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نصف عام من العطاء
سعادة الدكتور جمال سند السويدي
رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى السرطان (رحمة)

ومتابعـة وتوجيـه مـن سـعادة
الدكتور جامل سـند السـويدي،
رئيـس مجلـس إدارة جمعيـة رعايـة مـرىض
الرسطـان (رحمـة) ،ميـر نصـف عـام مـن
عطـاء الجمعيـة ،لرتسـم خريطة عمـل ممتدة
يف أرجـاء دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة،
ومنطلقـة إىل مجاالت أرحـب يف عاملنا العريب،
ففـي البـدء كان هناك ماراثـون (رحمة ياس)،
يف حلبـة مـرىس يـاس ،يف مدينـة أبوظبـي،
احتفـاء بـأوىل فعاليـات الجمعية ،ومـع نهاية
عـام  ،2015كانـت مشـاركة الجمعيـة يف
ماراثـون زايـد الخيري العاملـي ،يف مدينـة القاهـرة.

برعاية

ويف داخـل الدولـة ،متـت زيـارة مستشـفيات مركـز الخليج الـدويل لألورام ،ومستشـفى
املفـرق ،ومستشـفى إن إم يس التخصصي ،ومزكـز أبوظبـي للتطبيب عن بعد ،ثم متـت زيارة
مستشـفى  ،57357ومستشـفى األورام يف جمهوريـة مصر العربية.
ويف خلال األشـهر السـتة األخيرة مـن العام املـايض ،تم القيـام بإصدار بورشـور جمعية
(رحمـة) ،وعدديـن مـن نرشة (رحمـة) ،وتم إطالق موقع جمعيـة (رحمة) ،ووسـائل التواصل
االجتامعـي األخـرى الخاصـة بالجمعيـة ،وتم التمهيـد لعقد اتفاقـات ورشاكات ،مـع عدد من
الهيئـات واملؤسسـات واملجالـس املتخصصـة ،إضافـة إىل خيمـة التواصل العامليـة ،كام امتدت
مسـاحة الحضور اإلعالمي لفعاليات الجمعية ونشـاطاتها املختلفة يف وسـائط متعددة ،وسـط
تفاعـل بنـاء ومثمـر مع املـرىض وذويهـم واملتعاطفين معهم ،فضالً عـن مشـاركات كربى من
أبنـاء مجتمع دولـة اإلمارات العربيـة املتحدة.
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كلمـة اإلصـدار الثـالــث
تتامثـل أمـام ناظرينـا صفحـات اإلصـدار الثالـث من نشرة (رحمـة) ،التي
آلـت على نفسـها أن تكـون الصـوت اإلنسـاين الـذي يريـد أن يبلـغ وجـدان كل
إنسـان يف دولـة اإلمـارات العربية املتحـدة ،والذي يريد أن يجسـد التزام جمعية
رعايـة مـرىض الرسطـان (رحمـة) ،مبـا وجـه إليـه املغفـور لـه الشـيخ زايـد بـن
سـلطان آل نهيـان ،رحمـه اللـه تعـاىل ،مـن رضورة أن تكـون دولة اإلمـارات هي
اليـد البيضـاء التـي متتـد متدفقـة بالعطـاء اإلنسـاين ،والخير الـذي ال ينضـب
يف كل اتجـاه ،والتـي تبحـث عـن املحتاجين واملعرسيـن واملعوزيـن والضعفـاء
واملـرىض مسـنني ونسـاء وأطفـاالً ،سـواء مـن املواطنين أو الوافديـن ،لتقـدم لهم
مـا يحتاجـون إليـه مـن مسـاعدات ماديـة ومـؤازرات طبيـة ومتابعـات رعايـة
صحيـة ،داخـل دولـة اإلمـارات وخارجهـا ،غير مفرقة بني أفـراد البشر يف األديان
والجنسـيات واألعـراق ،يف كل جهـات األرض األربـع.
والرسـالة ماتـزال مســتمرة بوتريتهـا املعطـاءة ،باسرتشـا ٍد بأوامـر صاحـب
السـمو الشـيخ خليفـة بن زايد آل نهيـان ،رئيس دولة اإلمـارات العربية املتحدة،
حفظـه اللـه تعـاىل ،وامتثـا ٍل لتوجيهـات مـن صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بن
زايـد آل نهيـان ،ويل عهـد أبوظبـي نائـب القائـد العـام للقوات املسـلحة ،حفظه
اللـه عـز وجل.
ويف هـذا النطـاق يـأيت العمـل الخيري الـذي تتدفـق بـه فعاليـات جمعية
رعايـة مـرىض الرسطـان (رحمة).
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اإلمارات تاريخ من العطاء والعمل الخيري
”إن اإلنسان هو أساس أية عملية حضارية ..اهتاممنا باإلنسان رضوري ألنه محور كل تقدم حقيقي مستمر
مهام أقمنا من مبانٍ ومنشآت ومدارس ومستشفيـات ..ومهام مددنا من جسور وأقمنا من زينات
فإن ذلك كله يظل كياناً مادياً ال روح فيه… وغري قادر عىل االستمرار ..إن روح كل ذلك اإلنسان،
اإلنسان القادر بفكره ،القادر بفنه وإمكانياته عىل صيانة كل هذه املنشآت والتقدم بها والنمو معها“

(زايد بن سلطان)

بهذه

الكلمات املعبرة والخالـدة جـاءت كلمات املغفـور لـه بـإذن اللـه تعـاىل
الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان ،طيـب اللـه ثـراه ،لرتسـم ملجتمـع دولة
اإلمـارات العربيـة املتحـدة نهـج الخير الـذي سـار عليـه أصحاب السـمو الشـيوخ أعضاء
املجلـس األعلى حـكام اإلمارات ،فنبتت شـجرة العطـاء وقوامها العمل الخريي واإلنسـاين
الـذي غرسـه ،فغـدا دافعـاً لـوالدة مؤسسـات وجمعيـات خرييـة هدفهـا البذل اإلنسـاين،
حتـى «ال يخفـى على أحد مـا تقدمه دولـة اإلمارات حكومة وشـعباً من العمل اإلنسـاين
واإلغـايث لنجـدة الذيـن يعانون كوارث طبيعيـة أو مصائب ونكبات يف شـتى أنحاء العامل،
لتخفيـف املعاناة».
لقد كان الشـيخ زايد من الزعامء الذين سـعوا إىل ترسـيخ املفاهيم اإلنسـانية الراقية مثل
قيـم العطـاء والبـذل والسلام واملحبـة ،حيث صوب نظـره الثاقب وخيره العميـم إىل املكروبني
واملحرومين يف شـتى بقـاع األرض أيـاً كان لونهـم أو جنسـهم أو معتقدهم ،فكان يبنـي املدارس
واملسـاجد واملستشـفيات واملدن السـكنية يف أريحية كبرية للعطاء والخري ،كام جعل رحمه الله
مـن دولة اإلمارات منوذجاً متميزا ً يف التعايش السـلمي والعيش املشترك بين الديانات واألعراف
والجنسـيات املختلفـة ،ومـن فضل الله وتوفيقـه وعالمات الرضا والقبـول ،أن يأيت خلفه صاحب
السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيان رئيـس الدولـة ،حفظه الله ،وصاحب السـمو الشـيخ
محمـد بـن راشـد آل مكتـوم نائـب رئيـس الدولة رئيـس مجلس الـوزراء حاكـم ديب ،رعـاه الله،
وصاحب السـمو الشـيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسـلحة ،حفظـه اللـه ،الـذي أكـد أن العمـل الخريي ال يفـرق بني عـرق أو ملة ،الفتاً سـموه إىل
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أحقيـة كل شـخص محتـاج يف العـون واملسـاعدة مـن أصحـاب القـدرة واملعرفـة .لقد رسـم كل
منهـم طريقـاً على نهـج املغفور له الشـيخ زايد بـرا ً ووفـا ًء له ،ما يؤكـد أن هذا الخير الذي كان
يفعله «زايد» قد تعمق يف نفوس أبناء اإلمارات جميعاً حكومة وشـعباً حتى صار سـجية فيهم
فواصلـوا املسيرة وزاد الخير والعطـاء وامتد يف خري خلف لخري سـلف.
ولعل ما يدل عىل انتشـار العمل الخريي مؤسسـات ،مثل« :مؤسسـة زايد بن سلطان آل
نهيان لألعامل الخريية واإلنسـانية» ،و»مؤسسـة خليفة بن زايد آل نهيان لألعامل اإلنسـانية»،
و»مؤسسـة محمـد بـن راشـد آل مكتـوم لألعمال الخرييـة واإلنسـانية» ،فضلاً عـن عشرات
الجمعيـات الخريية يف كل أرجـاء الدولة وإماراتها.
وهـذه املؤسسـات والجمعيـات تعنـى معاً بكل أنـواع العمل الخيري ،يف شـؤون التعليم ،من
حيـث اإلسـهام يف إنشـاء ودعم املدارس ومعاهد التعليم العـام والعايل ومراكز البحث العلمي
واملكتبـات العامـة ومؤسسـات التدريـب املهنـي ،وتقديـم املنـح الدراسـية وزمـاالت التفـرغ
العلمـي ودعـم جهـود
التأليـف والرتجمـة والنشر.
وشـؤون الصحـة مـن حيث
اإلسـهام يف إنشـاء ودعـم
املستشفيات واملستوصفات
ودور التأهيـل الصحـي
وجمعيات اإلسـعاف الطبي
ودور األيتـام ورعاية األطفال
ومراكـز املسـنني وذوي
االحتياجـات الخاصـة .وشـؤون اإلغاثة ،من حيث اإلسـهام يف إغاثة املناطق املنكوبـة من ج ّراء
الكـوارث الطبيعية واالجتامعيـة كاملجاعات والزالزل والفيضانات والعواصـف والجدب ،ودعم
األبحـاث والجهـود التـي تحـاول رصـد احتامالتها واالحتيـاط ملواجهتهـا واحتوائهـا .إضافة إىل:
•املبادرة يف خدمة البرشية من خالل برامج مساعدات جادة ألهل العوز والكفاف.
•اإلسهام يف نرش روح التسامح بني البرش لخدمة املحتاجني يف مختلف أنحاء املعمورة.
•مد جسور التعاون مع املنظامت املحلية والعاملية املشرتكة يف العمل اإلنساين.
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•توفري الدعم املادي لربامج ِ
الب املختلفة.
•نرش ثقافة التكافل االجتامعي يف مجتمع اإلمارات.
•تشجيع العمل التط ّوعي يف مختلف جوانبه اإلنسانية.
•الدعـم املعنـوي ألصحـاب املبـادرات اإلنسـانية املتميـزة وتشـجيع أهـل الخير للمبادرة
واإلقـدام.
ولعل الجمعيات الكثرية التي تعنى بشؤون الصحة أكرث من أن تحىص ،ورمبا كان أحدثها:
جمعيـة رعايـة مـرىض الرسطـان (رحمـة) ،التي جـاءت توصية املجلـس التنفيـذي يف أبوظبي
بإنشـائها وقد تم إطالقها يف  15سـبتمرب  ،2015وكانت أوىل فعالياتها يف حلبة (مرىس ياس) يف
 7نوفمرب  ،2015وقد اختارت الجمعية سـعادة الدكتور جامل سـند السـويدي ،مدير عام مركز
اإلمارات للدراسـات البحوث االستراتيجية ،رئيسـاً ملجلس اإلدارة فيها ،وسـعادته معروف عنه
الحـرص على العمـل الخيري يف شـتى املجاالت ،ويتضـح ذلك باملشـاركة يف فعاليـات ماراثون
زايـد الخيري يف نيويـورك سـنوياً ،والترصيحـات الصحفية واإلعالميـة ،واملقابلات التلفزيونية.
ومنـذ وقـت مبكـر قـام مركز اإلمـارات للدراسـات البحـوث االستراتيجية ،بنرش كتـاب يحمل
عنـوان« :العمـل الخيري واإلنسـاين يف دولة اإلمـارات العربية املتحـدة» ،وهو دراسـة ميدانية
للعاملين واملتطوعين يف الجمعيـات الخرييـة ،مـا يدل عىل رسـوخ فلسـفة العمل اإلنسـاين يف
مجتمـع دولة اإلمـارات العربية املتحدة.
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ارتفاع مؤشرات اإلصابة بأمراض الدم
اكتشاف  100إصابة بالسرطان بين األطفال
في «توام» خالل 2015

استقبل

مستشـفى تـوام العـام املـايض نحـو  100حالـة إصابة جديـدة باألورام
بين األطفـال لريتفـع إجمايل عـدد األطفـال املصابين بالرسطـان الذين
يتلقون العالج باملستشـفى اآلن إىل  250طفال ،وفقا ألحدث معايري األسـاليب التشخيصية
والعالجيـة على يـد فريـق من األطباء املتمرسين واملمرضني املؤهلني ،بحسـب استشـاري
وأخصـايئ أمراض الدم واألورام يف املستشـفى.
وحـذر االستشـاريون واألطبـاء املعالجـون يف «تـوام» مـن زيـادة معـدالت اإلصابـة
بأمـراض الـدم الوراثيـة يف الدولـة ،حيـث يقـدر متوسـط عـدد اإلصابـات الجديـدة بهذه
األمـراض بنحـو  2000حالـة سـنوياً ،وأرجعـوا زيـادة معـدالت اإلصابـة بهـذه األمراض يف
الدولـة ودول الخليـج بوجـه عـام اىل العـادات والتقاليـد السـائدة التـي تزيك الـزواج بني
األقـارب.
وقـدر الدكتـور مصطفى منري بارودي استشـاري أمراض الـدم واألورام لدى األطفال
باملستشـفى معـدالت الزيـادة بعـدد إصابـات األورام بين األطفـال التي ترد للمستشـفى
مبـا يتراوح بين  %15,16سـنوياً ،متاشـياً مع مـؤرشات الزيـادة يف عدد السـكان ،فيام قدر
معـدل الزيـادة يف عـدد إصابـات األورام بين األطفـال يف الدولـة بوجـه عـام بنحـو 300
حالـة سـنوياً وفقاً لهـذه املؤرشات.
وأوضـح بـارودي أن رسطـان الـدم يـأيت يف املقدمـة مـن حيـث معـدالت اإلصابـة
باملـرض باملقارنـة بإصابـات األورام األخـرى بين األطفـال ،حيـث تبلغ نسـبة اإلصابة بهذا
املـرض نحـو  %35وترتكـز غالبيـة اإلصابـات يف املرحلـة السـنية مـن سـنة إىل  6سـنوات.
وأضـاف بـارودي أن قسـم أورام األطفـال مبستشـفى توام يسـتقبل نحـو  100حالة
إصابـة جديـدة مختلفـة بين األطفـال سـنويا يتـم التعامـل معهـا وفقـاً ألحـدث معايير
األسـاليب التشـخيصية والعالجيـة .
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ولفـت البـارودي إىل أن الفترة الزمنيـة الالزمـة لعلاج أمراض األورام لـدى األطفال
متتـد بين سـنة 3 ،سـنوات ،ويلقـى نحـو  250طفلا من األطفـال املصابين بـاألورام حالياً
جـل الرعايـة واالهتامم مبستشـفى توام.
ورجـح الدكتـور عمر طراد استشـاري أمراض الدم واألورام لدى األطفال مبستشـفى
تـوام أسـباب اإلصابـة بـأورام األطفـال إىل االسـتعداد الـورايث ،التعـرض للملوثـات ،معرباً
عـن اعتقـاده بـأن هنـاك مثـة عالقـة بين اإلصابـة بـاألورام «خاصـة أورام الدمـاغ» وبين
تعـرض األطفـال خاصـة يف املناطـق السـكنية واملـدارس للذبذبـات الصـادرة مـن خطوط
وأبـراج كهربـاء الضغـط العـايل التـي تقـع بالقـرب أو يف محيط هـذه املناطق واملنشـآت
إال أن ذلـك يبقـى «يف تقديـره» مجـرد توقعـات وتكهنـات مل تثبت كحقيقـة علمية حتى
اآلن .وقـدر حـاالت اإلصابـة الجديـدة بأمـراض الـدم الوراثيـة يف الدولـة بنحـو 2000
حالـة ،وتـزداد معـدالت اإلصابـة بهذه األمـراض يف الدولـة ودول الخليج بوجه عـام ،نظرا ً
للعـادات والتقاليـد السـائدة التـي تـزيك الزواج بين األقارب.
الفحص قبل الزواج
وأكـد الدكتـور عمـر طراد استشـاري أمراض الـدم واألورام لدى األطفال مبستشـفى
تـوام ،على أهميـة الفحـص قبـل الـزواج وزيـادة مسـتوى الوعـي املجتمعـي باألبعـاد
والتداعيـات االجتامعيـة لألمـراض الوراثيـة الفتـاً إىل أن فاتـورة علاج هـذه النوعيـة مـن
األمـراض مكلفـة جـدا ً ،حيـث تصـل تكلفـة علاج الطفـل املصـاب بأحـد هـذه األمـراض
الوراثيـة نحـو  1.2مليـون درهـم ،تتكبدهـا الدولـة كاملـة بصرف النظـر عـن جنسـية
الطفـل املصاب.
وأكـدت الدكتـورة ليلى الريامـي ،إحـدى طبيبتين مواطنتني تعمالن ضمـن الفريق
الطبـي املعالـج ألمـراض أورام األطفـال مبستشـفى تـوام ،والحاصلة عىل البـورد العريب يف
طـب األطفـال ،على أهميـة وجـود كـوادر وطنيـة متخصصـة يف هـذا التخصـص الطبـي
الحيـوي ،نظرا لتلك املسـتجدات والتطورات العاملية الرسيعـة املتالحقة يف كل القطاعات
بوجـه عـام والقطـاع الطبـي بوجـه خـاص مـا يفـرض معـه العديـد مـن التحديـات التي
تسـتوجب وجـود كـوادر وطنيـة مؤهلـة تواكب هذه التطـورات ،خاصة مبجال تشـخيص
وعلاج األورام لـدى األطفـال ،يف مجتمـع لـه تقاليـد وعـادات أصيلـة متوارثـة كمجتمـع
اإلمارات.
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في إطار الزيارة الرسمية لمركز الخليج الدولي لألورام

وفد جمعية «رحمة»
يزور المرضى ويلتقي إدارته الطبية

قام

وفـد «جمعيـة رعايـة مـرىض الرسطـان» (رحمـة) برئاسـة األسـتاذة نـورة جمال
سـند السـويدي ،مديـر عـام الجمعيـة ،صبـاح يـوم الثالثـاء الثـاين والعرشيـن من
ديسـمرب  2015بزيـارة إىل «مركـز الخليـج الـدويل للأورام» ،يف العاصمـة أبوظبـي ،وكان
يف االسـتقبال سـعادة الدكتـور علي عبـد الـرزاق استشـاري األشـعة العالجيـة واملديـر
التنفيـذي للمستشـفى ،وعـدد مـن األطبـاء واملسـؤولني.
وقـد متـت خلال هذا اللقاء مناقشـة أوجه التعـاون بني جمعية «رحمـة» ،و»مركز
الخليـج الـدويل للأورام» ،وأبرزها اقرتاح األسـتاذة نورة السـويدي القيام بزيـارات دورية
لألطفـال املـرىض واملصابين بالرسطـان مـن الفئـات األخـرى داخـل املستشـفى؛ لتكـون
املشـاركة دامئـة باسـم جمعية رحمـة .كام متت مناقشـة إمكانية توقيـع بروتوكول تعاون
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بين الجهتين؛ مـن أجل تبادل الخبرات ،وإقامة فعاليات مشتركة؛ لدعم مـرىض الرسطان
يف دولـة اإلمارات العربيـة املتحدة.
وقـد قـام الوفـد بجولـة تفقديـة يف املركـز للتعـرف إىل أقسـامه ،وإىل طبيعـة
الخدمـات التـي يقدمهـا لنزالئـه املـرىض ،حيـث اطلـع الوفـد على خطـط التوعيـة التي
يطبقهـا املستشـفى مـن أجل التخفيف عن املـرىض والتنويع يف أنشـطتهم يف أثناء العالج
لتشـجيعهم على مقاومـة هـذا املـرض الخبيـث.
كما قامـت األسـتاذة نـورة السـويدي بتقديـم هدايـا رمزيـة إىل األطفـال املـرىض؛
إلدخـال الفرحـة إىل أنفسـهم ،ورسـم االبتسـامة على وجوههـم .وقـد عبر الدكتـور عيل
عبـد الـرزاق عـن تقديره لهذه اللفتـة الكرمية ،وعن سـعادته البالغة بزيـارة وفد جمعية
«رحمـة» ،وشـكره الخـاص لألسـتاذة نـورة السـويدي مديـر عـام الجمعية على جهودها
الواعـدة يف دعـم ومسـاعدة مـرىض الرسطان ،والتخفيـف عنهم ،والسـيام يف مجال توعية
املجتمـع بخطـورة هـذا املرض.
وتـأيت زيـارة وفـد جمعيـة «رحمة» أدا ًء للـدور اإلنسـاين والتطوعـي املجتمعي بني
املركـز وجمعيـة (رحمة).
واملعـروف أن جمعيـة رعايـة مرىض الرسطـان (رحمة) – كام يؤكد سـعادة الدكتور
جمال سـند السـويدي مديـر عـام مركـز اإلمـارات للدراسـات والبحـوث االستراتيجية،
ورئيـس مجلـس إدارة جمعيـة رعايـة مرىض الرسطـان (رحمة) – تأخذ على عاتقها مهمة
إنسـانية نبيلـة يحتـاج إليهـا مـرىض الرسطـان يف دولـة اإلمـارات والعـامل أجمـع ،وتعمـل
وفـق معايير وضوابـط دقيقـة للوفـاء بأهدافهـا؛ انطالقـاً مـن الثوابـت واألسـس والقيـم
اإلماراتيـة الحضاريـة واإلنسـانية األصيلـة التـي ال تفـرق بين لـون أو دين أو عـرق ،مهام
كانـت الظروف.
ولتعزيـز أداء هـذه املهمـة ،كان ال بـد مـن السـعي إىل اإلرشاك املجتمعـي الفاعـل
والحـي ،مـن أجـل إقامـة جسـور التواصـل بين املـرىض واألشـخاص املصابين ،وعائالتهـم
وأصدقائهـم مـن جانـب ،وفئات املجتمع مـن الداعمني واملانحني واملشـجعني واملتطوعني
واملتعاطفين ،ومـن تـم شـفاؤهم من أنـواع أمـراض الرسطـان املختلفة.
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وتسـعى «جمعيـة رعايـة مـرىض الرسطـان» (رحمـة) ،إىل تحقيـق جملـة مـن
األهـداف ،يف مقدمتهـا حشـد مـوارد املجتمع املالية لدعم مـرىض الرسطان من خالل فتح
بـاب التطـوع واالنضمام إىل الجمعيـة ،وتقديـم املعلومـات ملسـاعدة املـرىض على فهـم
أفضـل لطبيعـة مرضهـم وخيـارات العالج األنسـب ،وتوعيتهـم وتثقيـف ذوي املرىض من
األرس واألصدقـاء حـول كيفيـة تقديـم الدعـم واملسـاندة والرعايـة األفضل لهم ،واإلسـهام
يف توعيـة املجتمـع أيضـاً وتعريفـه بخطـورة مرض الرسطـان والعوامل املسـببة له وطرق
الوقايـة منـه ،فضلاً عـن توفير قاعـدة بيانـات شـاملة ومتكاملـة حـول املراكـز العالجية
املثلى املتخصصـة يف علاج مـرض الرسطـان عاملياً.
كام تسعى لتلقي التربعات لصالح املرىض وتلقي االستفسارات عىل النحو اآليت:
•موقع الجمعيةwww.rahmacancercare.com :
•الربيد اإللكرتوينinfo@rahmacancercare.com :
•أو من خالل رقم حساب الجمعية يف بنك االتحاد الوطني011099034737 :
•رقم الحساب الدويلIBAN: AE830450000011099034737 :
أمـا «مركـز الخليـج الـدويل للأورام» ،يف العاصمـة أبوظبـي ،فيسـعى إىل اكتشـاف
األورام يف مراحـل مبكـرة مـن خلال برامـج متطـورة وتوفير أجهـزة ذات قـدرات فائقة،
وقـد أنشـئ املركـز يف عـام  2007بطاقة اسـتيعابية متميـزة حيث يتعامل مـع ثالثة آالف
حالـة يف السـنة ،كما أنـه أصبـح يسـتقبل  1400مريـض جديد يف السـنة ويقـدم للجميع
مواطنين ووافديـن العالجـات املطلوبة جراحيـاً وكيميائياً وإشـعاعياً.
إن أي تعامـل مـع املركـز واملراكـز املامثلة األخـرى يعزز ثقة جمعيـة (رحمة) بأنها
تقـوم بدورهـا الواجب تجـاه أفراد املجتمـع يف دولة اإلمـارات العربية املتحدة.
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في إطار التحضير والتفاعل والمشاركة

جمعيـة «رحمـة» تكثـف برامجهـا وفعالياتهـا
احتفاء باليوم العالمي للسرطان

بتوجيه

مـن سـعادة الدكتـور جمال سـند السـويدي مديـر عـام مركـز اإلمـارات
للدراسـات والبحـوث االستراتيجية ،ورئيـس مجلس إدارة جمعيـة رعاية مرىض
الرسطـان (رحمـة) ،عمـدت «جمعيـة رعايـة مـرىض الرسطـان» (رحمة) برئاسـة األسـتاذة نوره
جمال السـويدي ،مديـر عـام الجمعيـة ،إىل تكثيف برامجهـا وفعالياتهـا احتفاء باليـوم العاملي
للرسطـان ،يف إطـار التحضير والتفاعـل واملشـاركة يف هـذا اليـوم الذي غدا مناسـبة للنشـاطات
اإلنسـانية املرتبطـة مبـرىض الرسطـان يف العامل.
وقـد تـم رسـم خريطـة الفعاليـات على مـدى الفرتة التي تسـبق هـذا اليوم الـذي حدد
لـه يـوم  4فربايـر مـن كل عـام ،إىل الفترة التـي تعقبه من شـهر فرباير.
ففـي هـذا اليـوم تحيـي منظمـة الصحـة العامليـة والوكالـة الدوليـة لبحـوث الرسطـان
( )IARCيف الرابـع مـن شـباط/فرباير مـن كل عـام اليـوم العاملي للرسطان ،بهـدف دعم جهود
الهيئـة الدوليـة ملكافحـة الرسطـان ( ،)UICCوإيجـاد سـبل للتخفيـف مـن العـبء العاملـي
املتصـل بانتشـار الرسطان.
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والرسطـان مصطلـح عـام يشـمل مجموعـة مـن األمـراض ميكنهـا أن تصيـب كل أجـزاء
الجسـم .ويُشـار إىل تلـك األمـراض أيضـاً بـاألورام واألورام الخبيثـة .ومـن السمات التي تطبع
الرسطـان التولّـد الرسيـع لخاليـا شـاذة ميكنهـا النمو خـارج حدودهـا املعروفة واقتحـام أجزاء
الجسـد املتالصقـة واالنتشـار إىل أعضـاء أخـرى ،ويُطلق عىل تلك الظاهرة اسـم النقيلـة .ومتُثّل
النقائـل أهـ ّم أسـباب الوفاة مـن جـ ّراء الرسطان.
ويعتبر الرسطـان أكبر مسـبب للوفـاة يف أرجـاء العامل ،فقد تسـ ّبب هذا املـرض يف وفاة 7.6
مليـون نسـمة (نحـو  %13مـن مجمـوع الوفيـات) يف عـام  .2008وتقـف رسطانات الرئـة واملعدة
والكبـد والقولـون والثـدي وراء معظـم الوفيـات التـي تحـدث كل عام مـن ج ّراء هذا املـرض .وقد
جـاءت خريطـة الفعاليات على النحو اآليت:
•زيـارة وفـد جمعيـة (رحمة) ،ملشـفى  NMCلبحث سـبل التعاون مع (الدكتـور مهند دياب)
وزيـارة مـرىض 10:30 ،االثنني  18يناير 2016
•زيـارة وفـد جمعيـة (رحمـة) ،ملشـفى املفـرق ،ولقـاء الدكتـور (علاء الديـن معـراوي)1:30 ،
الثالثـاء  19ينايـر 2016
•زيـارة وفـد جمعيـة (رحمـة) ،ملركـز أبوظبـي للتطبيـب عـن بعـد 10:00 ،مـن صبـاح يـوم
األربعـاء  20ينايـر 2016
•زيـارة وفـد جمعية (رحمة) ،ملشـفى  ،NMCومقابلة (الدكتورة سـيام شـتي) ،لبحث التعاون
وأخـذ تصـور عـن الغذاء الصحي 7:00 ،من مسـاء يوم األربعـاء  20يناير 2016
•حضـور وفـد جمعيـة (رحمـة) ،مؤمتـر العنايـة التلطيفيـة ،مـن السـاعة  8:00صباحـاً حتـى
السـاعة  9:00مسـاء ،مـن يـوم الجمعـة  22ينايـر 2016
•اشتراك وفـد جمعية (رحمـة) ،يف فعالية مصدر ومنظمـة الطفولة ملرىض الرسطان/باكسـتان،
السـاعة  9:00مـن يوم األحـد  24فرباير 2016
•مشـاركة وفـد جمعيـة (رحمـة) ،يف التحضيرات لليـوم العاملي ملـرض الرسطـان ،بالتعاون مع
الصحـة (الدكتـور مطـر راشـد الدرمكي) ،ومشـفى املفـرق (الدكتـور علاء الديـن معـراوي)،
مبحـارضة وعـروض توعيـة 11:00 ،مـن صبـاح يـوم االثنين  1فربايـر 2016
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•مشـاركة ممثلي جمعيـة (رحمة) ،للعالج بالفن مع مشـفى ( )57357للرسطـان يف جمهورية
مصر العربيـة ،يف الغرفة املقامة يف املشـفى باسـم الجمعية.
•مشـاركة وفـد جمعيـة (رحمـة) ،يف زيـارة األطفـال األيتـام القصر ،يف أحـد مراكـز رعايتهم يف
أبوظبـي ،للحديـث عـن التغذيـة السـليمة ،يف السـاعة مـن صبـاح يـوم االثنني  15فربايـر 2016
•مشـاركة وفـد جمعيـة (رحمـة) ،يف تقديم محـارضة وفعالية للطلبـة يف كليات التقنيـة العليا
حـول أرضار التدخني ودوره يف انتشـار أمـراض الرسطان.
واملعـروف أن جمعيـة رعايـة مـرىض الرسطـان (رحمـة) – كما يؤكـد سـعادة الدكتـور
جمال سـند السـويدي مديـر عـام مركـز اإلمـارات للدراسـات والبحـوث االستراتيجية ،ورئيس
مجلـس إدارة جمعيـة رعايـة مـرىض الرسطـان (رحمـة) – تأخـذ على عاتقهـا مهمـة إنسـانية
نبيلـة يحتـاج إليهـا مـرىض الرسطـان يف دولـة اإلمـارات والعـامل أجمـع ،وتعمـل وفـق معايير
وضوابـط دقيقـة للوفـاء بأهدافهـا؛ انطالقـاً من الثوابت واألسـس والقيـم اإلماراتيـة الحضارية
واإلنسـانية األصيلـة التـي ال تفـرق بين لـون أو ديـن أو عـرق ،مهما كانـت الظـروف.
ولتعزيـز أداء هـذه املهمـة ،كان ال بـد مـن السـعي إىل اإلرشاك املجتمعـي الفاعـل والحـي،
مـن أجـل إقامـة جسـور التواصـل بين املـرىض واألشـخاص املصابين ،وعائالتهـم وأصدقائهـم مـن
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جانـب ،وفئـات املجتمـع مـن الداعمين واملانحين واملشـجعني واملتطوعين واملتعاطفين ،ومن تم
شـفاؤهم مـن أنـواع أمـراض الرسطـان املختلفة.
وتسـعى»جمعية رعايـة مـرىض الرسطـان» (رحمـة) ،إىل تحقيـق جملـة مـن األهـداف ،يف
مقدمتهـا حشـد مـوارد املجتمـع املاليـة لدعـم مـرىض الرسطـان مـن خلال فتـح بـاب التطـوع
واالنضمام إىل الجمعيـة ،وتقديـم املعلومـات ملسـاعدة املـرىض على فهـم أفضل لطبيعـة مرضهم
وخيـارات العلاج األنسـب ،وتوعيتهـم وتثقيـف ذوي املـرىض مـن األرس واألصدقـاء حـول كيفيـة
تقديـم الدعـم واملسـاندة والرعايـة األفضـل لهـم ،واإلسـهام يف توعيـة املجتمـع أيضـاً وتعريفـه
بخطـورة مـرض الرسطـان والعوامل املسـببة لـه وطرق الوقاية منـه ،فضالً عن توفير قاعدة بيانات
شـاملة ومتكاملـة حـول املراكـز العالجيـة املثلى املتخصصـة يف علاج مـرض الرسطـان عامليـاً.

كام تسعى لتلقي التربعات لصالح املرىض وتلقي االستفسارات عىل النحو اآليت:
•موقع الجمعيةwww.rahmacancercare.com :
•الربيد اإللكرتوينinfo@rahmacancercare.com :
•أو من خالل رقم حساب الجمعية يف بنك االتحاد الوطني011099034737 :
•رقم الحساب الدويلIBAN: AE830450000011099034737 :

حقائـق وأرقـام
وتـزداد أهميـة دور الجمعيـة إزاء هـذا املـرض ،إذا عرفنـا مجموعـة مـن الحقائـق واألرقام،
عىل النحـو اآليت:
•الرسطـان مـن أهـ ّم أسـباب الوفـاة يف جميـع أرجـاء العـامل ،فقـد تسـ ّبب هذا املـــرض
فــــــي وفـاة  7.6مليـون نسـمة (نحـو  %13مـن مجمـوع الوفيـات) يف عـام .2008
•تقـف رسطانـات الرئـة واملعـدة والكبـد والقولـون والثـدي وراء معظـم الوفيـات التي
تحـدث كل عـام مـن جـ ّراء الرسطان.
•هناك اختالف بني الرجاء والنساء فيام يخص أشيع أنواع الرسطان.
•تحـدث  %30مـن وفيـات الرسطـان بسـبب خمسـة عوامـل خطـر سـلوكية وغذائيـة
رئيسـية هـي ارتفـاع منسـب كتلة الجسـم ،وعدم تنـاول الفواكه والخرض بشـكل كاف،
وقلّـة النشـاط البـدين ،وتعاطـي التبـغ ،وتعاطـي الكحول.
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•ميثّـل تعاطـي التبـغ أهم عوامـل االختطار املرتبطـة بالرسطان ،إذ يقـف وراء  %22من
وفيـات الرسطـان العامليـة و %71من الوفيـات الناجمة عن رسطـان الرئة.
•العـداوى التـي تسـ ّبب الرسطـان ،مثـل العـداوى الناجمة عن فيروس التهـاب الكبد B
أو  Cوفيروس الـورم الحليمـي البشري ،مسـؤولة عن نحـو  %20من وفيـات الرسطان
التـي تحـدث يف البلـدان املنخفضـة الدخـل والبلدان املتوسـطة الدخل.
•مـن املالحـظ أ ّن نحـو  %70مـن مجمـل وفيـات الرسطـان التي ُسـجلت يف عـام 2008
حدثـت يف البلـدان املنخفضـة الدخـل والبلـدان املتوسـطة الدخل.
•مـن املتوقـع أن يتواصـل ارتفـاع عـدد الوفيـات الناجمـة عـن الرسطـان على الصعيـد
العاملـي ،وأن يناهـز  13.1مليـون وفـاة يف عـام .2030
إن أي تعامـل مـع املراكـز واملشـايف والهيئـات الصحيـة يعـزز ثقـة جمعيـة (رحمـة) بأنهـا
تقـوم بدورهـا الواجـب تجـاه أفـراد املجتمـع يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة.
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رجــل مـصــاب بـســرطـــان الـثــدي
في اإلمارات ...تعرف عليه!

حملة

نبيلـة هدفهـا إنسـاين ،تجولـت يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ،القافلة
الورديـة ،اكتشـفت حالـة إصابـة برسطـان الثـدي ملواطـن إمـارايت 48 ،عاماً.
حسـب مـا جـاء يف «اإلمـارات اليـوم» 22 ،أكتوبـر  2013تقـدم مريـض يدعـى عـزام إىل
فحـوص الكشـف املبكـر عن املرض خالل مسيرة القافلـة الوردية يف أرجـاء اإلمارات ،وتم
اكتشـاف كتلـة يف منطقـة الصـدر مضى على تكونهـا سـتة أعـوام ،ومتـت إحالـة املريض
على وجـه الرسعـة إىل التصويـر باألمـواج فـوق الصوتية.
قالت الدكتورة سوسن املايض ،األمني العام لجمعية أصدقاء مرىض الرسطان ورئيسة
اللجنة الطبية والتوعوية للحملة ،أن بعد إجراء كل الفحوصات الرضورية ،نصح عزام
باستئصال الثدي ،وأشارت بأن رحلة القافلة مل تنتهي بعد ،ويجب لفت أنظار الرجال
الغافلة واملعتقدة بأنهم ناجني من هذه اإلصابة.
من الجدير ذكره أن الفكرة السائدة عن كون رسطان الثدي خاص بالنساء ،فكرة
خاطئة ،باعتبار أن الرجال معرضون كذلك لإلصابة.
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وفـد جمعيـة (رحمـة) فـي مـاراثــون
زايـد الخيـري العالمـي
القاهرة 2015/12/19 - 14

بتوجيه

مـن سـعادة الدكتـور جمال سـند السـويدي ،مدير عـام «مركـز اإلمارات
للدراسـات والبحـوث االستراتيجية» ،رئيـس مجلـس اإلدارة يف «جمعيـة
رعايـة مـرىض الرسطـان (رحمة)» ،قـام وفد الجمعية ،برئاسـة األسـتاذة نورة جامل سـند
السـويدي ،مديـر عـام جمعية رعاية مـرىض الرسطان (رحمـة) ،بأوىل الزيـارات الخارجية
الخرييـة واإلنسـانية إىل مدينـة القاهـرة يف جمهورية مرص العربية ،للمشـاركة يف ماراثون
زايـد الخيري العاملـي ،وهـي الجمعية التـي دأبت عىل القيـام بزياراتهـا وفعالياتها يف كل
أرجـاء دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ،لتكون دوماً يف مـكان تقديم املسـاعدات وتلبية
االحتياجـات الرضوريـة لرشيحـة مرىض الرسطـان وذويهم.
وقد كانت الفعالية موزعة عىل عدد من األيام ،بحسب ما يأيت:

اليوم األول :زيارة مستشفى رسطان األطفال 57357
متت الزيارة يف صباح يوم األربعاء املوافق  ،2015/12/16وقد كان يف استقبال
وفد الجمعية الربوفيسور رشيف أبو النجا الرئيس التنفيذي ،والدكتورة هناء فريد املدير
االسرتاتيجي ،والدكتور مدير التطوير باملستشفى ،وقد تم يف هذا اليوم استامع الوفد إىل
محارضة يف قاعة املؤمترات باملستشفى ،وسط ترحيب حار من كل الضيوف الحارضين،
وتم طلب إىل األستاذة مدير عام الجمعية إلقاء كلمة تعريفية عحول الجمعية استمع
لها الحضور ،ثم قام الوفد بزيارة العيادات الخارجية ولقاء املرىض وتوزيع الهدايا عليهم،
وزيارة وحدة العناية املركزة ،ولقاء أهايل املرىض الذين أشادوا بالجهود التي يقوم بها
املستشفى لعالج أبنائهم باملجان ،كام زار الوفد غرفة األنشطة الفنية باملستشفى ،وهي
التي تم إنشاؤها من أجل شغل أوقات األطفال يف تنمية مهاراتهم.
•وقد اقرتحت األستاذة مدير عام الجمعية تطوير غرفة األنشطة واألعامل الفنية بكل
األدوات والربامج الحديثة لتكون مساهمة من جمعية (رحمة) يف الرتفيه عن هؤالء
األطفال املرىض.
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•ناقش وفد املستشفى بعض الطرق التي يستخدمونها مع األطفال للرتويح عنهم
وتشجيعهم عىل تلقي العالج لالنتصار عىل املرض والشفاء منه بإذن الله.
•كام اقرتحت األستاذة مدير عام الجمعية تبادل األفكار وأنواع الرشاكة التي ميكن
االتفاق عليها مع املستشفى ومنها مذكرات التفاهم والفعاليات املشرتكة وتبادل
الزيارات.
•تم تسليم درع الجمعية وشهادة التقدير للربوفيسور رشيف أبو النجا وأخذ الصور
التذكارية.
ويف هذا اليوم متت زيارة سفارة دولة اإلمارات العربية املتحدة بالقاهرة .ويف
الزيارة تم التعريف بالجمعية وتبادل األفكار ومناقشة أوجه التعاون واالطالع عىل دور
السفارة يف تنظيم ماراثون زايد الخريي كل عام ،وقام وفد الجمعية بلقاء سعادة األستاذ
خليفة الطنيجي نائب سعادة السفري ،وقد أوضح سعادته ابتهاجه بزيارة الجمعية وأبدى
إعجابة الشديد بأنشطة الجمعية وأهدافها ،واستعداده التام للتعاون يف أي مجال تقرتحه
األستاذة مدير عام الجمعية ،كتوقيع مذكرات تفاهم مع الجهات املعنية وعرض آراء
الجمعية عىل مسؤوليها.
قدم السيد نائب سفري الدولة بالقاهرة درع السفارة إىل األستاذة مدير عام الجمعية
وكذلك قامت هي بتقديم درع الجمعية يف نهاية الزيارة مع شهادة تقدير.

اليوم الثاين :زيارة املعهد القومي لألورام بالقرص العيني – القاهرة
كانت الزيارة يف صباح يوم الخميس املوافق  ،2015/12/17وكان يف استقبال وفد
الجمعية ،األستاذ الدكتور محمد لُطَ ّيف عميد املعهد ،واألستاذة والء عامرة منسق الزيارة
من إدارة عميد املعهد ،واألستاذ الدكتور حاتم أبو القاسم مدير عام املعهد ،وعدد من
السادة املسؤولني باملعهد.
وقد عقد اجتامع مبكتب العميد وقدم للوفد رشحاً تاريخياً عن نشأة املعهد القومي
لألورام والدور الفاعل والكبري الذي يؤديه يف مكافحة مرض الرسطان وعالج املرىض
باملجان ،وعىل صعيد التوسعات الخارجية للمعهد ،أبدى سعادته رغبة املعهد يف التعاون
مع الجمعية يف املستقبل القريب وخاصة يف املرشوع الجديد وهو مستشفى املعهد
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القومي الجديد واملسمى حالياً مبرشوع ( )500 500وهو رقم حساب التربعات الخاص
باملرشوع.
وتم اصطحاب وفد الجمعية لزيارة مبنى العيادات الخارجية الذي تم خالله
التواصل مع أحد املرىض املتلقني للعالج يف املعهد وأوضح املريض أنه ال يقوم بسداد أي
رسوم يف الكشف وال العالج وأن العالج باملجان.
ويف هذا اإلطار استكمل وفد الجمعية الزيارة إىل مبنى الغرف الداخلية وقام بتوزيع
الهدايا عىل املرىض من األطفال وعائالتهم والتقاط الصور التذكارية ،وقامت األستاذة
مدير عام الجمعية بعرض رغبة الجمعية يف التعاون مع املعهد يف املجال ذاته وطرح
سعادة عميد املعهد فكرة أن تتبنى (رحمة) غرفاً معينة لعالج املرىض أو غرف الرتفيه
للمرىض واألنشطة الفنية ،فتمت املوافقة عىل ذلك ،واتفق الطرفان عىل أن يتم التواصل
فيام بني املؤسستني مستقبالً ملناقشة أوجه التعاون .ويف نهاية الزيارة قدمت األستاذة
مدير عام الجمعية شهادة تقدير لعميد املعهد ودرع الجمعية يف مبادرة لتوطيد أوارص
التعاون والتواصل فيا بينهام.

اليوم الثالث :ماراثون زايد الخريي العاملي – القاهرة
انطلق ماراثون زايد الخريي العاملي يف الساعة السادسة صباحاً من يوم الجمعة
 ،2015/12/18لينتهي بعد مسافة عرشة كيلومرتات ،وقد أع ّد املنظمون خيمة خاصة
بجمعية (رحمة) لتكون محط أنظار املشاركني ،وليتم توزيع إهداءات (رحمة) والكتب
التعريفية واإلصدار األول للجمعية عىل الناس .وقد شارك معايل املهندس خالد عبد
العزيز وزير الشباب والرياضة يف الفعالية ،وقام بزيارة مقر الجمعية وأجرى لقاء رسيعاً
مع األستاذة مدير عام الجمعية تم خالله التعريف بالجمعية وعرض أهداف الجمعية
ِ
مصاف
ونشأتها والخطوات الرسيعة التي تخطوها الجمعية لتتبوأ موقعها ومكانتها بني
الجمعيات الخريية العاملة يف املجال نفسه.
ويف ختام الفعالية تبادل أعضاء الوفد البطاقات التعريفية مع كل املشاركني من
الهيئات العاملة يف مجال مكافحة مرض الرسطان واألنشطة املشابهة ليتم إدراجهم يف
قواعد البيانات لدى الجمعية من أجل التواصل مستقبالً يف مجاالت التعاون املثمر.
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ملخص كتاب:

كل ما تريد أن تعرفه عن سرطان

الـغــدة الـدرقـيــة
إعداد :الجمعية األمريكية للسرطان
ترجمة :مكتبة جرير

هذا

الكتـاب أعـ ّد خصيصـاً لشـخص تـم تشـخيص إصابته برسطـان الغـدة الدرقيـة (Thyroid
)Cancer؛ ففـي كل عـام ،يوجـد أكثر مـن  43ألـف سـيدة و 13ألـف رجل يتم تشـخيص
حالتهـم بأنهـا رسطـان الغـدة الدرقيـة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة .وعمـر معظمهـم تجـاوز 45
عاماً.
وميكــن اإلملــام برسطــان الغــدة الدرقيــة أن يســاعد يف القيــام بــدور فعــال يف اتخــاذ القـرارات
فيــا يخــص العنايــة الطبيــة التــي يحتــاج إليهــا ،وهــي:
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•التشخيص وتصنيف املراحل
•العالج
•املتابعة الدورية
•املشاركة يف الدراسات البحثية
والكتاب يحتوي عىل قوائم من األسئلة التي ميكن أن تطرح عىل الطبيب الخاص.
الغدة الدرقية ()The Thyroid

الغــدة الدرقيــة هــي غــدة ( )Glandيف مقدمــة الرقبــة تقــع أســفل الحنجــرة (.)Larynx
والغــدة الدرقيــة الطبيعيــة أكــر قليـاً مــن نصــف ريــال أو ربــع دوالر ،وال ميكــن عــادة استشــعارها
عــر الجلــد.
وتنقســم الغــدة الدرقيــة لفصــن ( .)Lobesوهنــاك قطعــة رقيقــة مــن غشــاء الــرزخ
( )Isthmus Tissueتصــل بــن الفصــن .تفــرز الغــدة الدرقيــة الهرمونــات ( )Hormonesاآلتيــة:
•هرمــون الثايروكســن ( ،)Thyroid Hormoneويؤثــر هــذا الهرمــون يف معــدل رضبــات
القلــب وضغــط الــدم وحـرارة الجســم والــوزن .ويشــعر املصــاب باإلرهــاق الشــديد.
•الكالســيتونني ( ،)Calcitoninويلعــب هــذا الهرمــون دورا ً صغــرا ً يف الحفــاظ عــى
مســتوى صحــي للكالســيوم ( )Calciumيف الــدم.
ويقــع يف مؤخــرة الغــدة الدرقيــة أربــع غــدد تســمى الغــدد جــار الدرقيــة (Parathyroid
 .)glandsوهــذه الغــدد تفــرز هرمــون الغــدة جــار الدرقيــة ( .)Parathyroid Hormoneوهــذا
الهرمــون يلعــب دورا ً كبـرا ً يف مســاعدة الجســم عــى الحفــاظ عــى مســتوى صحــي من الكالســيوم.
الخاليا السرطانية ()Cancer Cells

يبــدأ تكــون الرسطــان يف الخاليــا ( ،)Cellsوهــي حجــر األســاس الــذي يتكــون منــه األنســجة.
واألنســجة تكـ ّون الغــدة الدرقيــة وبقيــة أعضــاء ( )Organsالجســم.
وتنمــو خاليــا الغــدة الدرقيــة الســليمة ،وتنقســم لتكويــن خاليــا جديــدة بحســب حاجــة
الجســم إليهــا .وعندمــا تشــيخ الخاليــا الســليمة أو تتلــف ،متــوت تلــك الخاليــا وتحــل محلهــا خاليــا
جديــدة.
وأحيانـاً ،تســر هــذه العمليــة بشــكل خاطــئ ،حيــث تتكــون خاليــا جديــدة عندمــا ال يكــون
الجســم يف احتيــاج لهــا ،أو ال متــوت الخاليــا التالفــة كــا يجــب أن يحــدث .وتراكــم الخاليــا الزائــدة
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يكــون كتلــة مــن األنســجة تســمىعقيدة ( .)Noduleورمبــا يُطلــق عليهــا أيض ـاً اســم جســم زائــد
أو ورم (.)Tumor
ومعظــم العقيــدات يف الغــدة الدرقيــة حميــدة ( .)Benignوالعقيــدات الحميــدة ليســت
رسطانــاً خبيثــاً (:)Malignant
العقيدات الحميدة (:)Benign Nodules
•عادة ما تكون غري ضارة.
•ال تقوم بغزو األنسجة املحيطة بها.
•ال تنترش يف أنحاء أخرى من الجسم.
•ال يحتاج إىل استئصالها بالعادة
العقيدات الخبيثة (:)Malignant Nodules
•رمبا تشكل خطرا ً عىل حياة الفرد.
•ميكن أن تغزو األنسجة واألعضاء املحيطة.
•ميكن أن تنترش يف أنحاء أخرى من الجسم.
•ميكن استئصالها يف أغلب األحيان و لكن أحيانا ما تعود للنمو مرة أخرى
وميكــن لخاليــا رسطــان الغــدة الدرقيــة أن تنتــر باالنفصــال عــن ورم الغــدة الدرقيــة ،وميكنهــا
أن تتحــرك خــال األوعيــة الليمفاويــة ( )Lymph Vesselsلتصــل إىل العقــد الليمفاويــة (Lymph
 )Nodesالقريبــة .ميكنهــا أيضــاً أن تنتــر مــن خــال األوعيــة الدمويــة ( )Blood Vesselsإىل
الرئتــن أو الكبــد أو العظــام .وبعــد أن تنتــر ،رمبــا تلتصــق تلــك الخاليــا بأنســجة أخــرى وتنمــو
لتشـكّل أورامـاً جديــدة رمبــا تدمــر تلــك األنســجة.
أنواع سرطانات الغدة الدرقية

هناك العديد من أنواع رسطان الغدة الدرقية ،منها:
• ُحلَ ْي ِمــي ( :)Papillaryيعــد رسطــان الغــدة الدرقيــة الحليمــي (Papillary Thyroid
 )Cancerأكــر األنــواع انتشــارا ً.
•ال ُج َريْبِــي ( :)Follicularثــاين أكــر األنــواع شــيوعاً هــو رسطــان الغــدة الدرقيــة
الجريبــي(.)Follicular Thyroid Cancer
•النخاعــي ( :)Medullaryال يعــد رسطــان الغــدة الدرقيــة النخاعــي (Medullary
 ) Thyroid Cancerمــن األنــواع الشــائعة ،فحــوايل شــخصني مــن بــن كل مائــة شــخص
مصــاب برسطــان الغــدة الدرقيــة يعانــون هــذا النــوع.
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أحيانــاً مــا يتــم تــوارث رسطــان الغــدة
الدرقيــة النخاعــي يف العائــات .ال بــد مــن
إجــراء الفحوصــات اآلتيــة:
•فحــص املوجــات مــا فــوق الصوتيــة
()Ultrasound
•التصويــر املقطعــي بالحاســوب (CT
)Scan
•التصوير بالرنني املغناطييس ()MRI
•تصويــر للجســم بالكامــل (Whole
)Body Scan

الفحص المبكر
من أفضل
طرق الوقاية
من السرطان

العالج

خيارات العالج للمصابني برسطان الغدة الدرقية ،هي:
•الجراحة ()Surgery
•العالج بهرمون الثايروكسني ()Thyroid Hormone Therapy
•العالج باليود املشع ()Radioactive Iodine Therapy
•العالج اإلشعاعي الخارجي ()External Beam Radiotherapy
•العالج الكيميايئ ()Chemotherapy
مصادر الدعم

معرفتــك أنــك مصــاب برسطــان الغــدة الدرقيــة هــو أمــر ميكــن أن يغــر حياتــك وحيــاة
مــن حولــك مــن املق ّربــن لــك .وقــد يكــون مــن الصعــب التأقلــم مــع هــذه التغي ـرات .ومــن
الطبيعــي أن تحتــاج أنــت وعائلتــك وأصدقــاؤك للمســاعدة للتأقلــم مــع املشــاعر الناتجــة عــن
معرفــة التشــخيص بالرسطــان.
وإليك بعض املصادر التي ميكن أن تستعني بها من أجل الدعم ،ومن أبرز املصادر:
•األطباء واملمرضون واألعضاء اآلخرون يف فريق العناية الطبية الخاص بك.
•اإلخصائيون االجتامعيون أو مقدمو االستشارات أو أخصايئ الدعم الديني.
•ميكن للمريض أيضاً أن يجد الدعم لدى مجموعات أخرى غري ذلك.
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