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�إنه ملن دواعي �سروري �أن �أقدم لكم الإ�صدار الثالث من ن�شرة ال�سدرة الإخبارية ،و�أمتنى لكم
جميعا �سنة جديدة �سعيدة.
وبالرغم من مرور �أقل من ثالثة �سنوات على البدء الفعلي للعمل مبركز ال�سدرة للرعاية
النف�سية ملر�ضى ال�سرطان� ،إال �أنه حقق �إجنازا كبريا ،ويعود هذا النجاح الباهر �إىل املجهود
املبذول من قبل �أ�سرة فريق العمل واملتطوعني الذين يوا�صلون تقدمي الدعم ال�شامل جلميع
املر�ضى و�أ�سرهم خالل رحلة العالج من مر�ض ال�سرطان ،و�أي�ضا �إىل الدعم الكبري من �إدارة
وموظفي مركز الكويت ملكافحة ال�سرطان.
و�أود �شخ�صيا توجيه ال�شكر �إىل الدكتورة� /شفيقة العو�ضي  -م�ؤ�س�س ورئي�س فريق العمل مبركز
ال�سدرة  -وفريق العمل جلهودهم وعطائهم املتوا�صل ،والتفاين من �أجل �إجناح هذا املركز،
وي�سعدين �أن �أرى ال�سدرة تتقدم من خطوة �إىل �أخرى يف ظل قيادتها و�إدارتها احلكيمة.
كما يطيب يل �أن �أعرب عن خال�ص �شكري وتقديري لل�سيدة /كارين ويب�سرت وهي �إحدى
الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني جلمعية ال�سدرة ،حيث �سوف تغادرنا �إىل بلدها -اجنلرتا -مع متنيات
�أ�سرة ال�سدرة لها مبزيد من النجاحات.
و�أخرياً � ...أرجو قبول متنياتي للجميع بال�صحة وال�سعادة وال�سالم يف العام اجلديد .2016
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�أخ�صائية عالج نف�سي

املتطوعــون فـي الســدرة

ال�سيدة /هدى العجيل

 ما هو �سبب عملك كمتطوعة؟كنت �أعمل ك�أخ�صائية اجتماعية ،لذلك عندما تقاعدت من وظيفتي �شعرت ب�أنني ال �أزال �أرغب يف
م�ساعدة الآخرين املحتاجني يف وقت فراغي.
 ملاذا اخرتت التطوع مبركز ال�سدرة؟كان يل خربة �سابقة يف العمل مع املر�ضى ك�أخ�صائي رعاية الطفل يف م�ست�شفى ابن �سينا� ،أي�ضا قد
طلبت مني ال�سيدة� /ألطاف العي�سى االن�ضمام.
 كم م�ضى عليك يف التطوع؟ما يقرب من �سنتني.
ً
م�ستمتعا حيال ذلك؟
 ماذا الذي يجعلكلقد ا�ستمتعت بالتوا�صل مع خمتلف الفئات العمرية من املر�ضى وم�ساعدتهم على التفكري ب�صورة
�إيجابية ،كما �أنني �أحب فريق العمل ،فهو ن�شط جدا و�صادق.
 ما الن�صيحة التي تقدمها لأي �شخ�ص يفكر بالعمل التطوعي؟بالت�أكيد �سوف �أ�شجعه للتطوع ،وا�شرح له ال�شعور الرائع واملريح الناجت عن م�ساعدة الآخرين.
 ماذا تعلمت من جتربة تطوعك مبركز ال�سدرة؟�أهم در�س تعلمته �أن تقدر �صحتك.

 ما هو �سبب عملك كمتطوعة؟لقد �أتيت �إىل الكويت منذ �أكرث من عام ووددت �أن �أ�ستمر بعملي كممر�ضة ولكن بدال من ذلك وجدت
نف�سي �أعمل كمتطوعة يف ال�سدرة� ،أعتقد �أنني �أحدث فرقا مع املر�ضى من خالل ابت�سامة �أو عناق �أو
�أذنا �صاغية ،مل�سة حمبة �إىل �أنا�س ميرون ب�أ�صعب �أوقات حياتهم� .أحب �أن �أعطي الآخرين الأمل كما
مينحني هذا �شعورا جيدا.
 ملاذا اخرتت التطوع مبركز ال�سدرة؟�صديق دعاين للذهاب مع جمموعة متطوعني �إىل ال�سدرة� ،شعرت على الفور برغبتي بالتواجد يف هذا
املكان و�إعطاء الأمل للمر�ضى خالل رحلة عالجهم.
 كم م�ضى عليك يف التطوع؟منذ �سنة ون�صف ال�سنة ،و�أنا �سعيدة جدا لإتاحة هذه الفر�صة يل و�أ�شعر �أنني �سوف اكت�سب خربات يف
حياتي والتي لن �أن�ساها �أبدا.
ال�سيدة� /أيلني هاورد
 ماذا الذي يجعلك م�ستمتعا حيال ذلك؟�أحب ر�ؤية املر�ضى وهم يتماثلون ال�شفاء ويعودون �إىل عملهم وحياتهم الطبيعية مرة �أخرى واالمتنان الذي يقدمونه لل�سدرة.
 ما الن�صيحة التي تقدمها لأي �شخ�ص يفكر بالعمل التطوعي؟العمل التطوعي هو �أمر ي�شعرك بالر�ضا وي�سمح يل بالت�صرف بطريقة تتفق مع مبادئي ،كما �أنه يغري حياتك من كونك تركز
على ذاتك �إىل �شخ�ص ذا معنى و�أهمية للآخرين.
 ماذا تعلمت من جتربة تطوعك مبركز ال�سدرة؟�أن �أتذكر �أننا جميعا يف هذا معا ونحن بحاجة �إىل دعم بع�ضنا البع�ض ،كما انني اتعلم با�ستمرار �أ�شياء جديدة عن النا�س ،عن
الرحمة ،وعن نف�سي.
احلياة لديها الكثري لتقدمه �إذا تذكرنا �أن ننظر �إىل �أبعد من �أنف�سنا.

ال�سيدة� /سعاد املانع
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 ما هو �سبب عملك كمتطوعة؟الدافع الرئي�سي للعمل التطوعي هو الرغبة يف نيل الأجر والثواب بدون مردود مادي �أو جزاء واحت�ساب الأجر من
عند اهلل �سبحانه وتعاىل .يقول اهلل ”فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره“ وكذلك لدي �إميان �أن م�ساعدة النا�س يعطي
�شعوراً بالر�ضى وال�سعادة واحرتام الذات ويزيد باخلربة واملعرفة.
 ملاذا اخرتت التطوع مبركز ال�سدرة؟لأنها جت�سد �أدائي الوظيفي يف خدمة املر�ضى من اجلانب النف�سي واالجتماعي.
 كم م�ضى عليك يف التطوع؟منذ �شهر مايو 2014
 ما الذي يجعلك م�ستمتعا حيال ذلك؟دور مركز و�أثره على املر�ضى و�أهاليهم وكذلك التعاون الذي يقوم به املركز مع املمر�ضات واملمر�ضني وت�أثريه
الإيجابي عليهم.
 ما الن�صيحة التي تقدمها لأي �شخ�ص يفكر بالعمل التطوعي؟جرد نف�سك من الأهداف اخلا�صة وركز على الأهداف ال�سامية التي تخدم املري�ض و�أ�سرته ،وا�ست�شعر بال�سعادة
والر�ضى واحرتام الذات و�أنت تقوم بهذا العمل الرائع.
 ماذا تعلمت من جتربة تطوعك مبركز ال�سدرة؟تعلمت الكثري وما زلت �أتعلم كل يوم و�أهم ما تعلمته حتى الآن �أن الوعي بعمل الفح�ص الدوري �أ�سا�س املحافظة
على حياة �صحية.

يــوم السـدرة الصحـي الــوردي
بد�أ مركز ال�سدرة ب�إطالق حملته التوعوية ب�سرطان الثدي يف
�أكتوبر تزامنا مع فعاليات ال�شهر العاملي للتوعوية ب�سرطان
الثدي والتي ابتد�أت يف « يوم ال�سدرة ال�صحي الوردي» وذلك يوم
الأربعاء املوافق � 7أكتوبر .2015وقد مت تنظيم هذا احلدث من
�أجل زيادة التوعية وحت�سني املعرفة حول مر�ض ال�سرطان ،وهذه
الر�سالة كانت موجهة جلميع احل�ضور من مراجعني وزم�لاء
العمل من جميع الأق�سام.
خالل هذا اليوم ركزنا على �إعالم احل�ضور عن الأكل ال�صحي،
وكيفية مواجهة ال�ضغوطات والإجهاد والتخل�ص منها ،و�أو�ضحنا
�أ�ضرار ال�سمنة ومنط احلياة ال�سيء و�أن كل هذا ي�ؤثر على �صحة
اجل�سم كما يزيد من خطر الإ�صابة بال�سرطان.
ح�ضر هذا احلدث العديد من املراجعني واملوظفني ،وقد قام
�أي�ضا الدكتور� /أحمد العو�ضي مدير مركز الكويت ملكافحة
ال�سرطان ب�إلقاء كلمة عن �أهمية التوعية ودور ال�سدرة الهام
الذي ت�ؤديه يف هذا ال�صدد وكيف �أن ال�سدرة �أحدثت فرقا يف
حياة العديد من املراجعني ،ثم �شكر موظفي ال�سدرة جلهودهم
وللعمل بجد جنبا اىل جنب مع موظفي مركز الكويت ملكافحة
ال�سرطان ).(KCCC
تنوعت �أن�شطتنا خ�لال ه��ذا اليوم من جل�سات م�ساج وتقليم
�أظافر جم��اين للمراجعات قدمها ) ،(Six Senses Spaمع
توزيع عينات من الكرميات ومرطبات الب�شرة ال�صحية واخلالية
من املواد الكيماوية مقدمة من �شركة �سيباميل.
كما مت تقدمي الأطعمة ال�صحية واملنوعة م��ن فندق �سوي�س
بالزا الكويت ،والع�صائر الع�ضوية من ال�سيد /فهد ال�سلطان
وال�سيدة /خالدة العي�سى كل منهم �ساعد كجزء من امل�س�ؤولية
االجتماعية لل�شركات .وقد توقعنا ح�ضور� 60-50ضيف ولكن
العدد الفعلي للح�ضور فاق الـ � 200شخ�ص!
اليوم كان ممتع ومليء باحليوية وقد حتدث احل�ضور عن مدى
ا�ستفادتهم باملعلومات املقدمة وا�ستمتاعهم بالأن�شطة املختلفة
التي قدمت لهم يف يوم ال�سدرة ال�صحي الوردي.

دكتور� /أحمد العو�ضي مدير مركز الكويت ملكافحة ال�سرطان

جل�سات جمانية مقدمة من Six Senses Spa

بوفيه متنوع �صحي مقدم من فندق �سوي�س بالزا الكويت

احل�ضور من املر�ضى وموظفي KCCC

طالء الأظافر الوردي
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يـوم السـدرة التـوعــوي
على الرغم من �سوء الأحوال اجلوية )الأمطار الغزيرة -الربق-
الرعد( يوم الأربعاء املوافق � 28أكتوبر � ،2015إال �أن ذلك مل
مينع ح�ضورنا و�ضيوفنا من امل�شاركة يف اللقاء التوعوي الثاين
ب�سرطان الثدي الذي نظمته جمعية ال�سدرة للرعاية النف�سية
ملر�ضى ال�سرطان حتت رعاية وح�ضور ال�شيخة /عزة جابر
العلي ال�صباح  -رئي�س جمل�س �إدارة جمعية ال�سدرة -يف فندق
رادي�سون بلو قاعـة الها�شمي وقـد جتــاوز عــدد احل�ضـور
� 300ضيف.
حما�ضرتنا هذا العام حملت عنوان “الك�شف امل��ب��ك��ر�...أم��ان
واطمئنان” وه��و ال��ه��دف الرئي�سي التي �أرادت الدكتورة/
�شفيقة العو�ضي  -م�ؤ�س�س ورئي�س فريق عمل ال�سدرة� -أن
ي�صل جلميع احل�ضور ،وقد ا�ست�ضفنا ثالثة متحدثني مميزين
وه��م الدكتورة /ر�سل بور�سلي  -ا�ست�شاري الطب النف�سي
مبركز الكويت لل�صحة النف�سية  -و�أو�ضحت يف حما�ضرتها
�آثار الإجهاد وال�ضغط النف�سي على ا�ستجابة اجل�سم للعالج
و�أهمية التفكري الإيجابي.

ال�شيخة /عزة جابر العلي ال�صباح

كما �ألقت الدكتورة /رانية عزمي � -صاحبة مبادرة البقاء
واالزده��ار مل�ساندة مر�ضى ال�سرطان  -حما�ضرة عن �أهمية
ممار�سة الأن�شطة البدنية واحلفاظ على نظام غذائي �صحي
يف الوقاية من ال�سرطان.
ال�سيدة /منى جعفر  -ناجية من مر�ض ال�سرطان -عن رحلتها
اجلريئة مع املر�ض وكيف اعتربتها نقطة حتول �إيجابية يف
حياتها ،واختتم اللقاء بنقا�ش �أداره الدكتور /في�صل الرتكيت
 ا�ست�شاري �أورام الثدي مبركز الكويت ملكافحة ال�سرطان -بني احل�ضور واملحا�ضرين.

معر�ض املعلومات واملعر�ض الفني

ويف نهاية اللقاء مت تكرمي املتحدثني وبع�ضا من املتطوعني يف
مركز ال�سدرة ،مل�ساهمتهم ودعمهم امل�ستمر للمركز واملر�ضى.
معر�ضنا خالل اليوم التوعوي هذا العام كان �أكرب من العام
املا�ضي حيث تعددت الأق�سام امل�شاركة يف املعر�ض وجتاوز
عدد امل�شاركني  25جهة من �أق�سام خمتلفة يف مركز الكويت
ملكافحة ال�سرطان وم��رك��ز الرعاية التلطيفية وغ�يره��ا من
اجلمعيات ذات ال�صلة مبكافحة ال�سرطان يف الكويت.
ومبنت�صف املعر�ض ولل�سنة الثانية على التوايل ا�ست�ضفنا
املعر�ض الفني الذي �أقامه نقابة الفنانني الفلبينيني بالكويت
“ماكوالي” واحتوى على العديد من اللوحات الفنية الرائعة.
بعد احل��ف��ل وردن���ا خ��ط��اب م��ن �إح���دى الناجيات م��ن مر�ض
ال�سرطان “ ”S. Gمن �ضمن الذين ح�ضروا احلفل قائلة
“اليوم ال��ت��وع��وي بال�سرطان ح��دث مهم بالن�سبة يل و�أ�صبح
ال��ك��ث�يري��ن ب��ه الآن ،وال��ر���س��ال��ة ال��ت��ي نقلتها �أ���س��رة ال�����س��درة من
خ�ل�ال ه���ذا احل���دث �إىل امل��ج��ت��م��ع ال��ك��وي��ت��ي ملهمة ج���دا حيث
ح��اول��وا الو�صول �إىل جميع �شرائح املجتمع مع ح�ضور �أكرث
م��ن � 300ضيف واجل��ه��ات ال��ع��دي��دة امل�����ش��ارك��ة يف امل��ع��ر���ض ويف
املحا�ضرة �سمعنا تذكري ًا نحن يف حاجة �إليه وهو �أن الك�شف
املبكر ينقذ حياة ،كما �آفادنا املتحدثون بالعديد من املعلومات
القيمة خالل ذلك اليوم عن تعديل منط احلياة مبا يف ذلك
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جانب من احل�ضور

زي��ادة الن�شاط البدين ،واملحافظة على نظام غذائي �صحي،
وع��م��ل ف��ح��و���ص ب�����ش��ك��ل دوري واحل���د م��ن الإج���ه���اد وال��ت��ع��ر���ض
للمواد الكيميائية.
وق��د �أك���د م��رك��ز ال�����س��درة ل��ل��رع��اي��ة النف�سية مل��ر���ض��ى ال�سرطان
م��ن خ�لال ال��ي��وم التوعوي ال��ذي نظمه امل��رك��ز �أن��ن��ا معا ميكن
�أن ن��ح��دث ف��رق ً��ا ك��ل ي��وم يف ح��ي��اة ال��ن��ا���س ال��ذي��ن يعي�شون مع
ال�سرطان على �أم��ل �أن يوما ما �سوف ينتهي �صراع مكافحة
�سرطان الثدي”.

الكشف املبكر أمان واطمئنان

د /ر�سل بور�سلي

ال�سيدة /منى جعفر

جانب من احل�ضور

ال�سيدة� /ألطاف العي�سى وال�سيدة� /شبينا �أمالين

طالبات املدر�سة الهندية يف الكويت

د /رانيا عزمي

مقدمة من نقابة الفنانني الفلبينيني
�أعمال فنية
يف الكويت “ماكوالي”
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أنشطة املركز احلالية
 ور�شة عمل يقدمها «هارموين هاو�س» بعنوان «كيف حتب نف�سك»وذلك يف يناير .2016
 اليوم العاملي للتوعية بال�سرطان  4فرباير .2016 ور�شة عمل تدريبية وتثقيفية للممر�ضات واملمر�ضني العاملنيمبركز الكويت ملكافحة ال�سرطان �شهريا �أول اثنني من كل �شهر.
 لقاءات �شهرية خا�صة مبجموعة الدعم النف�سي ملري�ضات ال�سرطانباملركز.
 حما�ضرة توعوية �شهريا يف خمتلف املوا�ضيع التي تهم مر�ضىال�سرطان.
 -العالج بالطاقة «ريكي» مع املعاجلة �ألطاف العي�سى.

في انتظار حضوركم للمركز!

ملزيد من املعلومات برجاء االت�صال �أو التوا�صل معنا
موقعنا:
مركز ال�شيخة /بدرية الأحمد اجلابـر ال�صبــاح ،بجانب مركز
الكويت ملكافحة ال�سرطان حيث ي�ستقبل املركز املراجعني
ً
يوميا من الأحد �إىل اخلمي�س
وذويهم
من ال�ساعة � 7:30صباحا وحتى  1:30ظهرا
+965 51550689

+965 24620859

@Alsidra_KWT

Al-Sidra KWT

@Alsidra_KWT

برجاء زيارة موقعنا الإلكرتوين اجلديد حتت �إ�شراف
ال�سيد /ق�صي اخلطيب
www.al-sidra.net
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قصة حقيقية
لنـاجيــــة
مـن مـرض
السـرطــان
يف �أكـتوبـر  2012متـت دعـوتــي حل�ضـور لقـــاء تـوعـــوي
ب�سـرطـان الثـــدي ،خاللهــا ا�ستمعـت ملري�ضتني ب�سرطــان
الثدي ي�شاركوننا ق�صتهما خالل رحلة العالج.
�شعرت بالأ�سف جتاههما لكنني مل �أتخيل �أنني �سوف
�أ�سرد ق�صتي يوما ما مثلهمـا .مثل العـديـد من النـا�س مل
�أعتقد �أن هذا �سوف يحدث يل ،لطاملـا اعتقدت �أننـي ما
زلت �صغرية يف العمر لأ�صاب ب�سرطان الثدي.
بعد �سنتني � -أكتوبر  - 2014كنـت �أقود �سيـارتي عندمـا
ر�أيت لوحة �إعالنات عن التوعية ب�سرطان الثدي وقـررت
حاملــا �أ�صــل �إلـى منـزيل �سـوف �أقـوم بعمـل فحـ�ص ذاتـي
وعندها اكت�شفت الورم!
حتـدثـت �إلــى �صـديـقــة لـي تعمــل كـجـراحـة �أورام ثــدي
وفح�صتني ثم حولتني لعمل خزعة وقالت �أن هناك احتمال
� 50%أن يكون هذا ورم �سرطاين ،لقد ذعرت و�أ�سرعت
لعمل اخلزعة.
بعد �أ�سبوع تلقيت مكاملة من �صديقتي ت�ؤكد ا�سو�أخماويف!
ذهبت �إىل لندن لأخ�ضع لعملية ا�ستئ�صال الثدي ولكنني
قررت �أن �أوا�صل العالج الكيميائي بالكويت لأنه قيل يل
�أنه من املهم تتواجد العائلة والأ�صدقاء بقربي �أثناء العالج
للح�صول على الدعم وامل�ساعدة.
كنت قلقة جدا ومذعورة مل �أكن خائفة من العالج لكنني
فكرت ب�أطفايل ال�صغار الأربعة وظللت �أفكر ب�أنني م�صابة
بال�سرطان ما يعني �أنني �سوف �أموت و�أنهم مازالوا يف
حاجة �إيل.
مل �أت�صالح مع املر�ض �أو �أ�شعر �أنني قوية جمددا �إال عندما
قابلت طبيبي الرائع وحتدثت معه وعندها �شرح يل خطة
العالج التي �سوف يتبعها والأعرا�ض اجلانبية ال�شائعة
التي من املحتمل �أن �أتعر�ض لها
خالل هذا الوقت تعرفت �إىل الكثري من الناجني من
ال�سرطان و�أدركت �أن هناك �أمل و�أن احلياة لن تنتهي
مبجرد الإ�صابة ب�سرطان الثدي ،وعلي �أن �أكون قوية
ملواجهة هذا املر�ض و�أي�ضا من �أجل �أطفايل.
وقد اخرتت عدم �إبالغهم مبر�ضي لأنهم ال يزالون �صغارا
ولن يتفهموا املر�ض ،وكان علي �أن �أتظاهر ب�أنني قوية
و�صحتي جيدة حتى لو مل �أكن كذلك ،وهنا وجدت مركز
ال�سدرة حيث �أ�ستطيع �أن �أ�شاركهم بكل ما �أمر به ودائما
ما �أجد لديهم الدعم الذي �أحتاج �إليه.
العالج الكيميائي �صعب و�أ�سو�أ جزء فيه عندما فقدت
�شعري ،ولكن كما قالت يل �إحدى الناجيات من قبل «�إذا
كانت خ�سارة �شعري ثمن يف مقابل حياتي فليكن».
و�أخريا �أود �أن �أطلب من كل �سيدة �أن تن�شر الوعي ب�أهمية
الفح�ص واالكت�شاف املبكر للمر�ض مل�ساعدتنا يف توعية
املجتمع ،فبذلك ميكنك �أن تنقذي حياة.
د .داليا احلناوي

