
ــم  ــب الجس ــرض يصي ــو م ــان ه الرسط
ــجة  ويقوم بغزو الخاليا املجاورة له واألنس
ــكيل الورم الخبيث، وينترش هذا الورم  وتش
بشكل ال يمكن التحّكم به، ويمكن أن يصيب 
ــم.  ــن أعضاء الجس ــورم أي عضو م ــذا ال ه
ــة عند  ــة عمري ــان أي مرحل ــب الرسط يصي
ــة عند التقدم  ــان ويزيد خطر اإلصاب اإلنس
ــون الورم الرسطاني  ــر، ويمكن أن يك يف العم
ــور مرة  ــتأصل وال يعود للظه ــداً فيس حمي
ــتئصاله يتحول إىل  ــم اس ــم يت ــة، وإذا ل ثاني
ــر يف  ــة تتكاث ــث، واألورام الخبيث ورم خبي

األنسجة، عافانا الله وإياكم.
معاناة المرضى

ــاب هو  ــن وص ــاء م ــي ج ــل الوصاب فيص
ــفر وصعوبة  ــقة الس ــًال مش ــه متحم وأرست
ــزار الذي يبلغ من  املواصالت لعالج طفله ن
ــاب بمرض  ــو مص ــنوات وه ــر عرش س العم
ــهر  ــدم بدأ عنده منذ أربعة أش لوكيميا يف ال
ــخيص  ــه عانى من صعوبة تش حيث أكد أن
ــل من  ــهر وكان يتنق ــة أش ــدة ثالث ــرض مل امل

مستشفى إىل آخر حتى تم معرفة ما لديه. 
ــاً من نقص يف  ــل : نعاني أيض ــول فيص  يق
ــبب انعدامها،  ــرياً ال نجدها بس األدوية وكث
ــا  ــفر, قمن ــاة الس ــة ومعان ــب األزم إىل جان
ــنتحمل  ــاء وس ــزل يف صنع ــتئجار من باس
ــا يعانون من املرض واأللم  مهما كان أطفالن

وسنبقى صامدين كبقية املواطنني.
منع السفر والدواء

ــاءت من محافظة  ــك أم رهف التي ج كذل
ــج ابنتها ذات  ــهرين حتى تعال حجة قبل ش
ــا الدم..  ــة بلوكيمي ــنوات املريض ــع س األرب
ــفر إىل جانب  ــقة الس ــي معاناتها ومش تحك
ــوت  الق ــىل  ــول ع ــن والحص ــاة الوط معان
اليومي، حيث قالت: العدوان جعل كل يشء 
ــارصوا املرىض لم  ــاة صعباً حتى ح يف الحي
ــفر بهم لخارج الوطن من أجل  نستطع الس
ــة بالدخول،  ــمحوا لألدوي ــم يس ــالج ول الع
ــرىض  بم ــة  الخاص ــة  األدوي ــت  فانعدم
ــة يف الحصول  ــان والتي نجد صعوب الرسط
ــنعاني من ذلك ربما أكرث من ثالث  عليها وس
سنوات وهي فرتة العالج وسنضطر للبحث 

ــتعيد طفلتي  ــى تس ــكن وأدوية حت ــن س ع
عافيتها.

ــتمر  ــف : إىل متى سيس ــاءل أم ره  وتتس
ــيتم عمله  ــار وما الذي س ــدوان والحص الع
ــل انعدام  ــني باملرض يف ظ ــال املصاب لألطف
ــفي  ــائلة الله أن يش الدواء وعدم توفره.. س
جميع األطفال وان تنجيل الغمة عن بالدنا.

500 حالة 
ــا فقط من يعانيان  لم يكن نزار ورهف هم
ــال الذي  ــاك الكثري من األطف ــرض بل هن امل
ــن بني 500  ــم إال عينة م ــه وما ه ــون من يعان
ــده الدكتور حمدي  طفل مصابني، هذا ما أك
ــا األطفال  ــل يف مركز لوكيمي ــداد - يعم الح
بمستشفى الكويت، وقال: إن عدد الحاالت 
املسجلة يف املركز(500 طفل) مريض وعدد 
الحاالت (300 حالة) من األطفال املصابني 
ــهرياً عىل املركز  برسطان الدم واملرتددين ش
والذي يتم دعمهم وتوفري األدوية لهم حيث 
ــفاء التام  ــاك معظم الحاالت قابلة للش وهن
ــم  ــه، إضافة إىل وجود (25) يف قس ــإذن الل ب
ــادة خارجية وحاالت  ــود و30 حالة عي الرق
ــوايل 70-50 حالة  ــتقبل ح جديدة حيث نس

يومياً.
ــون  ــرىض يعان ــداد إىل أن امل ــار الح  وأش
ــات  ــص العالج ــبب نق ــديدة بس ــاة ش معان
ــي املركز من  ــا يعان ــر األدوية كم ــدم توف وع
نقص يف الصفائح والدم، مؤكداً عىل أن مركز 
لوكيميا األطفال بحاجة ماسة للدعم سواء 

باألدوية أو الصفائح والدم وغريه.
ــكاليات  ــداد , تحدث عن إش الدكتور الح
ــق تواجه املركز  ــًال : هناك عوائ ــرى , قائ أخ
ــال املرىض  ــة الكاملة لألطف ــم الخدم لتقدي
ــد يف الجمهورية  ــز الوحي ــو املرك ــث وه حي
ــني برسطان  ــتقبل املصاب ــة الذي يس اليمني
ــاً، ومن هذه  ــالج لهم مجان ــدم وتقديم الع ال
العوائق عدم توفر األدوية بشكل دائم إال من 
ــيطة جداً،  ــبة بس ــض فاعيل الخري وبنس بع
وكذلك عدم وجود أي دعم حكومي للمركز 
أو ميزانية تشغيلية، إىل جانب انعدام الدعم 
ــات  ــات واملؤسس ــات والجمعي ــن املنظم م
الخريية إال بنسبة %20 فقط، وعدم اعتماد 

ــي  ــكادر الطب ــز لل ــة كحواف ــغ مالي أي مبال
ــذه الفرتة  ــيما يف ه ــض للمركز ال س والتمري
والظروف التي تمر بها بالدنا حالياً، كما أن 
ــن التجهيزات وعدم  ــز يفتقر للعديد م املرك
ــزة لتحضري  ــة ومجه ــة متكامل ــود غرف وج
األدوية الكيماوية لألطفال املرىض، ويحتاج 
ــرا لقدم األثاث  ــث املركز من جديد نظ لتأثي

املوجود حالياً.
العدوان قتل ابتسامة األطفال

ــداد : كانت هناك خطة  يقول حمدي الح
بعمل فروع للمركز باملحافظات تم تأسيسه 
ــز  ــداد وتجهي اإلع ــدأ  وب 2012م  ــام  الع يف 
ــتهي  ــة إال أن الرياح جاءت بما ال تش املوازن
ــا  ــىل بالدن ــدوان ع ــدأ الع ــث ب ــفن, حي الس
ــالم وأمل  ــا وقتل أح ــا وتدمريه ومحارصته
ــفاء والعودة ملمارسة حياة  األطفال يف الش

طبيعية خالية من األلم.
مؤكدا أن برامج الدعم النفيس التي قامت 
ــا ردود  ــل للتنمية له ــادرة حياة طف ــا مب به
ــرىض حيث  ــال امل ــدى األطف ــدة ل ــل جي فع
ــوا هم املرض وتعترب برامج هذا الدعم  تناس
ــل بالحياة  ــث الفرحة واألم ــاعدة وتبع مس
ــدوا يد  ــع بأن يم ــن الجمي ــى م ــذي نتمن وال
ــم يحتاجون  ــرىض رسطان الدم فه العون مل

إىل العناية والدعم يف كل يشء.
قتل الطفولة

هناك إرصار لدى العدو عىل قتل الطفولة 
بكل معانيها, فمن ال ُيقتل بالقصف والقنابل 
ــوت  ــة وتم ــه الطفول ــل في ــخ تقت والصواري
ــخصيته وإبداعه وحيويته ويصبح شبح  ش
ــار  ــة اآلث ــن كل يشء، نتيج ــل ع ــل عاط طف
ــدوان والحصار،  ــي انتجها الع ــلبية الت الس

هذا بشأن األطفال الذين ال يشتكون من أي 
ــوا أطفاًال اجتمع عليهم  مرض فكيف لو كان
ــقة الطريق إىل  ــر ومش ــرض والفق ــي امل ثالث
جانب عدم توفر أبسط الحقوق يف عالجهم 
ــكل كبري  ــيؤثر بش ــم، الذي ربما س وأدويته
ــلوكهم  ــاعرهم وس عىل نمط تفكريهم ومش

وعالقتهم بمن حولهم.
دعم نفسي

ويف هذا الجانب مبادرة حياة طفل للتنمية 
ــن األطفال  ـــ 38 م ــيس ل ــم النف ــت  الدع قدم
ــن الخامسة إىل السابعة ومن  املرىض من س
ــابعة إىل الرابعة عرش، خاصة القادمني  الس
من محافظات بعيدة ,حيث تحدث الدكتور 
ــادرة حياة طفل  ــيل – رئيس مب ماجد الهام
ــدوان عىل  ــبب الع ــة بالقول: إنه بس للتنمي
ــد  ــا ونري ــامة أطفالن ــا ابتس ــن افتقدن اليم

ــاس لألطفال  ــادرة إيصال اإلحس بهذه املب
ــفائهم، وكما نريد  ــود يف ش ــل موج بأن األم
ــن حالتهم إىل األفضل، إىل جانب  أن تتحس
ــامتهم التي افتقدناها رغم األلم  رؤية ابتس
ــم واملجتمع  ــة بينه ــاء عالق ــك إلنش ، وكذل
ــات لدعم مرىض  ــرب مهرجان ــيتم ذلك ع وس
ــال الدعم  ــة دورات يف مج ــان، وإقام الرسط

النفيس للمرىض وكذا رحالت ترفيهية.
ــًال :  ــه قائ ــىل حديث ــور الهام ــم الدكت وخت
ــاون من املنظمات  ــى أن يكون هناك تع نتمن
ــل الطفل ألننا  ــة وغريها من اج االجتماعي
ــد أن يتعاون  ــعادة والب كمبادرة وجدنا الس
ــذرة هذا  ــل فهو ب ــوا الطف ــع وان يرع الجمي
ــديدة  ــع، ومعاناة األطفال املرىض ش املجتم
ــفاء  ــة ونريد أن نرجع لهم األمل بالش وقوي

والعالج.  
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العدوان والحصار فاقم معاناة األطفال وقضى على حياة الكثريين 
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ــل معه البؤس واأللم دخلنا  ــن العدوان والحصار وال يزال يحم العام الرابع م
ــرت على بالدنا  ــنوات  التي م ــف للمرضى فكانت أصعب الس المضاع
ــوأ في حياة المرضى الذين اجتمع عليهم ثالثي الموت عدوان وحصار  عامة وهي األس
ــم أي مخرج آخر أو  ــهم في أصعب الظروف وليس أمامه ــار العالج  ليجدوا أنفس وافتق
ــرطان الذين تسببت صعوبة التنقل جراء العدوان  طوق للنجاة, ومن هؤالء مرضى الس
ــعودي  والحصار الجائر ومنع دخول الدواء والغذاء  في حدوث الكثير من الوفيات  الس
ــا  (500  ــرطان منه ــي مركز عالج الس ــجلة ف ــر من الحاالت  المس ــزال كثي ــم, وال ت منه
ــرطان الدم  ــة) من األطفال المصابين بس ــرض اللوكيميا و(300 حال ــل) مريض بم طف
ــهرياً على المركز ، الزالت تصارع أوجاع المرضى ومعاناة انعدام الدواء  والمترددين ش
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