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اأخ�شائية عالج نف�شي

اإنه ملن دواعي �شروري اأن اأقدم لكم الإ�شدار الثالث من ن�شرة ال�شدرة الإخبارية، واأمتنى لكم 

�شعيدة. �شنة جديدة  جميعا 

للرعاية  ال�شدرة  مبركز  للعمل  الفعلي  البدء  على  �شنوات  ثالثة  من  اأقل  مرور  من  وبالرغم 

املجهود  اإىل  الباهر  النجاح  ويعود هذا  اإجنازا كبريا،  اأنه حقق  اإل  ال�شرطان،  النف�شية ملر�شى 

ال�شامل جلميع  الدعم  تقدمي  يوا�شلون  الذين  واملتطوعني  العمل  فريق  اأ�شرة  قبل  من  املبذول 

اإدارة  املر�شى واأ�شرهم خالل رحلة العالج من مر�س ال�شرطان، واأي�شا اإىل الدعم الكبري من 

ال�شرطان. ملكافحة  الكويت  مركز  وموظفي 

واأود �شخ�شيا توجيه ال�شكر اإىل الدكتورة/ �شفيقة العو�شي - موؤ�ش�س ورئي�س فريق العمل مبركز 

املركز،  هذا  اإجناح  اأجل  من  والتفاين  املتوا�شل،  وعطائهم  العمل جلهودهم  وفريق   - ال�شدرة 

وي�شعدين اأن اأرى ال�شدرة تتقدم من خطوة اإىل اأخرى يف ظل قيادتها واإدارتها احلكيمة.

اإحدى  وهي  ويب�شرت  كارين  لل�شيدة/  وتقديري  �شكري  خال�س  عن  اأعرب  اأن  يل  يطيب  كما 

متنيات  مع  -اجنلرتا-  بلدها  اإىل  تغادرنا  �شوف  حيث  ال�شدرة،  جلمعية  املوؤ�ش�شني  الأع�شاء 

اأ�شرة ال�شدرة لها مبزيد من النجاحات.

 .2016 اأرجو قبول متنياتي للجميع بال�شحة وال�شعادة وال�شالم يف العام اجلديد  واأخرياً ... 

الشيخة/ عـزة جابر العلي الصبـاح
رئيس مجلس إدارة جمعية السدرة
للرعاية النفسية ملرضى السرطان 

الترحيب كلمة 

فـريـق الـعـمــل
م �ضعيد

عا



الســدرة فـي  املتطوعــون 
- ما هو �ضبب عملك كمتطوعة؟

كنت اأعمل كاأخ�شائية اجتماعية، لذلك عندما تقاعدت من وظيفتي �شعرت باأنني ل اأزال اأرغب يف 

م�شاعدة الآخرين املحتاجني يف وقت فراغي.

- ملاذا اخرتت التطوع مبركز ال�ضدرة؟

كان يل خربة �شابقة يف العمل مع املر�شى كاأخ�شائي رعاية الطفل يف م�شت�شفى ابن �شينا،   اأي�شا قد 

طلبت مني ال�شيدة/ األطاف العي�شى الن�شمام.

- كم م�ضى عليك يف التطوع؟

ما يقرب من �شنتني.

- ماذا الذي يجعلك م�ضتمتعًا حيال ذلك؟

ب�شورة  التفكري  على  وم�شاعدتهم  املر�شى  من  العمرية  الفئات  بالتوا�شل مع خمتلف  ا�شتمتعت  لقد 

اإيجابية،  كما اأنني اأحب فريق العمل، فهو ن�شط جدا و�شادق.

- ما الن�ضيحة التي تقدمها لأي �ضخ�س يفكر بالعمل التطوعي؟

بالتاأكيد �شوف اأ�شجعه للتطوع، وا�شرح له ال�شعور الرائع واملريح الناجت عن م�شاعدة الآخرين.

- ماذا تعلمت من جتربة تطوعك مبركز ال�ضدرة؟

اأهم در�س تعلمته اأن تقدر �شحتك.

ال�ضيدة/ هدى العجيل

- ما هو �ضبب عملك كمتطوعة؟

لقد اأتيت اإىل الكويت منذ اأكرث من عام ووددت اأن اأ�شتمر بعملي كممر�شة ولكن بدل من ذلك وجدت 

نف�شي اأعمل كمتطوعة يف ال�شدرة، اأعتقد اأنني اأحدث فرقا مع املر�شى من خالل ابت�شامة اأو عناق اأو 

اأذنا �شاغية، مل�شة حمبة اإىل اأنا�س ميرون باأ�شعب اأوقات حياتهم. اأحب اأن اأعطي الآخرين الأمل كما 

مينحني هذا �شعورا جيدا.

- ملاذا اخرتت التطوع مبركز ال�ضدرة؟

�شديق دعاين للذهاب مع جمموعة متطوعني اإىل ال�شدرة، �شعرت على الفور برغبتي بالتواجد يف هذا 

املكان واإعطاء الأمل للمر�شى خالل رحلة عالجهم.

- كم م�ضى عليك يف التطوع؟

منذ �شنة ون�شف ال�شنة، واأنا �شعيدة جدا لإتاحة هذه الفر�شة يل واأ�شعر اأنني �شوف اكت�شب خربات يف 

حياتي والتي لن اأن�شاها اأبدا.

- ماذا الذي يجعلك م�ضتمتعا حيال ذلك؟

اأحب روؤية املر�شى وهم يتماثلون ال�شفاء ويعودون اإىل عملهم وحياتهم الطبيعية مرة اأخرى والمتنان الذي يقدمونه لل�شدرة.

- ما الن�ضيحة التي تقدمها لأي �ضخ�س يفكر بالعمل التطوعي؟

العمل التطوعي هو اأمر ي�شعرك بالر�شا وي�شمح يل بالت�شرف بطريقة تتفق مع مبادئي، كما اأنه يغري حياتك من كونك تركز 

على ذاتك اإىل �شخ�س ذا معنى واأهمية لالآخرين.

 - ماذا تعلمت من جتربة تطوعك مبركز ال�ضدرة؟

اأن اأتذكر اأننا جميعا يف هذا معا ونحن بحاجة اإىل دعم بع�شنا البع�س، كما انني اتعلم با�شتمرار اأ�شياء جديدة عن النا�س، عن 

الرحمة، وعن نف�شي.

 احلياة لديها الكثري لتقدمه اإذا تذكرنا اأن ننظر اإىل اأبعد من اأنف�شنا.

ال�ضيدة/ اأيلني هاورد

ال�ضيدة/ �ضعاد املانع

- ما هو �ضبب عملك كمتطوعة؟

الدافع الرئي�شي للعمل التطوعي هو الرغبة يف نيل الأجر والثواب بدون مردود مادي اأو جزاء واحت�شاب الأجر من 

عند اهلل �شبحانه وتعاىل. يقول اهلل ”فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره“ وكذلك لدي اإميان اأن م�شاعدة النا�س يعطي 

�شعوراً بالر�شى وال�شعادة واحرتام الذات ويزيد باخلربة واملعرفة.

- ملاذا اخرتت التطوع مبركز ال�ضدرة؟

لأنها جت�شد اأدائي الوظيفي يف خدمة املر�شى من اجلانب النف�شي والجتماعي.

- كم م�ضى عليك يف التطوع؟

منذ �شهر مايو 2014

 - ما الذي يجعلك م�ضتمتعا حيال ذلك؟

وتاأثريه  واملمر�شني  املمر�شات  املركز مع  به  يقوم  الذي  التعاون  واأهاليهم وكذلك  املر�شى  واأثره على  دور مركز 

الإيجابي عليهم.

- ما الن�ضيحة التي تقدمها لأي �ضخ�س يفكر بالعمل التطوعي؟

جرد نف�شك من الأهداف اخلا�شة وركز على الأهداف ال�شامية التي تخدم املري�س واأ�شرته، وا�شت�شعر بال�شعادة 

والر�شى واحرتام الذات واأنت تقوم بهذا العمل الرائع.

- ماذا تعلمت من جتربة تطوعك مبركز ال�ضدرة؟

تعلمت الكثري وما زلت اأتعلم كل يوم واأهم ما تعلمته حتى الآن اأن الوعي بعمل الفح�س الدوري اأ�شا�س املحافظة 

على حياة �شحية.
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يف  الثدي  ب�شرطان  التوعوية  حملته  باإطالق  ال�شدرة  مركز  بداأ 

ب�شرطان  للتوعوية  العاملي  ال�شهر  فعاليات  مع  تزامنا  اأكتوبر 

الثدي والتي ابتداأت يف » يوم ال�ضدرة ال�ضحي الوردي« وذلك يوم 

الأربعاء املوافق 7 اأكتوبر2015. وقد مت تنظيم هذا احلدث من 

اأجل زيادة التوعية وحت�شني املعرفة حول مر�س ال�شرطان، وهذه 

وزمــالء  مراجعني  من  احل�شور  جلميع  موجهة  كانت  الر�شالة 

الأق�شام. العمل من جميع 

ال�شحي،  الأكل  اإعالم احل�شور عن  اليوم ركزنا على  خالل هذا 

واأو�شحنا  منها،  والتخل�س  والإجهاد  ال�شغوطات  مواجهة  وكيفية 

اأ�شرار ال�شمنة ومنط احلياة ال�شيء واأن كل هذا يوؤثر على �شحة 

بال�شرطان.  اجل�شم كما يزيد من خطر الإ�شابة 

قام  وقد  واملوظفني،  املراجعني  من  العديد  احلدث  هذا  ح�شر 

ملكافحة  الكويت  مركز  مدير  العو�شي  اأحمد  الدكتور/  اأي�شا 

الهام  ال�شدرة  ودور  التوعية  اأهمية  عن  كلمة  باإلقاء  ال�شرطان 

يف  فرقا  اأحدثت  ال�شدرة  اأن  وكيف  ال�شدد  هذا  توؤديه يف  الذي 

ال�شدرة جلهودهم    موظفي  �شكر  ثم  املراجعني،  من  العديد  حياة 

ملكافحة  الكويت  مركز  موظفي  مع  جنب  اىل  جنبا  بجد  وللعمل 

.(KCCC) ال�شرطان 

وتقليم  م�شاج  جل�شات  من  اليوم  هــذا  خــالل  اأن�شطتنا  تنوعت 

مع   ،(Six Senses Spa) قدمها  للمراجعات  جمــاين  اأظافر 

ال�شحية واخلالية  الب�شرة  الكرميات ومرطبات  توزيع عينات من 

�شيباميل. الكيماوية مقدمة من �شركة  املواد  من 

�شوي�س  فندق  مــن  واملنوعة  ال�شحية  الأطعمة  تقدمي  مت  كما 

ال�شلطان  فهد  ال�شيد/  من  الع�شوية  والع�شائر  الكويت،  بالزا 

امل�شوؤولية  من  كجزء  �شاعد  منهم  كل  العي�شى  خالدة  وال�شيدة/ 

ولكن  �شيف  ح�شور60-50  توقعنا  وقد  لل�شركات.  الجتماعية 

200 �شخ�س! الـ  العدد الفعلي للح�شور فاق 

وقد حتدث احل�شور عن مدى  باحليوية  ومليء  كان ممتع  اليوم 

املختلفة  بالأن�شطة  وا�شتمتاعهم  املقدمة  باملعلومات  ا�شتفادتهم 

التي قدمت لهم يف يوم ال�شدرة ال�شحي الوردي.

الــوردي الصحـي  السـدرة  يــوم 

دكتور/ اأحمد العو�ضي مدير مركز الكويت ملكافحة ال�ضرطان

بوفيه متنوع �ضحي مقدم من فندق �ضوي�س بالزا الكويت

طالء الأظافر الوردي KCCC احل�ضور من املر�ضى وموظفي

Six Senses Spa جل�ضات جمانية مقدمة من
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على الرغم من �شوء الأحوال اجلوية (الأمطار الغزيرة -الربق-

الرعد) يوم الأربعاء املوافق 28 اأكتوبر 2015، اإل اأن ذلك مل 

مينع ح�شورنا و�شيوفنا من امل�شاركة يف اللقاء التوعوي الثاين 

النف�شية  للرعاية  ال�شدرة  نظمته جمعية  الذي  الثدي  ب�شرطان 

جابر  عزة  ال�شيخة/  وح�شور  رعاية  حتت  ال�شرطان  ملر�شى 

العلي ال�شباح - رئي�س جمل�س اإدارة جمعية ال�شدرة- يف فندق 

احل�شـور  عــدد  جتــاوز  وقـد  الها�شمي  قاعـة  بلو  رادي�شون 

300 �شيف.  
املــبــكــر...اأمــان  “الك�ضف  عنوان  حملت  العام  هذا  حما�شرتنا 

الدكتورة/  اأرادت  التي  الرئي�شي  الــهــدف  وهــو  واطمئنان” 

اأن  ال�شدرة-  عمل  فريق  ورئي�س  موؤ�ش�س   - العو�شي  �شفيقة 

ثالثة متحدثني مميزين  ا�شت�شفنا  وقد  ي�شل جلميع احل�شور، 

النف�شي  الطب  ا�شت�شاري   - بور�شلي  ر�شل  الدكتورة/  وهــم 

حما�شرتها  يف  واأو�شحت   - النف�شية  لل�شحة  الكويت  مبركز 

للعالج  اجل�شم  ا�شتجابة  على  النف�شي  وال�شغط  الإجهاد  اآثار 

الإيجابي. التفكري  واأهمية 

البقاء  مبادرة  �شاحبة   - عزمي  رانية  الدكتورة/  األقت  كما 

اأهمية  عن  حما�شرة   - ال�شرطان  مر�شى  مل�شاندة  والزدهــار 

�شحي  غذائي  نظام  على  واحلفاظ  البدنية  الأن�شطة  ممار�شة 

يف الوقاية من ال�شرطان.  

ال�شيدة/ منى جعفر - ناجية من مر�س ال�شرطان- عن رحلتها 

يف  اإيجابية  حتول  نقطة  اعتربتها  وكيف  املر�س  مع  اجلريئة 

الرتكيت  في�شل  الدكتور/  اأداره  بنقا�س  اللقاء  واختتم  حياتها، 

 - ال�شرطان  ملكافحة  الكويت  الثدي مبركز  اأورام  ا�شت�شاري   -

واملحا�شرين. احل�شور  بني 

اللقاء مت تكرمي املتحدثني وبع�شا من املتطوعني يف  ويف نهاية 

واملر�شى. للمركز  امل�شتمر  ودعمهم  مل�شاهمتهم  ال�شدرة،  مركز 

العام  من  اأكرب  كان  العام  هذا  التوعوي  اليوم  معر�شنا خالل  

وجتاوز  املعر�س  يف  امل�شاركة  الأق�شام  تعددت  حيث  املا�شي 

الكويت  مركز  اأق�شام خمتلفة يف  من  25 جهة  امل�شاركني  عدد 

من  وغــريهــا  التلطيفية  الرعاية  ومــركــز  ال�شرطان  ملكافحة 

الكويت. ال�شرطان يف  ال�شلة مبكافحة  اجلمعيات ذات 

ا�شت�شفنا  التوايل  على  الثانية  ولل�شنة  املعر�س  ومبنت�شف 

بالكويت  الفلبينيني  الفنانني  نقابة  اأقامه  الذي  الفني  املعر�س 

واحتوى على العديد من اللوحات الفنية الرائعة. “ماكولي” 
مر�س  مــن  الناجيات  اإحـــدى  مــن  خــطــاب  وردنـــا  احلــفــل  بعد 

قائلة  احلفل  ح�شروا  الذين  �شمن  من   ”S. G“ ال�شرطان 

واأ�ضبح  يل  بالن�ضبة  مهم  حــدث  بال�ضرطان  الــتــوعــوي  “اليوم 
الــ�ــضــدرة من  اأ�ــضــرة  الــتــي نقلتها  والــر�ــضــالــة  بــه الآن،  الــكــثــريــن 

الــكــويــتــي ملهمة جـــدا حيث  املــجــتــمــع  اإىل  هـــذا احلـــدث  خـــالل 

اأكرث  ح�ضور  مع  املجتمع  �ضرائح  جميع  اإىل  الو�ضول  حــاولــوا 

املــ�ــضــاركــة يف املــعــر�ــس ويف  300 �ضيف واجلــهــات الــعــديــدة  مــن 

الك�ضف  اأن  وهو  اإليه  حاجة  يف  نحن  تذكرًا  �ضمعنا  املحا�ضرة 

املبكر ينقذ حياة، كما اآفادنا املتحدثون بالعديد من  املعلومات 

تعديل منط احلياة مبا يف ذلك  اليوم عن  القيمة خالل ذلك 

�ضحي،  غذائي  نظام  على  واملحافظة  البدين،  الن�ضاط  زيــادة 

وعــمــل فــحــو�ــس بــ�ــضــكــل دوري واحلـــد مــن الإجـــهـــاد والــتــعــر�ــس 

الكيميائية. للمواد 

ال�ضرطان  ملــر�ــضــى  النف�ضية  لــلــرعــايــة  الــ�ــضــدرة  مــركــز  اأكـــد  وقــد 

اأنــنــا معا ميكن  املــركــز  الــذي نظمه  التوعوي  الــيــوم  مــن خــالل 

الــنــا�ــس الــذيــن يعي�ضون مع  اأن نــحــدث فــرقــًا كــل يــوم يف حــيــاة 

مكافحة  �ضراع  ينتهي  �ضوف  ما  يوما  اأن  اأمــل  على  ال�ضرطان 

الثدي”.  �ضرطان 

ال�ضيخة/ عزة جابر العلي ال�ضباح

جانب من احل�ضور

التـوعــوي السـدرة  يـوم 

معر�س املعلومات واملعر�س الفني
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د/ ر�ضل بور�ضلي

طالبات املدر�ضة الهندية يف الكويت

جانب من احل�ضور

د/ رانيا عزمي
ال�ضيدة/ األطاف العي�ضى وال�ضيدة/ �ضبينا اأمالين

ال�ضيدة/ منى جعفر

واطمئنان أمان  املبكر  الكشف 

اأعمال فنية  مقدمة من  نقابة الفنانني الفلبينيني 

يف الكويت “ماكولي”
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احلالية املركز   قصة حقيقيةأنشطة 
 لنـاجيــــة
 مـن مـرض
السـرطــان

ملزيد من املعلومات برجاء الت�ضال اأو التوا�ضل معنا 

موقعنا:

مركز ال�ضيخة/ بدرية الأحمد اجلابـر ال�ضبــاح، بجانب مركز 

الكويت ملكافحة ال�ضرطان حيث ي�ضتقبل املركز املراجعني 

وذويهم يوميًا من الأحد اإىل اخلمي�س

من ال�ضاعة 7:30 �ضباحا وحتى 1:30 ظهرا

             +965 24620859               +965 51550689

             Al-Sidra KWT           @Alsidra_KWT

     @Alsidra_KWT

برجاء زيارة موقعنا الإلكرتوين اجلديد حتت اإ�ضراف

ال�ضيد/ ق�ضي اخلطيب

www.al-sidra.net

نف�ضك«  حتب  »كيف  بعنوان  هاو�س«  »هارموين  يقدمها  عمل  ور�ضة   -

.2016 وذلك يف يناير 

.2016 4 فرباير  - اليوم العاملي للتوعية بال�ضرطان 

العاملني  واملمر�ضني  للممر�ضات  وتثقيفية  تدريبية  عمل  ور�ضة   -

اأول اثنني من كل �ضهر. ال�ضرطان �ضهريا  الكويت ملكافحة  مبركز 

- لقاءات �ضهرية خا�ضة مبجموعة الدعم النف�ضي ملري�ضات ال�ضرطان 

باملركز.

مر�ضى  تهم  التي  املوا�ضيع  خمتلف  يف  �ضهريا  توعوية  حما�ضرة   -

ال�ضرطان.

األطاف العي�ضى.  -  العالج بالطاقة »ريكي« مع املعاجلة 

تـوعـــوي  لقـــاء  دعـوتــي حل�شـور  2012 متـت  اأكـتوبـر  يف 

ب�شرطــان  ملري�شتني  ا�شتمعـت  خاللهــا  الثـــدي،  ب�شـرطـان 

العالج. رحلة  ق�شتهما خالل  ي�شاركوننا  الثدي 

اأنني �شوف  اأتخيل  بالأ�شف جتاههما لكنني مل  �شعرت 

النـا�س مل  العـديـد من  اأ�شرد ق�شتي يوما ما مثلهمـا. مثل 

اأعتقد اأن هذا �شوف يحدث يل، لطاملـا اعتقدت اأننـي ما 

زلت  �شغرية يف العمر لأ�شاب ب�شرطان الثدي.

اأقود �شيـارتي عندمـا  2014 - كنـت  اأكتوبر  بعد �شنتني - 

اإعالنات عن التوعية ب�شرطان الثدي وقـررت  راأيت لوحة 

ذاتـي  بعمـل فحـ�س  اأقـوم  �شـوف  منـزيل  اإلـى  اأ�شــل  حاملــا 

الورم! اكت�شفت  وعندها 

ثــدي  اأورام  كـجـراحـة  تعمــل  لـي  �شـديـقــة  اإلــى  حتـدثـت 

وفح�شتني ثم حولتني لعمل خزعة وقالت اأن هناك احتمال 

واأ�شرعت  ذعرت  لقد  �شرطاين،  ورم  هذا  يكون  اأن   50%
اخلزعة.  لعمل 

توؤكد ا�شواأخماويف! اأ�شبوع تلقيت مكاملة من �شديقتي  بعد 

ولكنني  الثدي  ا�شتئ�شال  لعملية  لأخ�شع  لندن  اإىل  ذهبت 

قيل يل  لأنه  بالكويت  الكيميائي  العالج  اأوا�شل  اأن  قررت 

اأنه من املهم تتواجد العائلة والأ�شدقاء بقربي اأثناء العالج 

وامل�شاعدة. الدعم  على  للح�شول 

لكنني  العالج  من  خائفة  اأكن  ومذعورة مل  قلقة جدا  كنت 

فكرت باأطفايل ال�شغار الأربعة وظللت اأفكر باأنني م�شابة 

يف  مازالوا  واأنهم  اأموت  �شوف  اأنني  يعني  ما  بال�شرطان 

حاجة اإيل.

مل اأت�شالح مع املر�س اأو اأ�شعر اأنني قوية جمددا اإل عندما 

قابلت طبيبي الرائع وحتدثت معه وعندها �شرح يل خطة 

ال�شائعة  اجلانبية  والأعرا�س  يتبعها  �شوف  التي  العالج 

اأتعر�س لها اأن  التي من املحتمل 

من  الناجني  من  الكثري  اإىل  تعرفت  الوقت  هذا  خالل 

تنتهي  لن  احلياة  واأن  اأمل  هناك  اأن  واأدركت  ال�شرطان 

قوية  اأكون  اأن  وعلي  الثدي،  ب�شرطان  الإ�شابة  مبجرد 

ملواجهة هذا املر�س واأي�شا من اأجل اأطفايل.

وقد اخرتت عدم اإبالغهم مبر�شي لأنهم ل يزالون �شغارا 

قوية  باأنني  اأتظاهر  اأن  علي  وكان  املر�س،  يتفهموا  ولن 

وهنا وجدت مركز  كذلك،  اأكن  لو مل  و�شحتي جيدة حتى 

ودائما  به  اأمر  ما  بكل  اأ�شاركهم  اأن  اأ�شتطيع  ال�شدرة حيث 

ما اأجد لديهم الدعم الذي اأحتاج اإليه.

فقدت  عندما  فيه  جزء  واأ�شواأ  �شعب  الكيميائي  العالج 

»اإذا  الناجيات من قبل  اإحدى  ولكن كما قالت يل  �شعري، 

كانت خ�شارة �شعري ثمن يف مقابل حياتي فليكن«.

واأخريا اأود اأن اأطلب من كل �شيدة اأن تن�شر الوعي باأهمية 

توعية  يف  مل�شاعدتنا  للمر�س  املبكر  والكت�شاف  الفح�س 

اأن تنقذي حياة.  املجتمع، فبذلك ميكنك 

د. داليا احلناوي

للمركز! انتظار حضوركم  في 
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