعلق  
لتحسني  تطويرية 
التنويم  غ��رف 
الداخيل والعاج 
 ، ي و لكيما ا
حيث يتم أوال 
ع  ستطا ا
أراء الطاقم 
ال��ط��ب��ي 
وامل���رىض 
للتعرف عى 
تهم  جا حتيا ا
 ، تهم ئيا مر و
بقتها  مطا و
الدولية.  باملعاير 
أسباب  دراس��ة  وكذلك 
الذي  التثقيف  قلة  وعوائق 
من  الثدي  رسطان  مرىض  يتلقاه 

الفريق الطبي داخل املستشفى. 
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الربيعة يدشن دليل أدوية وزارة 
الصحة

املجلة الطبية - الرياض
دشن معايل وزير الصحة د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة 
مؤخراً بمكتب معاليه بديوان الوزارة دليل أدوية الوزارة 

عى موقعها االلكروني عى شبكة االنرنت.
وأوضح معاليه عقب التدشني أن هذه الخطوة تأتي تمشياً 
بمستوى  لإلرتقاء  الكريمة  إىل  السامية  التوجيهات  مع 
الخدمات الصحية وتوفر الرعاية الصحية ملحتاجيها الفتاً 
معاليه أن هذا الدليل الذي أعدته الوزارة يضم كافة األدوية 
التي يحتاجها املريض حيث يعد أول نسخة يتم تدشينها 
الدليل وبعض  مشتملة عى إرشادات لكيفية إستخدام 
سياسات العمل بالصيدلية مؤماً معاليه أن يسهم هذا 
الدليل يف تطوير إجراءات العمل يف الصيدليات وتحسني أداء 
إدارات التموين الطبي وأن يعود بالنفع عى الجميع حيث 
يعترب هذا الدليل نقطة البداية التي ستتبعها خطوات الحقة 
بإذن الله سعياً لخدمة املريض وكسب رضاه وتحقيق شعار 
املريض أوالً موجهاً معاليه الشكر لكل من ساهم وشارك 

يف إعداد هذا الدليل.
من جانبه أوضح مستشار معايل وزير الصحة املرف العام 
عى إدارتي التموين الطبي والتجهيزات الدكتور صاح 
املزروع بأن الوزارة وألول مرة تصدر دلياً لألدوية يضم 
جميع األدوية التي سجلت يف الوزارة والتي يستطيع أي 

صيديل أو طبيب الرجوع إليها عند السؤال عن أي دواء.
مشراً إىل أنه تم االجتماع بلجنة املراجعة الدوائية وتحديث 
الدليل حيث تمت إضافة كمية كبرة من األدوية الجديدة 
وحذف بعض األدوية القديمة حيث سيتمكن أي ممارس 
صحي من أطباء أو صيادلة من معرفة األدوية املتوفرة 

بالوزارة.

وبني د. املزروع بأن دليل األدوية تمت مراجعته من قبل 
أكثر من لجنة من الطب العاجي والطب الوقائي والصحة 

النفسية والرعاية الصحية األولية.
وأكد د. املزروع بأنه تم إعطاء مديريات الشؤون الصحية 
باملناطق التي لها تخصص يف أدوية معينة وال يمكن طلبها 
يف مناطق أخرى صاحية الراء املبارش لهذه األدوية مضيفاً 
أنه من خال هذه األدوية املوجودة والتي تمت إضافتها 
يستطيع املمارس الصحي أن يغطي عاج جميع األمراض 
التي قد تكون هناك حاجة كبرة لإلطاع عى أدوية جديدة 
يمكن استخدامها بعد مراجعتها والتأكد من أنها مسجلة 
وموجودة وقد ال يكون لها بديل مناسب يف بعض األحيان.

واختتم د. املزروع حديثة قائاً : أنه بعد إطاق هذا الدليل 
عى موقع الوزارة فإن أي معالج يستطيع أن يدخل عى 
النظام ويبحث عن األدوية املوجودة ، حيث تم توزيع كتيب 
الدليل ومعه قرص ممغنط )يس دي( يمكن ألي معالج 
تخزينه يف حاسبه الشخيص أو أي حاسب آخر ملعرفة 
دليل األدوية ومخترصات األدوية واألدوية التي يحتاج إليها 

وطريقة طلب األدوية وإلغائها وإضافتها .. الخ . 
مشراً إىل أن هذا الدليل )يف نسخته األوىل( تمت فيه إضافة 
معلومات لوجستية للبنود تشمل  )الرقم الكودي، اسم البند، 
قوة الركيز ، الشكل الصيدالني، آلية توفره باملناقصات، 
الصحية  املراكز  بأدوية  قائمة  وكذلك  املبارش(  الراء 
وقائمة باألدوية الخاصة باملستشفيات وقائمة باألدوية 
التي يشرط لها سياسات خاصة بالوصف والرصف مثل 
األدوية الخاضعة للرقابة واألدوية املخدرة وتمت إضافة 
بعض النماذج الهامة مثل )نموذج إضافة دواء، نموذج طلب 

رشاء بند بالراء املبارش(. 
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صرف %10 بدل ندرة لألطباء 
يف املناطق النائية

املجلة الطبية - الرياض
د.  الصحية  الخدمات  مجلس  رئيس  الصحة  وزير  معايل  اعتمد 

عبدالله الربيعة رصف بدل ندرة قدره )10%( للطبيب املقيم 
املدن الصغرة ويأتي ذلك بناء  الذي يعمل يف  السعودي 

املدنية عى محرض  الخدمة  وزير  معايل  موافقة  عى 
اللجنة املشكلة من الجهات الحكومية ذات العاقة 
يقل  التي  باملدن  الصغرة  املدن  تعريف  تم  وقد   ..

عدد سكانها عن )500.000( ألف نسمة وكذلك املدن 
 )500( من   أقل  فيها  الرئيس  املستشفى  سعة  تكون  التي 

رسير .
هذا وقد أصدرت اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية بوزارة الصحة تعميماً 

القرار  تنفيذ  يف  للبدء  الطبية  املدن  وإدارات  الصحية  الشؤون  مديريات  لكافة 
والتميش بموجبه .

قرار  يف  الواردة  البدالت  تطبيق ضوابط رصف جميع  تم  أنه  إىل  اإلشارة  وتجدر 
الندرة  بدالت  وهي  1430/6/1ه�  وتاريخ   )178( رقم  املوقر  الوزراء  مجلس 
والتدريب واإلرشاف عى كافة املشمولني بسلم رواتب الوظائف الصحية  وقد تم 
تطبيق هذه الضوابط عى املمارسني الصحيني السعوديني العاملني ضمن برامج 
عى  القائمني  واملرجعية  والتخصصية  العامة  الحكومية  املستشفيات  يف  التشغيل 
شاغيل  للسعوديني  النادرة  للتخصصات  الندرة  بدل  منح  يتم  حيث  العمل  رأس 
راتب  من   %30 عى  يزيد  وال  مهنياً.  أو  وظيفياً  بالبدل  املشمولة  الفئات  وظائف 
الدرجة األوىل من املستوى الذي يشغله املوظف، عى أن يطبق قرار مجلس الخدمة 
الراتب  التفرغ إىل  املدنية رقم 1616/2 وتاريخ 1432/6/21ه� بإضافة بدل 
األسايس عند احتساب بدل الندرة لألطباء والصيادلة والفئات املشمولة بالبدل هي 
)فئة األطباء والصيادلة واألخصائيني ( وذلك وفق آلية إلعتماد رصف البدل حيث 
الوظائف  بائحة  مشموالً  الوظيفة  مسّمى  يكون  أن  الندرة  بدل  لرصف  يشرط 
يكون  وأن  الصحية  الوظائف  الئحة  رواتب  بسلم  للمشمولني  بالنسبة  الصحية 
بدليل التصنيف والتسجيل املهني للممارسني الصحيني  مسّمى الوظيفة مشموالً 
بسلم  للمشمولني  بالنسبة  الصحية  للتخصصات  السعودية  الهيئة  عن  الصادر 
أجور ورواتب املمارسني الصحيني السعوديني العاملني ضمن برنامج املستشفيات 
من  أي  عى  املوظف حاصاً  يكون  وأن  واملرجعية  والشخصية  العامة  الحكومية 
التخصصات املشمولة بالبدل، وأن يمارس تخصصه فعاً. وإذا كان املوظف يشغل 
الدرجة  أو  املسمى  ناحية  بالبدل من  املشمول  وظيفة غر متوافقة مع تخصصه 
املستحقة نظاماً فيعتد بالتخصص والدرجة املهنية التي يحملها املوظف، عى أن 
التخصص والدرجة  النسبة حسب  الحالة يمنح  يمارس تخصصه فعاً ويف هذه 

الراتب  من  احتسابها  ويتم  املهنية 
تخصص  يكون  وأن  للموظف  الحايل 
السعودية  الهيئة  من  معتمًدا  املوظف 
بطاقة  ولديه  الصحية  للتخصصات 
وأالّ  املفعول  سارية  مهني  تسجيل 
تخصص  من  ألكثر  البدل  يرصف 
املختص  الوزير  من  قرار  ويصدر 

باملستفيدين من هذا البدل.
أما بالنسبة لرصف بدل التدريب والذي 
ال يتجاوز مقداره )3000( ريال شهرياً 
القائمني  لاستشاريني  أقى  حداً 
بعملية التدريب فيتم وفق ضوابط منها 
أن يكون التدريب للحصول عى شهادة 
الزماالت والربامج التدريبية والتعليمية 

املعتمدة يف املجال الصحي .
وبالنسبة لرصف بدل اإلرشاف وهو مبلغ 
الطبي  للمدير  شهرياً  يرصف  مقطوع 
والصحية  الطبية  األقسام  ولرؤساء 
العامة  املستشفيات  يف  مقداره  فيكون 
واملختربات املركزية )3000( ريال ويف 
واملرجعية  التخصصية  املستشفيات 

يكون مقداره )5000( ريال .

أخبار وتقارير
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حوار

الخبيث،  المرض  المصابات بهذا  الثدي يمثل هاجسًا لجميع  الشفاء من مرض سرطان 
وكثيرًا من المصابين اليصدقون أن الشفاء من هذا المرض ممكن حتى يسمع أو يرى 

شخصًا مر بنفس تجربته.

الوطنية  الحملة  يتزامن مع اطالق  الذي  الثدي  الخاص عن سرطان  العدد  وفي هذا 
مع  والحوارات  اللقاءات  من  عددًا  الطبية"   " أجرت  الثدي  سرطان  عن  المبكر  للكشف 
العديد من النساء في المجتمع السعودي الالتي أصبن بمرض سرطان الثدي وخضعن 
على  الضوء  وتسليط  تجربتهن  عرض  بهدف  تمامًا،  منه  تشافين  حتى  الطبي  للعالج 

الطرق التي اتبعنها للتغلب على المرض والنجاة منه.

حوارات مع سيدات ناجيات من 

مرض سرطان الثدي

عدد خاص
عن رسطان الثدي
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املجلة الطبية 
جمعية زهرة وشوع احلسينان

د.العبادي: 

المرض هدية رب 
العالمين لمن 
يحبهم ويريد 

سماع أصواتهم.. 
وبشرى لكل 

مصاب
تقول الدكتورة  فاطمة العبادي مساعد 
الصح�ي  التثقي�ف  خدم�ات  رئي�س 
بمستش�فى املل�ك فيص�ل التخصيص 
ومركز األبح�اث بالري�اض إن املرض 
هدي�ة رب العامل�ني ملن يحبه�م ويريد 
سماع أصواتهم.. هكذا ابتدرت الحديث 
مع )الطبية( مؤكدة أن الصرب واملثابرة 
والدع�اء كان�ت أه�م عوام�ل النج�اة 
والش�فاء من م�رض رسط�ان الثدي.. 

وفيما ييل تفاصيل الحوار. 

• كيف اكتشـفِت إصابتك بمرض 
رسطان الثدي ؟

م�ن منطلق عم�يل يف التثقيف الصحي 
ومبدأ الوقاية خر من العاج إعتدت عى 
عمل الفحوصات السنوية للثدي والتي 
التلفزيونية   املاموجرام والصور  تشمل 
بشكل دوري، ومن خالها تم اكتشاف 
أن هناك تغ�ر يف الصور وأنهم بحاجة 
ألخذ عين�ة للتأكد من النتيجة، وإذا بها 
تش�ر إىل وجود خايا رسطانية .. ومن 
لطف الله بي أن الورم كان صغراً ويف 

بدايته.
التويجري  الدكتور طاه�ر  اس�تقبلني 

)استشاري األورام( وقال يل: "فاطمة .. 
أكيد أنتي عاملة خر يف حياتك، النتيجة 
طلعت إيجابية والزم نبدأ العاج". أول 
كلم�ة نطق بها لس�اني عند اس�تقبال 
الخرب كانت: )الحم�د لله( وهذا بفضل 
الله ال�ذي أنطقن�ي به�ا يف لحظة من 
أصع�ب اللحظ�ات، والتي م�ن املمكن 
أن نفقد فيها كل قوان�ا. وبهذه الكلمة 

شملتني رحمة الله طوال فرة العاج.
أم�ا الكلم�ات األوىل الت�ي نط�ق به�ا 
د.التويج�ري »أكيد أنت�ي عاملة خر«  
فق�د كانت حاف�زاً قوياً يل أثن�اء رحلة 

العاج.

• رحلتـك مـع املرض ال شـك أنها 
متعبة وشـاقة فهل لِك أن تحدثينا 
عـن رحلتـك مـع املـرض وكيـف 

تغلبِت عليه ؟
الحمد لله كانت رحلة غريبة فيها الكثر 
من التناقضات ش�ملت التعب والراحة 
الت�ي ال يع�رف طعمه�ا إال م�ن ذاق 
املرض.. واأللم ال�ذي كان ينتهي دائما 
باألم�ل .. والقلق الذي يمس�حه اليقني 
بلط�ف رب العامل�ني .. واملعان�اة التي 
يقويه�ا الصرب .. والخ�وف الذي يقتله 
الرض�ا بما كتب�ه الله لن�ا .. والضعف 
ال�ذي  ق�ّواه حكم�ة عائلت�ي ومحب�ة 
صديقات�ي وفري�ق عم�يل ومرض�اي 

وجميع من أحبوني.
رحلة العاج اس�تمرت ملدة ستة أشهر 
ما بني عملية وع�اج كيماوي ويل فيها 
الكث�ر م�ن الذكريات الطيب�ة، وأجمل 
عبارة قيلت يل من صديقتي ديمه بلطه 
جي: "ِحبي الكيماوي يحبك" فاحببته 
ودعوت الله أن يجعله برداً وساماً عيل 

جسدي فأكرمني الله بذلك.

• مـا دور األرسة والدعـم النفيس 
واملعنوي يف تزويدك باألمل ؟

عندما اس�تقبلت الخرب ذهلت وانش�ل 
مخي عن التفكر ولم أستطع اتخاذ أي 

قرار بشأن خيارات العاج التي أعطيت 
يل يف نفس اللحظة، فطلبت من األطباء 
إعطائ�ي مهل�ة ملناقش�ة املوضوع مع 
عائلت�ي، واخرت أن أناق�ش املوضوع 
مع أخي الدكتور عبد النارص فهو ليس 
مجرد أخ ولكنه صديق أيضاً. وبما أنه 
طبيب فسوف يساعدني يف اتخاذ القرار 
املناس�ب من الناحية الطبية،  فجلست 
معه وحاولت أن أمه�د إلخباره بنتيجة 
التشخيص وهو ينصت يل باهتمام حتى 
انتهي�ت من كامي وقلت ل�ه إن نتيجة 
التحليل أشارت إىل وجود الرسطان فإذا 
به ينظر يل بكل ه�دوء وبصوت حنون 
يق�ول يل: " بس ك�ذا ! ... أنا حس�بت 
فيه مش�كلة أكرب! .. بس�يطة .. عملية 
ويستأصل، وال يبقي يشء منه وتنتهي 
املشكلة" هذه العبارة أطفئت النار التي 
بداخيل، واس�رجعت قواي وفكرنا معاً 

كيف ننقل الخرب بالتدريج ألرستي.
  الرحلة لم تكن بسيطة وال سهلة ولكن 
دعوات أهيل وصديقاتي وكل من أحبني 
كان�ت دائماً تحيطن�ي  بهالة من األمل 
والرضا والتفاؤل س�اعدني عى الثبات 
وإنهاء رحلة عاجي بسام ونجاح. كما 
أضافت يل باقات ال�ورود التي أحاطت 
بي ش�عوراً غامراً بالس�عادة أنس�تني 

آالمي.
إيمان عائلت�ي بفعالية الع�اج الطبي 
كان مسانداً يل ورعايتهم يل أثناء العاج 
كانت حافزاً ايجابياً ومشجعاً عيل إكمال 

العاج.

• ماذا تعلمِت من رحلة الصرب عىل 
املـرض وبعدهـا التماثل للشـفاء 

بحمد الله ؟
املرض هدي�ة رب العاملني مل�ن يحبهم 
ويريد سماع أصواتهم، فبرى لكل من 

أصابه املرض.
والخش�وع  الدع�اء  علمن�ي  امل�رض 
الليل  واليق�ني.. وعلمن�ي فضل قي�ام 
ومناجاة الله،  وعدم الخوف من املوت.  

حوار
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من أجمل اللحظات أن تستشعر مناجاة 
مل�ك املل�وك ب�دون قي�ود وأن�ه يراك 
ويسمعك، شعور ال أستطيع وصفه وال 
يعرفه إال من م�ر بلحظات الضعف أو 
املرض أو الظلم، اسأل الله أن ال يحرمنا 

جميل مناجاته.

• كثـرا من هـم مصابات بمرض 
رسطـان الثـدي ولكـن ال يمتلكن 
والعـالج  الكشـف  يف  الشـجاعة 
بسـبب التخوف من املجتمع . فما 

هي نصيحتك لهن ؟
رسطان الث�دي ما ه�و إال ضيف عابر 
فتحميل الع�اج وتجميل بالصرب، حيث 
أنن�ي أؤمن بأن من اقتطع من جس�ده 
شيئاً يف الدنيا سوف يُحفظ له يف الجنة، 
براِك .. فاعم�يل بعمل  أهل الجنة  ما 

دمت عى قيد الحياة.
 أخت�ي املصاب�ة  إخفاء خ�رب اإلصابة 
باملرض يحملك هما فوق همك،  أنصحك 

بالتحدث والفضفضة  لرتاحي  

• مـا دور التوعية الصحية يف نرش 
الوعـي، وما أنجح الطـرق املتبعة 
برأيكـم  يف تثقيف السـيدات حول 

مرض رسطان الثدي؟
التوعي�ة هي أس�اس الوقاي�ة والبد من 
دع�وة الس�يدات ع�ن طري�ق اإلع�ام 
واملدارس والجامع�ات واألماكن العامة 
واملراك�ز الطبية  إلجراء الفحص املبكر 
لرسط�ان الث�دي وع�دم الخ�وف منه، 
فهو يعترب مش�كلة صحية قابلة للعاج 

وليس وحشاً مميتاً. 

نأم�ل توف�ر املراك�ز املؤهل�ة إلج�راء 
الفحص املبكر يف جميع مناطق اململكة 
الفحوص�ات وه�ي مجاني�ة  وإج�راء 
ومتوفرة لجميع رشائح املجتمع، ونرجو 
م�ن وزارة الصحة وض�ع آلية لتحويل 
الس�يدات املصابات برسطان الثدي إىل 
مراكز عاج الرسط�ان املؤهلة  وتقديم 

الع�اج ب�أرسع وقت ممك�ن. حيث أن 
املش�كلة تكمن يف تأخر التشخيص ثم 

يف التحويل.

آمل أن توفر املراكز املعالجة للس�يدات 
كل االحتياج�ات الازم�ة مث�ل غط�اء 
الش�عر، الش�عر املس�تعار،  وبع�ض 
املس�تلزمات األخرى حس�ب حاجة كل 
س�يدة أثناء العاج لتس�هيل ممارس�ة 
حياته�ن اليومية بش�كل طبيعي أثناء 

هذه املرحلة.

• ما الرسـالة التـي توجهيها لكل 
امرأة ؟

أه�م رس�الة ه�ي أن الكش�ف املبك�ر 
لرسط�ان الث�دي يس�اعد عيل الش�فاء 
بش�كل أرسع وبأقل معاناة، وقد تصل 
نس�بة الش�فاء من�ه إىل 97% حس�ب 
املصاب�ة  عزيزت�ي  الطبي�ة.  األبح�اث 
احرمي جس�دك وال تتعاميل معه كفأر 
تجارب باس�تخدام كل الوصفات التي 

لم تثبت فعاليتها من أعشاب وخافه.

نصيحت�ي ل�كل مصاب�ة: ال تخ�ايف .. 
ابحثي ع�ن أش�خاص إيجابيني حولك 
وتحدثي معهم عن مش�كلتك .. اطلبي 
املس�اعدة م�ن الفريق الطب�ي .. تعريف 
عيل من أصيبت قبلك وتحدثي معها إذا 
كانت إيجابية .. تواصيل مع مجموعات 
بمنطقت�ك  الث�دي  رسط�ان  مس�اندة 
إن  وج�دت، أو بإمكان�ك التواصل مع 
مجموعة )زهرة أمل ملس�اندة املصابات 
والناجي�ات( بجمعي�ة زه�رة لرسطان 

الثدي بالرياض.

أختي الكريمة :
إن رسط�ان الث�دي ل�ه أن�واع كث�رة، 
ف�ا تقارني نفس�ك باألخري�ات. فلكل 
مريضة عاج خاص به�ا ولكل واحدة 
نظ�ام مختل�ف للع�اج حس�ب ن�وع 
ومرحل�ة املرض وهذا يت�م تحديده من 

قبل الطبيب املعالج.
أحس�ني الظ�ن بالل�ه .. ودع�ي القلق 
والخ�وف جانباً، ألن الل�ه أرحم بك من 

نفسك  
وختاماً أود أن أوضح للجميع أنني عى 
أت�م االس�تعداد لتقديم الدع�م املعنوي 
ملن تحتاجه عن طريق )مجموعة زهرة 
أم�ل( بجمعي�ة زهرة لرسط�ان الثدي 

بالرياض. 

الكشف المبكر ساعدني 
على الشفاء من المرض

عدد خاص
عن رسطان الثدي
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هناء احلكيم:

أدركت أنه من 
العبث أن أضيع 

حياتي كلها 
بسبب أن  “الصحة 
الكاملة” تنقصني

هناء أم لسبعة أوالد، وجدة لحفيدتني.. 
تصالحت مع نفسها وقدرها وتعايشت 
م�ع مرضه�ا.. تمكنت م�ن البحث عن 
الس�عادة الحقيقي�ة وال�دواء الفع�يلّ، 
مؤمن�ة بأن�ه بإم�كان امل�رء أن يجعل 
حياته جميلة حتى لو نقصها يشٌء مهم 
كالصحة، لديها القدرة عى االس�تفادة 
م�ن كل األش�ياء الباقي�ة والت�ي حني 
تجتمع ترجح كفتها عى كفة الصحة .. 

فإىل تفاصيل الحديث..

• كيف اكتشـفتي إصابتك بمرض 
رسطان الثدي ؟

حينما كنت أطب�ق الفحص الذاتي عى 
صورت�ه الت�ي علمتني إياه�ا طبيبتي، 
وكان�ت دائماً تحرصن�ي عليه وتقول : 
اكتش�في ثديك، تعريف عليه حتى إذا ما 
حص�ل أي تغير فيه اكتش�فتيه فوراً . 
انتبه�ت يومها »ل�ورم« صغر، صغر 
لدرجة أني شككت هل هو موجود فعا 
أو أن�ه يخي�ل إيل .. ربما كحبة الكرز .. 
ولكن�ي رميت األمر خل�ف ظهري، ألن 
هناك قاعدة إنس�انية كان�ت يف نظري 
صحيح�ة 100% تقت�يض ب�أن »ذل�ك 
يحدث لآلخرين فقط » .. أي يشء يسء 
يحص�ل لآلخرين . فعى ه�ذه القاعدة 
ف�إن ال�ورم ل�ن يك�ون رسطاني�اً ألن 
الرسطان ل�ن يصيبن�ي، وإنما يصيب 
اآلخري�ن فقط . وبعد 3 أس�ابيع، كنت 

أم�رر يدي عى ثديي فاكتش�فت الورم 
. كان ورم�اً حقيقي�اً هذه امل�رة، يبدو 
وكأن�ه بحجم الليمون البنزهر . عندها 
أدركت الحقيقة وأن تلك القاعدة كانت 
خاطئ�ة 100% .. وحينها بدأت حياتي 

الجديدة.

• رحلتِك مع الرسطان بعد إدراكِك 
حقيقـة وجود مشـكلة يف صحتك 
إىل هـذه اللحظة، حدثينـا عنها ؟ 
ومـا العالجات التـي خضعِت لها، 

وكيف كان تأثرها عليك؟
األش�عات  مرحل�ة  انته�اء  بع�د 
والفحوصات بدأت أوالً بأربع جلس�ات 
من العاج الكيماوي املركب و املس�مى 
اختص�اراً AC وال�ذي يس�ميه بع�ض 
الناس ) األحمر( نظراً ألن لونه يميل إىل 
االحمرار، كان يس�بب الغثيان الش�ديد 
يف األي�ام الس�بعة األوىل ع�ى الرغم من 

تناويل ملضادات الغثي�ان ، وبعد عملية 
االس�تئصال تناولت أربع جلس�ات من 
 ،Taxotere مركب آخر يدعى تاكسوتر
ولم يكن يس�بب الغثيان إال أنه يخفض 
املناعة إىل حد كبر ويسبب آالماً مربحة 
يف األيام الخمسة األوىل يف الجسم، وكنت 
أسميه “التكس�ر”، واضطررت يف تلك 
الفرة إىل تن�اول خمس إبر يومياً لرفع 

املناعة بعد كل جلسة.
كنت أتناول الربوفني يف األيام الخمس�ة 
األوىل نظ�راً ألن ترام�ال )م�ن أدوي�ة 
ع�يل.يف  التأث�ر  يسء  كان  املورف�ني( 
املنتص�ف كان�ت العملي�ة الجراحي�ة: 
اس�تئصال الث�دي كام�اً م�ع 25 من 
الغدد الليمفاوي�ة والتي اتضح وصول 

املرض إىل اثنتني منها.

وبع�د انته�اء الك�ورس الثان�ي بدأت 
جلس�ات العاج اإلش�عاعي، وهي 25 
جلس�ة يومية، يفصلها عطلة األسبوع 
فقط، ومدة الجلس�ة ابتداء من الدخول 
لحجرة العاج إىل الخروج منها تقريبا 

20 دقيقة.

• ما دور الدعم املعنوي يف تزويدك 
باآلمل ؟ وكيف كان أثره يف تحسن 

حالتك؟
أعت�رب الدعم املعنوي من أهم العاجات 
التي منَّ الله تعاىل عيلّ بها وكان متمثاً 
يف أه�يل وصديقات�ي، وأخ�ص منه�م 
بالذكر : بنات أخواني، حيث كنت أتلقى 
العاج يف جدة وتركت أوالدي يف املدينة، 
فكنت أرى بنات أخواني كثراً جداً وكن 
يحطنن�ي بأن�واع الرعاية والتش�جيع 
الداف�ئ، كن يثنني عى صلعتي، وإذا ما 
نما ش�عري شيئاً يسراً كن يقابلن ذلك 
بالتهليل وامل�دح، والصغار منهن يقمن 
باملس�ح عى الش�عر النامي بس�عادة. 
وك�ن  لديه�ن  بأهميت�ي  أش�عرنني 
يس�ترنني يف أمورهن الخاصة وكأني 
أخ�ت كبرة. ش�عرت أنهن أس�عدنني 
أعي�ش  أن  إىل  بالحاج�ة  فأحسس�ت 

ألسعدهم يف املقابل. 

• كيـف كان وقع الخرب عليِك حني 
علمـِت بأنـه البـد من اسـتئصال 

الثدي املصاب؟
يف الحقيقة كان ه�ذا متوقعاً . وبفضل 
الله لم أحزن كثراً جداً .فأنا منذ أُصبت 
به�ذا امل�رض وأن�ا أض�ع يف اعتباري 
س�يكون  يسء  يشء  كل  وأن  الجن�ة، 
ممت�ازاً يف الجن�ة، وأن يف الجنة تتحقق 

كل األمنيات. 

• مـا الذي سـاعدِك يف تجاوز هذه 
املحنة؟

معرفتي بأن أق�دار الله كلها خر، وأن 
له سبحانه يف كل يشء حكمة.

ه����ن����اء: "ق���ري���ب���ات���ي ك��ن 
يمدحن على صلعتي"

حوار
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• ما هي األمور التي يجب عىل كل 
مريضـة برسطان الثـدي أن تهتم 

بها؟
لألس�ف ال أس�تطيع أن أعطي نصيحة 
أن�ا أبعد الن�اس عن تطبيقه�ا، ولكني 
أس�تطيع أن أنص�ح بالرياضة وامليش 
أن  أثبت�ت  الدراس�ات  أن  إذ  بال�ذات، 
للميش دوراً كب�راً يف تخفيض اإلصابة 
برسطان الثدي بإذن الله. وعموماً ثقافة 
امليش من األمور التي يجب أن تنتر يف 
مجتمعنا، ويقام ألجلها املش�اريع التي 
تس�اعد عليها ألنها ب�إذن الله تخفض 
من اإلصابة بالكث�ر من األمراض التي 

تكلف الدولة أمواالً طائلة.

• ألفـِت كتـاب )الحيـاة الجديـدة 
الثـدي(،  رسطـان  مـع  ..أيامـي 
خالصة تجربتك يف إصابتِك بمرض 

رسطان الثدي حدثينا عنه ؟
كتاب�ي الحياة الجدي�دة، كان يف األصل 
إصابت�ي  بداي�ة  يف  أنش�أتها  مدون�ة 
بالرسط�ان ألرشح للن�اس م�ا يجري، 
وقلما يس�تطيع أحد أن يس�أل مصاباً 
بالرسطان ع�ن مش�اعره، فأحببت أن 
أش�ارك صديقات�ي وأهيل بم�ا يحدث 
معي من مشاعر وإجراءات. وبعد مرور 
فرة من الوقت فكرت يف تحويل املدونة 
إىل كت�اب ليس�تفيد منه ع�دد أكثر من 
الن�اس، ومن هنا نش�أت فكرة الكتاب، 
إضاف�ة إىل اإليمانيات التي كنت أش�عر 
به�ا والتي فعا وددت ل�و اطلع عليها 

املرىض، لعلها تفيدهم كما أفادتني .
وبالفعل نرت كتابي وجعلت يف نهايته 
فص�اً أس�ميته: رحلة إىل مس�تعمرة، 
وتحدث�ت فيه باختص�ار عن الرسطان 
وعاجات�ه وفحوصاته وكيف تتم وآثار 
العاج�ات الجانبية ليك�ون مرجعاً ملن 
ال يعرف عنه ش�يئاً، ثم دفعت بالكتاب 
إىل طبيب�ي املعال�ج لراج�ع املعلومات 
الطبية الواردة فيه وليكتب تقديماً وقد 

فعل جزاه الله خراً .

• ما النصيحة التي تودين تقديمها 
للمصابات بمرض رسطان الثدي؟
نصيحتي لكل إنس�ان أن يحرص أشد 
الح�رص ع�ى عاق�ات جيدة م�ع الله 
تعاىل. نحن فقراء إىل الله وهو عز وجل 
الغن�ي الحميد،ونح�ن يف أمس الحاجة 
إليه س�بحانه وتعاىل يف كل تردد نفس، 
ويف كل خط�وة، ف�إذا أصابن�ا مصاب 
ونح�ن بعي�دون عنه فكي�ف نتوقع أن 

يعاملنا ؟
ه�ل نتوق�ع أن نصرب وديدنن�ا يف حالة 

الرخاء: الجزع ؟
ه�ل نتوقع أن نذكره وديدننا الس�ابق: 
الغفل�ة ؟ البد أن نتص�ل بالله حتى إذا 
أصابنا ما نكره لم ننطق بألس�نتنا وال 

بقلوبنا إال بما يحب.

مبجهود أو معلومة أو مادة

ج.ط: أخذت عهدًا 
على نفسي 
بدعم مرضى 

السرطان 
تؤك�د ج. ط من جمعي�ة زهرة ملرىض 
رسط�ان الث�دي أنها أخ�ذت عهدا عى 
نفسها بأن ال تبخل بمجهود أو معلومة 
أو دعم معن�وي أو م�ادي عى مرىض 
الرسط�ان وان تدعو الله أن يس�خرها 
لهم .. هكذا علمتها التجربة مع املرض، 
بم�ا يف ذلك اكتش�افه م�روراً بمراحل 
عاجه ووصوالً للشفاء التام .. ويف ثنايا 
الحوار التايل تتج�ى معاني الصرب عى 

الباء والشكر عى نعمة الصحة.. 

• كيف اكتشـفِت إصابتك بمرض 
رسطان الثدي ؟

وذل�ك  بالصدف�ة،  امل�رض  اكتش�فت 
عند االس�تحمام، وحينه�ا خفت، لكن 
الله س�خر يل والدت�ي وإخواني الذين 
دفعوني للكش�ف حيث أنه�م أطباء يف 
مستش�في الح�رس الوطن�ي، وعملت 
االش�عات والتحاليل لكن م�ن خوفهم 
عيلّ    والدتي اخفوا عني املرض .ولكني 
أخذت ابحث ع�ن املعلومة من االنرنت 

حتى عرفت أنه رسطان الثدي..  

• رحلتك يف مواجهة املرض والبدء 
بالعالج ؟ 

بدأت مش�اعر الخ�وف ومواجهة املوت 
تنتابني، يف حني لم يكن لدي معلومات 
كافية للتص�دي للمرض، ولكنني بدأت 
ادخل مواقع ومنتديات يتحدث املرىض 
فيها ع�ن مرضه�م وأذهلن�ي صربهم 
وقوته�م وتحديه�م للم�رض،  وقررت 

عدد خاص
عن رسطان الثدي
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اللجوء لله س�بحانه وسؤاله أن يلهمني 
الصرب والس�لوان، وبدأت رحلة العاج 
م�ن أول العملي�ة إىل الكيم�اوي. وم�ا 
مي�ز العملية ثقت�ي بالله ث�م باألطباء 
الس�عوديني رغم أنه ُعرض عيلّ السفر 
للخارج، وانتهت العملي�ة بكل ما فيها 
م�ن اآلالم  وأخراً ج�اء دور الكيماوي 
وكان�ت مرحلة ممل�وءة بالخ�وف من 
املجه�ول، لك�ن كلمة واح�دة من أخي 
جعلتني أح�س بتفاه�ة تفكري حني 
قال يل، إن األطفال يأخذون الكيماوي. 
وتم�ت الرحل�ة ع�يل خ�ر ومازلت يف 

مرحلة العاج.
وم�ن األدعي�ة التي كنت أدع�و ها عند 
إزال�ة الص�در )اللهم اجعله يس�بقني 
ايل الجن�ة ( وكنت أردده�ا دائما،  أما 
الكيم�اوي فق�د كن�ت اعتص�م بدعاء 
إبراهي�م علي�ه الس�ام )الله�م اجعله 
برداً وس�اماً كما جعلت النار برداً عى 

إبراهيم(.

• مـا دور اآلرسة يف الدعم النفيس 
واملعنوي يف تزويدك باآلمل ؟

خف�ف من تعب�ي، حنان أم�ي التي لم 
تقرص مع�ي ورغم مجه�ود األطباء إال 
انه كان�ت تنقصن�ي معلوم�ة تمارين 
الذراع بعد إزالة الغدد اللمفاوية وكذلك 
أح�دى قريباتي كانت مريضة س�ابقة 

حيث أرسلت يل التمارين يف كتيب .كما 
كان أخي يش�جعني وساندني يف رحلة 

مريض.

أن ال  أخـذِت عـىل نفسـك عهـداً 
تدخـري جهداً أو معلومـة لتزويد 
املصابـات بمرض رسطـان الثدي 
وتقديـم الدعم املعنـوي والنفيس 
لهم، فما األنشطة التي قمِت بها؟

أقوم بنر كتيب�ات توعوية عن املرض 
وعم�ل تماري�ن م�ع امل�رىض، وكذلك 
ب�دأت م�ع جمعي�ة زه�رة لرسط�ان 
الثدي وم�ع الدكتورة فاطم�ة العبادي 
بعمل اجتماع ش�هري ملرىض الرسطان 
أس�ميناه مجموع�ة  زهرة أم�ل، أيضاً 
أرس�لتني جمعية زهرة ألصبح مدربة 
لتطوي�ر ال�ذات تح�ت مظل�ة الثقافة 
الربيطانية وأصبح�ت أدرب مريضات 
وتحدي�د  الثق�ة  لكس�ب  الرسط�ان 
أهدافهن وتعليمهن الح�زم مع النفس 
ومع اآلخرين، كما قمت بعمل وتصوير 
عدة حلقات يف التلفزي�ون وقمنا بعمل 
عدة ورش يف مستش�فى املل�ك فيصل 
التخصيص. وما زال لدي الدافع القوي 
ملس�اعدة مريض الرسطان بكل حماس 

ورغبة صادقة من القلب.

م.ن: اشكر 
حكومتنا الرشيدة 

التي هيأت العالج 
للمرضى

رفعت م.ن م�ن جمعية زه�رة ملرىض 
رسطان الثدي، ش�كرها لكل من ساهم 
يف عاجها وعى رأس�هم حكومة خادم 
الحرم�ني الريف�ني الت�ي هي�أت لها 
العاج من هذا املرض الخبيث، وأكدت 
أنها منذ اكتش�افها للمرض عن طريق 
الصدفة س�عت بش�تى الس�بل للتغلب 
عى آالمه وتج�اوز محنته، وكان لها ما 
أرادت بعد من الله عليها بالش�فاء من 

هذا املرض.. 

• كيف اكتشـفِت آصابتك بمرض 
رسطان الثدي ؟

لقد اكتش�فت هذا ال�ورم الرسطاني يف 
جسدي من باب الصدفة، فقد أحسست 
بيشء غريب داخل جس�دي ولم أدع له 
فرصة وقمت بزيارة املستش�فى وبعد 
أخ�ذ الفحوص�ات الازم�ة ثب�ت أني 

مصابة بهذا املرض.

• كيـف كانـت ردة فعلـك عندمـا 
أنـك مصابة  الفحوصـات  أثبتـت 

بمرض رسطان الثدي؟
حمدت الله ع�ى كل حال، ودعوت ربي 
بثبات يف تلك الس�اعة، وأن يعينني عى 
ما أصابني ومن ذلك اليوم وأنا أتفاءل 
باألمل والش�فاء ولم ادع لليأس فرصة 

أن يتغلب عى نفسيتي.

• كيف تغلبِت عىل آالمك وتسلحِت 
بالصرب يف مواجهة مرضك ؟

إذا رجع�ت إىل املن�زل أتغلب عى آالمي 
بالص�رب حت�ى ال أُف�زع من ح�ويل من 

حوار
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بنات�ي وزوج�ي ال�ذي بفض�ل الله ثم 
بفض�ل مواقفهم معي وتش�جيعهم يل 
وحنانه�م أنس�وني كل مواضع اآللم يف 
جس�دي كذلك أهيل وأقارب�ي وكل من 
ح�ويل أحسس�ت بلمس�اتهم العاطفية 
لذل�ك عش�ت مرحلة املرض بش�جاعة 
وبفض�ل م�ن الل�ه مّن ع�يلّ بالش�فاء 

والحمد لله رب العاملني. 

• املعاناة  تخلق اإلبداع .. وتجربتك 
مع املـرض أثـارت قلمـك لكتابة 
قصائد، هال زودتينا بواحدة منها؟

عندم�ا دخل�ت غرف�ة العملي�ات قلت 
ه�ذه القصيدة وكن�ت أخاطب الطبيب 

الجراح:
 

يا مرط الجراح بالله بالهون
ترى جروح النفس توه عليلة

أرفق عى شخص من الهم محزون
يرجي حياته بني يوٍم وليلة

ليت الجروح ضيوف يوم ويروحون
وترجع سنني العمر مدة طويلة

ونكمل مشاوير بَنَت كل مكنون
وتّفرح لنا األحباب بدنيا جميلة

وصاة ربي عّد ناٍس يحجون
وعدد ماّهل املطر من هميلة

• أخـراً ما الرسـالة التـي تودين 
أن توجهيهـا ملن أصيبـت بمرض 

رسطان الثدي ؟

أود أن أب�ر كل م�ن ابتاه الل�ه بهذا 
املرض بأنه قد خصه بخر.. وال تخجلوا 
ألنه تكفر من الذنوب وغس�ل للخطايا 
وأج�ر كبر فاحتس�بوا األج�ر عند الله 
و أحس�نوا الظن بالله لقوله تعاىل )أنا 
عند حسن ظن عبدي بي ( وليس سهاً 
عى اإلنسان ان يفقد عضواً من جسده 
ولكن ال نقول إال : )اللهم نقول أجرني 
يف مصيبتي واخلف يل خ�راً منها( وال 
تنس�وا الحرص ع�ى مواعي�د األطباء 
وعليكم بالصرب والصاة والدعاء وقراءة 
القرآن وق�وة اإليمان ألن الله س�بحانه 

وتعاىل لطيف بالعباد.

المتعافية د.ن: 
المرض علمني 
الصبر والرضا.. 

وفتح لي أبواب 
خير وثواب عظيم

تق�ول) د . ن( املتفائلة بالش�فاء وهي 
امرأة يف عقدها الرابع وإحدى عضوات 
جمعي�ة زهرة مل�رىض رسط�ان الثدي 
عى الرغم من حريص عى الكش�ف كل 
ستة أشهر.. إال أنني لم اكتشف املرض 
يف بدايته.. و تؤك�د )د.ن( أنه يف بداية 
امل�رض يكون اإلن�كار ل�ه.. ولكن بعد 
االس�رجاع يحمد اإلنس�ان ربه  عى ما 
كتب له من مرض وصحة بعد املرض.

 
• كيف اكتشـفِت إصابتك بمرض 

رسطان الثدي؟
كن�ت حريصة ج�دا عى الكش�ف كل 
س�تة ش�هور باملاموغ�رام.. ويف إحدى 
املرات اكتشفت أن لدي تليفات بالصدر 
خ�ال  س�ليمة  أم�وري  كل  وكان�ت 
الس�نوات الس�ت املاضي�ة )ال أعلم هل 
التقصر هو من فنية األش�عة التي  لم 
تكتشف ولم تميز التكلسات من األورام 
أم هي إرادة الله أن ال اكتش�ف املرض 
يف بدايت�ه، ث�م نزلت قط�رات من الدم 
وذهبت إليه�م فأخربوني أنها س�ليمة 
بعدها بستة أش�هر نزل دم وراجعتهم 
)لو يرجع الزمان وراء كنت اخرت عدة 
مستشفيات للكشف ولم اعتمد عى رأي 
دكت�ور أو مخترب واح�د( ولكنها إرادة 

املوىل عز وجل. 
أخربوني أن األمر تح�ت درجة الصفر 
وطلبوا مني أخ�ذ عينة، حي�ث وجدوا 
الخاي�ا الخبيثة قد انت�رت.. ثم قالوا 

عدد خاص
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يجب أن نأخ�ذ عينة أخرى لنعرف أين 
وص�ل الورم ث�م أخربون�ي بأنه يجب 

استئصال الصدر مع الغدد..

• كيف كانت ردة فعلك عندما قرر 
األطباء استئصال الثدي؟

طبعا كن�ت اصمد أم�ام الجميع ولكن 
بيني وبني نف�يس يحدث االنهيار، ففي 
بداية املرض يكون هناك إنكار للمرض 
نفس�ه ولك�ن بع�د االس�رجاع يحمد 

اإلنسان ربه.

• حدثينا عـن تجربتك  يف مواجهة 
العـالج   برحلـة  والبـدء  املـرض 
والتغلب عىل األلم والتزود بسـالح 

األمل ؟ 
بعد إج�راء عدة أش�عات ق�رر األطباء 
أصعب ق�رار لألنثى وهو االس�تئصال 
الكام�ل، ويف تل�ك الليلة قب�ل العملية 
رفضت أن يرافقني أي ش�خص، كنت 
أريد توديع ص�دري بالصاة وااللتجاء 
إىل الله، طلبت منهم أن يعملوا يل عملية 
تعوي�ض فورا  وبكي�ت أخربتهم أنه ال 
يمكن أن تستأصلوا عضواً أنثوياً كاماً 
وال تعوضونه، لم يستجيبوا يل ولم أجد 
س�بباً مقنعاً لذل�ك ولكنه�ا إرادة الله 
والخرة فيما أختاره الله، اعتزلت العالم 

أجمع حتى رقم جوايل غرته. 
كنت فقط مع أم�ي وأخواتي وأوالدي، 
تمت العملية ولله الحمد بعدها بش�هر 

بدأت بالعاج الكيماوي.
مرت عدة أش�هر من املعاناة الجسدية 
والنفسية وال أعتقد أنه يوجد ألم أصعب 
من دخول هذه املادة إىل جسدك ، كانت 
أيام�اً صعبة ج�دا ال يمك�ن أن أصفها 
ولكن لم أش�تكي فقد أمّدني الله بقوة 
الصرب والرضا والتحمل وعرفت معنى 
اآلية) ال يكلف الله نفس�ا إال وس�عها( 
س�قط ش�عري واس�ود لوني ولم أكن 
أركز يف الحي�اة أهملت بيت�ي وأوالدي 
التألم الش�ديد  ولكنها أس�بوعان م�ن 

وبعدها يبدأ األلم يخف بالتدريج كنت 
خال تلك األيام البسيطة أخرج وتأتي 
بعدها موعد الجرعة التالية وكم تكون 
فرحت�ي  عندم�ا يخربن�ي الدكتور أن 
مناعتي نازلة وأحتاج إىل أس�بوع آخر 
لرتفع مع أخذ الحقن ألنه س�يمنحني 
أس�بوعاً جديداً أعيش فيه بسام وأدير 

بيتي.
كنت كل م�ا انتهيت من جلس�ة أكافئ 
نفيس بهدية أو يش جميل أشريه طبعا 

تغرت حياتي.
بعدها أتى دور العاج اإلشعاعي فكان 
ولله الحمد خفيف�اً مقارنة بالكيماوي، 

ثم انتهت جلسات اإلشعاعي عى خر.
بعدها أخذت عاج التموكسفني وال زلت 
مستمرة عليه، راجعت الطبيب النفيس 
وأخ�ذت عاج�اً ألن�ي أصبحت هش�ة 
جدا كثرة البكاء ورسيع�ة التأثر كنت 
أتمنى أن يحول كل مريض إىل الطبيب 

النفيس.
تواصلت مع املريضات بعد نهاية العاج 
وكتبت باملنتدى مع مريضات مصابات 
بالرسطان كنا نتبادل األفكار واملشورة 
ونخفف عن بعضنا ونتناصح ونتبادل 

املعلومات املفيدة كنا يدا واحدة.
وتواصل�ت م�ع جمعي�ة زه�ره تل�ك 
املجموعة الرائعة التي أس�مت نفس�ها 

)زهرة أمل ( فكانت نعم الداعم .
واس�تفدت منه�ا أش�ياء كث�رة ج�داً 
مميزي�ن  ومع�ارف  رائع�ة  ودورات 
واآلن أصابني نوع أخ�ر من املرض يف 
جلدي وها أنا أراج�ع وأذهب ملواعيدي 
ولم أفقد األمل بالش�فاء، وعندما أسمع 
م�ن أي كان أن هن�اك مريضة مصابة 
بالرسط�ان مع أن�ي أفضل أن اس�ميه 
)مرض الرحمة ( أذهب إليها وأحادثها 

وأتواصل معها.
وأح�رض كتيب�ات جميل�ه ع�ن كيفية 
التعاي�ش مع هذا امل�رض وأخربها إننا 

بخر ولم يحن أجلنا .

• ماذا اسـتفدِت من رحلة العالج  
وماذا تعلمِت منها ؟

أصبح لدي كم كب�ر من الصديقات يف 
جميع أنحاء اململك�ة وخارجها املرض 
أعطاني القوة ولله الحمد وربي رزقني 
الص�رب والرض�ا وفت�ح يل أب�واب خر 

وثواب عظيم . 
علمني امل�رض حب نف�يس وأن أعيش 
كملكة وأضع نفيس يف أعى الهرم ليس 

كالسابق. 
أنا اآلن أعترب نفيس بخر ولست مريضة 
أعيش كل يوم بيومه ، ال أسمح ألحد أن 
يسألني عن مريض أو يذكر أني مريضة 

و أردد أنا بخر .. بخر ولله الحمد . 
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غزل .م. محمد: 
سرطان الثدي 

جعل مني امرأة 
قوية.. مقربة من 

الجميع

تمّكنت غزل محمد من مواجهة املرض 
دون أن يك�ون لليأس أو للخوف مكان 
يف حياتها، فق�د أصيبت غزل برسطان 
الثدي ول�م تكن ق�د تج�اوزت الثانية 
والثاث�ني من عمرها، وه�ي زوجة وأم 
لثاثة أوالد وبنت، إال أن حالها لم يجعل 
منه�ا إال امرأة أقوى، ومث�االً تقتدي به 
كث�رات م�ن املقربات منه�ا بل جعلت 
من تجربته�ا أماً يطل عى كثرات من 

النساء من حولها.

• كيف اكتشـفِت إصابتك بمرض 
رسطان الثدي ؟

أثناء  االستحمام أحسست بحبة صغرة 
بحجم حبة البازياء يف ثديي. يف البداية، 
توقعت أن تك�ون حبة داخلية، إاّل أنني 
ش�عرت بعنرص غريب داخل جس�دي 
فتوجهت فوراً الستشارة الطبيب الذي 
ق�ام بإجراء فح�وص يل أثبت�ت وجود 

كتلة رسطانية صغرة.

• حدثينـا عن رحلتِك يف العالج من 
مرض رسطان الثدي ؟

بع�د ثاثة أي�ام م�ن الفح�ص، قمت 
بإجراء عملية الس�تئصال الكتلة، وبعد 
العملي�ة تلقيت 12 جلس�ة من العاج 
اإلش�عاعي، تلتها 6 جلسات من العاج 

الكيميائي«.

• مـادور اآلرسة يف الدعـم النفيس 
واملعنوي ؟

دعمن�ي زوجي وغمرن�ي بحنان كبر، 
كان�ت معنويات�ه عالي�ة رغ�م انهياره 
يف البداي�ة، إال أن�ه رسعان م�ا تخّطى 
ه�ذه الحال�ة ليس�اندني ألبق�ى قوية. 
وقد رافقني زوجي خ�ال فرة العاج 
الكيميائي ألنني كنت أشعر بالتعب بعد 

كل جلسة«.

• كيـف كان تغلبـِك عىل الشـعور 
السلبي والتزود بسالح اآلمل ؟

تغبلت عى املوضوع بإيمان ومعنويات 
عالية، ب�دأت أقرأ كثراً عن املرض، مما 
س�اعدني يف الدع�م النف�يس، فأعجب 
الطبي�ب بمعلومات�ي وطل�ب مني  أن 
أعط�ي النس�اء اللوات�ي ك�ّن يف قاعة 
االنتظ�ار يف عيادت�ه نبذة ع�ن املرض 
وكيفية القيام بالفحص الذاتي للثدي!  

 
• ماهي التغرات التي طرأت عليك 

أثناء فرتة العالج؟
تجربت�ي م�ع الرسط�ان جعل�ت مني 
امرأة أق�وى. فقد اس�تطعت بعزيمتي 
وإتباع العاج الصحيح أن أهزم املرض 

والحمد لله تماثلت للشفاء .

نوال:
الفحص المبكر 
إنقاذ للحياة.. 
وتغلبت على 

الشعور باأللم 
بسالح األمل

نوال ش�ابة عربية مقيمة بالسعودية..
زوج�ه وأم .. أُصيب�ت بمرض رسطان 
الثدي وه�ي ال ت�زال دون الثاثني من 
العمر، ولم يمض ع�ى والدتها لطفلها 
سوى بضعة أشهر، ونظراً لعدم وجود 
تاريخ عائيل لإلصاب�ة برسطان الثدي، 
فق�د كان رسط�ان الثدي ه�و آخر ما 
فك�رت في�ه، إال ان إرادة الل�ه وقدره، 
كان�ت اصابتها بامل�رض، فتغلبِت عى 

الشعور باأللم والتزود بساح اآلمل

• كيف اكتشـفِت إصابتك بمرض 
رسطان الثدي ؟

أحسست بكتلة غريبة يف الثدي، ونظراً 
لع�دم وج�ود تاري�خ عائ�يل لإلصابة 
برسطان الثدي، فقد كان رسطان الثدي 
هو آخر م�ا فكرت في�ه. زرت الطبيب 
وأجري�ت الفحوص،، وتّم التش�خيص 
أخراً باإلصابة برسطان الثدي يف نهاية 

املرحلة األوىل.

• تجربتـِك يف مواجهـة رسطـان 
الثدي، والبدء برحلة العالج؟

بعد إجراء الفحوصات، خضعت لعملية 
جراحي�ة، تبعته�ا أش�هر م�ن العاج 

الكيميائي .
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ال�ذي كان يرافق�ه صعوبات نفس�ية 
وجسدية استمرت أليام وليال.

• كيف تغلبِت عىل الشـعور باأللم 
والتزود بسالح اآلمل ؟

بعد أن أصبت بالرسطان، بدأت أعيش 
كل ي�وم بطريق�ة إيجابي�ة، وكل يوم 
أش�كر الل�ه أن منحني فرص�ة العيش 
ليوم آخر، كم�ا أح�اول التعلم من كل 
ش�خص بطريق�ة إيجابي�ه، فالتفكر 
اإليجاب�ي والتس�لح بأمل الش�فاء كان 

املعني يل يف رحلة عاجي .

• مـا دور األرسة يف الدعم النفيس 
واملعنوي ؟

الحمد لله، أن عائلتي مش�جعة، قدمت 
يل العون واملس�اعدة، خصوصاً زوجي 
الذي تحّمل العبء األكرب من رعاية ابننا 
الذي كان صغراً يف هذه الفرة ورزقنا 

به بعد فرة عاج هرموني طويلة«.

• ماذا تعلمِت من رحلة الصرب عىل 
املـرض وبعدهـا التماثل للشـفاء 

بحمد الله ؟
واإليم�ان  إيجاب�ي،  بش�كل  التفك�ر 
بالقدرة عى محاربة املرض ومقاومته، 
واكتش�اف القدرات الجبارة يف اإلنسان 
التي ربما ال يعلمها عن نفسه. فاملرض 
اختب�ار ق�درات رائ�ع، ومنح�ة إلهية 
عظيمة إن تقبلها اإلنسان برضا وكانت 
لدي�ه اإلرادة القوية للحي�اة وبالتأكيد 

الدعم واملساندة األرسية«.

• ما الرسـالة التي توجهينها لكل 
أمراه ؟

إن م�ن أهم العوامل التي س�اعدت عى 
إنقاذ حياتي، أنه تم اكتشاف الرسطان 
مبكراً«. فبادري بالكش�ف املبكر ففيه 

نجاتك بإذن الله .

ه�. ح: كنت مؤمنة 
بأن العجز شيء 
في داخلنا .. من 

يستسلم له ُيَصب 
بالوهم

 أربعينية السن، عرينية الروح، سبق 
أن أصيب�ت والدته�ا برسط�ان الث�دي 
وعان�ت منه مل�ّدة 4 س�نوات وتوفيت. 
وق�د رافقت والدته�ا يف رحلة مرضها . 
تق�ول )ه� . ح( عند اكتش�ايف للمرض 
أحسس�ت بان الزمن توقف واضطربت 
مش�اعري، وأضاف�ت:) زاد أيماني بأن 
العج�ز يشء داخلن�ا، من يستس�لم له 

يصب بالوهم(.

• كيف اكتشـفِت إصابتك بمرض 
رسطان الثدي ؟

عن طريق أخ�ي الذي حثني عى إجراء 
الفحوص الخاصة للكش�ف املبكر عن 
رسطان الثدي نظراً لوجود تاريخ عائيل 

يف اإلصابة باملرض .

• كيف تغلبِت عىل الشعور السلبي 
بعد ظهور نتائج الفحص وتزودِت 
بسالح اآلمل والبدء برحلة العالج ؟

بعد ظهور النتائج، طلب مني الطبيب 
فأحسس�ت  بالصباح  العملي�ة  إج�راء 
حينها ب�أن الزمن توق�ف، واضطربت 
مش�اعري، لم أع�رف ماذا أفع�ل؟!«. 
ف�أول ما تب�ادر إىل ذهني فور س�ماع 
هذا الخ�رب هي صورة أبنائ�ي، وبدأت 
تدور األسئلة: »من سرعاهما إن انتهت 

حيات�ي؟ فتس�لحت باألم�ل وخضعت 
للعملية وبدأت العاج الكيميائي ،وبعد 
عدة أش�هر عاودن�ي الرسط�ان ثانيًة، 
وكان الق�رار باالس�تئصال، وخضعت 

للعملية. 

• هـل أنتابـك أي شـعور بالنقص 
بعد عملية استئصال الثدي ؟

الحم�د لله ل�م يداهمني أبداً إحس�اس 
بالنق�ص بع�د االس�تئصال، ربما ألنّي 
أعت�رب أن األنوث�ة روح قب�ل أن تكون 
جس�داً يقيض املرض والشيخوخة عى 
رونق�ه، أم�ا ال�روح فا يق�يض عليها 

يشء!«.

• ماذا تعلمِت من رحلة الصرب عىل 
املرض ؟

زاد أيماني بأن العجز يشء داخلنا، من 
يستسلم له يصب بالوهم!«.

حوار
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س.ك: المرض لم 
يهزمن.. لكنه قلب 
صفحة في حياتي 
لتبدأ صفحة أخرى 

مليئة باألمل
عاماً(   33( عمر  يف   ) )س.ك  أصيبت 
لم  لكنه  و  الثدي،  رسطان  بمرض 
يهزمها � كما تقول � بل عى العكس 
صفحة  لتبدأ  حياتها  يف  صفحة  قلب 

أخرى مليئة باألمل والنبض القوّي. 
الجميع  أن  أظّن  ك(كنت  )س.  وتؤكد 
لألسف  لكن  أنا،  إال  باملرض  سيصاب 
كانت توقعاتي خاطئة فأصبت به ولله 

الحمد عى كل حال.

• كيف اكتشفِت إصابتك برسطان 
الثدي؟

رسطان  من  كثراً  أخاف  كنت  لقد 
نحو  قبل  باستمرار.  عنه  وأقرأ  الثدي 
وبالصدفة  عادياً  فحصاً  أجريت  عام، 
رغم  املرض.  بذلك  إصابتي  اكتشفت 
أنه ال يوجد أحد من عائلتي مصاب به 

وقد فوجئت بالخرب.

• يف أّي مرحلة اكتشفت املرض؟
كنت  مرحلته..  نصف  يف  املرض  كان 
باملرض  سيصاب  الجميع  أن  أظّن 
توقعاتي  كانت  لألسف  لكن  أنا،  إال 

خاطئة.

هل شعرت بأي عوارض معينة؟
ولكن  عوارض  بأّي  أشعر  لم  أبداً.. 
الذي  الفحص  ألهمني إلجراء ذلك  الله 

كشف املرض.

• ما دور اآلرسة يف الدعم النفيس 

واملعنوي ويف تزويدك باألمل ؟
ال أنىس وقوف زوجي إىل جانبي، إضافة 
إىل أهيل وأهل زوجي وأصدقائي الذين 
الذي دفعني  األمر  لم يركوني لحظة، 
لألمام والشفاء بشكل رسيع ومعاودة 

حياتي بشكل طبيعي. 

الصرب  رحلة  من  تعلمِت  ماذا   •
عىل املرض، وماذا غر بِك  ؟

أنظر إىل الحياة بشكل إيجابي ،تعلمت 
يكون  وأن  األمور،  لكل  بحّب  النظر 
ولم  تواجهني،  مشكلة  ألّي  تقبّل  لدّي 
لم  أنني  رغم  أبداً،  بسلبية  أفّكر  أعد 
أستوعب مريض يف بدايته، إال أنني مع 
الوقت تأقلمت معه وتحّول األمر تفاؤالً 

بكل ما يحيط بي.
 أتفاءل كثراً بالله فوجدت الحياة بعد 

املرض أجمل .

• هل قرأِت عن املرض، وما أهمية  
القراءة  بالنسبة إليِك ؟

أعرف  كنت  السابق  ففي   .. طبعاً 
إصابتي  وخال  املرض.  عن  الكثر 
العاجات  عن  وسألت  عنه  قرأت  به 
نساء  عن  قرأت  لقد  الوقاية.  وطرق 
بذلك  أصبن  العالم  حول  مشهورات 
أشعر  وكنت  واجهنه  وكيف  املرض 
حياتهن.  قصص  معرفة  لدى  بالقوة 
الثقافة رضورية ليعرف املريض ماذا 

يجري معه يف فرة الشفاء.

أن  تودين  التي  الرسالة  ما   •
توجهينها لكل إمرأة ؟

يوم  كل  يقّدر  أن  الشخص  يتعلم  أن 
يقّدر  وأن  إياه،  الله  أعطاه  حياته  يف 
الدنيا.  يف  ما  أهّم  ألنها  كثراً،  صّحته 
وهمومها  مشاكلها  تعر  أال  املرأة  عى 
بصحتها،  تتمتّع  طاملا  ألنها  قيمة  أّي 
الله  أحمد  يمكنها فعل ما تريد. حالياً 
عى  يومياً  وأشكره  وتعاىل  سبحانه 

الحالة التي وصلت إليها.

جيهان عشماوي:
الصبر والرضا 

منحاني 
الشفاء.. ورسالة 
الماجستير إلثراء 
البحث في مجال 

السرطان
املجلة الطبية - سعيد اخلوتاين 

املرض سنة من س�نن الحياة، فأي منا 
مع�رض له، ولكن ما ه�و املوقف الذي 
نتخ�ذه عند التع�رض له؟. هن�ا تأتي 
االختاف�ات، وهي اختاف�ات ال تخرج 
ع�ن موقف�ني، فإم�ا الرض�ا والص�رب 
واالحتس�اب، وإم�ا الج�زع والس�خط 
واالكتئ�اب، ولكن بدرج�ات متفاوتة يف 

كا الحالتني.
ولك�ن ل�كا املوقف�ني تبعات�ه، فطبقا 
لخرباء الصحة فإن  املوقف األول يمكن 
أن يساند العملية العاجية، وربما يزيد 
من فرص الش�فاء، كما يمكن أن يؤدي 
املوقف الثاني النتكاسة املريض، وربما 
إصابته باالكتئاب، وبالتايل س�وء حالته 

املرضية. 
وقد يكون الكام س�ها، إال أن التجربة 
هي املحك. فلنر تجربة حية هي تجربة 
للتعام�ل م�ع امل�رض حت�ى الش�فاء. 
التجرب�ة م�رت بها جيهان عش�ماوي، 
أم س�عودية، ملع اس�مها أخراً يف سماء 
اإلعام العربي بعد ظهورها يف برنامج 
)إض�اءات( لإلعام�ي القدي�ر ترك�ي 
الدخيل يف قن�اة العربية� حيث تحدثت 
في�ه ع�ن تجربتها مع م�رض رسطان 

الثدي .
ومل�ن لم ير جيه�ان يف ذل�ك الربنامج، 
ول�م يتعرف عى تجربتها، وهي تجربة 
تستحق التأمل والتقدير، نستضيفها يف 

عدد خاص
عن رسطان الثدي
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هذا العدد من ) املجلة الطبية( لتحدثنا 
عن تجربتها وكيف تحقق لها الش�فاء 
مما أل�م بها، فم�اذا قالت جيه�ان؟ .. 

السطور التالية تحمل اإلجابة: 

بتعريفنـا  تتكرمـني  هـل  بدايـة 
الدراسـة  الكريـم:  بشـخصك 

والعمل؟ 
أن�ا م�ن س�كان ج�دة، وأم البنت�ني. 
ودرس�ت حتى حصلت عى ماجس�تر 
إدارة الخدمات الصحية واملستشفيات. 
وس�بق يل العم�ل قب�ل رج�وع املرض 

بجامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية.

 كيف تم اكتشاف أصابتك  بمرض 
رسطان الثدي؟. 

يف بداي�ة األمر أحسس�ت بكتلة صغرة 
بمحض الصدفة وبعدها عملت أش�عة 
املاموج�رام واالنراس�اوند حي�ث ت�م 
تش�خيص الحالة وتم توجيهي لطبيب 

الجراحة .

ماذا كان رد فعلك األويل عىل ذلك ؟ 
قبل ذهابي لعمل الفحوصات سألت الله 
اللطف يف حايل وبعد التشخيص حمدت 
الله أنني اكتش�فته مبك�را ورجوته أن 

ينزل سكينته عيل وعى أرستي.

خرب إصابتي كان صدمة

ماذا عن رد فعل األهل ؟ وكيف كان 
تعاملهم معـك ) الزوج – األبناء – 

الوالدين – اإلخوان واألخوات (.
يف بداي�ة األم�ر ل�م أخ�رب أح�دا ع�ن 
املوضوع حت�ى تأك�دت وأخربت أخي 
وأخت�ي اللذي�ن تأث�را جدا، فق�د كان 
الخرب صدمة بالنس�بة لهما خصوصا، 
وأني أول ش�خص يصاب بهذا املرض 
يف العائل�ة، وبع�د ذلك أخ�ربت الوالدة 
وكان نف�س الوقع عليها. أما بنتاي فلم 

أخربهما باملوضوع إال عند بداية العاج 
الكيميائي، وتأثرا يف البداية كثرا ولكن 
طمأنت�ي لهم�ا خففت كث�را من حدة 
التوت�ر لديهم�ا. أما وال�دي فقد عرف 
خال ذلك حيث كان يظن أن املوضوع 
مج�رد عملية إلزالة ورم حميد وطريقة 
تأثره كانت بالنس�بة يل مؤثرة أكثر من 

أي ألم عضوي.

كيـف بـدأت التعامل مـع اإلصابة 
عالجيا ونفسيا؟

 بع�د اس�تئصال ال�ورم ب�دأت يف أخذ 
وبعده�ا جلس�ات  الكيمائ�ي  الع�اج 
العاج اإلشعاعي وبعدها جاءت مرحلة 
املتابعة وتناول العاج الهرموني. كانت 
مرحل�ة م�ا بع�د العملية مؤمل�ة لفرة، 
أم�ا مرحل�ة الع�اج الكيميائ�ي فهي 
أشد قس�وة عضويا ونفسيا ولكن دعم 
أرست�ي كان له آث�ر ايجابي يف تخفيف 

حدة األلم والتوتر.

كيـف كان موقف معارفك مما ألم 
بك ؟.

 الحم�د لل�ه وجدت م�ن الكث�ر منهم 
الدعم النفيس والروحي.

هل لك أن تصفـي لنا املعاناة التي 
مـررت بهـا أثناء العـالج ؟ وكيف 

اجتزتيها؟ 
كما ذكرت س�ابقا ف�إن مرحلة العاج 
الكيميائ�ي ه�ي األش�د قس�وة ولك�ن 
األي�ام مرت عى خر والحمد لله، وقمت 
بإش�غال نف�يس بممارس�ة هوايات�ي 
وتطويرها يف األوقات التي أش�عر فيها 
بتحس�ن، ال بل سجلت إلكمال دراستي 
خ�ال ف�رة الع�اج، وكان كل ذل�ك 
مس�اعداً يل ع�ى تحوي�ل تركيزي عن 

املرض واأللم.

حوار
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كإنسـانة مسـلمة، ماذا كان دور 
اإليمـان بقضاء الله تعـاىل وقدره 
عندك عىل تحقيق التكيف مع خرب 
اإلصابـة والسـر يف العـالج حتى 

تحقق الشفاء بعون الله تعاىل؟ 
الحمد لله أن اس�تجاب يل عندما دعوته 
بأن يمكنني من الص�رب لوجهه الكريم 
وأن ينزل الس�كينة عى قلبي، فخضت 
كل ه�ذه املراح�ل به�دوء وثبات نفيس 
وزاد إيمان�ي إىل درج�ة أن�ي تفاجأت 
م�ن الكيفي�ة الت�ي تعاطي�ت فيها مع 

املوضوع بفضله تعاىل.

دراسـة  أتممـت  أنـك  ذكـرِت 
املاجستر أثناء املرض، فماذا كان 
موضـوع الرسـالة؟ وكيف وردت 
فكرة إتمام دراسـتك وأنت يف هذه 

الظروف ؟
حقيق�ة أن الل�ه عز وجل ل�م يمنحني 
الصرب والس�كينة أثناء املرض فحسب، 
وإنما أوجد ل�دي دافعاً قوي�اً ملواصلة 
الدراسة، ويف مجال يخدم من تعرضت 
املرض وذويها، فقمت بدراس�ة بعنوان 
اتجاه�ات مرىض رسط�ان الثدي حول 
النف�يس.  والدع�م  الصح�ي  التثقي�ف 
ال ش�ك أن إتم�ام دراس�تي كان أح�د 
طموحات�ي التي كنت أخط�ط لها قبل 
إصابتي، وبع�د اإلصابة زادت عزيمتي 
وإرصاري ع�ى تحقي�ق ه�ذا اله�دف  
لكي أغ�ر اتجاه تركيزي وال استس�لم 
للمرض، فأحم�د الله الكريم كل الحمد 
وأش�كره كل الشكر عى منته عيل بهذه 
الخرات، كما أش�كر كل م�ن تعاطف 
معي وساعدني أثناء املرض، وسهل يل 

سبيل الدراسة حتى نلت املاجستر.  

املوضوع الهام من اهلل
يف  كانـت  الرسـالة  أن  نالحـظ 
التثقيف والدعـم العاطفي ملرىض 
رسطان الثـدي، فكيف خطرت لِك 
فكرة عمل الرسالة يف هذا املجال ؟

أبح�ث ع�ن موض�وع  ب�دأت  عندم�ا 
للرس�الة كان همي األكرب أن أقدم شيئا 
متميزا ومختلفا ويخدم املجتمع، وكان 
لدي عدة خيارات، ولك�ن ألهمني ربي 
سبحانه وتعاىل أن أختار هذا املوضوع. 

وبم�ا أنني م�ررت بتجرب�ة خاصة 
وعش�ت تجارب آخري�ن مع هذا 
امل�رض أحسس�ت باحتياج�ات 
والتثقيفي�ة  النفس�ية  امل�رىض 
ومدى النق�ص املوجود يف تقديم 

ه�ذه الخدمتني ملري�ض الرسطان 
فقررت مناقشتها يف رسالتي.   

لم تكتف بذلك بل رصِت ناشطة 
يف مجـال )الدعـم النفـيس( يف 
التعامـل  كيفيـة  يف  )التثقيـف 
الثـدي  رسطـان  مـع  نفسـيا 

عنـد اإلصابة بـه( فلمـاذا وماذا 
هـذا  يف  تحقيقـه  إيل  تتطلعـني 

املجال؟
كلم�ة ناش�طة برصاحة كب�رة ولكني 
أتح�رك اآلن يف حدود املتاح يل لدعم أي 
س�يدة أقابله�ا أو تتصل ب�ي إذا كانت 
تعاني م�ن هذا املرض. ولعيل أذكر هنا  
أني يف آخر يوم يل يف العاج الكيميائي 
املمرض�ات  إلح�دى  رقم�ي  أعطي�ت 
وأخربته�ا أن ال ت�ردد يف أعطاء رقمي 
ألي مريضة تجدها تحتاج للدعم خال 
العاج، مل�اذا؟.  ألن املري�ض الذي مر 
بتجربة مشابهة عنده خلفية عن مراحل 
العاج وما يتخللها من متغرات نفسية 
وصحية، وبالتايل فهو ال شك قادر عى 
مس�اعدة وطمأن�ة قرنائ�ه يف املرض،  
وحقيق�ة نبع ذل�ك اإلحس�اس والفهم 
من الس�يدات الاتي كنت أقابلهن أثناء 
عاجي والاتي ك�ن يف مراحل متقدمة 
عني يف الع�اج فأعطوني م�ن املعرفة 
والدعم الكثر األمر ال�ذي كان له األثر 

اإليجابي عى نفسيتي.
وبالنسبة ملا أتطلع إليه فهو أن يتم دعم 
وتثقيف كل مريض بالرسطان وأرسته 

م�ن بداي�ة تبليغهم بخ�رب اإلصابة 
املراح�ل  كل  وخ�ال 

 ، لعاجي�ة ا

حي�ث 
أن لكل مرحلة احتياجاتها 

ومتغراتها التثقيفية والنفس�ية، ال بل 
ينبغي أن تس�تمر ه�ذه العملية إىل ما 
بع�د االنتهاء م�ن فرة العاج حس�ب 

احتياجات املريض وأرسته.

شاهدت لك لقاء يف إحدى القنوات 
الفضائيـة، فكيـف بـرزت فكـرة 
هذه اللقـاء ؟ ومـاذا كان رد فعل 

املجتمع تجاهه؟
فكرة اللقاء لم اتس�ع إليها، وكانت من 
غ�ر معرفة من�ي. ولكني علم�ت فيما 
بعد بأن من س�عى لرتيب ه�ذا اللقاء  
كان زميلتي وأختى: أمل الحامد،  وهي 
طالب�ة علم نف�س ومع�دة برامج تويف 
أخوها قبل 3 س�نوات متأثرا برسطان 
الكبد،  فق�ررت إنش�اء مجموعة لدعم 
م�رىض الرسط�ان، وكانت تج�د لدي 
روح األم�ل والتفاؤل وأن لدينا رس�الة 
مشركة نقدمها للناس.  فاعتقد أن ذلك 
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ما جعلها تتواصل مع مقدم 
س�ارع   ال�ذي  الربنام�ج 
واالهتمام  ب�ي  باالتصال 
وبمحت�وى  باملوض�وع 
املاجس�تر  بح�ث 

مشكوراً. 

القن�اة.  فظه�رت يف تل�ك 
أما ردة الفعل فق�د كانت مؤثرة 
جدا بالنس�بة يل حيث أن حديثي الذي 
خرج م�ن القل�ب وصل للقل�ب، وكان 
تأثره إيجابياً عى كل من تواصل معي 
والحم�د لله، وذل�ك اللق�اء التفزيوني، 
لقاؤكم الحايل معي، هو هديه متواضعة 
أهديها لكل مريض لعلها تزوده باألمل 
رغم األلم وترس�م االبتسامة عى وجهه 

املرف. 

 اإلنسان بيده لبس أي نظارة

مـا خالصـة نظرتـك للحيـاة بعد 
مرورك بتجربة هذا املرض؟ 

بع�د مروري بهذه التجرب�ة تعلمت أن 
اإلنس�ان بي�ده أن يلب�س أي نوع من 
النظ�ارات لرى بها الحي�اة مهما كان 
ش�عوره باألل�م. فم�ن أراد أن يلب�س 
نظارة األمل والتفاؤل وينظر ملا أصابه 
بايجابية فله ذلك، وم�ن أراد أن يلبس 
نظ�ارة الح�زن والب�ؤس ويعي�ش يف 

ظامهما فله ذلك أيضا.
ويف النهاية كل ذلك ينعكس عى نفسيته 
وبالت�ايل ينعك�س عى صحت�ه وتقبل 
جسمه للعاج ومقاومته للمرض. وعى 
اإلنس�ان أن يعت�رب أن م�ا أصاب�ه من 
محنة هو منحة من الله سبحانه وتعاىل 
عليه أن يتقبلها بنفسية راضية وصدر 

رحب )قدر اإلمكان( .  

ما الرسـالة أو النصيحة التي 
توجهينها لكل من: 

1 -  امـرأة  أصيبـت بهذا 
املرض؟

2 -  أرسة أصيبـت إبنة أو 
زوجة فيها باملرض ؟ 

)أو  طبـي  فريـق    -3
أو مركز عالجي(  مستشـفى 
يقوم بعالج مصابة بهذا املرض؟ 

1- أق�ول لكل ام�رأة أصيبت برسطان 
الث�دي أوال أن ه�ذا الن�وع من أخف 
أن�وع الرسطان�ات، ثاني�ا أن تحم�د 
الله تعاىل عى توف�ر العاج  يف بادنا 
الغالية،  ثالثا عليه�ا أن تتحى بروح 
الحال�ة  ألن  دائم�ا  والتف�اؤل  األم�ل 
النفس�ية تنعكس عى صحتها وعامل 
مساعد لتعجيل شفائها، رابعا أتمنى 
من كل مصابة أن تستمر يف ممارسة 
حياته�ا الطبيعية من عم�ل داخل أو 
خارج املنزل وخلق اهتمامات جديدة 
بحي�ث ال تجع�ل كل تركيزه�ا ع�ى 
املرض ألن مرحلة العاج فرة وسوف 
تم�ر، فتخطيها بق�وة وقناعة ورضا 
ألنك س�وف تصبحني أفض�ل. وأخرا 
أقول لها أنت الداعم األول لنفسك كما 
أن�ك بع�د تجربتك مؤهل�ة أن تكوني 
داعم�ة لألخريات فاس�تثمري املنحة 
التي منحك الله سبحانه وتعاىل إياها 
يف التخفي�ف ع�ن اآلخرين مل�ا له من 
أج�ر عظي�م وانع�كاس ايجابي عى 

نفسيتك. 

2- أرجو من كل ف�رد يف أرسة املصاب 
كيفي�ة  يتعل�م  أن  أوال  بالرسط�ان 
التعامل معه ويتعرف عى احتياجاته 
النفس�ية خ�ال مراحل الع�اج وأن 
يك�ون ل�ه دور ايجاب�ي وفع�ال يف 
دع�م املري�ض ورف�ع معنوياته بدل 
أن يك�ون عبئاً ثقياً علي�ه بتوتره أو 
حزنه والبعد ع�ن القصص والكلمات 
الس�لبية أمام املريض، ثانيا أن يدفع 
ب�ه ليم�ارس حيات�ه اليومية بش�كل  
طبيع�ي وال يحسس�ه أن�ه مختل�ف 
ع�ن اآلخري�ن، ثالث�ا بع�ض األحيان 
يك�ون هن�اك م�ن أرسة املريض من 
هم مصدومون وغ�ر متقبلني ملرض 
قريبهم فعليه طلب املساعدة لهم من 

االستشاريني واملختصني.
3-  أتمن�ى م�ن أي فري�ق طب�ي )أو 
مستش�فى أو مرك�ز عاج�ي( يقوم 
بع�اج مصابة به�ذا امل�رض القيام 
بإدراج خدم�ة الدعم النفيس للمرىض 
وأرسه�م ضمن برنام�ج العاج، وأن 
تتم دراسة الحاالت املسجلة لديهم من 
احتياجاتهم  وتقييم  الرسطان  مرىض 
واالقتصادي�ة  والتثقيفي�ة  النفس�ية 
امل�رىض  وتعري�ف  واالجتماعي�ة، 

بحقوقهم لدى الخدمة االجتماعية.

أخراً، ما الـذي تقرتحينه لتطوير 
التعامل والعالج لهـذا املرض بناء 

عىل تجربتك؟.
يف  مرك�ز  أو  وح�دة  إنش�اء  أق�رح   
كل مستش�فى يق�وم بع�اج م�رىض 
الرسط�ان، تق�وم فيه الوح�دة بتقديم 
الدعم النف�يس واالجتماع�ي والتثقيف 
الصحي للمرىض وأرسهم، وأن يتم عقد 
مواعيد منتظمة للمرىض مماثلة ملواعيد 
العيادة الطبية األمر الذي سوف يساعد 
يف تحس�ني ج�ودة الخدم�ات املقدم�ة 

ملرىض الرسطان. 
وشكراً جزيا لكم عى هذا اللقاء. 
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حوار: صديق البخيت

مقدمة تعريفية عن برنامج مكافحة 
السرطان:

غر  لألمراض  العامة  اإلدارة  عام  مدير  أكد 
املعدية الدكتور محمد بن يحيى صعيدي أن 
مرض الرسطان ينتر يف مختلف دول العالم 
بما يف ذلك اململكة مبيناً أن ازدياد انتشار هذا 
املرض عاملياً يرجع لتزايد العمر املتوقع للحياة 
وكذلك  الجيدة  الصحية  الخدمات  توفر  مع 
بسبب انتشار عوامل الخطر املسببة للرسطان 
مثل التدخني والعادات الغذائية غر الصحية 
وانتشار السمنة وزيادة الوزن وقلة ممارسة 
النشاط البدني إضافة إىل تلوث البيئة والتعرض 
لإلشعاع وكذلك بعض الرسطانات الناجمة عن 
أمراض فروسية لذا كان ال بد من إنشاء برنامج 

وطني ملكافحة الرسطان يف اململكة . 
وأوضح الدكتور صعيدي أن وزارة الصحة 
الوطني  السجل  برنامج  خال  من  تحرص 
للرسطان والربامج الوطني ملكافحة الرسطان 

مدير عام اإلدارة العامة لألمراض غري املعدية 
د.حممد صعيدي لـ)الطبية(:

سرطان الثدي 
يمثل %26 
من إجمالي 

حاالت السرطان 
المسجلة لدى 

النساء بالمملكة
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عى توعية كافة فئات املجتمع السعودي،  والكشف عن الحاالت 
الجديدة ومعالجتها. ومزيد من التفاصيل يف الحوار التايل: 

 
بصفتكم مديرًا اإلدارة العامة لألمراض غري 

املعدية  بوزارة الصحة .. هال سلطتم الضوء على 
برنامج السجل الوطني للسرطان؟ 

بادرت وزارة الصحة باطاق برنامج السجل الوطني للرسطان 
منذ عام 1994م ملعرفة حجم انتشار الرسطانات املختلفة 
باململكة، كما تم إطاق برنامج وطني ملكافحة الرسطان عند 
إنشاء اإلدارة العامة لألمراض غر املعدية سنة 1424ه� ويتم 

تنفيذه يف عموم أنحاء اململكة. 

وما هي الفئات التي يستهدفها برنامج مكافحة 
سرطان الثدي؟

يستهدف الربنامج جميع فئات املجتمع يف جميع أنحاء اململكة 
فئات  التوعوية جميع  حملته  يف  الربنامج  يستهدف  حيث 
املجتمع بما فيهم الطاب يف املدارس والنساء وكبار السن 
بينما يستهدف برنامج الكشف املبكر عن رسطان الثدي النساء 
بعمر )40-65 سنة( وهن األكثر عرضة لإلصابة برسطان 

الثدي من خال الكشف الشعاعي بأجهزة املاموغرام .

وهل سيغطي هذا الربنامج كافة مناطق 
وحمافظات ومدن وقرى وهجر اململكة ؟

يعد برنامج مكافحة الرسطان برنامجاً وطنياً يغطي جميع 
وبرامج  التوعوية  )بالحمات  اململكة  ومحافظات  مناطق 
التي  التشخيصية والعاجية  الخدمات  التدريب وكذلك يف 
الثدي  املبكر عن رسطان  الكشف  أن برنامج  إال  يقدمها( 
بالفحص الشعاعي بأجهزة املاموغرام الذي تم إطاقه مؤخراً 
سيكون عى عدة مراحل حيث تم تنفيذ املرحلة األوىل منه 
بإطاقه حالياً بمنطقة الرياض ليصار الحقاً للتوسع فيه يف 

بقية أنحاء اململكة تباعاً .

وماذا عن أهداف هذا الربنامج احليوي واملهم؟
يهدف الربنامج لخفض نسبة حدوث رسطان الثدي يف اململكة 
وتقليل نسبة الوفيات من املصابات من خال رفع الوعي عن 
مسببات الرسطان وسبل الوقاية واالكتشاف املبكر وتحسني 
الكشف املبكر عن رسطان الثدي من خال الفحص الذاتي 
وكذلك الفحص االكلينيكي عند الطبيبة والكشف الشعاعي 
والتأهيلية  العاجية  الخدمات  املاموغرام وتحسني  بجهاز 

للمصابات.

وهل يهتم هذا الربنامج بالتوعية باملرض أو 
بأهمية الفحص واكتشافه؟

إن برنامج مكافحة الرسطان برنامج متكامل يغطي جميع 
النواحي الوقائية والتشخيصية والعاجية .

وإن أهم ما يميز هذا الربنامج عن غره من الربامج التي 
اعتمدتها جهات أخرى: 

أن رسطان الثدي القى اهتماماً كبراً من عدد من الجهات التي 
عملت عليه مثل الجامعات وبعض الجمعيات الخرية لكن ما 
يميز عمل برنامج مكافحة الرسطان يف الوزارة أنه برنامج 
وطني شامل يغطي املكونات الوقائية والتشخيصية والعاجية 
والتأهيلية ويغطي كافة مناطق اململكة وجميع فئات املجتمع 
وهو برنامج مستمر )ذو ديمومة( عى خاف الربامج األخرى 
التي تقوم بها الجهات األخرى والتي تعمل عى مكّون واحد 
بالنسبة  بالنسبة للجامعة أو توعوياً  فقط قد يكون بحثياً 

لبعض الجمعيات الخرية.
 

هل توجد إحصائيات وطنية وعاملية تبني نسبة 
السرطان يف املرأة السعودية؟

نعم.. توجد إحصائية وطنية حيث بلغ عدد حاالت الرسطان 
التي أصابت النساء وفق تقرير السجل الوطني للرسطان 
األخر لعام 2007م )4773( حالة كان منها )1259( حالة 
لرسطان الثدي أي ما يشكل )26%( من مجمل رسطانات 
النساء علماً بأن معدل اإلصابة برسطان الثدي يف اململكة يعترب 
من األقل عاملياً حيث يبلغ معدل اإلصابة برسطان الثدي املعاير 
عمرياً )ASR( يف اململكة ما نسبته 21.6 % لكل 100.000 من 
السكان مقارنة ب88.9 % لكل 100.000 يف الواليات املتحدة 

األمريكية و48.2 % لكل 100.000يف قطر .

وما هي أبرز املواد التوعوية التي تستخدمها 
الوزارة للوصول للفئات املستهدفة؟

تشمل حملة التوعية التعريف برسطان الثدي وسبل الوقاية 
منه والكشف املبكر من خال منشورات التوعية )مطويات ، 
، ..( إضافة إىل برامج إذاعية وتلفزيونية إعانات  بوسرات 
بالصحف املحلية رسائل جوال قصرة شاشات عرض بالطرق 

أفام توعوية .
 

وهل تقتصر حمالت التوعية على املرأة فقط؟
التدريب  تغطي حمات التوعية جميع املواطنني أما برامج 
للعاملني الصحيني فهي تغطي جميع العاملني يف مراكز الرعاية 

الصحية. 
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محور العدد

يعتبر سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات التي تصيب النساء في العالم حيث يتم تشخيص 
أكثر من 1.3 مليون حالة جديدة كل عام ، 45% منها يتم تشخيصه في الدول النامية. ويأتي 
سرطان الثدي في مقدمة السرطانات التي تؤدي للوفاة بين النساء حيث يسجل سنويًا ما 
يقارب 500 ألف حالة وفاة. كما تشير معدالت اإلصابة العمرية المعيارية إلى أن سرطان الثدي 
أكثر بثالث أضعاف في الدول المتقدمة مقارنة بالدول النامية ربما بسبب التركيبة السكانية 
التي تتكون من شرائح كبيرة من المعمرين في الدول المتقدمة ، كما تأتي الواليات المتحدة 
األمريكية في مقدمة الدول األكثر إصابة حسب تقارير منظمة الصحة العالمية حيث تشخص 

حالة سرطان ثدي واحدة لكل 1000 أنثى. 

سرطان الثدي..
الواقع واملأمول
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املجلة الطبية- اسرة التحرير

عام  بشكل  الرسطان  ماهو 
ورسطان الثدي تحديداً:

الرسطان:

بازربايش  شوقي  الدكتور  يقول 
امللك  بمستشفى  االورام  -استشاري 
فيصل التخصيص- يف معرض تعريفه 
هو:مجموعة  الرسطان  إن  للرسطان 
خايا  تتحول  عندما  تحدث  أمراض 
غر  خايا  إىل  خلية(  الجسم)مفردها 
طبيعية فتنقسم دون تحكم أو نظام. 
ويتكون كل عنرص يف جسم اإلنسان من 
أنواع مختلفة من الخايا التي تنقسم 
خايا  إلنتاج  منتظمة  بطريقة  عادة 
أكثر عند الحاجة لتعوض عن الخايا 
يف  الجسم  بقاء  عى  وتحافظ  التالفة 

وضح صحي. هذه الخايا هي أقرب يف 
فكرتها إىل الطوب الذي يتكون منه أي 
مبنى ومجموع الخايايتكون منها البناء 

الكامل وهو اإلنسان.

مليارات  من  يتكون  اإلنسان   جسم 
الخايا ذات الوظائف املختلفة، فالخلية 
املوجودة يف العني لها القدرة عى اإلبصار 
والخلية املوجودة يف األذن لها القدرة عى 
السمع ، والخلية املوجودة يف الثدي لها 
القدرة عى إفرازاللبن ، وخلية القلب لها 
القدرة عى االنقباض وضخ الدم ، لكنها 
جميعا تخضع لنظام دقيق يف انقسامها 
وإفرازها ووظائفها ، فلو خرجت خلية 
النظام  عن  املليارات  هذه  من  واحدة 
وانقسمت انقسامات غر طبيعية وغر 
لخايا جديدة  الحاجة  بدون  منتظمة 
فإنها تكون عددا من الخايا أكثر مما 

ــدي األعــلــى  ــث ــان ال ــرط س
السعوديات  بني  انتشارًا 

بنسبة 21٪

هو مطلوب وسوف تتكون لدينا أنسجة 
فائضة. ومن ثم تؤدي لظهور كتلة )هذه 
الكتلة هي عبارة عن عدد كبر من الخايا 
التي ال تخضع للنظاماالنقسامي العام(. 
وهذا ما يطلق عليه )ورم(. فلو كانت 
هذه الكتلة يف الثدي يصبح لدى املريض 
ورم يف الثدي ولو كانت يف املعدة يصبح 

ورم يف املعدة... وهكذا. 

والورم إما أن يكون حميدا أو خبيثا كما 
ييل:

 :Benign tumors 1- األورام الحميدة

ويمكن  رسطانية  أوراما  ليست  وهي 
إزالتها ، ويف أكثر الحاالت ال تعودللظهور، 
وأهم ما يف هذه األورام أنها ال تنتر إىل 
أماكن أخرى من الجسم، ولذا فهي ال 
تهدد حياة اإلنسان. فمثا ورم الثدي 
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حجم  يف  ازدياد  أعراضه  من  الحميد 
بدء  انتفاخ وآالم قبل  الثدي يصاحبه 
الدورة الشهرية  ثم تخف هذه األعراض 
بانتهاء الدورة. وقد تصيب هذه التكتات 
الحميدة املرأة يف أي وقت، وربما تكون 
صغرة أو كبرة ، لينة مطاطية ، أو مليئة 
،  أو متحركة وقد  ،  أو صلبة  بالسوائل 
يصاحب ظهورها بعض اآلالم.  أحيانا 
أماكن  الحميدة يف  األورام  تكون هذه 
حساسة من جسم اإلنسان  كالعني أو 
الدماغ أو القلب وتكون إزالتها ليست 
بالسهولة التي يتخيلها الكثرون ، لكن 
األورام الحميدة يف الثدي تعترب مشكلة 
بعملية   إزالتها  يمكن  حيث  بسيطة 
 جراحية غرمعقدة وبمنتهى السهولة.

 

 Malignant 2-األورام الخبيثة
 :tumors

الخايا الخبيثة تنقسم برسعة وال تموت 
وتسمى  للخايا  العام  النظام  حسب 
بالرسطان ألن بإمكانها غزو وتخريب 
الخايا املجاورة وباقي أعضاء الجسم، 

تتفكك  أن  األورام  لهذه  يمكن  كذلك 
الجهاز  أو  مجرى  الدم  يف  وتدخل 
ينتر  الطريقة  وبهذه  الليمفاوي، 
الرسطان ليكون أوراما ثانوية يف أجزاء 
من الجسم مثل العظام والكبد والرئة. 
أنواع  جميع  عى  تنطبق  الفكرة  هذه 
، إال أن األورام الرسطانية  الرسطانات 
الخبيثة تختلف عن بعضها اختافا كبرا 
ومن مريض إىل مريض. فمثا يختلف 
رسطان الرئة عن رسطان املعدة أشد 
االختاف ، كما أن رسطان الثدي يختلف 
من امرأة إىل امرأة أخرى اختافا كبرا.

رسطان الثدي: 

كما ذكر الدكتور بازربايش فإن رسطان 
الثدي يعترب شكاً من أشكال األمراض 

الرسطانية التي تصيب أنسجة الثدي 
حيث تنقسم فيه خايا أنسجة الثدي، 
وتتشكل الخايا الرسطانية عى هيئة 
بالورم،  تعرف  األنسجة  من  كتلة 
وتختلف الخايا الرسطانية عن الخايا 
الطبيعية يف: الحجم، والشكل، والسلوك.

واألورام إما أن تكون رسطانية )خبيثة( 
األورام  )حميدة(.  رسطانية  غر  أو 
الخبيثة تتكاثر وتدمر أنسجة الجسم 
السليمة. ويمكن لبعض الخايا ضمن 
إىل  بعيداً  وتنتر  تنفصل  أن  الورم 
اجزاء أخرى من الجسم وتشكل األورام 

الحميدة ما نسبته 80%  من الحاالت.

أعراض املرض:

أكثر  من  الثدي  يف  ورم  ظهور  يعترب 
األعراض شيوعاً ىف إصابة املرأه برسطان 
ما يكون هذا الورم غر  الثدي،وغالباً 
مؤلم، كما توجد مجموعة من األعراض 

األخرى والتي تشمل:

تغراً يف حجم الثدي بصورة ملحوظة.

تغراً ىف شكل أو لون حلمة الثدي مثل 
أو  تراجع  حدوث  أو  احمرار،  وجود 

انخفاض يف شكل الحلمة

نزول إفرازات أو دم من حلمة الثدي، 

ظهور  مثل  الثدي  جلد  لون  يف  تغر 
تجعدات أوشفوق أو حدوث انخفاضات 

بالجلد.

تورم يف الغدد الليمفاوية تحت اإلبط.

تشخيص رسطان الثدي

يقول الدكتور شوقي بازربايش أنه عند 
اإلحساس بأي تكتل بالثدي أو  عندما 
بالثدي  الخاصة  األشعة  إجراء  يتم 
أو  كتلة  )املاموجرام( وياحظ وجود 
تغرات أخرى فيه، ينبغي زيارة الطبيب 

ــــاع عـــــدد احلـــــاالت  ــــف ارت
 10 خــالل   40% املسجلة 

سنوات
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املتخصص بأمراض الثدي أو األورام 
وينبغي املبادرة بالفحص الجسماني، 
يبدأ الطبيب بإجراء بعض الفحوصات 
ملساعدته يف التشخيص عى النحو التايل: 

الفحص بالجس Palpation: يستطيع 
الطبيب معرفة حجم الكتلة و تركيبها 
وسهولة حركتها بواسطة الجس، فالكتل 
الحميدة غالبا ما تختلف يف امللمس عن 

الكتل الرسطانية. 

للثدي  السينية  باألشعة  الفحص 
قد  يكن  لم  إن   :Mammography
الطبيب  األشعة  يعطي  هذه  عمل  تم 
الثدي  يف  كتلة  وجود  عن  معلومات 
ويتم عمل أشعة سينية )املاموجرام( 

تشخيصية. 

التصوير بواسطة األشعة فوق الصوتية 
الطبيب  Ultrasonography:  يطلب 
أحيانا أخذ صورة بواسطة األشعة فوق 
الصوتية لرؤية ما إذا كانت الكتلة صلبة 
أم تحتوى عى سائل، ويتم هذا الفحص 
باستعمال موجات صوتية ذات ذبذبات 
الثدي ثم ترتد فينتج  عالية تدخل يف 
عن صداها صورة sonogram تظهر 
الفحص  وهذا  تلفزيونية،  عى شاشة 
يلجأ إليه الطبيب باإلضافة إىل التصوير 

باألشعة السينية. 

املغناطييس  بالرنني  تصوير  عمل 
 Magnetic Resonance Imaging
MRI للثدي  أو ما يعرف اختصارا ب� 

إذا لزم األمر.

أخذ عينة من الورم ملعرفة ما إذا كان 
الورم حميدا أو خبيثا

مخربية  نسيجية  فحوصات  إج��راء 
متعددة عى العينة.

فيما تؤكد الدكتورة هدى العبدالكريم 
األورام  بمركز  األورام  قسم  رئيسة 
بمدينة امللك فهد الطبية أن تشخيص 

د. توفيق خوجة

د. داحش عجارم

د. ياسر بهادر
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رسطان الثدي يتطلب دائما تقييما ثاثيا 
لتأكيد التشخيص والذي يشمل الفحص 
 البدني واملاموجرام ، وخزعة من الورم..

اإلنتشار الوبائي للمرض يف العالم  
ودول الخليج ويف اململكة العربية 

السعودية:

ويف ذات السياق أشار الدكتور داحش 
مدير  االورام  طب  استشاري  عجارم 
برنامج رسطان الثدي بمركز األورام 
أن نسبة حدوث رسطان الثدي يف أمريكا 
تقدر  بحوايل 90 حالة/ لكل 100.000 
من النساء ، ويف كندا حوايل 98 حاله 
لكل  100،000 ويف اقليم ويلز باململكة 

املتحدة 123 حالة لكل 100،000 من 
النساء.

وعى املستوى الخليجي بني الدكتور: 
عام  مدير  خوجة  أحمد  بن  توفيق 
التنفيذي ملجلس وزراء الصحة  املكتب 
لدول مجلس التعاون أن اإلحصاءات 
املوثقة لدى املركز الخليجي لتسجيل 
الرسطان أظهرت أن معدالت اإلصابة 
برسطان الثدي يف كل من اململكة العربية 
السعودية وسلطنة عمان ودولة اإلمارات 
العربية تأتي ضمن املستويات املنخفضة 
بحدود حالتني لكل 10000 أنثى بينما 
يتم تشخيص ما يقارب 5 حاالت رسطان 
ثدي لكل 10000 أنثى يف كل من مملكة 

البحرين ودولة الكويت ودولة قطر. وقد 
تم تشخيص 7637 حالة رسطان ثدي 
يف اململكة العربية السعودية خال الفرة 
من 1998 وحتى 2007 تمثل ما يقارب 
11 % من العدد الكيل لحاالت الرسطان و 
21.8 % من إجمايل عدد حاالت الرسطان 

املسجلة يف اإلناث.

ارتفاع االنتشار وتأخر إكتشاف 
الحاالت املصابة:

أن  خوجة  توفيق  الدكتور  وأك��د   
اإلحصاءات تشر أن عدد حاالت رسطان 
الثدي سجلت ارتفاعاً بمعدل 40 % خال 
العر سنوات املاضية . الفتاً النظر إىل 
أن مما يزيد األمر سوءاً أن ما يقارب 50 
% من هذه الحاالت يتم تشخصيها يف 
مراحل متقدمة من املرض، وكشف د. 
خوجة أن هذا االرتفاع يعود لعدة أسباب 
تتمثل يف الجهل بعوامل الخطورة املؤدية 
لإلصابة بالرسطان ومن ذلك تغير نمط 
الحياة ونوعية الغذاء إضافة إىل تداخل 
والبيئية.  الجينية  العوامل  من  عدد 
بأعراض  املعرفة  عدم  أو  قلة  أن  كما 
املرض والعامات األولية لظهوره وعدم 
وجود أدلة إرشادية مبنية عى الرباهني 
يعكس  الرسطان  عن  املبكر  للكشف 
من  عدد  تشخيص  يف  العالية  النسبة 
أنواع الرسطانات ومنها رسطان الثدي 

يف مراحل متقدمة من املرض.

من جهته أضاف الدكتور داحش عجارم 
استشاري طب االورام ان حاالت رسطان 
الثدي يف اململكة وكذلك يف الدول االقليمية 
تصل إىل املستشفيات يف أوقات متأخرة، 
حيث أن معظم املرىض يراجعون عيادات 
االورام ولديهم تاريخ ألعراض املرض 
منذ مايقرب 8-9 أشهر ويكون عندها 
معدل حجم الورم 4 �5 سم اكلينكياً، 
كما أن 24 %  من مريضات رسطان 
الثدي يُشخصن يف املرحلة الثالثة حيث 
يكون الورم متقدم موضعياً يف الغدد 
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اللمفاوية ، و 18% من املريضات يكون 
املرض منتراً خارج الثدي  و الغدد 
الليمفاوية األبطية  أو يكون االنتشار 
إىل :)العظام والكبد والرئة ( أو اماكن 
اخرى، كما أن حوايل 35 % من املريضات 
يأتني يف املرحلة الثانية ) اي االنتشار يف 
الليمفاوية تحت األبط (، مشراً  الغدد 
أن ما نسبته 8-�10 % فقط من  إىل 
يف  يُشخصن  السعودية  يف  املريضات 
املرحلة االوىل حيث يكون الورم صغراً 
اللمفاوية، كما أن  وغر منتر للغدد 
15 % منهن مرحلة املرض لديهن غر 

معروفة ) غر محددة (.

هدى  الدكتورة  ذك��رت  جهتها  من 
العبدالكريم رئيسة قسم األورام بمركز 
أن  الطبية  فهد  امللك  بمدينة  األورام 
مايقارب 90 % من املرىض  يدركون 
لكنهم    ، الثدي  يف  برسطان  إصابتهم 
لألسف ال يسعون )يلتمسون(  خلف 
املشورة الطبية يف وقت مبكر وبالتايل 

تتفاقم الحالة املرضية وتتطور اإلصابة.

 عوامل الخطورة:

أهم العوامل املؤدية لإلصابة باملرض

الباحثون واألطباء عى أنه ليس  أجمع 
هناك سبب واضح لحدوث هذا املرض 
من  تزيد  قد  عوامل  عدة  هناك  ولكن 
وتنقسم  الثدي  نسبة حدوث رسطان 
إىل قسمني وهي عوامل يمكن التحكم 
بها وتحسينها من خال برامج تعزيز 
الصحة وحمات رفع الوعي الصحي 
وأخرى ال نستطيع التحكم بها ومنها 
العوامل الثابتة املؤدية لإلصابة باملرض.

كما يبني الدكتور شوقي بازربايش  أن 
العوامل الوراثية تعد من عوامل زيادة 
حدوث رسطان الثدي خاصة إذا تمثلت 
بإصابة األم أو إحدى األخوات وهي تمثل 

5% من عدد الحاالت. 

أن احتمالية اإلصابة برسطان  مضيفاً 

الثدي تكون أعى يف النساء الاتي لديهن 
أقارب من الدرجة األوىل )أم، أخت، إبنة( 
مصابات بهذا املرض حيث ترتفع النسبة 
األقارب من  إذا كان  أما  الضعف.  إىل 
الثانية )الجدة، العمة، الخالة(  الدرجة 
سواء من ناحية األم أو األب فإن نسبة 
من  أقل  تكون  ولكن  ترتفع  اإلصابة 

الحالة األوىل. 

وأضاف البازربايش أن التغيرات الجينية 
اإلصابة  احتمال  زيادة  عن  مسؤولة 
باملرض حيث أن   5-10% من حاالت 
رسطان الثدي لها صلة بأسباب وراثية 
تتعلق بتشوهات بعض الجينات ومن 
 .BRCA2 و BRCA1أهم هذه الجينات
الفتاً أن النساء الاتي لديهن تشوهات 
يف هذين الجينني يكن عرضة لإلصابة 
من  أكثر   % 80 بنحو  املرض  بهذا 
النساء  األخريات. كما أن بداية الدورة 
الشهرية أو )البلوغ( قبل سن 12 سنة 
وانقطاعها بعد سن 50  سنة يزيد قليا 
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من نسبة اإلصابة برسطان الثدي. 

أما عن أهم العوامل القابلة للتغر والتي 
اإلصابة  حاالت  عدد  ارتفاع  إىل  أدت 
برسطان الثدي فقد ذكر الدكتور توفيق 
ملجلس  التنفيذي  العام  املدير  خوجة 
التعاون   الصحة بدول مجلس  وزراء 
املؤدية  الخطورة  بعوامل  الجهل  أن 
تغير  ذلك  ومن  بالرسطان  لإلصابة 
الغذاء إضافة إىل  الحياة ونوعية  نمط 
تداخل عدد من العوامل الجينية والبيئية 
من أهم أسباب زيادة الحاالت، مضيفاً 
“كما أن قلة أو عدم املعرفة بأعراض 
املرض والعامات األولية لظهوره وعدم 
وجود أدلة إرشادية مبنية عى الرباهني 

يعكس  الرسطان  عن  املبكر  للكشف 
من  عدد  تشخيص  يف  العالية  النسبة 
أنواع الرسطانات ومنها رسطان الثدي 

يف مراحل متقدمة من املرض” . 

من جهته أضاف الدكتور يارس بهادر 
أستاذ األورام يف مستشفى جامعة امللك 
عبدالعزيز أن هناك عوامل أخرى قابلة 
للتغر وتزيد من نسبة انتشار اإلصابة 
الوزن  الثدي تتمثل يف زيادة  برسطان 
حيث أنه من املعروف أن الخايا الدهنية 
تقوم بتصنيع جزء من الهرمون األنثوي 
)االسروجني( وهو املسؤول عن تحفيز 
إستخدام  كثرة  وكذلك  الثدي،  خايا 
الحبوب التي تحتوي عى نسبة عالية من 
اإلسروجني مثل حبوب تنظيم الحمل أو 
الحبوب التي تعطى بعد توقف الدورة 
الشهرية، والتدخني وانتشاره بجميع 
أنواعه إضافة إىل نقص فيتامني د وذلك 

لقلة التعرض للشمس .

التوقعات املستقبلية للمرض يف 
السعودية:

يف  والخرباء  االستشاريني  أغلب  توقع 
املتوقع حدوث  أنه من  املجال الصحي 
يف  الرسطان  حاالت  عدد  يف  زي��ادة 
يارس  الدكتور  قال  حيث  السعودية 
بهادر أستاذ األورام يف مستشفى جامعة 
املعطيات  جميع  أن  عبدالعزيز  امللك 
تشر إىل أنه سوف تكون هناك زيادة يف 
عدد حاالت رسطان الثدي وذلك بسبب 
التغيرات السلبية يف نمط أسلوب الحياة 
العرصية، إضافة لزيادة أعداد السيدات 
الاتي تتجاوز أعمارهن األربعني سنة، 
كما أشار باحثون كالدكتورة أم الخر 
أبو الخر إستشارية األورام  الله  عبد 
امللك  ورئيسة قسم الرسطان يف مدينة 
عبد العزيز للحرس الوطني إىل أنه من 
املتوقع حدوث زيادة يف انتشار حاالت 
الرسطان  حسب الدراسات التي أجريت 
عن رسطان الثدي والقولون مؤكدة أن 

الوقاية تكمن يف االكتشاف املبكر.

الدكتور توفيق خوجة  أكد  من جهته 
وزراء  ملجلس  التنفيذي  العام  املدير 
التعاون  مجلس  ب��دول  الصحة 
اإلحصاءات أشارت إىل  أن عدد حاالت 
بمعدل  الثدي سجلت ارتفاعاً  رسطان 
40 % خال العر سنوات املاضية ومما 
يزيد األمر سوءاً أن ما يقارب 50% من 
هذه الحاالت يتم تشخصيها يف مراحل 

متقدمة من املرض.

الوقاية من املرض

يرى الدكتور توفيق خوجة أن الحاجة 
ملحة لدعم البحث العلمي للوقوف عى 
عوامل الخطورة الخاصة باملجتمعات 

العربية ومعرفة الخريطة الجينية لهذه 
األمراض وطرق املكافحة الفعالة. 

لم تتبن  إذا  أنه  ويشدد د.خوجة عى 
دول املجلس خططاً وقائية شاملة تقوم 
عى رفع مستوى الوعي الصحي العام 
الرعاية األولية وتأمني  وتعزيز مراكز 
األكثر  للفئات  املبكر  الكشف  وسائل 
خطورة وتدريب األطباء يف املراكز عى 
طرق التشخيص وتفعيل برامج إحالة 
فإن  املتقدمة  الطبية  للمراكز  املرىض 
يف  ستستمر  الرسطان  حاالت  أعداد 
االرتفاع خصوصاً تلك الحاالت املتقدمة 
التي تتطلب وسائل عاج  من املرض 
مرتفعة التكاليف ومحدودة االستجابة.

إنه  بهادر  يارس  الدكتور  ويقول 
الثدي  انتشار رسطان  الحد من  يمكن 
والوقاية منه  من خال تغر أسلوب 
الحياة ليكون أكثر صحية مثل ممارسة 
،التقليل من  الوزن  الرياضة وتخفيف 
الدهون واإلكثار من الخرضوات  أكل 
مع  التدخني  عن  التوقف   ، واأللياف 
منتظم  بشكل  للثدي  الذاتي  الفحص 
الدورة الشهرية وماحظة  بعد نهاية 
أي تغيرات بالثدي وعمل تصوير للثدي 
)املاموجرام( بعد سن 40 سنة ، وعدم 
استخدام الهرمونات األنثوية بعد توقف 

الدورة الشهرية أو يف أضيق الحدود .

الوقاية من  ويبني د. بهادر أن طرق 
رسطان الثدي عند الرجال تتمثل يف عدة 
عوامل منها املحافظة عى الوزن املثايل 
للجسم، االبتعاد عن رشب الكحوليات، 
التدخني، عدم اإلفراط يف  االبتعاد عن 
التعرض لإلشعاع خصوصاً يف مرحلة 
يف  اإلفراط  عدم  واملراهقة،  الطفولة 
تناول العقاقر التي تحتوي عى هرمون 
االسروجني، كما أن الفحص املبكر يزيد 
اللجوء  إىل  إضافة  الشفاء  فرص  من 
اكتشاف  بمجرد  الطبيب  إىل  الفوري 

أي شكل غر طبيعي للثدي.

ــن احلــــاالت تصل  %50 م
من  متقدمة  مراحل  يف 

اإلصابة
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الغذاء بوابة الصحة ونستعرض في هذا الباب أهمية التغذية 
السليمة الصحية وفوائدها للجسم مع تقديم نصائح غذائية 
الحتياجات اإلنسان من الغذاء وبطريقة متوازنة يستفيد منها 

الجسم وبدون إفراط أوتفريط .

التغذية

عالقة الغذاء باإلصابة 
بالسرطان
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املجلة الطبية - بشرى الربيعة
كثرا ما نسمع تساؤالً يطرح هنا أو 
هناك عرب وسائل اإلعالم أو االنرتنت 
وعالقتها  األطعمة  بعض  حول 
باإلصابة بالرسطان، والحقيقة هي 
أن كل تلك التساؤالت ليس لها جواب 

واحد حاسم.

مقاوم  أو  مسبب  الــغــذاء  هــل 
للسرطان ؟

الغذاء واألطعمة بأنواعها  ذات تأثرين 
متضادين فهي إما أن :

أو  الرسطانية/  الخايا  نمو  تقاوم   
تساعد عى تكاثرها 

مركبات  هناك  أن  العلم  اثبت  وقد 
ومركبات  مبارشة  بطريقة  مرسطنة 
مسببة للطفرات وهذه األخرة هي ما 
يكثر وجوده  ليس يف الطعام بصورة 
مبارشة ولكن يف البيئة املحيطة بالطعام 
وهي تساهم يف ظهور الرسطان بشكل 

عام .
مادة  أنها  ما  مادة  عى  يطلق  ولكي   
متتابعة  مراحل  هناك  فإن  مرسطنة 
وعى  املعملية  والتجارب  البحث  من 
النتائج  مناقشة  تتم  ثم  الحيوانات، 
اعتمادها  علمية،ليمكن  لجنة  عرب 
ويجب  عنها  والكشف  بها  والترصيح 
أن نعلم أن هناك رشوطا صارمة ألي 
اعتمادها  يتم  دراسة  أو  علمي  بحث 
كما وأن هناك جهات معينة تعتمد تلك 
النتائج وتجيزها، وهي جهات محدودة 
ومعروفة عامليا، ويقع عى عاتق وسائل 
صحة  من  التثبت  مسؤولية  اإلعام 
من  والتأكد  إليها،  الواردة  املعلومات 
مدى مصداقية مصادرها، فتلك األخبار 
هي ما يرسخ املعتقدات والسلوكيات يف 

املجتمع.

ولكن ال يمكن تحديد املادة املرسطنة 
بسبب  بسهولة  عليها  والتعرف 

ماييل:
املرسطنة  العوامل  وج��ود  كثرة   •

وتشابهها، وتنوع مصادرها واختاطها 
بالغذاء .

فيها  يظهر  التي  امل��دة  ط��ول   •
املرض،حيث يستغرق ماال يقل عن)3-

5( سنوات عى األغلب، وبالتايل اليمكن 
تحديد املسبب بدقة.

  عند دخول املادة املرسطنة إىل الجسم 
فإنه يتعامل معها.بإحدى طريقتني:

• إما أن يقاومها الجهاز املناعي فيثبط 
نشاطها ويزيل سميتها فيقيض عليها 

ويطردها خارج الجسم.
أن  بعد  الجسم  داخل  تنشط  أن  أو   •
تتجاوز أجهزة املناعة .ثم تخرق جدار 

أي خلية وتحدث خلاً بها 

هل الغذاء مسبب للسرطان ؟
تشرك عوامل متعددة بيئية وغذائية يف 
تكوين الخايا الرسطانية  ،منها املواد 
الكيميائية وامللوثات الجوية التي تنبعث 
السيارات  املصانع وعوادم  أبخرة  من 
يف  املستخدمة  الكيميائية  واملنتجات 
ومعطرات  املنظفات  كبعض  املنازل 
الجو فهي تنتج مركبات حلقية تسبب 
طفرات رسطانية والتعرض لها بصورة 
الرسطان  ظهور  يف  يساهم  مستمرة  

وكثر غرها .
مبارشة  عاقة  لها  التي  العوامل  من 
بالغذاء و قد تساعد عى تكون الخايا 

الرسطانية ماييل:
 

اإلضافات الغذائية:
• بعض ملونات األطعمة الصناعية التي 
والحلويات  األطعمة  يف  يكثر وجودها 
ولكن  آمن  هو  ما  ومنها  واملروبات 
يندرج  املصانع  تستخدمه  مما  الكثر 
تحت القائمة الخطرة وتعتمد خطورته 
وكثرة  املضافة  الكمية  مقدار  عى 

االستهاك.
نرات  مثل  الطعم  مكسبات  بعض   •
للصلصات  تضاف  التي  الصوديوم 
واملعلبة  الجاهزة  األك��ات  وبعض 
الرسيعة،  والوجبات  املطاعم  واطعمة 

وهي خطرة يف حالة التعود عى تناولها .
األطعمة  يف  الحافظة  املواد  بعض   •
املصنعة واملعلبة فهناك ما هو مأمون 
االستخدام ومنها الخطر، ومن هنا يجب 

عدم التعود عى تناولها .
• بعض املحليات الصناعية ) السكارين 
– السيكامات ( ومازال هناك اختاف 
الباحثني عى مدى تأثرها ،حيث  بني 
أثبتت بعض األبحاث عاقتها بتكوين 
تناولها  حالة  يف  الرسطانية   الخايا 
بكثرة والبعض اآلخر يرى أنها آمنة يف 

حال استخدامها باعتدال .
األجبان  يف  يتكون  وال��ذي  العفن   •
واملربيات و الخبز حيث أثبتت األبحاث 

تكوينه ملادة مرسطنة 
• األطعمة املصنعة والتي قد تحتوي عى 

مواد كيميائية مسببة للرسطان 
يحفظ  والتي  الباستيكية  األوعية   •
أنواع  فبعض  الساخن  الطعام  بها 
الباستيك ينتج عن تفاعله مع الحرارة 
جذور حارة ترتبط بالطعام فتتفاعل 
مع األطعمة وتكون مطفرات رسطانية 
عى املدى الطويل الستخدامها أو إعادة 
ورشاء  الحذر  يجب  لذا  استخدامها 
األنواع الجيدة من الباستيك املخصص 

لألطعمة الساخنة .
بالزيت  الطهي كالقيل  بعض طرق   •
فهو يولد جذورا حارة تتسبب يف توليد 
إىل  الزيت  تعريض  عند  املطفرات  
استعمال  تكرار  او  جدا  عالية  حرارة 
نفس الزيت ملرات متعددة مما يتسبب 
يف تفكيك الزيت  لتظهر تلك الجذور. 
تدخني اللحوم واألسماك وهو تعريض 
لحفظها  األعشاب  لدخان  األطعمة 
حرق  عن  وينتج  نكهة،  وإكسابها 
الفحم واالعشاب مادة هيدرو كربونية 
تلتصق بالطعام املشوي فتولد مطفرات 

رسطانية يف حالة كثرة تعرضه لها.
فمن األفضل أال تستخدم تلك الطرق يف 
طهي األطعمة كثرا بل من حني إىل آخر 

عى أال تزيد عن مرة أسبوعيا.

التغذية
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هل للغذاء دور في 
الوقاية من السرطان؟

-------------------------
 كثرا ما يرتدد هذا السؤال  حولنا ، ويف الواقع فانه ال يوجد نظام غذائي 

معني يقي من الرسطان أو غذاء محدد بعينه يمنع اإلصابة بالرسطان .

فما هو الدور اجليد  للغذاء ؟
يقوم الغذاء بدورين رئيسيني يف عملية تقليل فرص اإلصابة بالرسطان.

 
1-  تناول الغذاء الجيد واملتوازن 

إتباع املبادئ التوجيهية الصحية يف تناول الغذاء يف جميع مراحل الحياة يساعد عى 
الوقاية من جميع األمراض كالقلب والسكري وضغط الدم وليس الرسطان فقط. 

ومن هنا نخلص إىل أن إتباع بعض التوجيهات الغذائية له دور مهم يف تقليل فرص 
اإلصابة بالرسطان 

فما هي أهم  املبادئ األساسية التي تساعد عى تقليل فرص اإلصابة بالرسطان :
• مقاومة   السمنة واملحافظة عى الوزن املثايل :

 فالبقاء بحدود الوزن املثايل واملحافظة عليه ومحاربة السمنة عامل مهم من عوامل  
تقليل فرص اإلصابة بالرسطان 

فالخايا الرسطانية تستطيع التكاثر يف النسيج الدهني وهذا ما أثبتته الدراسات 
ال  ه��ذا  يعني الوصول إىل مرحلة من النحافة الشديدة ولكن 

والتي تحرم الجسم من الحصول عى 
األساسية،  الغذائية  احتياجاته 
عاقة  هناك  أن  وجد  وقد 
طردية بني زيادة الوزن 
واإلصابة  السمنة  أو 
لدى  ب��ال��رسط��ان 
أثبتت  فقد  النساء 
أنه  ال��دراس��ات 
م���ن ب���ني كل 
إصابات  خمس 
هناك  بالرسطان 
لديها  واح���دة 
مفرطة،  سمنة 
ول��ك��ن م��ن غر 
اآلن  حتى  الواضح  
زيادة  تأثر  كيفية  
ال���وزن ع��ى اإلص��اب��ة 

العاقة بني ظهور  بالرسطان وتزداد 
رسطان الثدي، واملبيض وعنق الرحم 
الخمسني أو  واملرارة والسمنة يف سن 

وقت انقطاع الدورة الشهرية.

عالية  األطعمة  تناول  من  التقليل   •
السعرات الحرارية:

السعرات  العالية  األطعمة  تناول 
السكر  عى  تحتوي  والتي  الحرارية 
املضاف أو الدهن وقليلة القيمة الغذائية 
والحلويات   الغازية  املروبات  مثل 
يؤدي اىل زيادة  الوزن ويحرم الجسم  
من فرصة الحصول عى أطعمة صحية 

مليئة باملغذيات 

• اإلكثار  من تناول  الخضار والفاكهة 
إن اإلكثار من تناول الخضار والفاكهة 
فرص  من  يقلل  الطازجة  وخاصة 
نوع  هناك  وليس  بالرسطان  اإلصابة 
عرف  الفاكهة  أو  الخضار  من  محدد 
أكثر مقاومة للرسطان ولكن  أنه  عنه 
برضورة  الغذائية  التوصيات  تفيد 
التمتع بكمية وافرة يف الوجبات اليومية 
تصل إىل ثلثي حجم الطبق من الخضار 
و  الوجبات،  مابني  وأيضا  والفاكهة 
الغذائية  املكونات  من  أي  يعرف  لم 
هي  والفاكهة  الخضار  يف  املوجودة 
األكثر مقاومة للرسطان ،ولكن الخضار 
بالفيتامينات  غنية  إجماال  والفاكهة 
ومضادات  املتنوعة  املعدنية  واألماح 
دور  لها  وجميعها  واأللياف  األكسدة 

كبر يف الوقاية من األمراض. 
واللحوم  الحمراء  اللحوم  من  الحد   •

املصنعة
ممتاز  مصدر  هي  الحمراء  اللحوم 
الفيتامينات  إىل  باإلضافة  للربوتني 
واألماح املعدنية  املتعددة ،ولكن تناولها 
أكثر من الازم  أي تناول كميات كبرة 
غر  اللحوم  من  أنواع  تناول  أو  منها 
الجيدة ومنها األنواع املدهنة من اللحوم 
البقر والغنم أو اللحوم  الحمراء كلحم 
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املصنعة وبصورة يومية مثل املرتديا 
ولحم الربجر املصنع وغرها يؤدي إىل 
زيادة فرص اإلصابة بالرسطان عموما .
الحصص  بتقليص  دائما  يوىص  لذا 
املتناولة من تلك اللحوم وزيادة املتناول 
من الحبوب والبقول واللحوم البيضاء 
كالدجاج والسمك واألجزاء  غر املد هنة 

من البقر أو الغنم أو الجمل .

• الحد من الكحول والتدخني 
أنواع  جميع  أن  إىل  الدالئل  تشر 
املروبات الكحولية قد تزيد من خطر 
اإلصابة بعدد من أنواع الرسطانات، بما 
يف ذلك رسطان الفم والبلعوم والحنجرة، 
املريء  ورسط��ان  الثدي  ورسط��ان 
والقولون. ومن غر الواضح بالضبط 
كيف يزيد  الكحول من خطر اإلصابة 
بالرسطان لكنه يعترب أكثر رضرا عندما 

يقرن بالتدخني. 

2- مضادات األكسدة :
تكوين  يف  تدخل  كيميائية  مواد  هي 
األطعمة بكميات صغرة جدا  وهي إما 
أن تتوفر عى شكل فيتامينات أو أماح 
معدنية أو إنزيمات أو صبغات وتقوم 
الخايا  عملية  منع  يف  مهم جدا  بدور 
وبالتايل تساهم بشكل كبر يف منع نمو 

الخايا الرسطانية 
أو  مادة  عى  تحتوي  أطعمة  وهناك 
أكثر من العنارص الغذائية أو مضادات 
لتقوية  املعدنية   األماح  أو  األكسدة 
الجهاز املناعي وتحسني الحالة البدنية 
حدوث  بالرضورة  تمنع  ال  ولكنها 
الرسطان. ومن أشهرها األطعمة التي  

ذكرت يف القرآن الكريم كالعسل والتمر 
و الثوم والبصل والزنجبيل،والزيتون، 
والتني والعنب والرمان واأللبان، وكذلك 
األطعمة األخرى .كالربوكيل وبذر الكتان 
فول  و  والزبادي  والفراولة  والتوت 
الصويا حيث أثبتت املختربات فعاليتها 

يف هذا املجال .

ومن أشهر مضادات األكسدة: 
- الزنك:

تلعب  التي  املعدنية  األماح  احد  وهو 
دوراً أساسيا يف تكوين الخايا املناعية، 

يوجد يف األسماك و الحبوب الكاملة.
- معدن الكربيت:

واملواد  املرسطنة  املواد  بمحاربة  يقوم 
تحول  ويمنع  للجسم  الوافدة  الغريبة 
إىل نرات مرسطنة ويوجد  الصوديوم 
والربوكيل  وامللفوف  والبصل  الثوم  يف 

والزنجبيل.
- حمض الفوليك:

الورقية والبقول  الخضار  املوجود يف   
ويقوم بدور فعال يف تصنيع األحماض 

النووية ويمنع نمو الخايا الرسطانية.
- حمض اللينوليك واللينولينيك:

املوجودان يف الزيوت النباتية خصوصاً 
زيت الزيتون

- األحماض الدهنية أوميغا3:
الزيتون   وزيت  الزيتون  يف  املوجودة 

واملكرسات وبعض األسماك. 
 C-E-A فيتامينات -

التي  الحرة  الجزيئات  مفعول  تبطل 
تهاجم رشيط ال�DNA يف الخلية وتوجد 

هذه الفيتامينات يف الحمضيات.
- بعض الصبغات الطبيعية  يف األطعمة 
الطماطم  يف  املوجودة  الايسني  مثل 
األطعمة  يف  املوجودة  والبيتاكاروتني 

الصفراء والربتقالية. 
- مركب فينويل 

كالنعناع  الخرضاء  األوراق  يف  يتوفر 
والشاي األخرض.

- السيلينيوم:
وبعض  الحبوب  قشور  يف  املوجود 
واملكرسات  والبقوليات  الخرضوات 

والسمك.

التغذية
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التغذية أثناء فترة عالج 
السرطان

--------------------------
الغذاء والتغذية هي جزء مهم وعاج ناجع للرسطان. فاملواد املغذية تدعم نمو 
الخايا السليمة يف الجسم، بل ولها تأثر كبر يف املساعدة  عى الحفاظ عى طاقة 

وقوة الجسم .

دور التغذية أثناء عالج الرسطان يتلخص يف ثالثة محاور :
الوزن. زيادة  من  يعانون  ممن   املريض  كان  لو  حتى  الوزن،  فقدان  منع   • 

• الحفاظ عى كتلة العضات .
الهرمونية مثل  املتعمد، وخصوصا ألمراض الرسطان  الوزن غر  • منع زيادة 
الربوستاتا أو رسطان الثدي أو عند  تعاطي جرعة عالية من الكورتيزون عى مدى 

فرات طويلة من الزمن.

ويحتاج كل مريض إىل  خطة تغذية فردية خاصة به تعتمد عى احتياجاته الخاصة 
وعى مايحب ويكره من األطعمة وعى األعراض التي تظهر عنده ، ونمط الحياة 

الختصايص  ويمكن  واالهتمامات. 
التغذية  القيام بدور مهم  يف تحقيق 
أقى قدر ممكن من النجاح يف عاج 
الرسطان والحصول عى املعلومة األصح  
أن  يمكن  ما  املريض  حول  ومناقشة 

يكون أكثر فائدة له .

ومن األفضل إتباع النصائح التالية 
أثناء تلقي العالج :

• البحث عن  أفضل الخيارات الغذائية 
مع  الطعام  لتناول  الجيدة  والطرق 
الركيز عى فهم ما يشعر به املريض 

وماذا يريد وماذا يفضل. 
و  الحجم  الصغرة  الوجبات  تقديم   •
الوجبات الخفيفة املتكررة والتي يكون 
الكبرة  الوجبات  من  أسهل  تناولها 

والتي تقدم بشكل يومي . 
سهل  يكون  الذي   الغذاء  اختيار   •
كان  لو  حتى   ، املضغ،والبلع،الهضم 

يحتوي  عى نسبة عالية من الدهون.
وصف  ينبغي  كان  إذا  ما  تحديد   •
بالعنارص  والغنية  الغذائية   املكمات 
املغذية واملروبات واألطعمة للمساعدة 

عى الحصول عى التغذية املناسبة .
• البحث عن اإلجابة الدقيقة  حول فوائد 
األطعمة املغذية،  وأفضل نظام غذائي 
يمكن ابتاعه فهناك عدد ال حرص له من 
مصادر املعلومات حول النظام الغذائي 

والرسطان .

ماهي العوامل التي  تحرم املريض 
من الحصول عىل تغذية جيدة 

• املشاعر السلبية التي يمر بها املريض  
من األلم وتغر البيئة والتوتر واالكتئاب 
أو  الهضمي  بالجهاز  أورام  وجود   •
تأثر بعض األورام عى مراكز الشهية.

• التأثرات الجانبية لألدوية )التقرح يف 
الفم– ضعف الشهية –الغثيان( .

لفقدان  غذائي  حل  إيجاد  ويمكن 
الشهية من خالل:

66  ١  املجلة الطبية 

عدد خاص
عن رسطان الثدي

MAG no3 srtan.indd   66 7/31/12   2:57 PM



مواعيد  تحديد  عدم   األفضل  من   •
للوجبات.

• كثرة الحركة واللعب.
• تقديم وجبات عالية القيمة الغذائية  
صغرة الحجم ومتعددة عى مدار اليوم.
• عدم إكراه املريض عى تناول الطعام.

• تجهيز أطعمة خفيفة دائماً إلعطائها 
للمريض حال رغبته.

• مشاركة اآلخرين أثناء تناول الطعام 
وتحضره.

• استخدام أطباق منوعة وأدوات ذات 
شكل جذاب.

 
التهاب الفم:

الهضم  سهلة  لينة  أطعمة  تقديم   •
والبلع.

• تقطيع الطعام صغراً أو طحنه .
• التقليل من البهارات والفلفل والعصر 

الحامض.
• درجة حرارة الطعام يجب أن تكون 

بنفس درجة حرارة الغرفة.

تغري الطعم:
واملتبات  البهارات  زيادة  املهم  من   •

واملنكهات لفتح الشهية .
• ترطيب اللحم والدجاج باملرق.

تحسني مظهر األكل وتغير األطباق   •
وشكل الطعام باستمرار 

• الغرغرة.

جفاف الفم:
السوائل  تناول   •

باستمرار.
مروبات  تناول   •
حامضة   أو  حلوة 
إدرار  عى  لتساعد 

اللعاب.
• تناول العلكة والحلويات.

• تناول األطعمة العصريه .

الغثيان:
أثناء  منوم  أو  مسكن  دواء  تناول   •

الغثيان.
تناول   •
أط��ع��م��ة 

ب������دون 
بهارات 

• تناول أطعمة 
قليلة الدسم وغر 

مقلية.
وجبات  تقديم   •

صغره ومتعددة خال 
اليوم .

تناول أطعمة سهلة الهضم   •
كاألرز والخبز والسوائل الصافية.

الطعام قبل مدة تراوح من  تناول   •
)2-3( ساعات من إعطاء العاج .

السوائل  الجمع بني  رشب  ال يجب   •
األكل   أثناء  العصر  أو  كاملاء  بكثرة 
ويفضل االنتظار 30 دقيقة قبل تناول 

السوائل
•  رشب جرعات صغرة من السوائل 

وليس دفعة واحدة .

اإلسهال:
مثل  األلياف  عالية  األطعمة  تجنب   •

املكرسات والخضار الورقية والفاكهة.
واألطعمة  الدهون  تجنب   •

الدسمة واملقلية.
صغرة  وجبات  تناول   •

ومتعددة خال اليوم .
تناول األرز والخبز   •

األب��ي��ض 

والبطاطس.
الغنية  األطعمة  تناول   •

بالصوديوم والبوتاسيوم ولكن بإرشاف 
الطبيب 
اإلمساك:

• تناول أغذية غنية باأللياف 
وعصر  الساخنة  السوائل  تناول   •

الفاكهة عى الريق .
مدة  تجاوزت  إذا  الطبيب  إخبار   •

اإلمساك يومني . 

التغذية
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التغذية بعد عالج 
السرطان

-------------
ال يوجد نظام غذائي محدد ملرحلة مابعد العالج من الرسطان ولكن يكمن 

دور التغذية يف هذه الفرتة يف كونها األداة التي تساهم يف أمرين:

- تحسني الصحة العامة للجسم: 

وذلك بتحويل  أسلوب الحياة إىل نمط حياة معتمد عى القواعد الصحية كما يمكن 
أن تساعد يف تقليل خطر اإلصابة بأمراض مزمنة أخرى بإتباع خطوات منها :

• املحافظة عى الغذاء املتوازن وهو ببساطة أن تحتوي كل وجبة عى صنف أو 
أكثر من املجموعات الغذائية وهي الخضار والفاكهة والحبوب واللحوم واأللبان 

• الحد من تناول اللحوم الحمراء املصنعة أو املدهنة ومنتجات األلبان كاملة 
الدسم، وتناول املزيد من الخرضوات والبقول والفواكه والحبوب الكاملة

• إتباع طرق طهي صحية بتقليل الدهون والبعد عن القيل.
• االبتعاد عن األطعمة املصنعة كالشيبس واملروبات الغازية قدر اإلمكان.

• االبتعاد عن الوجبات الرسيعة والتقليل منها ما أمكن.
• توفر وجبات خفيفة وطازجة محرضة منزلياً ما أمكن. 

• كلما تعددت األلوان يف الطعام الطازج والطبيعي كلما كثرت مضادات األكسدة 
وقويت املناعة لذا يفضل االعتماد عى الفاكهة والخضار 

•  مزاولة النشاط والحركة .
• النوم بانتظام.

• املحافظة عى الوزن املثايل.

- حل املشكالت الصحية واآلثار الجانبية التي تنشأ عن العالج ومنها :

• اكتساب الوزن خال فرة العاج :
التي  ينشط  هرمون االسروجني جزئيا يف وجود األنسجة الدهنية، فتكون املرأة 

تعاني من  زيادة الوزن أو السمنة أكثر عرضة لتكرار اإلصابة برسطان الثدي.

بعض الدراسات تشر إىل أن إتباع نظام غذائي منخفض الدهون قد يقلل من خطر 
تكرار اإلصابة .

• فيتامني )د(
)د(  فيتامني  انخفاض مستويات  ارتباط بني  أفادت عن وجود  هناك دراسات 
ورسطان الثدي وتكرار اإلصابة به. عى الرغم من أنه من غر املعروف تماما الكيفية 
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التي يتم بها هذا التأثر 

أنواع  بعض  يف  )د(  فيتامني  يوجد 
والحليب  بالزيوت،  الغنية  األسماك 
والتعرض  والجبن.  املدعمة  والحبوب 
ألشعة الشمس لفرات قصرة من الوقت 

يعزز فيتامني )د(

• الكالسيوم
ضعف العظام هي من اآلثار الجانبية 
ألنواع عديدة من عاج رسطان الثدي، 
الكيميائي والعاج  بما يف ذلك العاج 
جدا  مهم  والكالسيوم  الهرموني. 
العظام   عى  للحفاظ 
وإع���ادة 

يف  الكالسيوم  عى  للحصول  بنائها  
الحليب  رشب  املهم  فمن  لذا  الغذاء، 
القليل الدسم وتناول منتجات األلبان 
الداكنة والخضار  واألسماك والخرضاء 

الورقية.

• املكمات الغذائية 

عى  الحصول  دائما  األفضل  من 
بها  الغذاء.ونقصد  من  املغذية  املواد 
املعدنية  واألماح  عامة  الفيتامينات 
كالحديد والكالسيوم وفيتامني )د( ومع 
أخذ  يتم  بأن  الطبيب  قد يويص  ذلك، 
الكالسيوم وفيتامني )د( والفيتامينات 
واألماح املعدنية األخرى 
شكل  ع��ى 

أدوية للوقاية من اإلصابة  برقق العظام 
بسبب عاجات رسطان الثدي.

يف  املغذيات  لزيادة  اقــرتاحــات 
الوجبات:

تحضر غموس من الزبادي والجبن   •
الخضار  وتقطيع  والشبت  والنعناع 

لتناولها معه

• استبدال البطاطس  الجاهز باملحرض 
منزلياً.

• إضافة الجبن أو الحليب أثناء تحضر 
البيض أو املكرونة أو السلطات 

• إضافة الدقيق إىل الشوربة أو الخضار
إىل  كريم  واآليس  الزبادي  إضافة   •

الفاكهة املقطعة .

العسل  مع  بالخاط  الزبادي  خلط   •
والفاكهة الطازجة. 

التغذية
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صحة الرجل

سرطان الثدي
عند الرجال

املجلة الطبية - د. ياسر غنيم
يُعترب رسطان الثدي عند الرجال من األمراض غر الشائعة، ومع ذلك فقد ازدادت نسبة اكتشاف هذا املرض خالل 
العقديـن األخرين، وينتج عن نمو مجموعة من الخاليا غر الطبيعية بشـكل أرسع من الخاليا الطبيعية. ويكون 

لها القدرة عىل غزو وتدمر األنسجة الطبيعية.
ومن غر الواضح يف غالبية الحاالت املصابة بمرض رسطان الثدي عند الرجال السبب الرئييس املحفز عىل نمو تلك 
الخاليـا بشـكل غر طبيعي والذي يـؤدى إىل إصابة الرجل برسطان الثدي. وتزداد معـدالت اإلصابة بهذا النوع من 

الرسطان بني الرجال ما بني أعمار 60 – 70 عاماً.

وىف املايض كان التشخيص عند الرجال يتم يف مرحلة متأخرة من املرض مما جعل الكثرين يعتقدون بأن اإلصابة 
بهـذا النـوع من الرسطان عند الرجل أخطر منه عنـد املرأة، لكن الحقيقة العلمية التي أثبتتها الدراسـات العلمية 

الرسيرية أن كال اإلصابتني عند الرجال والنساء متشابهة إىل حد كبر.

عدد خاص
عن رسطان الثدي
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ما هي أعــراض ســرطان الثدي 
عند الرجال؟

يُعترب ظه�ور ورم يف الث�دي من أكثر 
األع�راض ش�يوعاً ىف إصاب�ة الرج�ل 
هذا  يكون  م�ا  الثدي،وغالباً  برسطان 
الورم غر مؤلم، كم�ا توجد مجموعة 

من األعراض األخرى والتي تش�مل:

• تغر حجم الثدي عند الرجل بصورة 
ملحوظ�ة.

• تغر شكل أو لون حلمة الثدي مثل 
وج�ود احمرار، أو ح�دوث تراجع أو 

انخفاض يف ش�كل الحلمة.

• نزول إفرازات أو دم من حلمة الثدي.

الثدي مث�ل ظهور  تغر لون جل�د   •
ح�دوث  أو  ش�فوق  أو  تجع�دات 

انخفاض�ات بالجل�د.

• تورم يف الغدد الليمفاوية تحت اإلبط.

ما هي عوامل اخلطورة لإلصابة 
بسرطان الثدي عند الرجال؟

عوامل الخطورة لإلصابة برسطان الثدي 
هى العوامل الت�ي إن توافرت تزيد من 
تعرض الرجل لإلصابة باملرض، وتنقسم 

عوامل الخطورة إىل قسمني: 

أوالً: عوامـل خطورة غـر متغرة: 
والتي ال يمكن التحكم بها، ومن هذه 

العوامل:

1. العمر: حيث تزداد معدالت اإلصابة 
برسطان الثدي عند الرجال ما بني سن 
60 –70 عاماً، واملتوسط العمري لإلصابة 

يكون ما بني 65 – 67 عاماً.

2. تاريخ العائل�ة الوراثي: حيث تزداد 
احتماالت اإلصابة يف حالة وجود أقارب 
مثل األم أو األخت لهم  تاريخ وراثي مع 
رسطان الثدي، وتش�كل نسبة اإلصابة 
حوايل 5:1 رجال ممن يصابون برسطان 
الثدي ولهم أقارب مصابون بهذا املرض .. 
ولكن هذا ليس معناه حتمية إصابة الرجل 
يف حالة وجود التاريخ الوراثي بالعائلة.

3. االستعداد الجيني: حيث تشكل نسبة 
اإلصابة نتيجة وجود تشوهات خلقية يف 

الجينات حوايل %20. 

 Klinefelter( 4. متازم�ة كلينفل�ر
:)syndrome

وه�ذه الحال�ة ناتج�ة م�ن تش�وه يف 
كروموسومات الجنس )X( & )Y( فالولد 
 )X( الطبيعي يُولد بكروموس�وم واحد
وكروموسوم واحد )Y(،وىف هذه املتازمة 
ال يكون كروموس�وم )X( واحداً وإنما 
اثن�ني أو أكثر باإلضافة إىل كرموس�وم 

.)Y( واحد

ثانياً: عوامل خطورة متغرة: والتي 
يمكن التحكم بها وتغيرها بسهولة، 

ومن هذه العوامل:

1. التدخني.

2. عدم وجود نظام غذائي متوازن.

3. التعرض لإلشعاع خصوصاً عى منطقة 
الصدر ىف مرحل�ة الطفول�ة أو مرحلة 

الشباب.

صحة الرجل
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4. التعرض لهرمون االس�روجني: إذا 
تع�رض الرج�ل للعاج يأخ�ذ عقاقر 
اإلس�روجني مث�ل  الع�اج الهرموني 
لرسطان الربوستاتا، تزداد لديه احتماالت 

اإلصابة برسطان الثدي.

5. أم�راض الكبد: حيث يزداد نش�اط 
هرم�ون اإلس�روجني مم�ا يزي�د من 
احتماالت اإلصاب�ة بكرب ىف حجم الثدي 
الذي قد يتطور بعد ذلك إىل نمو رسطاني. 

6. زيادة الوزن: وذلك بسبب زيادة عدد 
الخايا الدهنية ىف الجسم، املسؤولة عن 

تحويل األندروجني إىل إسروجني.

7. اإلف�راط ىف رشب الكحوليات: حيث 
أثبتت العديد م�ن الدراس�ات العلمية 
ارتباط رشب كميات كبرة من الكحوليات 
مع زيادة احتم�االت اإلصابة برسطان 

الثدي عند الرجال.

كيف يتم تشخيص مرض سرطان 
الثدي عند الرجال؟

إن رسطان الثدي مرض نادر الحدوث عند 
الرجال، لكن يف حالة وجود تاريخ وراثي 
بالعائلة لهذا املرض البد من استشارة 
الطبي�ب وإجراء عدد م�ن الفحوصات 

واالختبارات والتي تشمل:

1. فحص الثدي إكلينيكياً: يقوم الطبيب 
بفحص الثدي الكتش�اف أية أورام أو 
تغرات به، وفحص باقي الجسم الكتشاف 
أية عامات تفيد بانتشار مرض الرسطان 

من عدمه.

2. أش�عة الثدي: وه�ذا االختبار يكون 
أكثر دقة ىف الرجال عنه ىف السيدات ألن 
ثدي الرجل ال يكون به أنس�جة كثيفة 
كتلك التي توجد ىف ثدي املرأة مما يجعل 
تحديد األورام الرسطانية أكثر سهولة.

3. أشعة فوق صوتية عى الثدي: والتي 
قد يلجأ إليها الطبيب لتحديد أي جسم 
غر طبيعي س�بق أن لوحظ يف أش�عة 

الثدي أو أثناء إجراء الفحص. 

4. األشعة املقطعية: تساعد الطبيب عى 
رؤية ما إذا كان الرسطان قد انتر إىل 
الكبد أو أية أجزاء أخ�رى. وقد يحقن 

املريض بصبغة قبل إجراء األشعة.

5. االختب�ار الجين�ي: وذلك اكتش�اف 
الجينات التي قد تزيد من مخاطر اإلصابة 

برسطان الثدي.

الثدي:  6.  فح�ص إلفرازات حلم�ة 
يقوم الطبيب بتحليل إفرازات الحلمة 
ملعرف�ة ما إذا كان يوج�د بها خايا 

رسطاني�ة أم ال.

7.  عينة من نسيج الثدي: وهى الطريقة 
الوحيدة التي يتم التأكد من خالها إذا 

عدد خاص
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كان هذا الورم رسطانياً أم ال.

8. االختب�ارات املرحلي�ة: إذا اكتش�ف 
الطبيب الرسطان، فسوف يقوم بفحص 
املريض مرة أخرى ملعرفة مدى انتشار 

الرسطان ىف الجسم. 

واالختبارات املرحلية تساعد عى تحديد 
حجم وم�كان وجود الرسط�ان ومدى 

انتشاره.

ما هي أبرز طرق عالج سرطان 
الثدي عند الرجال؟

إن طرق العاج لرسطان الثدي عند الرجل 
هي نفس طرق العاج عند املرأة، والبد 
من الوضع يف االعتبار أن س�ن املريض 

ومرحلة الرسطان تؤثر عى العاج.

وتشمل طرق عالج رسطان الثدي:

1. العاج الجراحي: وينقسم إىل:

 Simple( البس�يط  االس�تئصال   -
Mastectomy(: حي�ث يق�وم الجراح 

باستئصال كل أنسجة الثدي.

 Modified( استئصال جذري معدل  -
Radical Mastectomy(: حيث يقوم 
الجراح باس�تئصال كل الثدي وبعض 
العقد الليمفاوية التي توجد تحت اإلبط.

 Radiation( 2. الع�اج اإلش�عاعي
therapy(: حيث يتم اس�تخدام أشعة 
أكس عالية الطاقة لقتل الخايا الرسطانية 
وتقليص األورام،حيث يت�م إجراء هذا 
العاج يف مركز إشعاع. ويتم البدء فيه 
إما قبل اإلجراء الجراحي لتقليص حجم 
الورم أو بعد الجراحة للتخلص من أية 
خايا رسطانية متبقي�ة يف الثدي أو يف 

عضات الصدر أو تحت اإلبط.

Chemo-( الكيميائ�ي  الع�اج   .3
therapy(: حيث يتم استخدام عقاقر 

لقتل الخايا الرسطانية التي من املمكن 
أن تنتر خارج الثدي.

4. العاج الهرموني: وه�ذا النوع من 
الع�اج يح�ول دون ارتب�اط هرمون 
اإلسروجني بخايا الجسم، كما يساعد 
عى تدمر الخايا الرسطانية التي انترت 
أو اإلقال من عودة الخايا الرسطانية 

مرة أخرى بعد عاجها.

 Biological( 5. الع�اج البيولوج�ي
الع�اج  therapy(: ويس�مى أحيان�اً 
املناعي، وهذا العاج يساعد عى تحفيز 
الخايا املناعية بالجسم ملحاربة الرسطان 
باستخدام مواد يفرزها الجسم أو مواد 
مش�ابهة مصنعة، ويس�عى هذا النوع 
من العاج إىل تدعي�م الجبهة الدفاعية 
الطبيعية بجسم اإلنسان ضد أنواع معينة 

من األمراض.

ما هــي أهــم طــرق الوقاية من 
سرطان الثدي عند الرجال؟:

1. املحافظة عى الوزن املثايل للجسم.

2. االبتعاد عن رشب الكحوليات.

3. االبتعاد عن التدخني.

4. عدم اإلفراط يف التعرض لإلش�عاع 
خصوصاً يف مرحلة الطفولة واملراهقة.

5. عدم اإلفراط يف تناول العقاقر التي 

تحتوي عى هرمون االسروجني.

6. الفحص املبكر يزيد من فرص الشفاء.

7. اللجوء الف�وري إىل الطبيب بمجرد 
اكتشاف أى شكل غر طبيعي للثدي.

كيفيــة التعايــش مــع مــرض 
سرطان الثدي عند الرجال

عند تشخيص رسطان الثدي عند الرجال، 
قد يصاب املريض بحالة نفسية سيئة، 
لذا البد من التفك�ر العميل للتغلب عى 

املرض من خال:

1. التقرب إىل الله عز وجل والتوجه إليه 
بالدعاء حيث يعترب ذلك الوسيلة املثى 
للحفاظ عى التوازن الداخيل للمريض.

الق�راءة الجيدة عن امل�رض ورفع   .2
مستوى الوعي الصحي حول هذا املرض.

3. التحدث مع الطبيب املختص.

ألن  امل�رض،  ع�اج  يف  اإلرساع   .4
 رسطان الثدي يمكن أن يتطور رسيعاً.

5. النقاش مع أفراد العائلة عن طبيعة 
املرض وعدم اللجوء إىل إخفاء حقيقته، 
لكي تحدث املش�اركة من جانبهم بدالً 
من زيادة الضغوط، فالحالة النفس�ية 

قد تزيد من الحالة سوءاً.

6. عدم االكراث بردود فعل اآلخرين، ألنه 
سيكون هناك متعاطف وآخر غر مباٍل.

7. االعتناء بالنف�س والرغبة ىف التمتع 
بالحياة، والتي تتمثل ىف الراحة. وتناول 
طعام صحي، واالس�رخاء، وممارسة 
الرياضة، وطلب املساعدة من اآلخرين 
عند الحاجة ، والتخفيف من الضغوط، 
وااللتزام بالعاج، والشعور باالستقالية 
واالعتماد عى النفس يف ممارسة تفاصيل 

الحياة اليومية.
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مقاالت

الطرق العالجية لسرطان الثدي

املجلة الطبية - البندري البيشي

الخايا الرسطانية هي خايا غر طبيعية تنمو وتنقس�م أرسع من الخايا الصحية 
وقد تش�كل بعض الخايا الرسطانية نموا يس�مى الورم إال أن جميع األورام يزداد 
حجمها لكن بعضها يزداد بش�كل رسيع والبعض األخر يزداد بش�كل بطيء، كما 
يمك�ن أن تنتر الخاي�ا الرسطانية إىل أجزاء أخرى من الجس�م عرب الدم والغدد 

الليمفاوية.

العالج:

يتم يف أغلب األحيان عاج الرسطان بعدة طرق مجتمعة فإذا تم االكتش�اف املبكر 
وكان الورم يف حدود 3س�م فإن العاج ال يس�تلزم اس�تئصال الثدي ولكن يمكن 
اس�تئصال الورم وعاج باقي الثدي باألش�عة،  أما إذا كان ال�ورم أكرب من ذلك أو 

انتر إىل الغدد الليمفاوية فيضاف العاج الكيميائي والهرموني إىل العاج.

أ(- العالج الكيميائي أو الكيماوي:

هو اس�تعمال األدوية والعقاقر للقضاء عى الخاي�ا الرسطانية ويف أغلب الحاالت 
يعال�ج رسطان الثدي بمجموعة م�ن األدوية وتعطى األدوية أما عن طريق الفم أو 
الحقن يف الوريد أو يف العضل ويف كل الطرق يعترب العاج الكيميائي عاجا شاما 
ألن األدوية تصل إىل جميع أنحاء الجسم عن طريق مجرى الدم وبالتايل فهو مفيد 

يف حالة انتشار املرض.

يعطى العاج الكيماوي ملرىض رسطان الثدي يف الحاالت التالية:

بعد العملية الجراحية للثدي للتقليل من فرصة عودة الورم من جديد.. 1

يعطى كعاج رئييس إذا أنتر املرض يف أجزاء أخرى من الجسم. 2

يعطى قبل العملية حيث يجعل الورم يصغر يف الحجم وبالتايل يسهل استئصال . 3
ال�ورم مع الحفاظ عى أك�رب قدر ممكن من الثدي وأيضا كاختبار ملدى اس�تجابة 

الورم لهذا النوع من الدواء.

كيفية إعطاء العالج الكيماوي:

هن�اك أنواع عديدة م�ن األدوية التي تعطي كمجموعات لع�اج األورام الرسطانية 
عام�ة وأورام الث�دي خاصة وعادة يتك�ون العاج من دوائني أو ثاث�ة أدوية يتم 
اختيارها من بني عرات األدوية املتوفرة حاليا كما يعطى العاج الكيماوي بشكل 
دورات عاجي�ة تفص�ل بينها فرات راحة وتص�ل الفرة اإلجمالي�ة يف الغالب إىل 
س�تة أش�هر وعادة تدخل املريضة ألخذ العاج ملدة يوم واحد يف العيادة املخصصة 
للمستش�فى وتخ�رج إىل املنزل يف نف�س اليوم. تعطى األدوية إم�ا عن طريق الفم 
أو بالحق�ن يف الوري�د أو يف العضل ولتس�هيل عملية الحق�ن بالوريد والتقليل من 
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إمكاني�ة ح�دوث التهاب م�كان وضع 
اإلب�رة يتم زرع منفذ باس�تيكي تحت 
الجلد لحقن األدوية م�ن خاله وأيضا 

أخذ عينات الدم.

األعراض الجانبية للعالج الكيماوي:

األع�راض الجانبي�ة تعتم�د ع�ى نوع 
األدوي�ة املس�تعملة، كمي�ات األدوي�ة 
وطول فرة الع�اج وتعتمد درجة هذا 
التأث�ر عى قدرة الخايا عى االنقس�ام 
وم�ن أهم ه�ذه األع�راض املؤقتة التي 

عادة ما تختفي عند إيقاف العاج:

اإلحس�اس بالتعب واإلرهاق بس�بب . 1
نق�ص يف كريات ال�دم الحم�راء )فقر 

الدم(

الش�هية- . 2 فق�دان  غثي�ان وق�يء- 
الف�م-  تقرح�ات  الش�عر-  تس�اقط 

اضطرابات يف الدورة الشهرية.

ضع�ف املناعة وإمكاني�ة التعرض . 3
لإلصابة بااللتهابات كاألنفلونزا وغرها 

بسبب نقص كريات الدم البيضاء

للع�اج  الدائم�ة  الجانبي�ة  األع�راض 
الكيماوي التي يحتمل أن تحدث:

انقطاع الدورة الشهرية• 

عدم القدرة عى الحمل• 

احتمال اإلصاب�ة بضعف يف الذاكرة • 
والركيز

لديه�ن •  يصب�ح  الس�يدات  بع�ض 
ضعف ملحوظ يف نش�اط الجسم العام 

وليس كما يف السابق قبل العاج.

ب(- العالج الهرموني:

ش�ديدة  عاق�ة  له�ا  الث�دي  أورام 
وخصوص�ا  األنثوي�ة  بالهرمون�ات 
االس�روجني  )هرم�ون  االس�روجني 
يجعل بعض أنواع الخايا الرسطانية يف 
الثدي تنمو إن كان يف الورم الرسطاني 
ع�دد كب�ر م�ن مس�تقبات هرم�ون 

االسروجني والربوجيسرون(

ولذل�ك كان الع�اج بالهرمونات أو ما 
يمن�ع إفرازها أو تأثرها عى الثدي من 
أول الط�رق املس�تخدمة يف عاج أورام 

الثدي.

األدويـة التـي تسـتخدم يف العـالج 
الهرموني:

يوج�د أربع�ة أن�واع م�ن العاج�ات 
الهرمونية:

مجموع�ة أدوي�ة وه�ي عب�ارة عن . 1
مض�ادات لعم�ل هرمون االس�روجني 
املس�تقبات  ع�ى  بااللتص�اق  تعم�ل 
الهرمونية املوجودة بخايا الورم نفسه 
وبذل�ك تمنع هرمون االس�روجني من 
االلتص�اق يف مكانها لح�ث الخايا عى 
النم�و وبالت�ايل تعمل ع�ى إيقاف نمو 
الورم وتقدمه ومن هذه األدوية وأكثرها 
 tamoxifen اس�تخداما تاموكس�افني
حيث يؤخذ التاموكس�افني عى ش�كل 
حب�وب عادة مل�دة خمس س�نوات بعد 
العملي�ة للتقليل م�ن احتمالي�ة عودة 
ال�ورم كم�ا أن�ه يقل�ل م�ن احتمالية 
اإلصاب�ة برسط�ان الثدي يف الس�يدات 
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الات�ي لديه�ن قابلية عالي�ة لإلصابة 
باملرض.

األعراض الجانبية لدواء التاموكسافني:

زيادة نسبة اإلصابة برسطان بطانة • 
الرحم

زي�ادة تخث�ر ال�دم مما قد يس�بب • 
حدوث جلطات يف الرئة أو الدماغ

الشعور بالحرارة يف الوجنتني• 

تقلبات مزاجية• 

ولكن نس�بة هذه األعراض قليلة إذا ما 
قورن�ت بفوائد ال�دواء لذل�ك عند اخذ 
ال�دواء يجب أخ�ذ بع�ض االحتياطات 
الازمة مثل الكشف الدوري عى الرحم 
بالتصوير التلفزيوني للكش�ف عن أي 

عامات لحدوث رسطان الرحم.

مض�ادات االروماتيز أو كما تخترص . 2
AIS حيث يفرز هرمون االسروجني من 
املبيض عند النساء قبل انقطاع الطمث 
ولكن بعد انقطاع الدورة يتوقف انتاج 
االس�روجني من املبيض ولكن يستمر 
الذك�ورة  هرمون�ات  بع�ض  تحوي�ل 
االندروج�ني يف خاي�ا الث�دي، الخايا 
الدهني�ة، وخاي�ا الغ�دة الكظري�ة إىل 
االسروجني بواس�طة أنزيم االورماتيز 
عند إيقاف عمل هذا األنزيم فإننا نمنع 
تكوي�ن ه�ذه الكمي�ات البس�يطة من 
هرمون االس�روجني عند السيدات بعد 
انقط�اع الطمث لذلك فإنه ال تس�تخدم 
هذه املجموعة من األدوية للسيدات قبل 
انقطاع الطمث وهذه األدوية ال تس�بب 
رسطان الرحم أو تجلطات ولكن تؤدي 
إىل هشاشة شديدة يف العظام مما يؤدي 
إىل الكس�ور نظ�را لتقليلها من تصنيع 
االسروجني الهام يف بناء كثافة العظام.

االس�روجني . 3 مس�تقبات  غالق�ات 
ه�ذا الن�وع م�ن األدوية يغل�ق ويدمر 
مستقبات االسروجني يف خايا رسطان 
الثدي ويوجد دواء واحد لهذه املجموعة 
 )Faslodex® )Flurestrant باس�م 

ويستخدم للمريضات الاتي:

الرسطان لديهن انتر خارج الثدي • 
والعقد الليمفاوية

لديه�ن رسط�ان الث�دي اإليجاب�ي • 
ملستقبات الهرمون

بعد انقطاع الطمث• 

ت�م اس�تخدام عاج�ات هرموني�ة • 
أخرى لهن ولم تعد فعالة

إزالة املبي�ض أو وقف عمل املبيض . 4
: shutdown ovary removal

إزالة أو وقف عمل املبايض هي طريقة 
فعالة لخفض مستويات االسروجني يف 
النساء قبل سن اليأس ويف حالة رسطان 
الث�دي اإليجاب�ي ملس�تقبات الهرمون 

هناك طريقتان رئيسيتان لذلك:

إزالة املباي�ض: ويتم ذلك من خال . 1
فتحات صغرة أسفل البطن

إعط�اء دواء يمن�ع إنت�اج هرم�ون . 2
االسروجني من املبايض

علماً بأن إغاق املبايض يمكن أن يسبب 
نف�س اآلثار الجانبي�ة النقطاع الطمث 
مث�ل الجفاف املهبيل، ضع�ف العظام، 

الحرارة والربودة املفاجئة للجسم.

جـ( العالجات املوجهة:

ه�و اس�تخدام عقاق�ر ت�م تصنيعها 
خصيص�ا لك�ي تعي�ق نم�و انتش�ار 
تداخله�ا م�ع  الرسط�ان م�ن خاي�ا 
تش�ارك يف ح�دوث  الت�ي  الجزيئ�ات 

الترسطن.

أنواع مختلفة من العاجات املوجهة:

العاج املناعي • 

العاج البيولوجي• 

عدد خاص
عن رسطان الثدي
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الدعم العائلي 
العاطفي ملريض 

سرطان الثدي
 

املجلة الطبية -ميعاد عبد الرزاق 
العائلة دائما ركن أمان، منها يستمد اإلنسان الصرب 
والعزيمة، من العائلة تنشأ بذرة اإلنسان، وبالعائلة 

تصبح البذرة شجرة ذات ظل ظليل.
الثدي خاصة،  الرسطان ورسطان  وبالنسبة ملرىض 
تعترب العائلة أهم داعم للمريض، بعدها يأتي األصدقاء، 
املرىض  هؤالء  ملثل  املساندة  والجمعيات  واألطباء 

وعائاتهم.  
يف مراحل الرسطان األوىل: حني تكتشف املرأة إصابتها 
برسطان الثدي، ستكون يف حالة فوىض داخلية وقد 
تحتاج إىل صرب عائلتها كثرا حتى تتقبل مساعدتهم 
لها أو دعمهم إياها، ذلك الدعم واملساعدة الذي قد تراه 
يف بداية األمر شفقة، ودور األرسة هنا هو إثبات الحب 
وغمر املريضة بالحنان، فذلك ما سيجعلها تنبذ عزلتها 
ويزيد مقاومتها فيصبح إقبالها عى العاج أفضل، وذلك 

الدعم سيعني لها الكثر.
العائلة واملقربون من املريضة هم أنفسهم قد يشعرون 
من  االستجابة  ستختلف  الفكرة،  وبرفض  باإلنكار 
عائلة ألخرى، ويف نفس العائلة ستختلف االستجابة من 
شخص ألخر، تلك االستجابة ودرجتها وممن ستصدر 

ستشكل فارقاً ملريضة رسطان الثدي. 
األم واألب واإلخوة بطبيعة العاقة بينهم وبني املصابة 
برسطان الثدي قد تكون عاقتهم بها أقل حساسية 

وأكثر حناناً 
الزوج دعمه لزوجته املصابة بالرسطان يعني الكثر  
فهو ال يتأثر فقط بمشاهدتها متعبة أو منهكة من 
تأثر  من  نعرفه  ملا   ، معها  بذلك  يشعر  بل  العاج، 
الرسطان وخاصة رسطان الثدي عى الحياة الزوجية 

وما قد يخلفه أحيانا من عدم إنجاب
وبخاصة  حولها  بمن  لاهتمام  املرأة  حاجة  األوالد: 
أطفالها قد يجعلها أكثر قوة ومقاومة للمرض والتعب، 
واألبناء أكثر األشخاص الذين يدفعونها ملثل هذه املقاومة

رسطان الثدي، قد يحدث خلا يف خصوبة املرأة، إن لم 
تكن أماً وحرمت من اإلنجاب بعد الرسطان سيكون 
ذلك بمثابة موت أخر لها، وما سيهون عليها ذلك هو 

دعم رشيكها
دعم األرسة األكرب يكمن يف مساعدة املريضة ودفعها 
للحديث عما يقلقها والتعبر عن مخاوفها وتمكينها 
من إخراج مشاعرها وعدم كبتها أو منعها من الحزن.

أكرب دعم أرسي قد تتلقاه مريضة رسطان الثدي هو 
فهم عائلتها لطبيعة مرضها، حيث يساعدها ذلك كثرا 
حني ترى عائلتها تهتم بمعرفة مرضها والقراءة عنه 
وسؤال أطبائها ومرافقتها يف عاجها واالستفسار عن 

كل يشء يخص مرضها.
خال فرات العاج قد تصاب املرأة بالفتور وعدم الرغبة 
يف إكمال العاج لكن وجود العائلة الداعمة سيساعدها 

كثرا عى االستمرار وعدم التوقف أو االنهيار
يشدد الكثر من استشاريي العاقات الزوجية واألرسية 
عى رضورة تقبل الزوج واحرامه للتغرات التي تطرأ 
عى املريضة برسطان الثدي، ال سيما يف فرة العاج، 
وعليه مراعاة مشاعرها إذا لم تكن لديها رغبة جنسية، 

خاصة يف مرحلة العاج الكيميائي.

مقاالت
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 دور التوعية الصحية  يف تعزيز صحة مريضات 
سرطان الثدي

املجلة الطبية - نوال حسني
تعي�ش مريضة رسطان الث�دي معاناة 
كبرة ترافق فيها شكواها من األلم  مع 
جّهلها بماهية املرض وتنامي  شعورها 
بالخوف والريبة حوله، وما هي إمكانية 
الطبيعية   ش�فائها وعودته�ا لحياته�ا 
السابقة. لذلك تتجى أهمية ودور الوعي 
الصحي للمريضة وذويها يف التغلب عى 

املرض والحد من نتائجه السلبية.

أهم النصائح الصحية التي 
يجب أن تعلمها املريضة 

التي تعاين من  سرطان 
الثدي:

يجب عى املريض�ة مراجعة الطبيب • 
ف�وًرا عن�د الش�ك يف وج�ود كتلة أو 
تغي�ر غ�ر طبيعي يف الث�دي، وذلك 

لاطمئنان عى صحتها.
 رض�ا املري�ض بقضاء الل�ه وقدره • 

له دور فعال يف الش�فاء ب�إذن الله . 
كم�ا أن فهمها لآلثار الجانبية للعاج 
وكيفي�ه التعامل معه�ا و اإلدراك أن 
غالبيتها مؤقتة و أن نس�بة كبرة من 
املرىض  تشفى من هذا املرض يساعد 

عى الشفاء بإذن الله .
إج�راء الفحوصات الطبي�ة الدورية • 

للكش�ف ع�ن رسط�ان الث�دي مثل 
فحص الثدي الرسي�ري عند الطبيب 
وتصوي�ر الث�دي باألش�عة الس�ينية 

واملاموغرام. 
ممارسة الرياضة املنتظمة طيلة أيام • 

األسبوع ملدة 30 دقيقة باليوم. 

عدم تناول أي أدوية  بغر استشارة • 
الطبي�ب )كالع�اج الهرمون�ي بع�د 

انقطاع الطمث(. 
املحافظة عى الوزن الصحي وتجنب • 

الدهون يف الطعام واإلكثار من تناول 
الفواكه والخرضوات، واتباع الربنامج 
الغذائ�ي امُل�وىص ب�ه م�ن اخصائي 

التغذية. 
م�ن امله�م املحافظ�ة ع�ى مواعي�د • 

الزيارة واملتابعة م�ع الطبيب وطرح 
أي تس�اؤل ح�ول امل�رض م�ن غر 

تحّفظ.
اليومي�ة •  الحي�اة  ضغ�وط  تجن�ب 

بممارس�ة الهواي�ات املحبب�ة وقراءة 
الق�رآن وأخذ قس�ط كاف من الراحة 

والنوم .  
 يجب أن تعلم املريضة بأنه ال يوجد • 

ط�ب بدي�ل خ�اص بع�اج رسطان 
الث�دي حت�ى اآلن ؛ ولكن قد يس�اعد 
الطب البدي�ل والتكمييل عى التعامل 

مع بعض اآلثار الجانبية للمرض.

الفحص الذاتي للثدي: 
يس�اعد الفح�ص الذات�ي للث�دي ع�ى 
التعرف عى امللم�س الطبيعي للصدر، 
واكتشاف أي ورم أو تغير غر طبيعي.
ه�ذا الفحص يس�تغرق دقائق معدودة  
م�ن وقتك وملرة واحدة كل ش�هر ، بعد 
انتهاء الدورة الش�هرية ب��3- 5 أيام، 
وذلك حتى يتس�نى ل�ك فحص الصدر 
بحرية وراح�ة أكثر ويكون الصدر غر 

محتقن. 
بالنس�بة للنس�اء اللواتي انقطع عنهن 
الطمث، يفض�ل عمل الفح�ص الذاتي 

للثدي يف اليوم نفسه من كل شهر. 
يف حالة اكتشاف وجود كتلة أو انكماش 
أو إف�رازات من الحلم�ة خال فحصك 
ال�دوري لثدييك، فإنه م�ن املهم للغاية 
أن تراجعي طبيبك فوًرا )إن أكثر الكتل 
املحسوس�ة أو اإلفرازات من الحلمة هي 
ذات طبيعة حميدة وليس�ت بالرضورة 
رسطانً�ا، ولك�ن طبيبك بخربت�ه قادر 
عى مساعدتك والوصول إىل التشخيص 

الصحيح(. 
الفحص الذاتي للثدي، ال يمنع رسطان 
الثدي ولكن قد يساعدك عى فهم أفضل 
للتغرات الطبيعي�ة التي تحدث لثدييك 

وتحدد أي عامات غر عادية. 

كيف تفحصني ثدييك 
بنفسك :

 مـا عليـك سـوى اتبـاع الخطوات 
هـذه  واحفظـي  التاليـة  السـهلة 

الخطوات لديك باستمرار:

عدد خاص
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كيف تفحصني ثدييك بنفسك

مقاالت
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املجلة الطبية -مريفت بارجاء
االختبارات واإلجراءات املستخدمة لتشخيص رسطان الثدي:

فحص الثدي السريري:  .١
 سوف يقوم طبيبك بفحصك والتحقق من كا الثديني والتأكد من وجود أي كتل أو 
عدمها أو أي تغيرات غر طبيعية وسوف يقوم بهذا الفحص يف وضعيات مختلفة 

للتأكد من سامتك.

2. املاموجرام: 
• ماهو املاموجرام؟ املاموجرام هو صورة من أشعة اكس )السينية( للثدي ويعترب 
أدق وسيلة للكشف املبكر عن رسطان الثدي للفئة العمرية من 40-65 عاماً .
• املاموجرام يستخدم لغرض التشخيص للمرض وللفحص املبكر أيضا.

• م�ن املعتاد أن تؤخذ صورتان لكل ثدي ولك�ن هذا يعتمد عى حجم 
وكثافة الثدي فبعض السيدات قد تحتاج ألكثر من صورة.

• أش�عة املاموجرام دقيقة جدا حيث يتمكن هذا النوع من األشعة 
م�ن تحديد وج�ود تغرات غ�ر طبيعي�ة يف أكثر م�ن 90% من 
الحاالت كما أنها لديها القدرة عى تشخيص األورام غر الحميدة 

حتى يف مراحلها األوىل وغر املحسوسة من الطبيب أحيانا.
• يف ه�ذا الفحص يتم الضغط عى الثدي باس�تخدام لوحني من 
الباس�تيك وه�ذا الفحص غر مؤل�م ولكنه غر مري�ح )ولكن 

بإمكانك إخبار فنية األشعة عند األلم(.

أنواع الفحوصات باملاموجرام:
فحص الثدي باملاموجرام:   .1

وه�و الفح�ص املبكر للثدي للنس�اء الات�ي ليس لديه�ن أي أعراض أو 
تغرات ملحوظة والهدف منه الكش�ف عن الرسطان أو أي كتل حميدة مبكرا 

فيكون عاجه أسهل ودون فقد الثدي ال قدر الله.

التشخيص باستخدام املاموجرام:  .2
وهو فحص يس�تخدم لتش�خيص التغرات الحاصلة يف الثدي أو الكتل أو إذا كان 
هناك ألم أو مظهر مختلف يف الجلد أو سماكة يف الحلمة أو خروج إفرازات منها 

وكما يستخدم لتقييم نتائج فحوصات املاموجرام.

مأمونية الجهاز:
يعت�رب جه�از املاموجرام آمناً فكمية األش�عة املس�تعملة أثناء الفح�ص قليلة جدا 

فحوصات وتشخيص 
سرطان الثدي

عدد خاص
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وليس لها أي مضار تذكر فهي أقل رضرا من األشعة التي 
نتعرض له�ا يوميا وتأخ�ذ عملية التصوي�ر من 20-15 

دقيقة.

من هن النساء الالتي يجب عليهن الفحص:
• املرأة فوق س�ن األربعني يستحسن أن تفحص باملاموجرام 

مرة كل سنتني.
• املرأة فوق الخمسني يفرض أن تفحص مرة كل سنة.

• يستثنى من ذلك:
- النس�اء دون سن 40 سنة ولهن تاريخ مريض يف العائلة 

أو سبق أن أصبن من قبل.
- امل�رأة الحام�ل أو املرضع والتي تنص�ح بعدم التعرض 

لهذه األشعة إال للرضورة القصوى.

االستعداد للفحص:
يفض�ل أن يكون موعد املاموجرام بعد أس�بوع من انتهاء   .1
الدورة الش�هرية ألن الضغط عى الثدي قد يضايقك قليا 
قب�ل ال�دورة أو أثنائها والختاف س�ماكة الث�دي يف هذه 

الفرة.
أخربي طبيبك إذا كان هناك احتمال حمل.  .2

ارتدي مابس يسهل خلعها ويفضل أن تكون من قطعتني  .3
ال تستخدمي مزيات العرق أو بودرة ألتلك أو مستحرضات   .4
التجميل تحت اإلبط أو عى الثديني ألنها تؤثر عى حساسية 

األشعة.
إذا كن�ت ق�د قمت بعم�ل الفحص مس�بقا أحرضي معك   .5

األشعة السابقة
إذا كن�ت قد قم�ت بعملية تجمي�ل للثدي أخ�ربي طبيبك   .6

مسبقا.

النتيجة:
• قد يطلب منك االنتظار قليا للتأكد من وضوح الصورة

• ال تقلقي إذا أظهرت األشعة نتائج غر طبيعية فهذا ال يعني 
أنك مصابة بالرسطان فقد تكون هناك أورام حميدة.

من فحوصات سرطان الثدي:

الفحص باملوجات فوق الصوتية:   -
يعت�رب هذا الفح�ص دقيقاً يف إنتاج ص�ور عميقة جدا للثدي 
وي�ويص به الطبيب لتش�خيص م�ا إذا كان التغ�ر يف الثدي 
ورما به سائل )أكياس( أو كتلة صلبة والتي قد تكون حميدة 
أو رسطاني�ة. فيحدد ه�ذا النوع من الفحص حجم وش�كل 

والنسيج وكثافة الورم.

يطلب هذا النوع من الفحص عادة للنساء صغار السن حيث 
يكون الثدي يف هذه السن أكثر كثافة من النساء األكرب سنا.

كم�ا ينصح أيضا بعمله للم�رأة الحامل عند ماحظة تغرات 
يف الثدي لديها.

-  الخزعة:
ه�و أخ�ذ عين�ة صغ�رة من 

األنسجة لفحصها يف املخترب 
وه�ي الطريق�ة املثالي�ة 
نهائية  للتأك�د بص�ورة 
م�ن اإلصاب�ة أو عدمها 
من خال معرفة نوعية 

أنسجة الكتلة.

• متى يطلبها الطبيب؟
- ي�وىص به�ا الطبيب إذا 

ظه�رت نتائ�ج املاموجرام 
واشتبه الطبيب بالنتائج.

- إذا أظهرت نتائج املوجات فوق الصوتية نتائج مشبوهة
- إذا كان�ت هن�اك تغ�رات يف الحلمة أو تغ�ر يف الجلد أو 

إفرازات دموية
- إذا ش�عر املريض أو الطبيب بكتلة يشتبه يف أنها رسطان 

ثدي.
• كيف أستعد لالختبار:

- اخربي الطبيب إذا كان لديك حساسية من أي يش. 
- إذا كنت تستخدمني دواء األسربين أو األدوية املسيلة للدم 
فإذا كانت الخزعة س�تؤخذ عن طريق التصوير بالرنني 
املغناطييس )MRI( فأخرب طبيب�ك إذا كان لديك جهاز 
تنظي�م القلب أو أي جهاز إلكروني مزروع يف الجس�م 
وإذا كنت حاما فالتصوير بالرنني املغناطييس ال ينصح 

به يف ظل هذه الظروف.
- قد يس�اعدك لبس حمالة الصدر بع�د عمل هذا الفحص 
حي�ث أن الفريق الطبي قد يعطي�ك كمادة ثلج لتخفف 

من األلم وسوف تساعدك حمالة الصدر لتثبيتها.

3. الفحص بالرنني املغناطيسي:
يس�تخدم جهاز الرنني املغناطييس لتصوير املناطق الداخلية 
للثدي وقب�ل التصوير بالرن�ني املغناطي�يس تتلقى املريضة 

حقنة صبغة.
وه�ذا النوع من االختبار يطلب بع�د خزعة الثدي وقد يطلب 
قبله ليوضح مدى انتشار الرسطان ومعرفة إذا كان قد وصل 

إىل منطقة الثدي األخر.
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املجلة الطبية - ميعاد عبد الرزاق

قد يصعب اكتش�اف رسط�ان الثدي يف امل�رأة الحامل يف مرحلة 
مبكرة، وهو ما يجعل انتش�ار الرسطان للعقد الليمفاوية ممكناً، 
ويرجع سبب الصعوبة يف اكتشافه إىل تغر طبيعة الثدي أثناء فرة 

الحمل.

تشخيص سرطان الثدي يف احلوامل
1. الخزعة: يس�تخدم الطبيب عادة أدوية لتخدير موضع الخزعة، 

هذه األدوية قد تشكل تأثراً بسيطاً عى الجنني.

2. األش�عة ف�وق الصوتي�ة والتصوير بالرن�ني املغناطييس: ال 
تسبب تأثراً سلبياً عى  الجنني وتعترب آمنة، "بعض الصبغات 
املس�تخدمة يف التصوي�ر بالرنني املغناطي�يس خطرة عى 

الجنني".

3. أش�عة أك�س للص�در ق�د تس�تخدم أحيانا 
للمس�اعدة يف اتخ�اذ ق�رار املعالج�ة، لك�ن 
األش�عة بكمية قليلة، ويحرص عى حماية 

البطن وتغطيته.

خــالل  الثــدي  ســرطان  عــالج 
احلمل 

يعتم�د ن�وع الع�اج ووقته ع�ى عدة 
عوامل من أهمها: 

1. حجم الورم.

2.  مكان الورم.

3. انتشار الرسطان.

4. مرحلة الحمل.

5. ما تفضله املرأة الحامل.

ال يختلف عاج املرأة الحامل عن غر الحامل، فالهدف 
دائما التحكم بالرسطان من حيث ابتدأ، والحرص عى 

ال��ح�م��ل
وسرطان الثدي

عدد خاص
عن رسطان الثدي
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عدم انتش�اره، لكن حماي�ة الجنني هي 
الت�ي تجعل األمر أكث�ر تعقيدا يف حالة 

املرأة الحامل .

لذلك ق�د يطلب من امل�رأة إنهاء الحمل 
يف حال احتاجت للع�اج الكيميائي، أو 

اإلشعاعي، أو الهرموني.

 اجلراحة:
تعترب الجراحة أول عاج ممكن حتى   .1
للحام�ل، إما بإزالة ال�ورم، أو الثدي 
كاما و/أو إزالة العقد اللمفاوية، وال 
نن�ىس أن التخدير ق�د يعرض الطفل 
لبع�ض املخاط�ر ل�ذا يعم�ل فري�ق 
متكام�ل م�ن األطباء لتقري�ر الوقت 
املناس�ب لعملية االس�تئصال يف حال 

رفض األم إجهاض الجنني.

اس�تئصال الث�دي كاما ق�د يكون   .2
الحل األول يف بدايات مراحل الرسطان 
وإزال�ة العق�د اللمفاوية مهم يف حال 
اش�تباه األطب�اء بوص�ول الرسطان 

إليها .

يعتمد العاج ع�ى مرحلة الرسطان   .3
فقد تحتاج الحام�ل بعد الجراحة إىل 
الكيميائي و/أو اإلش�عاعي  الع�اج 
و/أو الهرمون�ي وذل�ك ملن�ع ع�ودة 

الرسطان.

الحامل التي تجري عملية الستئصال   .4
للع�اج  ال�ورم غالب�ا  م�ا تحت�اج 
اإلش�عاعي لتقلي�ل فرص�ة رج�وع 
الرسط�ان، لكن العاج اإلش�عاعي ال 
يس�تخدم للحام�ل ويفض�ل تأخره 

لحني والدة الجنني .

 العالج الكيميائي:
الكيميائ�ي يف  الع�اج  ال يس�تخدم   .1
الشهور الثاثة األوىل من الحمل، بينما 
م�ن املمكن اس�تخدامها من الش�هر 
الراب�ع وحتى الش�هور األخ�رة من 
الحمل ويتم إيقاف العاج الكيميائي 

قبل أسابيع من موعد الوالدة.

يف ح�ال اكتش�اف رسط�ان الث�دي   .2
يف األس�ابيع األخرة م�ن الحمل فإن 
العاج الكيميائي ال يس�تخدم إال بعد 
والدتها للجن�ني، ألن هذا العاج يؤثر 
ع�ى دم األم، وقد يس�بب لها النزيف 
ويزيد م�ن فرص اإلصاب�ة بالعدوى 

خال الوالدة.

 العالج اإلشعاعي:
العاج اإلشعاعي ال يستخدم طوال فرة 

الحمل ألنه يرض بالجنني وقد يسبب

إجهاض الجنني  .1

صعوبة الوالدة  .2

تباطؤ نمو الجنني  .3

الجن�ني  إصاب�ة  خط�ر  ارتف�اع   .4
بالرسطان يف مرحلة الطفولة

لذا فالحامل املصابة برسطان الثدي قد 
تلجأ إىل عملية استئصال الثدي وتؤجل 

العاج اإلشعاعي ملا بعد الوالدة

العالج الهرموين:
مث�ل  الهرمون�ي  الع�اج  يس�تخدم 
“التاموكسفني” يف املراحل املتقدمة من 
الرسطان، ويستخدم كذلك بعد عمليات 
اس�تئصال الرسطان، وال يعرف تأثره 
عى الجنني، لكن بعض التقارير تش�ر 

إىل أنه يسبب ما ييل :

إجهاض الجنني  .1

موت الجنني  .2

عيوب يف الوجه والرأس للجنني  .3

خلل يف األعضاء التناسلية للجنني  .4

لذا يفض�ل تأخر الع�اج الهرموني ملا 
بعد الوالدة.

اإلرضاع خالل عالج السرطان
1.  بع�د الوالدة يف ح�ال اضطرت املرأة 
لعاج الرسطان عليها إيقاف اإلرضاع ، 
فبعض العاجات الكيميائية واإلشعاعية 

قد تصل إىل حليب األم ومن ثم تصل إىل 
الطفل.

عملي�ة  إلج�راء  التخطي�ط  ت�م  إذا   .2
استئصال ، فإن إيقاف اإلرضاع يساعد 

عى:

- من�ع تدفق الدم إىل الث�دي  مما يقلل 
من حجم الثدي، 

- تقلي�ل خط�ر التع�رض ألي ع�دوى 
خال العملية ، 

- منع تجمع الحليب يف منطقة العملية

الحمل بعد العاج من رسطان الثدي:

بع�ض عاجات رسط�ان الثدي مثل   .1
العاج�ات الكيميائي�ة ق�د تؤثر عى 
خصوبة املرأة، بعضه�ا قد تؤثر عى 
املباي�ض وتتلفها مما قد يمنع الحمل 

يف املستقبل أو يؤخره

أثبتت بع�ض الدراس�ات أن الحمل   .2
ال يس�بب عودة الرسطان خاصة بعد 

العاج الناجع لرسطان الثدي. 

ع�ى امل�رأة الت�ي ش�فيت لتوها من   .3
رسطان الث�دي أن تنتظ�ر عى األقل 
س�نتني أو أكثر قب�ل محاولة الحمل، 
هرم�ون  ارتف�اع  أن  املعل�وم  فم�ن 
االس�روجني ق�د يحفز نم�و الخايا 

الرسطانية.

الع�اج  اس�تخدمت  الت�ي  امل�رأة   .4
مث�ل  الرسط�ان  لع�اج  الهرمون�ي 
"التاموكس�فني" عليه�ا قب�ل الحمل 
مراجعة طبيبها، فهذا الدواء قد يؤثر 

عى نمو الجنني.

اإلصاب�ة برسط�ان الث�دي ال تعني   .5
بالرضورة أن الطفل س�يكون عرضة 

لإلصابة بالرسطان.

املرأة التي أجرت عملية الس�تئصال   .6
الع�اج  اس�تخدمت  أو  الرسط�ان 
اإلشعاعي قد تتعرض لبعض املشاكل 

يف اإلرضاع مثل : 

- قلة الحليب.

- حدوث ألم خال اإلرضاع.
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سرطان الثدي بني احلاضر واملستقبل

د/ أم اخلري عبد اهلل أبو اخلري

استشارية أورام ورئيسة قسم رسطان الكبار يف مدينة 

امللك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني.

يعترب رسطان الثدي من أهم املشاكل الصحية التي تواجه 
املرأة والقطاع الصحي يف كل املجتمعات. وذلك نتيجة لشيوع 
هذا املرض وارتفاع التكلفة املطلوبة للحد من تأثره عى حياة 

املرىض يف مجاالت الوقاية والعاج الازم لذلك.

أنواع  أكثر  من  الثدي  رسطان  فإن  العالم  مستوى  وعى 
الرسطان شيوعاً عند املرأة. ويبلغ معدل اإلصابة به حوايل 

النساء.  عند  اإلصابات  مجمل  من   %22،9
يقارب  ما  وفاة  يف  املرض  هذا  ويتسبب 
450،000)أربعمائة وخمسني ألف امرأة( 
سنوياً وهذا ما يجعل منه عدواً رشساً للمرأة 
يحصد هذا العدد الكبر من األرواح كل عام.

تختلف معدالت اإلصابة السنوية يف مناطق 
لكل  حالة   123 إىل  تصل  فبينما  العالم 
100،000 امرأة يف بريطانيا مثاً، تبلغ هذه 

اإلصابة 88،9 يف الواليات املتحدة األمريكية.

 بلغ عدد اإلصابات بهذا املرض يف اململكة يف آخر 
إحصائية لعام 2007م تم نرها من السجل 
الوطني لألورام 1239إصابة والتي تشكل نسبة 
النساء  26% من مجمل إصابات األورام عند 
بمعدل حدوث بلغ 21،6% لكل 100،000امرأة. 
وقد تفاوت هذا املعدل يف مناطق اململكة املختلفة 
يف  كان  الرقية  املنطقة  يف   30،8 بلغ  فبينما 

القصيم بمعدل 16،7 لكل 100،000امرأة.

ازدياد  وعى الرغم من أنه ياحظ عاملياً ومحلياً 
طفيف يف عدد حاالت اإلصابة فإنه يعود إىل التغير 
املاحظ يف النمط املعييش للناس من تأخر للزواج، 
والحمل، والعادات الغذائية وأيضاً إىل التحسن يف 

تسجيل هذه اإلصابات يف الدوائر املتخصصة.

يبلغ معدل عمر السيدات املصابات برسطان الثدي 
يف اململكة 47عاماً مقارنة ب� 61 عاماً يف الواليات 
املتحدة األمريكية مثاً وهو ما يطرح أسئلة كثرة عن 
طبيعة هذا املرض الذي يهاجم السيدات يف عمر مبكر 

نسبياً يف اململكة ويستدعي وجود كثر من األبحاث التي ترح 
هذه الظاهرة والتي قد تعود إىل عدة أسباب من أهمها هو أن 
املجتمع يف اململكة هو نسبياً مجتمع شاب حيث يحتل من هم 
أقل من 50 سنة أكثر من 90% من الهرم السكاني. واألسباب 
األخرى قد تعود إىل كون املرض مختلفاً بركيبته الجينية عن 
مناطق أخرى من العالم وهذا ما يتم بحثه ومراقبته حالياً.   

بلغ معدل السيدات اللواتي أصبن بهذا املرض وبقني عى قيد 
الحياة بعد اإلصابة ب�5 سنوات حوايل 67،9% يف الفرة مابني 
2000 و2004م وهي نسبياً  أقل مما هو مسجل يف باد العالم 
املتقدمة. فمثاً يف اسراليا 87% ويف بعض باد 
شمال أوروبا يزيد عى 92% وهذا يعود بشكل 
أسايس إىل عدم الكشف املبكر يف بادنا ولهذا 
و حسب اإلحصائية األخرة للسجل الوطني 
لألورام فقد كانت نسبة األورام التي اُكتشفت 
مبكراً 13،7% فقط بينما بلغت نسبة االنتشار 
املوضعي والبعيد مايزيد عن 54%. وهذا يعطي 
أهمية كبرة لربامج التوعية الصحية وبرامج 
املسح والكشف املبكر والتي بدأت تنتر يف 
اململكة عن طريق الندوات املتخصصة املتعددة 
والجمعيات املهتمة بهذه األمور مثل جمعية 
زهرة والجمعية الوطنية لألورام والتي تنسق 
وزارة  يف  املختصة  الجهات  مع  جهودها 

الصحة يف هذا املجال.

التنبيه إىل أهمية نر ثقافة  وهنا البد من 
طريق  عن  السيدات  بني  املبكر  الكشف 
الذاتي للسيدات فوق  آلية الفحص  رشح 
سن الثاثني سنة وال مانع أن يكون ذلك 
جزءاً من التعليم والثقافة الجامعية مثاً 
املسح  إجراء  أهمية  ورشح  وتشجيع 
الشعاعي عن طريق املاموغرام لكل سيدة 
بلغت من العمر 40 عاماً بشكل دوري كل 
سنة أو سنتني عى األكثر وتهيئة املراكز 
الصحية واالجتماعية املختلفة عى أمل 
الوصول إىل نسبة عالية من االكتشاف 
املبكر الذي يجعل نسبة الشفاء عالية 

بإذن الله.  
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الدعم النفسي 
واالجتماعي
لمرضى سرطان الثدي

عدد خاص
عن رسطان الثدي
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املجلة الطبية -   بدور الدهامي

يعترب خ�رب اإلصاب�ة برسط�ان الثدي 
ش�كاً من أش�كال األزمة الكربى التي 
تلم باملريض�ة ويكون أث�ره يف البداية 
شبيها باألثر الذي تركه الصدمة حيث 

تمر املريضة بعدة أطوار منها: 

اإلنكار وعدم التصديق.    •

االنفعال الشديد والحرسة والحداد.  •

القل�ق والخوف فتمتد املش�اعر هنا   •
من التوتر واالنفعال لتصل إىل أقى 

درجات الفزع.

الح�زن ويبدأ م�ن مش�اعر الحرسة   •
والضيق ليصل إىل مستوى االكتئاب 

الكامل.

الغضب وقد يكون الغضب موجهاً ضد   •
الذات أو اآلخرين أو الظروف.

التقب�ل حيث تتح�ول املش�اعر من   •
العمومي�ات إىل املس�ائل العملية من 

حيث البحث عن العاج. 

التعاي�ش والتكي�ف وه�و أن تعي�د   •
املريض�ة رس�م حياتها  م�ع مراعاة 
التغرات الحاصل�ة عى نمط حياتها 

بعد اإلصابة باملرض.

 

هناك نوعان من التكيف :
- اإليجابي بمعنى القدرة عى املواجهة 
والتصدي للبحث عن الحلول والبدائل

� السلبي بمعنى الهرب

تعتمد قـدرة املريضة عـىل التكيف 
إيجابا أو سلبا عىل عدة عوامل:

تتعل�ق  املريض�ة  � عوام�ل داخ�ل 
بشخصيتها وتكوينها الجيني والبيئي 

� عوامل متعلق�ة بإمكانياته�ا املادية 

ومسؤولياتها.

� عوامل متعلقة بش�بكتها االجتماعية 
فم�ن لديه�ا مجموع�ة م�ن األه�ل 
واألصدقاء يقفون معه�ا ويتحملون 
الهموم وأداء املسؤوليات ليست كمن 
تضط�ر إىل مواجهة املرض بمفردها 

وتتحمل املسؤوليات لوحدها.    

       

منشأ املشاكل النفسية 
لسرطان الثدي:

قد تنشأ املشاكل كمضاعفات لأللم. 

قد تكون املش�اكل النفس�ية ناتجة من 
مضاعفات العاج.

ق�د تك�ون املضاعف�ات النفس�ية عن 
التدهور العام للصحة.

النفس�ية  املضاعف�ات  تنج�م  ق�د 
ع�ن اضط�راب الوض�ع االجتماع�ي 

واالقتصادي.

القلق حول مصر العائلة .

ردود فعل العائلة عى املرض.

الخوف من املجهول. 

االضطرابات النفسية 
املصاحبة لسرطان الثدي :

1- اضطرابات التكيف. 

2- اضطرابات املزاج.

3- اضطراب الهذيان.

4- اضطراب القلق.

5- الخرف.

6- إساءة استعمال األدوية. 

العوامل التي تزيد من إمكانية 
االضطراب النفسي:

وجود تاريخ شخيص أو عائيل للمرض   •
النفيس.

العزلة االجتماعية.  •

عدم الرضا عن العاج.  •

التكيف السلبي.   •

أن يحد املرض من النشاط والفاعلية.  •

أن يؤدي املرض إىل تشوه أو استئصال   •
الثدي.

فاملصاب�ة  امل�ريض   االكتئ�اب   •
برسطان الث�دي عرض�ة  لإلصاب�ة 
باالكتئاب أكث�ر بأربعة  أضعاف من 

السيدة غر املصابة.

املصابة برسطان الثدي ينتابها الشعور   •
بالخوف حيث يطاردها هذا الشعور 
بني حني وآخر ألنها ترقب املجهول يف 
كل وقت خاصة إذا وصل بها املرض 

إىل مراحل متأخرة.

أغلبية النس�اء ينزعجن م�ن كونهن   •
مصاب�ات برسطان الث�دي ويفضلن 
االنطواء واالنعزال عمن حولهن وعدم 
التحدث م�ع األش�خاص املقربني يف 
العائل�ة األم�ر الذي يس�هم يف تأخر 

العاج وتدهور الحالة.

رسط�ان الث�دي م�ن أكث�ر أن�واع   •
الرسطانات الذي تش�عر املصابة به 
بالنقص م�ن الجانب األنثوي خاصة 
عندما يتطلب العاج أن تفقد املريضة 
أح�د ثدييه�ا  حيث يتس�بب ذلك يف 
فقدان الثقة بالنفس وفقدان اإلحساس 

بالذات أيضا.

تحديات يضطر املريض إىل مواجهتها 
والتعامل معها :
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الحف�اظ ع�ى النش�اط والفاعلي�ة   •
واالستقالية.       

التكيف مع مضاعفات العاج وأعراضه   •
الجانبية.

تقبل املرض واالحتفاظ بنظرة ايجابية.  •

فهم املعلومات الطبية.   •

التحكم والسيطرة عى املشاعر .  •

إيجاد الدعم.  •

التعامل مع القلق والتوتر.    •

مستويات القلق والتوتر :
املرحلة األوىل مرحلة التش�خيص  ويف 
هذه املرحلة تقع الصدمة األوىل ويصل 
التوت�ر إىل درجات عالية ق�د تصل إىل 

مستوى نوبات الفزع. 

املرحلة الثانية: وهي مرحلة تأتي بعد 
هدوء ثورة القلق يف مرحلة التشخيص 

وبداية التقبل.

املرحلـة الثالثة: عودة امل�رض وهذه 
تش�كل تجربة قاس�ية وبالذات كونها 
تأتي بعد فرة من االستقرار والطمأنينة.

املرحلة الرابعة: حني يقال للمريضة انه 
ليس هناك اس�تجابة وإننا مضطرون 
للتحول إىل العاج التلطيفي وهي أقىس 
املراحل ع�ى اإلطاق حي�ث اليأس من 

الشفاء.

 التدخل النفسي واالجتماعي :
يهدف التدخل النف�يس واالجتماعي إىل 

تحقيق عدة أهداف :

1- تقوية ال�وازع الديني لدى املريضة 
وإيمانه�ا بالله عز وج�ل وأن الله عى 
كل يشء قدير وذلك من خال جلسات 

التوعية الدينية وإقامة محارضات تهدف 
إىل تقوية عاقة املريضة بربها وتفعيلها 
مع ذكر قص�ص واقعي�ة توضح دور 
قوة اإليمان وثقة اإلنسان بربه والصرب 
يف تحقيق املعجزات وحصول الش�فاء 
التام بإذن الل�ه فكلما كان االتكال عى 
الله كبراً كلما قلت درجة توتر املريضة 
وتمكنت من التغلب عى مشاعر الخوف 
والقلق والوس�اوس التي تس�يطر عى 
ذهنها بدرجة كبرة فإذا تساند العاج 
الديني مع أس�اليب العاج األخرى قام 
بدوره يف الحد من زيادة اليأس يف نفس 
املريض�ة ويس�اعدها يف إتم�ام مرحلة 
العاج ..فبعض السيدات عند معرفتها 
بامل�رض تقوم باللجوء إىل املش�عوذين 
والدجالني الذين الهم لهم إال استنزاف 
املال منها دون أي جدوى وإهمال دور 
الطبيب مما يتس�بب يف تدهور حالتها 

الصحية.

2- تحس�ني نوعي�ة حي�اة امل�رىض 
وأيضا تحسني النتيجة العامة للعاج.

3- إبعاد املريضة ع�ن بعض العادات 
السلبية واملسببة للمرض مثل التدخني.

4- مس�اعدة املريضة عى التكيف مع 
الظروف الجديدة وكذلك مساعدتها عى 
تج�اوز العوائق التي تنش�أ مع املرض  
فإصابة املريضة برسطان الثدي ال يعني 
أن تتحول حياتها إىل سلسلة من األزمات 
وإنما يجب مساعدتها عى تحسني نوعية 

حياتها بكافة جوانبها.

5- تزويد املريض�ة باملعلومات الكافية 
والتي تساعدها عى التعامل مع مراحل 

املرض املختلفة.

6- اعطاؤها املعلومات املهمة عن رسطان 
 الثدي وللعائلة املحيطة بها من قبل األطباء

واألش�خاص املؤهلني وذلك لبناء الثقة 
بني الطبيب واملريضة.

7- زيادة التوعية الصحية عن رسطان 
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الث�دي يف العائلة و مس�اهمة األرسة يف 
التقّرب من املريضة وإش�عارها بأنهم 

معها ومتابعة كل ما يتعلق بمرضها.

8- إن دور األرسة واملجتمع يف مواجهة 
هذا املرض والحد من آثاره النفسية عى 
املريضة يف غاية األهمية فإصابة األم أو 
الزوجة أو إحدى األخوات برسطان الثدي 
له أكرب األث�ر يف التأثر عى األرسة كلها 
فمن الرضوري االهتمام بالدعم النفيس 
ملريضة رسطان الثدي من قبل الجهات 

املختصة واألفراد املحيطني بها. 

9- ألش�ك أن اهتمام الرجل ومشاركته 
الوجدانية للزوجة املصابة واحتواؤه لها 
يرفع من معنوياتها ويزيد من حماسها 
ودوافعها يف التغلب عى املرض ، فللرجل 
دور يف مس�اعدة املريضة عى الش�فاء 
الت�ام من خ�ال توفر الدع�م النفيس 
لها والوس�ائل املدعمة عى العاج مثل 

اصطحابها إىل املراكز العاجية الستشارة 
الطبي�ب أو الحص�ول عى الجلس�ات 
العاجي�ة املخصص�ة له�ا يف املواعيد 

املحددة.

10- اإلصاب�ة برسط�ان الث�دي تمثل 
عامل قل�ق وتوتر ل�كل أف�راد العائلة 
وخصوصاً األطف�ال األمر ال�ذي يدفع 
عدداً كبراً من األمهات إىل عدم مشاركة 
أرستها يف مشاعرها وأملها تجاه املرض 
ويفضلن ع�دم التحدث ع�ن مرضهن 
واالكتفاء بالصمت والعزلة عن اآلخرين 
فمن الواجب تشجيع املريضة عى كرس 
حاج�ز الصمت والتحدث م�ع أطفالها 
وعائلته�ا حول انطباعاته�ا ومخاوفها 
تجاه املرض، وأيضا التحدث إىل أطفالها 
عن طبيعة مرضه�ا وكيفية عاجه مما 
يجعل األطفال أداة محفزة إلتمام العاج، 
فعندما ي�درك األطف�ال أن والدتهم يف 
خطر س�يحاولون بقدر اس�تطاعتهم 

تش�جيعها عى تجاوز أزمتها والتمسك 
بالحياة م�ن أجله�م ، فلألطفال أهمية 
كبرة يف بعث الس�عادة واألمل يف نفس 
األم املصابة برسطان الثدي وبناء عليه 
يوىص املختصون برضورة بقاء أطفال 
املريضة معها أطول فرة ممكنة للتحدث 
أو اللعب معهم األمر الذي يخفف عنها 
صدمة اإلصابة باملرض ويس�اعدها أن 

تخطو خطوات ايجابية نحو الشفاء.

11- ي�رى األطب�اء أن إتب�اع طريق�ة 
التحفيز مع املريضة تس�اعد عى إتمام 
العاج ورسعة الش�فاء وذلك من خال 
معرفة األشخاص املقربني إليها والتحدث 
إليهم يف سبيل استخدام تأثرهم االيجابي 
ع�ى املصاب�ة وتحفيزها ع�ى مواصلة 

العاج وتحمل عناء جلسات العاج.

12- إيجاد أنشطة جديدة داخل محيط 
األرسة للتغلب عى أية مشاعر سلبية لدى 
املريضة تس�بب لها الوحدة واالنعزال، 
كتنظيم رحات خارج املنزل أو الذهاب 
إىل الندوات الصحية واالجتماعية والتي 
تزيد من درجة التوعية الصحية وتحفز 

عى إتمام العاج.

13- مراعاة الحالة النفس�ية واملعنوية 
ملريضة رسط�ان الث�دي خصوصاً من 
أف�راد عائلته�ا  فهناك ح�االت تتطلب 
العاج الكيميائي واإلشعاعي الذي من 
أثاره الجانبية س�قوط ش�عر الجس�م 
بالكامل األم�ر الذي يس�بب للمريضة 
الحرج م�ن مواجهة اآلخري�ن، فهناك 
العديد من األش�خاص يقوم�ون بنزع 
ش�عرهم بالكامل تضامناً مع مريضة 
رسطان الثدي مما يس�اهم يف تخفيف 

األلم النفيس لها. 

فقد أثبتت بعض الدراس�ات أن تحسن 
نفس�ية اإلنس�ان ترفع م�ن قدرته عى 
املقاوم�ة وأن تحس�ن الحالة النفس�ية 
يؤثر عى درجة الشفاء ويزيد من فرص 

العاج والشفاء.
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املجلة الطبية- عائشة دغريري 

1. تحتفل وزارة الصحة بتدشني الربنامج الوطني لفحص رسطان الثدي وتسعى 
الوزارة من خال هذا الربنامج إىل رفع وعي النساء بأهمية الفحص املبكر 

الكتشاف اإلصابات ومنع مضاعفات املرض.

2. يستهدف الربنامج الوطني السعودي لفحص رسطان الثدي 
للنساء  العمرية   الفئة  والذي تقوم وزارة الصحة بإطاقه 
يف  باالشراك  الوزارة  وتنصح  سنة   65-40 مابني 

الربنامج لوقايتهن .

3. إذا كنت سيدة تبلغني من العمر 35 سنه أو 
اقل وكانت لديك عوامل من املمكن أن تزيد 
كوجود  الثدي  برسطان  إصابتك  فرص 
حاالت  إصابة يف العائلة أو سبق إصابتك 
ضارة  إلشعاعات  تعرضت  أو  قبل  من 
للهرمونات  بديلة  أدوية  تتناولني  أو 
فننصحك باالشراك يف الربنامج الوطني 

لفحص رسطان الثدي للفائدة . 

4. الهدف الذي تسعى اليه وزارة الصحة 
لفحص  الوطني  الربنامج  تنفيذ  خال  من 
ارتفاع  معدالت  خفض  هو  الثدي  رسطان 
يف  واكتشافه  الثدي  برسطان  اإلصابة  حاالت 

مراحل مبكرة لتقليل املضاعفات والوفيات.

رسطان  لفحص  الوطني  الربنامج  أهداف  أهم  من   .5
النساء  لدى  الثدي  رسطان  أعراض  بأبرز  التوعية  الثدي 
وأهمية إجراء الفحص املبكر الكتشاف األورام يف وقت مناسب 

ومنع الوفيات واملضاعفات بإذن الله. 

لدى  انتشاراً  الرسطان  أنواع  أكثر  من  الثدي  رسطان  يعد   .6
الرسطان  حاالت  من   %22 يعادل  بما  وذلك  العالم  يف  النساء 

املكتشفة.

املكتشفة  الثدي  برسطان  اإلصابة  حاالت  انتشار  معدل  بلغ   .7
يف اململكة خال عام 2007 م ما يعادل 26% من الحاالت التي 
يتم تشخيصها كما تباينت معدالت انتشاره بني النساء يف مناطق 
األعى  النسبة  الرقية  املنطقة  سجلت  حيث  اململكة  من  مختلفة 

لإلصابة.

معلومات تهمك
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البحوث  الثدي وتمويل  التوعية برسطان  تساهم حمات   .8
يف تحسني تشخيص واكتشاف حاالت اإلصابة برسطان 
معدالت  خفض  وبالتايل  بنجاح  وعاجه  مبكراً  الثدي 

الوفيات الناتجة عن املرض.

يف  الثدي  برسطان  والوفيات  اإلصابة  معدل  انخفاض   .9
زيادة  ثم  الله  فضل  اىل  يعود  املاضية  األخرة  السنوات 
الوعي لدى النساء يف املجتمع بأهمية إجراء الفحوصات 

املبكرة باستمرار الكتشاف الخايا الرسطانية مبكراً.

املتابعة  نظام  اتباع  أن  عى  الباحثني  من  عدد  يجمع   .10
املشاكل  من  الله  بإذن  يقيها  للمرأة  الذاتية  والتوعية 
عوامل  بمعرفة  وذلك  الثدي  برسطان  املتعلقة  الصحية 
لثدييها  الطبيعي  الوضع  معرفة  لديها،  الخطورة 
وماحظة أي تغرات، املحافظة عى الفحوصات الدورية 

حسب التقدم بالعمر، وتحسني نمط الحياة . 

11. من الخطوات الهامة التي ينبغي عى املرأة الحفاظ عليها 
إجراء الفحص الذاتي شهرياً. خاصة بعد سن 20 سنة 

الكتشاف وجود أي  تغرات يف الثدي.

أي  اكتشاف  عى  للثدي  الذاتي  الفحص  إجراء  يساعد   .12
تغير أو تورم غر طبيعي يف الثدي مبكراً وبالتايل تلقي 
الرعاية الصحية يف وقت مناسب لذا يجب مراجعة الطبيب 
يف  التغرات  أو  التورمات  تلك  مثل  وجود  يف  الشك  عند 

شكل الثدي لاطمئنان.

13. لم تتوصل الدراسات حتى اآلن إىل تحديد سبب واضح 
نمو  عند  املرض  ينشأ  ولكن  الثدي  برسطان  لإلصابة 
من  أرسع  بشكل  وانقسامها  بشكل غر طبيعي  الخايا 

املعدل الطبيعي حيث تراكم مكونة الورم.

برسطان  اإلصابة  خطر  من  تزيد  التي  العوامل  من   .14
الثدي عوامل متغرة يمكن التحكم بها مثل زيادة الوزن، 
الطبيعية،  بالرضاعة  االهتمام  عدم  البدني،  النشاط 
استخدام  طويلة،  لفرات  الحمل  منع  حبوب  استخدام 

العاج الهرموني يف عمر مبكر.

15. هناك عوامل تزيد من خطر اإلصابة برسطان الثدي ال 
وجود  بالسن،  التقدم  منها  وتغيرها  بها  التحكم  يمكن 
للمرأة  سابقة  إصابة  حدوث  العائلة،  يف  إصابة  حاالت 
اإلنجاب  سن  تأخر  لإلشعاع،  التعرض  الثدي،  برسطان 
قبل  الشهرية مبكراً  الدورة  إىل ما بعد 35 سنة، وبداية 

سن 12 سنة.  

16. عند ماحظتك لوجود أي تورم أو سماكة يف الثدي أثناء 
إلجراء  الطبيب  بمراجعة  فعليك  الذاتي  الفحص  إجراء 
تورمات  وجود  عدم  من  والتأكد  الفحوصات  من  املزيد 

رسطانية ال سمح الله.

عند  طبية  استشارة  تستدعي  التي  العامات  من   .17
ماحظتها اثناء إجراء الفحص الذاتي للثدي ما ييل : 

- التورمات والكتل يف الثدي أو تحت اإلبط.

وجود  أو  الجلد  شكل  أو  ملمس  يف  التغر  أو  السماكة   -
تقرحات.

- التغر يف شكل حلمة الثدي.

- إفرازات غريبة من الحلمة تحتوي عى دم.

18. إن حاالت التورم يف الثدي خال الحمل أو الرضاعة قد 
يكون طبيعياً لغدد الحليب ولكن إذا استمر هذا التورم 
اإلهمال   وعدم  الطبيب  استشارة  إىل  املبادرة  املرأة  فعى 
فقد تكون تلك التورمات عامة عى وجود مشكلة صحية 
ال سمح الله تزيدها الهرمونات املرتفعة خال تلك الفرة.

ببطء  وينمو  الثدي  عى  يظهر  تورم  التنبه ألي  ينبغي   .19
ويسبب تقرحاً يف جلد الثدي خال فرة الحمل والرضاعة 

واستشارة الطبيب املتابع قبل أن يكرب الورم وينتر.

20. يعتقد الباحثون أن هناك 5% إىل 10% حاالت من رسطان 
الثدي ترجع لوجود طفرة جينية مرت بأجيال من أرسة 
وجني   BRCA1 جني  مثاً  الجينات  تلك  ومن  واحدة 
برسطان  اإلصابة  احتمال  من  تزيد  قد  والتي   BRCA2

الثدي واملبيض – ال قدر الله - .
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املجلة الطبية - فاطمة النابت

تكوين  الثدي: 
يتأل�ف الث�دي من أج�زاء ع�دة تحت 
الجلد منها غدد تفرز الحليب والدهون 
وأنسجة وعضات صغرة تربط الغدد 
ببعضه�ا البع�ض ويتك�ون ايضا من 
مجاري غ�دد الحلي�ب ،أوعي�ة دموية 
،ضلوع، الجلد والحلم�ة وغدد ملفاوية 
تقع بعضها يف محي�ط الثدي والبعض 
 lymph( اآلخر قد يكون داخ�ل الثدي
nodes intramammary.) وبعضها 
 internal(( داخ�ل القفص الص�دري

 mammary chain lymph nodes
وايضا توجد فوق الرقوة ولكن أكثرها 

يقع تحت اإلبط .

ماهو سرطان الثدي:
• بناء عيل املعلومات املسجلة بالسجل 
الوطني ل�ألورام يعتربرسط�ان الثدي 
من أكثر أنواع الرسطانات ش�يوعا بني 
النساء الس�عوديات حيث بلغت نسبته 
)26.0%(من أنواع الرسطانات األخرى 

يف عام 2007.

• ينتج الرسطان عن خلل يف الحامض 
الن�ووي للخلية الحي�ة وينتج عن ذلك 
تكاثر غر طبيعي وغر منتظم وعشوائي 
للخايا وتكون كتل�ة ورم تغزو محيط 
الث�دي وتس�تطيع اإلنتق�ال إىل الغدد 
الليمفاوية أو إىل أماكن أخرى يف الجسم.

· تسمى أنواع االورام الرسطانية بأسماء 
األماك�ن التي ظهرت فبها من الجس�م 
فيس�مى الرسطان الذي بدأ انتشاره يف 

نظرة ش�املة ع��������������ن سرطان الثدي

عدد خاص
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الثدي برسطان الثدي حتى ولو انترإىل 
أماك�ن أخ�رى كالكب�د أو العظ�ام أو 

الدماغ.

اخلبيثــة  االورام  بــني  الفــرق 
واحلميدة:

الورم الحميد :عبارة عن تجمع لخايا يف 
الجسم و تكون عادة داخل غشاء محدد 

وليس لديها القدرة عى اإلنتشار. 

أما الورم الخبيث )الرسطان( فهو تكاثر 
وإنقسام غر طبيعي للخايا مع القدرة 
عى اإلنتشار واالنتقال لألعضاء املجاورة 

وأجزاء أخرى من الجسم.

• إن الخايا السليمة تتوقف عن النمو 
بعد فرة محددة من حياتها أما الخايا 
الرسطانية فتستمر بالنمو عشوائيا ومن 

دون تنظيم.

• وقد تنتقل بعض الخايا الرسطانية  
إىل أعضاء أخرى يف الجسم عرب الدم أو 
الجهاز اللمفاوي مما يؤدي إىل تكوين 
ال�ورم الثان�وي وهذا االنتقال يس�مى 

باالنتشار أو النمو الثانوي للرسطان.

 
أنواع أورام الثدي اخلبيثة واألكرث 

إنتشارا:
1. الورم القنوي

 In situ ductal(الورم القنوي املوضعي
Carcinoma( وهو االس�م الذي يطلق 
عى رسطان الثدي حني ينشأ يف قنوات  

نظرة ش�املة ع��������������ن سرطان الثدي
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الحليب ويبقى داخلها والينتر.

 Invasive( ال�ورم القن�وي املنت�ر
 )ductal Carcinoma

• هذا الن�وع م�ن األورام يتكون من 
خايا ق�ادرة عى أن تك�ربيف كل الثدي 
وتستطيع أن تنتر خارجه من القنوات 

وأن  تغزو محيطها يف داخل الثدي.

• تس�تطيع ايضا االنتشار إىل أعضاء 
أخرى يف الجسم.

2. الورم الفيص

 In situ (ال�ورم الف�يص املوضع�ي
)lobular Carcinoma

• هذا النوع من األورام يتكون من خايا 
قادرة عى أن تكربيف كل الثدي وتستطيع 
أن تنت�ر خارجه م�ن الفصوص وأن 

تغزو محيطها يف داخل الثدي .

• تس�تطيع ايضا االنتشار إىل أعضاء 
أخرى يف الجسم.

 Invasive( ال�ورم الف�يص  الغ�ازي
)Lobular Carcinom

• هذا الن�وع م�ن االورام يتكون من 
خايا قادرة عى أن تك�رب يف كل الثدي 

وتس�تطيع أن تنت�ر خارج�ه م�ن 
الفصوص و وتغ�زو محيطها يف داخل 

الثدي.

• تس�تطيع ايضا االنتشار إىل أعضاء 
أخرى يف الجسم.

أسباب سرطان الثدي:
لي�س هن�اك س�بب حقيق�ي وواضح 
لرسطان الثدي، لك�ن األطباء يعرفون 
رسطان الثدي بأنه نمو الخايا بش�كل 
غر طبيع�ي، فتنقس�م الخايا برسعة 
أكثر مما تفعله الخايا السليمة، وتراكم 
الخايا غ�ر الطبيعية عى ش�كل ورم 
منت�رة )Metastasize( م�ن خال 
الثدي إىل الغ�دد الليمفاوي�ة أو أجزاء 

أخرى من الجسم.

لقد حدد الباحثون بعض العوامل التي 
يمكن أن تزي�د خطر اإلصابة برسطان 
الثدي، ولكن ما ت�زال العاقة بني هذه 
العوام�ل وم�رض رسط�ان الثدي غر 
مؤكدة، فنجد أن هناك مريضات لديهن 
عوام�ل خطر لتطوير رسط�ان الثدي، 
وهن�اك أخري�ات لديهن نف�س عوامل 

الخطر ولكن لم يصبن برسطان الثدي. 
لكن من املحتمل أن يكون السبب عبارة 
عن وج�ود عامل وراث�ي، باإلضافة إىل 

عوامل البيئة املحيطة.

عامل الوراثة:
يعتقد األطباء أن هناك نسبة تراوح من  
5% إىل 10% من رسطانات الثدي ترجع 
لطف�رة جينية مرت بأجي�ال من أرسة 
واحدة، فهناك عدد من الجينات املعيبة 
املوروثة التي أمك�ن تحديدها، ويمكن 
أن تزي�د احتمالي�ة اإلصاب�ة برسطان 
الثدي وأش�هر الجينات املكتشفة التي 
من املمكن أن تسبب رسطان الثدي جني 
BRCA1( 1( وجني 2 )BRCA2( حيث 

تزيد فرصة اإلصابة برسطان الثدي.

عوامل اخلطر:
• عوام�ل الخط�وره قد تزي�د خطر 
اإلصابة برسطان الثدي ولكنها ال تسبب 

هذا املرض

بعض عوامل الخط�ورة يمكن التحكم 
بها والبعض اآلخر ال يمكن التحكم به. 

عدد خاص
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وتشمل ما ييل:

عوامل الخطورة التي يمكن التحكم 
فيها:

• التعرض لإلشعاع: إذا تعرضت املرأة 
لإلشعاع، خاصة منطقة الصدر كما يف 
الكبار أو األطفال الصغار فإنها تكون 
أكثر عرضة لإلصابة برسطان الثدي يف 

وقت الحق. 

• اتباع نمط حياة غ�ر صحي كعدم 
ممارسة الرياضة والغذاء غر السليم.

• استخدام حبوب منع الحمل أو عاج 
العق�م الهرموني و منش�طات املبيض 
أو الهرمون البديل بعد انقطاع الدورة 

لفرات طويلة.

• السمنة: زيادة الوزن أو السمنة تزيد 
خطر اإلصابة برسطان الثدي.

• التدخني فالتدخني مس�بب لرسطان 
الثدي والرئة.

• تناول الكحول.

عوامـل خطـورة اليمكـن التحكم 
بها)عوامل مؤثرة(

• الجنس: فالنس�اء أكث�ر عرضة من 
الرجال لإلصابة برسطان الثدي. 

• تقدم العمر: خطر اإلصابة برسطان 
الثدي يزداد كلما تقدمت املرأة يف العمر. 

• التاري�خ املريض للش�خص املصاب 

برسط�ان الث�دي: إذا س�بق اإلصاب�ة 
برسطان الثدي فهذا يزيد خطر اإلصابة 

مرة أخرى يف الثدي اآلخر. 

• التاري�خ العائ�يل لإلصابة برسطان 
الث�دي إذا كان لديك أم أو أخت أو ابنة 
مصاب�ة برسط�ان الث�دي أو املبيض، 
فهناك فرصة أك�رب إلصابتك برسطان 
الثدي - ال قدر الله - ومع ذلك، فهناك 
أشخاص أصيبوا برسطان الثدي وليس 

لديهم تاريخ عائيل للمرض. 

• الوراثة: يمكن تمرير بعض طفرات 
الجينات التي تزيد خطر رسطان الثدي 
من اآلب�اء إىل األبناء، وأش�هر الطفرات 
الجينية التي لها عاقة برسطان الثدي 
BRCA2، ويمك�ن  BRCA1 و  جين�ا 
لهذه الجينات أن تزيد بشكل كبر خطر 
اإلصابة برسطان الث�دي وأنواع أخرى 

من الرسطان. 

• ال�دورة الش�هرية: بداي�ة ال�دورة 
الشهرية قبل سن 12 تزيد خطر اإلصابة 

برسطان الثدي. 

• انقطاع الطمث بعد سن 55: النساء 
اللواتي بدأ لديه�ن انقطاع الطمث بعد 
سن 55 سنة يكن أكثر عرضة لإلصابة 

برسطان الثدي. 

• تأخر اإلنجاب: يمكن للمرأة التي تلد 
بعد سن 35 سنة أن تزيد لديها مخاطر 

الـــعـــالمـــات واألعـــــراض 
لسرطان الثدي ما يلي:

- أي تورم أو سماكة يف الثدي.

- أي تورم تحت اإلبط.

- وجود تغير يف حجم أو شكل 
الجلد أو لون الثدي. 

- الشعور بوجود نتوء أو سمك 
يف الجلد. 

احمرار  أو  - وجود تشققات 
يف الجلد ويكون أشبه بقرشة 

الربتقالة يف امللمس. 

- افراز سائل من الحلمة غر 
طبيعي أو يحتوي عىل دم. 

الحلمة  شكل  يف  تغير   -
)مقلوبة أو غائرة(.

• عندما تظهر أي من العوارض 
ـــاله، ال تجب  ــورة أع ــذك امل
،بل  اإلنتظار  وال  الوسوسة 
يجب التوجه فورا إىل الطبيب 
االستشاري. يف بعض االحيان 
اإللتهاب  أو  التغر  يكون  قد 
من النوع الحميد كالتليف أو 
يف  ولكن  ميكروبي.  التهاب 
هذه  تكون  قد  أخرى  حاالت 
بداية  التغرات  أو  العوارض 
لنمو ورم رسطاني لذلك يجب 
التوجه اىل الطبيب بكل روية 
وبدون هلع، لكي يفحص املرأة 
ويرشدها ملا يجب أن تفعله من 
فحوصات إضافية لإلطمئنان 

أو العالج 

• يجب عىل كل امرأة أن تكون 
عىل معرفة واطالع ودراية بكل 
تغرات قد تحصل يف ثديها لكي 
تستشر الطبيب باكرا حتى 

تحافظ عىل صحتها .

مقاالت

املجلة الطبية  ١  95 

MAG no3 srtan.indd   95 7/31/12   2:59 PM



اإلصابة برسطان الثدي. 

· الع�اج: يح�دد الطبيب ن�وع العاج 
لرسطان الثدي حس�ب نوعه ومرحلته 
ما إذا كانت الخايا الرسطانية حساسة 
للهرمونات أم ال ومستوى صحة املريض 

العامة.

أنواع العالج :
• العاج الجراحي بغرض استئصال 

الورم. 

• الع�اج الكيميائ�ي، وه�ي أدوي�ة 
كيميائي�ة تعم�ل ع�ى قت�ل الخاي�ا 

الرسطانية. 

• العاج اإلش�عاعي باستخدام أشعة 
عالية الطاقة مثل أشعة اكس. 

• العاج الهرموني.

الطب البديل:

ال يوجد طب بديل خاص بعاج رسطان 
الثدي ولكن قد يس�اعد الط�ب البديل 
والتكمييل عى التعامل مع اآلثار الجانبية 

للمرض.

 الوقاية: 

• إجراء الفحوص�ات الطبية الدورية 
للكشف عن رسطان الثدي مثل فحص 
الثدي الرسيري وتصوير الثدي باألشعة 

السينية واملاموغرام. 

• الفحص الذاتي للثدي، الذي ال يمنع 
رسطان الثدي ولكن قد يساعد عى فهم 
أفضل للتغرات الطبيعية التي تطرأ عى 
الثديني وتحدد أي عامات غر عادية. 

• ممارسة الرياضة املنتظمة طيلة أيام 
األسبوع ملدة 30 دقيقة باليوم. 

• عدم تن�اول الع�اج الهرموني بعد 
انقطاع الطمث دون استشارة الطبيب. 

• املحافظة عى الوزن الصحي وتجنب 
الدهون يف الطعام. 

• تجن�ب ضغ�وط الحي�اة اليومي�ة 
بممارسة الهوايات املحببة وقراءة القرآن 

والتقرب إىل الله عز وجل .  

عدد خاص
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واجهت عفريتي.. وانتصرت
 

سحر الرمالوي – كاتبة صحفية – جريدة الرياض
كم هي مخيفة كلمة »رسطان« فإذا ما اقرتنت بالثدي أصبحت العفريت الذي يهدد 
كل امرأة يف أنوثتها ويدمر معنوياتها و يسـاهم مع املرض نفسـه يف تحويلها اىل 
حطام.. هذا بالضبط ما كانت كل النساء يتحدثن به يف جلستهن األسبوعية وهن 
يتناولن القهوة و الطعام الخفيف عندما ابتسـمت إحداهن ابتسامة عذبة و قالت 
وهي تضع طبقها الصغر جانبا: اسـمحن يل .. لقد مررت بتجربة خاصة يهمني 

أن تعرفنها ..
كما تعلمون أنا زوجة و أم و كنت أعيش تقريبا بنفس مفهوم الخوف من املجهول 
وسمعت كما سمعتن بهذا العفريت الذي يحتل املرتبة األوىل بني جميع األورام التي 
تصيب السـيدات هنا يف اململكة فهناك تقريباً 800 حالة رسطان ثدي سنوياً وفق 

إحصائيات السجل الوطني لألورام..
تركت السـيدات أطباقهن جانبا و انتبهن ملا تقول فشعرت صاحبتنا بالرضا ألنها 
اسـتطاعت إثارة انتباههن فأكملت بذات االبتسامة الواثقة قائلة :« و لعل املزعج 
يف املوضوع أن قرابة الخمسـني يف املائة من الحاالت يتم اكتشافها يف وقت متأخر 
عندما يصبـح العالج صعبا و أحيانا مسـتحيالً لذا قـررت ذات حملة من حمالت 
وزارة الصحة حول الكشـف عن رسطان الثدي أن اذهب ألفحص نفيس رغم أنني 

لم أكن اشعر بيشء ..
قالت إحدى السيدات بإرصار: عن نفيس لن أقوم بهذا الفحص أبدا .. 

ملاذا أرهب نفيس، اذا شعرت باملرض -اسم الله عيل- سأذهب للطبيب أما دون ذلك 
فلماذا املخاطرة ..

تقريبـا أقرتهـا كل الحـارضات عـىل هـذا األمـر لكـن صاحبتنـا واصلـت 
ابتسـامتها الهادئـة وقالـت: كان لدي نفس القناعـة حتى علمت ان االكتشـاف 
 املبكـر للرسطـان يسـهم يف العـالج ويسـهل عمليـة الشـفاء بـإذن اللـه..

غلب الوجوم عىل الحارضات يف حني أكملت صاحبتنا: ذهبت وقمت بعمل الفحص 
املبكر ولألسف اثبت الفحص أن عندي رسطان ثدي..

شهقت الحارضات لكنها أكملت: قبل أن تميد بي األرض و يصيبني االكتئاب علمت 
انـه مازال يف مرحلته األوىل أي أن عالجه ممكـن و ميرس فتوكلت عىل الله و بدأت 

العالج ..
و التمعت عيناها بدموع لم تسقط و هي تكمل: لم يكن األمر هينا .. و لعل الشعور 
النفيس يف هذه الحالة أقوى بكثر من األلم الجسدي والشعور بالقلق والحذر والخوف 
واألحالم املزعجة وصغاري الذين أخاف عليهم .. كانت بداية صعبة خاصة و أنا اجهل 
ما أنـا مقبلة عليه، و كنت اتبع تعليمات الطبيب بدقة ويف كل مرحلة اعترب نفيس 
أخوض غمار بحر ال أعرف حدوده.. لكنني بعد الدخول يف التجربة اكتشفت أني أجيد 
السباحة يف بحر املجهول و إنني أقوى مما كنت أتصور .. فربغم األلم لم يغادرني األمل 
للحظة و كانت رؤية اصغر أبنائي وهو يحبو باتجاهي مادا ايل يده ألرفعه تدفعني إىل 
 التشبث باألمل و الشعور بالقوة والرغبة الحقيقية يف تجاوز املحنة و الشفاء منها..

و شيئا فشيئاً بدأ الخطر ينقشع وبدأ الرسطان ينهزم ويغادر جسدي تدريجيا حتى 
أثبتت فحوصاتي األخرة أني شفيت منه وعادت يل حياتي بال مخاوف ..

عند هذه املرحلة من الحديث اتسعت ابتسـامتها وتناولت طبقها الصغر وأخذت 
قضمة مما فيه وهي تنظر لوجوه السيدات حولها .. كن واجمات .. كن يفكرن .. 

يف الواقع بعضهن قررن .. سأذهب غدا ألفحص نفيس .

مقاالت
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االجمايلالربامج

450000 عمليةعدد العمليات الجراحية

1.700.000 دخولعدد حاالت الدخول

11.000.000 ريالعدد الزيارات باملستشفيات

55.000.000 زيارةعدد الزيارات باملراكز الصحية

262.000 والدةعدد الوالدات

142.000.000عدد الفحوصات املخربية

5.600.000عدد الفحوص االشعاعية

34450عدد أرسة املستشفيات بالوزارة

ملستشـفيات  املراجعـني  عـدد 
الوزارة

11.4 مليون مراجع

1.700.820عدد املنومني

2094عدد مراكز الرعاية الصحية

54.9 مليون زيارةعدد املراجعني للمراكز الصحية

1403 مريضاملرىض املحولني للعالج بالخارج

46126املرىض املحولني للعالج بالداخل

اجمايل ما تم رصفه عىل املرىض 
للقطـاع  تحويلهـم  تـم  الذيـن 

الخاص لعام 1432-1433هـ
287.788.015.00 ريال

)الطبيب  الطبـي  الدعم  برنامج 
الزائر(

1323 طبيب زائر من دول أمريكا 
الش�مالية وأوروبا وال�دول العربية 

والصديقة

برنامج الطب املنزيل
الراكم�ي  املس�تفيدين  بل�غ ع�دد 
12.848 حالة 11 مستشفى يطبق 

الربنامج

التدريب واالبتعاث

املبتعث�ني خارجي�اً  ع�دد  اجم�ايل 
1262 مبتعث

ع�ام  الج�دد  املبتعث�ني  اجم�ايل 
1432ه� 513 مبتعث

كما ت�م ايف�اد 2179 طبي�ب عام 
1432ه�� للحصول ع�ى درجات 

علمية يف تخصصات مختلفة

االجمايلالربامج

برنامج جراحة اليوم الواحد

قام�ت  الت�ي  املستش�فيات  ع�دد 
بتطبيق الربنامج 88 مستشفى

وصل ع�دد عمليات اليوم الواحد يف 
مستش�فيات الوزارة عام 1431ه� 
1432ه��  ع�ام  ويف   )34.776(

)54.136( عملية

عدد مستشـفيات الـوزارة التي 
حصلـت عـىل شـهادة االعتماد 

 )CBAHI( املحيل
30 مستشفى )200-500( رسير

إخضاعهـا  الجـاري  املنشـآت 
لالعتماد املركزي

60 مستشفى )100-200( رسير

عـدد املستشـفيات التي تخضع 
هذا العام لالعتماد الخارجي من 

هيئة املستشفيات األمريكية
10 مستشفيات

الصحية  الرعايـة  عـدد مراكـز 
التي تخضع لالعتماد املركزي

100 مرك�ز رعاية صحية أولية و7 
مختربات اقليمية

عـدد املراجعـني لعيـادات طـب 
 )2506( خـالل  مـن  األسـنان 

عيادة
4.3 مليون مراجع

عدد املرىض املعالجـني بالتنقية 
الدموية من خالل )120( مركز

11307 مركز

40300 جلسةعدد جلسات الغسيل الكلوي

1440هـ1432هـالربامج

عدد مراكز الرعاية الصحية 
األولية

20942750

3437066000عدد األرسة

249370عدد املستشفيات

عدد مستشفيات العيون 
)التخصصية(

37

914عدد مراكز جراحة القلب

عدد مراكز األورام والعالج 
االشعاعي

312

عدد املدن الطبية )املستوى 
الرابع(

35

الصحة يف أرقام
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اخلدمات الصحية الوقائية
مكافحة األمراض املتوطنة

االحصاءاتاملرض

املالريا

عدد  تقلص  1430ه�  عام  يف 
حالة   0.5 من  أقل  إىل  االصابة 

لكل 100 ألف حالة
بلغت  1431ه����  ع��ام  ويف 
 58 مقابل  حالة   29 االصابات 

حالة عام 1430ه� 

البلهارسيا
عدد  تقلص  1432ه�  عام  يف 
االصابات إىل أقل من 0.5 حالة 

لكل 100 ألف حالة

الليشمانيا

بالليشمانيا  االصابة  انخفضت 
لكل  حالة   0.7 من  الحشوية 
100 ألف حالة يف عام 1430ه� 
إىل 0.03 حالة يف عام 1431ه�

الدرن

ذات  الدول  من  اململكة  تعترب 
بمرض  املنخفضة  الوبائية 
نظام  إىل  ذلك  ويرجع  الدرن 
املراقبة الوبائية للمرض واالباغ 

االلكروني عنه. 

التنقنية الدموية وزراعة االعضاء

تم زراعةاألعضاء
عمليات  ــايل  ــم اج
بدء  منذ  الــزراعــة 

الربنامج

الكىل
563 زراعة منها 441 من 
املتوفني دماغياً و122 من 

االقارب

منها 2394  7256 زراعة 
من  و4862  املتوفني  من 

االقارب

الكبد
164 زراعة منها 115 من 
املتوفني  من  و49  االقارب 

ً دماغيا

 621 منها  زراعة   1094
من  و473  املتوفني  من 

االقارب

206 قلب بالكامل19 قلب بالكاملالقلب

الصمامات
قلب   23 استئصال  تم 

لاستفادة من الصمامات
540 حالة زراعة صمامات 

برية منذ بدء الربنامج

45 عملية منذ بدء الربنامج12 عمليةالرئة

19 عمليةعملية واحدةالبنكرياس

العظام
 21 من  االستفادة  تمت 
يف  بالعظم  ت��ربع  حالة 
عمليات زراعة نخاع العظم

63 عملية

القرنية

من  االس��ت��ف��ادة  تمت 
داخليا  القرنية  استئصال 
عمليات  من  عملية   15 يف 

زراعة القرنية.

647 قرنية من الداخل
22458 قرنية من الخارج

خدمات طب األسنان
زيادة مراكز وعيادات طب األسنان

الزيادةعدد العياداتالعام

2022 عيادة1429ه�

61 عيادة2083 عيادة1430ه�

143 عيادة14312226ه� 

280 عيادة2506 عيادة1432ه�

اجمايل الزيادة يف 

الثاث سنوات
484 عيادة
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استثماراً للدعم الامحدود الذي تحظى به 
الخدمات الصحية من لدن خادم الحرمني 
عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك  الريفني 
الله-   -حفظهما  األمني  عهده  ويل  وسمو 
وانطاقاً من توجيهاتهم الكريمة بتقديم 
للمواطنني  الصحية  الخدمات  أفضل 
الحبيبة، تبذل وزارة الصحة وبمتابعة  واملقيمني يف مملكتنا 
عبدالعزيز  بن  د.عبدالله  الصحة  وزير  معايل  من  شخصية 
الربيعة جهوداً كبرة وحثيثة عى املستويني األفقي والرأيس، 
)وقائية- وشاملة  متكاملة  صحية  خدمات  وتقديم  لتوفر 

يحقق  وبما  عالية  جودة  وذات  عاجية-تاهيلية-تعزيزية( 
مبادئ  من  انطاقاً  الله-   يحفظهم   � األمر  والة  تطلعات 
رغبات  وتلبي  الصحية  الخدمات  يف  والشمولية  العدالة 
محور  هو  املريض  جعلت  وكسب رضائهم، حيث  املواطنني 

الخدمات التي تقدمها وتبنت شعار )املريض أوالً(. 

بإنشاء  حالياً  الوزارة  تقوم  األفقي  التوسع  مستوى  فعى 
وتجهيز وتطوير 5 مدن طبية و 125 مستشفى و20 مركزاً 
إضافة  للسموم  مركزاً   و20  لألسنان  مركزاً  و20  للسكر 
قامت  كما   ، األولية  الصحية  للرعاية  1414مركزاً  إنشاء  إىل 
تستطيع  القادمة  سنوات  للعر  إسراتيجية  بوضع  الوزارة 
من خالها مضاعفة السعة الرسيرية بمرافقها الصحية من 
34 ألف رسيراً إىل 66 ألف رسيراً، وذلك سعياً منها ملد مظلة 

الخدمات الصحية يف كافة أرجاء هذا الباد الطاهرة.

وعى املستوى الرأيس أرست الوزارة دعائم العمل املؤسيس من 
خال إستحداث املجالس االستشارية والتنفيذية واستحداث 
وتطوير برامج الجودة النوعية )الطبية واإلدارية( مثل برامج 
واملراجعة  األرسة،  إدارة  وبرنامج  املرىض  وحقوق  عاقات 
قطعت  كما  الواحد،  اليوم  جراحات  وبرنامج  اإلكلينيكية 
الوزارة شوطاً بعيداً يف مكننة النظم الصحية وبرامج تقنية 

النظام  يف  االلكرونية  الصحة  مفهوم  وإرساء  املعلومات، 
الصحي.

ويف إطار هذه الربامج يمثل برنامج السجل الوطني للرسطان 
والربنامج الوطني ملكافحة الرسطان جانباً مهماً يف الخدمات 
الوقائية والعاجية التي تقدمها الوزارة حيث يتم عرب هذين 
الرسطان  مرض  انتشار  حجم  عى  التعرف  الربنامجني 
بمختلف أنواعه وتوعية كافة فئات ورشائح املجتمع السعودي 
والكشف عن الحاالت الجديدة وعاجها. وما برنامج مكافحة 
ملواجهة تحدي الرسطانات حيث  أنموذجاً  إال  الثدي  رسطان 
بلغ عدد حاالت رسطان الثدي التي أصابت النساء يف اململكة 
الذي  للرسطان  الوطني  السجل  لتقرير  )1259( حالة وفقاً 
صدر يف عام 2007م، أي ما يشكل 26% من مجمل أمراض 

الرسطان التي تصيب النساء.

التي أطلقتها  الثدي  الوطنية ملكافحة رسطان  الحملة  وتأتي 
الوقاية  وسبل  الثدي،  برسطان  للتعريف  مؤخراً  الوزارة 
والربامج  التوعية  منشورات  خال  من  املبكر  والكشف  منه، 
الجوال  ورسائل  الصحف  وإعانات  والتلفزيونية  اإلذاعية 
الذي  الدؤوب  والحراك  املستمرة  الجهود  ضمن  القصرة 
الحد  املواطن من خال  الوزارة لاستثمار يف صحة  تشهده 
من انتشار األمراض وتقليل نسبة الوفيات من املصابات عن 

طريق رفع الوعي عن مسببات املرض.

ومن هذا املنرب أناشد كافة األخوات املستهدفات بهذه الحملة 
باملسارعة واملبادرة للكشف املبكر الذي يساعد -بإذن الله-
يف الحد من حاالت املرض واالكتشاف املبكر، ومن ثم التقليل 

من نسبة الوفيات بسبب رسطان الثدي. 

نسأل العيل القدير أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم وأن 
يوفقنا جميعاً لتحقيق ما نصبو إليه .. إنه سميع مجيب.

سرط�ان
د. منصور بن ناصر احلواسيال������ث���������دي 

معايل نائب وزير الصحة للشؤون الصحية

100  ١  املجلة الطبية 

MAG no3 srtan.indd   100 7/31/12   2:59 PM


