توعية

وزارة الصحة أطلقت احلملة الوطنية لدعم الرضاعة
اطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع اليونيسف واجلمعية
األرثوذكسية املسيحية الدولية احلملة الوطنية لدعم الرضاعة
الطبيعية ،في لقاء خاص في فيال ليندا سرسق – األشرفية ،هدف
للتعريف بأهمية الرضاعة الطبيعية والتشديد على إرضاع األطفال،
حتت عنوان “الرضاعة مهمة ،مهمتنا كلنا! واجباتنا ندعمك وحقك
تطلبي الدعم” حضره املدير العام لوزارة الصحة العامة الدكتور وليد
عمار وممثلة اليونيسف في لبنان تانيا شابويزا وممثلة منظمة الصحة
العاملية في لبنان غابرييل ريدنر ونقيب أصحاب املستشفيات اخلاصة
سليمان هارون ونقيب الصيادلة جورج صيلي ونقيبة املمرضات
واملمرضني نهاد ضومط ورئيسة جمعية الكتيكا ألني أبي نادر وبعض
اإلعالميني .
بداية كلمة ترحيب من مسؤولة دائرة صحة األم والطفل واملدارس
باميال زغيب التي قالت إن وزارة الصحة العامة في لبنان ومنظمة
الصحة العاملية توصيان األمهات بإرضاع أطفالهنّ من الثدي حصرًا ً
طيلة األشهر الستة األولى مــن عمرهم ،ومن ثم البدء بإدخال املاء
واألغذية املكمّ لة ومواصلة الرضاعة الطبيعية إلى عمر السنتني وما
فوق .وقالت زغيب إن شعار احلملة يذّ كر بدوره في تأمني بيئة تعمل
على متكني املرأة من الرضاعة الطبيعية ،إذ أنها الوسيلة الطبيعية
واملثلى ملنح الطفل بداية صحية حتمي األم والطفل من أمراض عدة
وتساهم في بناء مجتمع صحي.
ثم حتدثت ممثلة اجلمعية األرثوذكسية املسيحية الدولية ربى خوري
فشددت على أهمية زيادة الوعي حول الرضاعة الطبيعية وتشجيع
كل من القطاعني العام واخلاص إلعطاء تسهيالت لألم لتتمكن من
الرضاعة.

شابويزا
أما شابويزا فقالت إن آخر دراسة استقصائية في لبنان تظهر
أن معدل الرضاعة الطبيعية احلصرية خالل األشهر الستة األولى
هو  %14،8فقط بني األمهات اللبنانيات وهذا يعني أن عددًا كبيرًا
من الرضع في هذا البلد محروم من أهم العناصر التي تسهم في
صحتهم ومنوهم.
وتابعت شابويزا أن توسيع نطاق الرضاعة الطبيعية ميكنه أن يسهم
في إنقاذ  823ألف طفل دون اخلامسة من العمر سنوي ًا .واليوم
هو تذكير لنا أن هذا األمر يعنينا جميعًا ،وأن صحة أطفالنا هي
مسؤولية كل واحد منا .يجب علينا استخدام كل وسيلة وطريقة
وفرصة الستعادة ثقة األم وتشجيعها على الرضاعة الطبيعية
حصرًا لألشهر الستة األولى ومواصلة رحلة الرضاعة الطبيعية ملدة
سنتني أو أكثر.
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كلمة حاصباني
ثم ألقى الوزير حاصباني كلمته فقال  :أن الرضاعة الطبيعية متثل
محفزًا على القضاء على الفقر وتعزيز النمو اإلقتصادي واحلد من عدم
املساواة .وهي مفيدة أيضا لإلقتصادات الوطنية حيث تساعد على
وحتسن التحصيل الدراسي وتزيد في
ّ
تقليل تكاليف الرعاية الصحية
نهاية املطاف من اإلنتاجية .والرضاعة الطبيعية هي في الواقع أحد
اإلستثمارات املتاحة العالية املردود؛ حيث يد ّر كل دوالر يُستثمر في
دعم الرضاعة الطبيعية نحو  35دوالر ًا في شكل عوائد اقتصادية
في مختلف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل .وعلى العكس
من ذلك ،يتجلى انخفاض معدالت الرضاعة الطبيعية في مليارات
الدوالرات التي متثل خسارة في اإلنتاجية وتكاليف الرعاية الصحية
املوجهة إلى عالج األمراض التي ميكن توقيها واألمراض املزمنة.
وأعلن الوزير حاصباني أنه اعترافًا بالدور احلاسم التي تؤديه الرضاعة
الطبيعية ،إلتزمت وزارة الصحة العامة بالعمل على حتسني معدل
الرضاعة الطبيعية في لبنان من خالل خطة وطنية لدعم تعزيز
وحماية الرضاعة الطبيعية وقد نفذت هذه السنة سلسلة خطوات
تتمثل بالتالي :أوال -إدخال اخلطوات العشر ملبادرة املستشفيات
الصديقة للطفل ضمن معايير اإلعتماد للمستشفيات في لبنان.
ثانيًا -تطبيق املبادرة في  16مستشفى حكوميا وخاصا ومواكبتهم
حتى إمتام اخلطوات العشر والوصول إلى مرحلة اإلعتماد ،وقد أتت هذه
اخلطوة بعدما مت حتليل الوضع الراهن جلميع املستشفيات ومت انتقاء
املستشفيات الستة عشر بناء على النتائج .ثالثا -تنظيم ورشة
عمل لتأهيل مدربني على شهادة «مدرب مقيم»من مختلف املنشآت
الصحية بهدف تطبيق وتقييم املبادرة في املستشفيات .رابعا -تدريب

املفتشني الصيادلة على تطبيق القانون  47الذي يهدف إلى اإلهتمام
للرضع واألطفال اليافعني عن
ّ
بتوفير التغذية املأمونة والصحية
طريق حماية وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية ،وضمان اإلستعمال
الرضع واألطفال واألغذية التكميلية عندما تدعو
ّ
السليم ألغذية
احلاجة إليها إستنادًا للمعلومات املناسبة وتوفير املعلومات املالئمة
الرضع
ّ
والتثقيف لألهل والعمال الصحيني في مجال صحة وتغذية
واألطفال اليافعني وذلك من خالل تنظيم ممارسات التسويق والتوزيع
خامسا فأتى إطالق احلملة الوطنية
ً
مبا يتالءم مع ذلك الهدف .أما
لدعم الرضاعة الطبيعية حتت عنوان “الرضاعة مهمة ،مهمتنا
كلنا! واجباتنا ندعمك وحقك تطلبي الدعم” ألننا جميعًا – احلكومة
ومتخذي القرارات والشركاء في التنمية واجلهات املهنية واألوساط
األكادميية واإلعالم والدعاة وأصحاب املصلحة اآلخرين – يجب أن نعمل
معًا لتعزيز الشراكات القائمة واستحداث طرق جديدة لإلستثمار في

الرضاعة الطبيعية ودعمها من أجل مستقبل أكثر استدامة.

نادين حاصباني
ختامًا حتدثت السيدة نادين حاصباني كأم لثالثة أوالد واختصاصية
تغذية فشددت على اهمية الرضاعة الطبيعية وانعكاساتها اإليجابية
سواء على منو الطفل وتقوية مناعته ووقايته من األمراض املزمنة عندما
يكبر ،أم على األم التي تساعدها الرضاعة على حرق الدهون والسعرات
احلرارية التي كدستها خالل فترة احلمل ،كما أنها تقلص الرحم وتعيده
إلى حجمه الطبيعي الذي كان عليه قبل فترة احلمل.
وشجعت السيدة حاصباني األمهات على الرضاعة التي تعزز العالقة
بني األم والطفل ،مضيفة أن الرضاعة مسؤولية اجتماعية وإنسانية
ليكون عندنا مجتمع صحي قدر اإلمكان.

يوم اعالمي لتشجيع املبادرات
الهادفة الى استقصاء سرطان القولون
سرطان القولون واملستقيم (األمعاء الغليظة) ثالث أكثر األورام شيوعا ً
في لبنان والعالم ،مباشرة بعد سرطاني الثدي والبروستات.
سجلت  1093حالة في السجل الوطني للسرطان عام
وفي لبنانُ ،
 .2015وهو رقم خطير قياسا ً على عدد اللبنانيني .وهو ثاني االمراض
املؤدية الى الوفاة بعد سرطان الرئة.
ومتاشيا مع رسالتها في مواكبة املرضى ودحر األمراض ،نظمت كلية
الطب في اجلامعة اليسوعية مع مختبر علم الوراثة في قطاع تكنولوجيا
الصحة ،يوما ً اعالميا ً لتشجيع املبادرات الهادفة الى استقصاء سرطان
القولون ،في  ٢٦آذار احلالي ،في حرم كلية الطب طريق الشام .واختتمت
بندوة علمية شارك فيها محاضرون من كافة اإلختصاصات الطبية
املعنية؛ وتركز االهتمام على تفعيل القدرات الشابة من طالب ومتدرجني
جدد لنشر الثقافة الوقائية لدى العموم ،والتعريف عن سبل الوقاية
والتشخيص مع التركيز على دور الكشف املبكر.
فسرطان القولون ميكن الوقاية والشفاء منه متاما ً في حال مت اكتشافه
في مراحله األولى .اما اذا مت جتاهله فيتحوّل الى أكثر السرطانات فتكا ً
وتهديدا ً حلياة املصاب.
سرطان يعني النساء والرجال على حد سواء ،خصوصا ً الذين جتاوزت
سجلت في تاريخهم العائلي إصابات سابقة.
أعمارهم اخلمسني سنة ،أو ُ
يبدأ منو سرطان القولون واملستقيم دون أن يرافقه أي عوارض أو عالمات،
وال يشعر املصاب بأي إزعاج ملحوظ ،ذلك ألنه يتميّز بنمو بطيء يستمر
على مدى سنوات عدة .هو نتيجة أورام سطحية تنمو على اجلدار
الداخلي للقولون واملستقيم ،تدعى بالسليالت احلميدة ()polypes
لكن باستطاعتها التحول إلى سرطانية مع مرور الوقت .والفحص

الكاشف عن وجود دم مخفي في البراز ،الغير منظوز بالعني اجملردة،
ويدعى بال( ،)FITأي  ،Fecal Immunochemical Testهو الدليل القاطع
عن عن تواجد تلك السليالت التي تنزف دما ً ،أو تواجد سرطان ما .عندها
ينصح املريض املعني بالتوجه نحو أخصائي في جهاز الهضم ،إلجراء
تنظير للقولون ( )coloscopieمع أخذ عينات اذا لزم األمر.
اإلكتشاف املبكر للسرطان هو الطريق األوحد للحصول على نتائج
عالجية مرضية ،أما سبل الوقاية فسهلة تشمل اإلكثار من األغذية
الغنية باأللياف وجتنّب األطعمة احملفوظة الغنية بالدهون ،وبالطبع
اإلقالع عن التدخني.
كلنا معنيون :من جتاوز اخلمسني منا ومن تعنيه صحة والدة أو والد،
جدة أو جد ،من جيل الشباب...
لذا كانت الدعوة مفتوحة لكل من يهمه األمر والصحة للمشاركة في
هذا اللقاء الصحي التوعوي املميز.
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