
نظم مستشفى املواساة اجلديد 
ن��دوة علمية تضمنت محاضرة 
الستشاري ورئيس قسم النساء 
والتوليد د. ساجنيتا داوان عن 
ال��وق��اي��ة األول��ي��ة وال��ث��ان��وي��ة من 
سرطان عنق الرحم ومحاضرة، 
وم���ح���اض���رة أخ�����رى ع���ن ع��اج 
إص��اب��ات احل���وادث عند احلوامل 
حاضر فيها اختصاصي النساء 
والتوليد د. سمير عبد العزيز 

عجور .
وتطرقت د.ساجنيتا داوان في 
محاضرتها إلى التعريف مبخاطر 
“سرطان عنق الرحم” ومسبباته، 
وم��خ��اط��ره وس��ب��ل ال��وق��اي��ة منه 
ون���س���ب���ة ان����ت����ش����اره، وط����رق 

التشخيص والعاج للمرض
وأش������ارت  د.داوان إل���ى أن 
التقديرات تشير إلى وجود 946 
ألف 366 امرأة في الكويت تتراوح 
أعمارهن بني 15 عاما وما فوق، 
الفتة إل��ى أن��ه يتم تشخيص 30 
امراة مصابة بسرطان عنق الرحم  
ك��ل ع���ام ومي���وت م��ن بينهن 12 
حالة. وأوضحت أن سرطان عنق 
الرحم يأتي في املرتبة السابعة 
بني أكثر أن��واع السرطان شيوعا 
ب��ني ال��ن��س��اء ف��ي ال��ك��وي��ت، وف��ي 
املرتبة السادس بني النساء الائي 
ت��ت��راوح أعمارهن ب��ني 15 و 44 

سنة.
 ولفتت إل��ى أن “ التقديرات 
تشير أيضا  إلى أن نحو  0.2 ٪ من 
النساء من السكان يؤوين عدوى 
فيروس ال��ورم احلليمي البشري 
خاصة الفصائل  18/16  وهو 
الفيروس املسبب الغلب حاالت 

اإلصابة بسرطان عنق الرحم
 وأوضحت د. داوان أن “دراسة 
جديد نشرت في ع��دد يونيو في 
مجلة األم���راض امل��ع��دي��ة  والتي 
تبحث في إنتشار عدوى فيروس 
 )HIV( ال��ورم احلليمي البشري
في الفتيات والنساء قد أظهرت 

انخفاضا كبيرا في الفيروس  بني 
املراهقات األميركيات بعد إدخال 
ل��ق��اح ف��ي��روس ال����ورم احلليمي 
ال���ب���ش���ري ب��ن��س��ب��ة 56 % بني 
املراهقات الائي تتراوح أعمارهن 

بني 14 و 19 سنة
وش��ددت على ض��رورة وأهمية 

الوقاية األولية والثانوية من خطر 
اإلص��اب��ة ب��ه��ذا ال��س��رط��ان، وذل��ك 
باالعتماد على تقنية التطعيم 
من الفيروس احلليمي ، والكشف 
املبكر ع��ن امل��رض عبر اخلضوع 
للفحوصات الدورية قبل تطورها 

إلى سرطان..

وف��ي احمل��اض��رة الثانية سلط 
د.سمير عبد العزيز الضوء على 
األس��ب��اب امل��ؤدي��ة إل��ى اإلص��اب��ات 
عند احلوامل وسبل الوقاية منها  
وأه��م��ي��ة جتنبها للحفاظ على 

صحتهن وصحة جنينهن
وأشار د. عبد العزيز إلى  عدد من 

االس��ب��اب  املؤدية لإلصابات أثناء 
احل��م��ل ومنها ح���وادث السيارات 
بنسبة تبلغ نحو49 ٪ من  اسباب 
االصابات وحوادث السقوط بنسبة 
25 ٪ و االع���ت���داءات بنسبة 18 
٪ وط��ل��ق��ات ال��ب��ن��ادق واإلص��اب��ات 
املخترقة بنسبة  ٪4.واحلروق 

واإلص��اب��ات احل��راري��ة ٪1. وشدد 
د.عبدالعزيز على ضرورة أن تخضع 
السيدة احلامل بعد أي إصابة إلى 
املواقبة الطبية ملدة 4 ساعات على 
األق��ل وذل��ك ملتابعة نبض اجلنني 
وإنقباضات الرحم واإلطمئنان على 

عدم حدوث أي نزيف رحمي.

وأش��ار د.عبدالعزيز إل��ى أهمية 
االل���ت���زام ب��رب��ط ح���زام األم����ان في 
السيارات وع��دم تعطيل األكياس 
ال��ه��وائ��ي��ة ألن��ه��ا ت��ق��ل��ل م���ن خطر 
اإلص��اب��ات ال��ش��دي��دة ف��ي األم��ه��ات 
بنسبة 50 % وتخفيف وق��ي��ات 

األجنة بنسبة 85 %.

ق����ام وف��������د م���ن أع���ض���اء امل��ج��ل��س 
االس���ت���ش���اري ل��ل��م��ش��روع ال��وط��ن��ي 
للمتقاعدين “خبرات” ي��ض��م  أن��ور 
بورحمه وط���ارق الفرحان ، و سامية 
السعيدان بزيارة إلى مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية، وذل��ك ي��وم اخلميس 
امل��اض��ي لتقدمي مقترح ب��ش��أن مذكرة 
التفاهم والتعاون املشترك وعقد لقاء مع 
رئيس مجلس اإلدارة يوسف اجلاسم 

وبعض قياديي املؤسسة. 
ون���وه ع��ض��و امل��ج��ل��س اإلس��ت��ش��اري 
ب��امل��ش��روع الوطني للمتقاعدين أن��ور 
بورحمه بأنه في بداية تلك الزيارة قام 
ال��وف��د بنقل حت��ي��ات رئ��ي��س ومؤسس 
املشروع  د. صاح العبد اجلادر وجميع 
أعضائه إلى اجلاسم، وذلك في إطار سعي 
املشروع الدائم لتوطيد العاقات فيما بني 
امل��ش��روع وكافة اجلهات على مستوى 
ال��دول��ة م��ن أج��ل ال��ن��ه��وض واإلرت��ق��اء 
وال��ع��م��ل على خ��دم��ة أع��ض��اء امل��ش��روع 
وكذلك توضيح األهداف الرئيسية التي 
يسعى املشروع إلى حتقيقها خال الفترة 
القادمة، باإلضافة إلى تقدمي شرح وافي 
عن أهم الفعاليات واألنشطة التي قام 
املشروع بإقامتها على كافة املستويات 
سواء الثقافية أو االجتماعية وغيرها من 

األنشطة .
م��ن ج��ان��ب��ه أوض����ح ع��ض��و املجلس 
اإلس���ت���ش���اري ب���امل���ش���روع ال��وط��ن��ي 
للمتقاعدين  ط��ارق الفرحان بأن الوفد 
قام خال تلك الزيارة بسرد وشرح كامل 
أله��م األه���داف الستراتيجية املشروع 
الوطني للمتقاعدين “خبرات” والتي مت 

وضعها على أس��س واضحة وراسخة 
في بداية التاسيس من أجل العمل على 
حتقيقها من خال نشر الوعي والتعريف 
وعقد ال��ل��ق��اءات م��ع مختلف القطاعات 
س��واء احلكومية أو اخل��اص��ة أو قطاع 
التعاونيات وغيرها ، وك��ذل��ك توقيع 
مذكرات التفاهم معها من اجل العمل على 
خدمة أعضائه الذين ميثلون شريحة 
ال يستهان بها على مستوى ال��دول��ة 
ملا ميلكونه من دراي��ة وخ��ب��رات عديدة 

ومتنوعة تخدم مصالح أي جهة . 
م��ن جانبها أوض��ح��ت عضو املجلس 
اإلس���ت���ش���اري ب���امل���ش���روع ال��وط��ن��ي 
للمتقاعدين سامية السعيدان بأن الوفد 
تقدم بطلب مشاركة مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية في فعاليات املؤمتر 
السنوي الرابع ال��ذي سيقيمه املشروع 
ف��ي ق��اع��ة نسيمه بفندق النخيل يوم 
األحد املوافق 2019/12/15  إثراء لتلك 
الفعاليات وعرض كافة اخلدمات املقدمة 
م��ن املؤسسة مساهمًة ف��ي جن��اح تلك 

الفعاليات املقدمة ألعضاء املشروع .
وفي نهاية اللقاء وعد اجلاسم بدراسة 
م��ذك��رة التفاهم امل��ق��دم��ة م��ن امل��ش��روع  
والنظر ف��ي أم��ر مشاركة املؤسسة في 
فعاليات املؤمتر السنوي الرابع للمشروع 
، وقام الوفد بتقدمي الشكر والتقدير لكافة 
القياديني باملؤسسة على حسن تعاونهم 
متمنني للجميع كل النجاح والتوفيق 
والتقدم وأن يكون توقيع تلك املذكرة 
مبثابة باكورة للتعاون املثمر والفعال 
فيما بني املشروع واملؤسسة ب��إذن الله 

تعالى.
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حاضر فيهما ساجنيتا داوان وسمير عبد العزيز عجور

مستشفى املواساة اجلديد نظم ندوتني علميتني عن الوقاية األولية 
والثانوية من سرطان عنق الرحم عالج إصابات احلوادث عند احلوامل

د. ساجنيتا داوان ود. سمير عبد العزيز عجور ومديرة تطوير األعمال والتسويق في املستشفى علياء السيد

املشروع الوطني للمتقاعدين بحث 
مع قياديي »اخلطوط اجلوية 

الكويتية« التعاون املشترك

بورحمه و الفرحان  و السعيدان خال لقائهم يوسف اجلاسم وقياديي مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية
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د. سمير عبد العزيزد. ساجنيتا داوان 

صرح رئيس حركة مستقبل وطن 
سالم العجمي بأنه في ظل املتغيرات 
التي متر بها الكويت فإن حركة مستقبل 
وطن تعول على أملها الكبير أن تكون 
هذه التغيرات بداية خير وبركة وتغير 
حقيقي ملستقبل الكويت الذي ينتظرة 

كل كويتي على أرض الكويت املباركة .
وأك���د العجمي ف��ي ب��ي��ان صحفي 
للجركة على الثقة  الكاملة بحنكة 
وقدرة صاحب السمو أمير الباد الشيخ 
صباح األحمد على إدارة ه��ذه األزم��ة 
بكل اق��ت��دار وخبرة سياسية وحنكة 
معهودة مبا فيه مصلحة الكويت العليا 

ومصلحة الكويتيني عامة.
وق���ال ال��ع��ج��م��ي: إن��ن��ا ف��ي حركة 
مستقبل وط���ن ن��ق��ف خ��ل��ف  ق��ي��ادة 
سمو األمير احلكيمة أملني من جميع 
املواطنني وراج���ني م��ن الله ع��ز وجل  
عدم السماح لبعض ضعاف النفوس 
بإستغال مثل تلك امل��واق��ف بهدف 
زع��زع��ة اإلس��ت��ق��رار وب��ث الفتنة بني 

املواطنني .
وأعرب عن ثقة احلركة الكاملة في 
وعي املواطن الكويتي الذي مر بازمات 
ك��ب��ري ف��ي ت��اري��خ ال��ك��وي��ت املعاصر 
مثل أزم��ة ال��غ��زو ال��ص��دام��ي  الغاشم 
والتي خرج منها منتصرا ساملا غامنا 
مب��ا ك��ان م��ن ه��ذا الشعب العظيم من 
تاحم وتكاتف ووحدة وطنية ووعي 
والتفاف مخلص ح��ول ق��ي��ادة قيادة 

الكويت احلكيمة وآل الصباح الكرام .
وناشد العجمي ممثا عن احلركة 
كافة احل��رك��ات وال��ت��ي��ارات السياسة 
ال��وط��ن��ي��ة امل��خ��ل��ص��ة والشخصيات 
ال��س��ي��اس��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة والدينية 
واالق��ت��ص��ادي��ة املخلصة ف��ي الكويت 
القيام ب��دوره��ا الوطني ال��واج��ب في 
مثل تلك ال��ظ��روف والعمل بكل جهد 
لتعزيز الوحدة الوطنية وجعم القايدة 

احلاكمة واحلكيمة.

العجمي: لدينا ثقة 
كاملة بحنكة وقدرة 

سمو األمير ملا فيه 
مصلحة الكويت

سالم العجمي 

ال���رح���م ع���ن���ق  س����رط����ان  م����ن  األول����ي����ة  ال���وق���اي���ة  س���ب���ل  أه�����م  امل���ب���ك���ر  ال���ك���ش���ف  و  احل��ل��ي��م��ي  ال���ف���ي���روس  ض����د  ال��ت��ط��ع��ي��م   : داوان 
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س������اع������ة  24 ع�����������ن  ت��������ق��������ل  ال  مل���������������دة  ل��������ص��������دم��������ة  ت�������ع�������رض�������ه�������ا  ب��������ع��������د  احل�����������ام�����������ل  م���������راق���������ب���������ة  ت������س������ت������م������ر  أن  ض����������������������رورة 


