"انت بتكملينا  ...افحصي وطمنينا"
نشرة فعاليات ونشاطات الحملة العربية للتوعية بأهمية الفحص
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دنيـــا المــركز التخصصـــي ألورام النســـاء
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دنيا المركز التخصصي ألورام النساء التابع لمؤسسة لجان العمل الصحي يعلن إنطالق الحملة اإلقليمية للتوعية بأهمية
الفحص المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار "انت بتكملينا  ...افحصي وطمنينا" بمشاركة  00دولة عربية

"انت بتكملينا  ...افحصي وطمنينا"

إنطالق الحملة العربية الموحدة للتوعية عن سرطان
الثدي من مدينة نابلس
شهدت مدينة نابلس شمال الضفة الغربية مسيرة حاشدة ومهرجاناً خطابيا دعا لهما دنيا المركز التخصصي ألورام
النساء التابع لمؤسسة لجان العمل الصحي لمناسبة األول من تشرين األول "إكتوبر" إيذاناً بإنطالق فعاليات الشهر
العالمي للتوعية عن سرطان الثدي والذي درجت المؤسسة على إحياءه كل عام منذ عدة سنوات.
وكانت الفعاليات المخصصة لهذا العام شهدت تطوراً ملحوظاً عن األعوام الماضية إن كان لجهة موقع إطالق الحملة
الخاصة بشهر التوعية في مدينة نابلس أو لجهة المشاركة المؤسساتية والشعبية فيه وجاءت تحت عنوان الحملة
العربية الموحدة للتوعية عن سرطان الثدي بمشاركة عشر دول عربية على رأسها فلسطين وحملت شعار "إنتي
بتكملينا ...إفحصي وطمنينا".
وبدأت الحملة بمسيرة جماهيرية إنطلقت من أمام بنك فلسطين في شارع سفيان وصوالً إلى وسط المدينة رفع
المشاركون فيها الالفتات المؤكدة على شعار الحملة وأطلقوا البالونات زهرية اللون ووضعوا على مالبسهم شعار
الحملة العالمي الزهري وعلى مالبسهم المخصصة للغاية.
وفي المهرجان ألقى محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب كلمةً أكد فيها على دعم المحافظة للفعالية وتسخيرها كل
اإلمكانات الممكنة لخدمة المرأة الفلسطينية التي أتت الفعالية من أجلها كما قال ،وأضاف الرجوب إن مشاركتنا اليوم
ليست مجرد مشاركة في حدث عابر بل هو رسالة مجتمعية من كل المجتمع الفلسطيني للمرأة الفلسطينية التي هي
نصف المجتمع وشريك أساس في صناعة النصف األخر وهي رسالة دعم ووفاء داعياً النساء للفحص المبكر عن
السرطان دون تردد أو خجل ألن الفحص ضمانة للنجاة.
وقدم المحافظ شكره لمن يقفون على فعالية إطالق الحملة العربية للتوعية عن سرطان الثدي ومن ساهموا في
إنجاحها.
أما غسان عنبتاوي عضو بلدية نابلس فقال إن البلدية تساند الحملة العربية وتفخر أن تكون هذا العام إنطلقت من
مدينة نابلس مشدداً على أن البلدية لن تبخل بأي جهد يدعم النساء في هذه الحملة مطالباً النساء الفلسطينيات
للتوجه السريع نحو االستفادة من حمالت الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
وأكد عنبتاوي أن نشر التوعية في المجتمع مسألة مهمة إلنقاذ حياة األخرين وأن ما قامت به لجان العمل الصحي
والمشاركين في النشاط دليل على الوعي الكامل في ضرورة تعميم التوجيه والتوعية للمجتمع.
بنك فلسطين الشريك الدائم للحملة ولمركز دنيا منذ إنطالقته في العام  7100فشدد في كلمته التي ألقاها مديره في
نابلس بسام عالونة على مواصلة البنك تقديم مساهماته المجتمعية من أجل فلسطين والتنمية االقتصادية
واالجتماعية موجهاً الشكر لكل المؤسسات والفعاليات التي شاركت في مهرجان إطالق الحملة وعلى رأسهم
المؤسسات الداعمة.
لمزيد من التفاصيل الرجاء الضغط على الرابط التالي:
http://www.dunya-hwc.org/ar_page.php?id=1737cy95100Y1737c
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أمسية علمية طبية لألطباء حول سرطان الثدي
نظمت مختبرات ميديكير ومؤسسة لجان العمل الصحي ،أمسية علمية طبية حول الجديد في عملية التشخيص المبكر
لسرطان الثدي ،بمناسبة شهر أكتوبر من كل عام والذي يعتبر شهر التوعية بسرطان الثدي.
جاء ذلك بحضور عدد كبير من األطباء ممثال بمدير صحة محافظة رام هللا والبيرة الدكتور وائل الشيخ وعدد من مدراء
المستشفيات ،إضافة الى ممثلين عن المؤسسات الوطنية و األجنبية في فلسطين.
وافتتح األمسية الطبية خالد حرز هللا مدير العالقات العامة والتسويق في مختبرات ميديكير بكلمات وصفت المرأة المصابة
التي انتابها الشعور بمرارة العيش الى ان اتاها خبر الشفاء الكامل لتعيش حياتها بين أبنائها وبناتها بصحة وسالم ،شاكرا
إدارة برج فلسطين التي أضاءت طوال شهر أكتوبر البرج باللون الزهري والبث المباشر من خالل إذاعة البرج وصالون
الشعر الذي قدم خدمات لعدد من الناجيات والمصابات بالتعاون مع مركز دنيا التخصصي ألورام النساء.
وأكدت الدكتورة نفوذ مسلماني مديرة مركز دنيا التخصصي ألورام النساء على ضرورة فحص الثدي لكل سيدة من أجل
التشخيص المبكر ،معربة عن سعادتها لدرجة الوعي الذي وصلت له المرأة الفلسطينية من خالل الزيارات الدورية
والتشخيص.
كما أشادت بالدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الصحة واألطباء في نشر التوعية للمواطنة الفلسطينية في كافة مناطق
الوطن.
وبين ابراهيم الصالحي نائب مدير عام مختبرات ميديكير الخدمات الطبية التي تقدمها المختبرات على مستوى الوطن في
فروعها العشرين ،والتي تساهم يدا بيد مع الطبيب ووزارة الصحة في التشخيص للحاالت المرضية كما كشف السيد
الصالحي عن وجود فريق متخصص من األطباء لفحص الخاليا واالمراض النسيجية.
وتحدثت هيفاء العزة مدير دائرة الجودة في الشركة العربية للمستحضرات الطبية والزراعية “ارابكو" عن االدوية التي
يتم توفيرها محليا للمواطن الفلسطيني بهدف العالج ،كاشفة عن العديد من االدوية التي تستوردها الشركة والتي تهم
صحة المواطن الفلسطيني.
وتحدث محمود ارزيقات االختصاصي في علم االمراض الوراثية والجزيئية عن أهمية فحص الجينات لسرطان الثدي،
مبينا انه يتم اكتشاف الجينات الوراثية المصابة والتي تتسبب في اإلصابة بسرطان الثدي.
وأِار الدكتور معاذ ملحم اختصاصي االشعة الى الصور الشعاعية في الكشف المبكر عن سرطان الثدي ،مضيفا انه يمكن
أخذ عينات نسيجية يتم ارسالها الى المختبر من أجل الفحص والتشخيص.
الدكتور رياض شريم رئيس قسم االنسجة والخاليا في مستشفى بيت جاال الحكومي تحدث عن حاالت تم اكتشافها في
فلسطين وتعتبر من الحاالت النادرة في مرض السرطان ،مؤكدا أن الفحص النسيجي يعتبر من الطرق التشخيصية الدقيقة
للسرطان ،مبينا كيفية التعامل مع مثل هذه الحاالت المرضية.
وفي نهاية اللقاء ،شكر خالد حرز هللا الحضور من األطباء والمختصين على تلبيتهم الدعوة واالهتمام في نشر التوعية
للمواطنة الفلسطيني ،متمنيا السالمة للجميع.
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ندوة صحية توعوية حول سرطان الثدي
عقد مركز التدريب المهني التابع لجمعية الشابات المسيحية بالقدس ندوة صحية توعوية حول مرض سرطان
الثدي تحت شعار "الفحص المبكر ينقذ حياتك" ضمن الحملة العربية للتوعية بأهمية الفحص المبكر عن
سرطان الثدي ”انت بتكملينا  ...افحصي وطمنينا“ التي ينفذها دنيا المركز التخصصي ألورام النساء
ومؤسسة لجان العمل الصحي وقد استضافت الجمعية الدكتورة نفوز مسلماني مديرة دنيا المركز التخصصي
ألورام النساء والتي بدورها قدمت مداخلة تساعد الحضور والنساء تحديداً على التحرر من الخوف عن طريق
الفحص واالكتشاف المبكر .كما أنها اتاحت المجال للطلبة للتعبير عن معرفتهن/م بأسخاص مقربين اليهم كانوا
قد أصيبوا بهذا المرض مما أتاح لهن/م التحدث علناً للمرة األولى في حياتهم حول مشاعرهن/م إتجاه من
أصيب والطرق المثلى للتعاطي مع هذه الحالة المقربة لهن/م.
كما قدمت شرحاً حول طرق الفحص المنزلي ألورام سرطان الثدي.
هذا وقد تفاعل الحضور مع الموضوع وخرجوا بسلسلة من النشاطات التي سوف ينفذوها خالل األسبوعين
القادمين كي تساعدهن/م في رفع الوعي المجتمعي لضرورة الفحص المبكر وضرورة مواجهة مرض
السرطان وعدم الخجل أو الهروب منه.
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اإلعالن عن إطالق سباق اليوم الوردي النسائي 7102
احتضنت اللجنة األولمبية مؤتمراً صحفياً ،لإلعالن عن انطالق سباق اليوم الوردي ،بحححضحور د .لحيحلحى غحنحام
محافظ محافظة رام هللا والبيرة ،ود .نبال خليل نائب رئيس اللجنة األولمبية ،واألستاذة شذى عودة محديحر عحام
لجان العمل الصحي ،باإلضافة إلى السيد أنور الجيوسي مدير عام محؤسحسحة فحاتحن ،ومحمحثحلحي عحن الشحركحات
الراعية للسباق من بنك فلسطين وشركة زون والعديد من كوادر العمل في األولمبية وبحححضحور طحاقحم شحركحة
افححححححححيححححححححنححححححححتححححححححيححححححححف وشححححححححركححححححححة مححححححححاركححححححححوم الححححححححمححححححححنححححححححظححححححححمححححححححيححححححححن لححححححححلححححححححسححححححححبححححححححاق
ويأتي تنظيم الحدث برعاية اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجحنحة األولحمحبحيحة ،بحالشحراكحة محع اتحححاد الحريحاضحة
للجميع وشركة "إفنتيف" وشركة ماركوم منفذة الحدث ،والراعحي االسحتحرتحيحجحي محؤسحسحة فحاتحن ،والحمحزمحع
انطالقته في  72من شهر تشرين األول الجاري ،بحهحدف تحوعحيحة الحنحسحاء بحمحرض سحرطحان الحثحدي وضحرورة
الفحص المب ّكر ضمن الحملة اإلقليمية "انت بتكملينا  ...افحصي وطمنينا".

تنظيم "سباق اليوم الوردي النسائي الثاني" لمكافحة
مرض سرطان الثدي
نظمت شركة إيفنتيف للعالقات العامة وإدارة الحدث وبالشراكة مع شركة ماركوم للعالقات العامة وبالتعاون مع
اتحاد الرياضة للجميع " سباق اليوم الوردي النسائي الثاني  " 7102ومؤسسة لجان العمل الصحي ودنيا
المركز التخصصي ألورام النساء ،دعماً للجهود التوعوية لمكافحة مرض سرطان الثدي وضمن فعاليات شهر
اكتوبر التوعوي بمرض سرطان الثدي .
واقيم الحدث برعاية اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة االولمبية .
وانطلق السباق في مدينة رام هللا يوم الجمعة الماضي من ميدان محمود درويش واختتم في سرية رام هللا
االولى .
واطلقت صافرة االنطالق عطوفة محافظ محافظة رام هللا الدكتورة ليلى غنام والى جانبها ممثل عن اللجنة
االولمبية اللواء نزار نعيرات وعدد من الشخصيات االعتبارية  ,حيث شهد السباق مشاركة حوالي  211متسابقة
ومتسابق من مختلف الفئات العمرية من محافظة رام هللا ونابلس والقدس وبيت لحم ،وشهد مشاركة عدد من
االندية الرياضية والشخصيات االعتبارية ،تأكيداً لرسالة الحملة التوعوية الفحص المبكر لسرطان الثدي وهي
الرسالة التي حملها كل من شارك في السباق.
وتم اختتام السباق بحفل ختامي نظم في سرية رام هللا حيث تم افتتاح الحفل بكلمة عطوفة الدكتورة ليلى غنام
وتلتها كلمة السيدة هند جرار ممثلة عن مؤسسة فاتن الراعي االستراتيجي للسباق ومن ثم قدمت فقرة فنية
قدمتها فرقة سفراء فلسطين و تم خالل الحفل تقديم كؤوس الفوز لثالث ناجيات من مرض سرطان الثدي وهم
لين حلبي وهناء عالن واميرة حميدة العتبارهم الفائزات في السباق ،وتم تقديم ميداليات ذهبية للمراتب الثالثة
األولى بالسباق حيث حصلت منى بسيسو على المركز االول وكان المركز الثاني من نصيب االختين مي مرعي
وشاهندة مرعي والثالث من نصيب ربى مخيمر .وتخلل الحفل تقديم دروع تكريمية للرعاة.
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تنظيم "سباق اليوم الوردي النسائي الثاني" لمكافحة مرض سرطان الثدي (صور)

تقرير تلفزيون وطن حول سباق اليوم النسائي الوردي
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لجان العمل الصحي وجمعية المهندسين في جامعة
النجاح تنظم فعالية لرفع الوعي بسرطان الثدي
ألن دقائق الفحص تساوي سنين حياة؛ نظمت مؤسسة لجان العمل الصحي ودنيا المركز التخصصي
ألورام النساء وجمعية مهندسي الكهرباء واإللكترونيات في جامعة النجاح الوطنية ،فعالية لرفع الوعي
والحد من وصمة سرطان الثدي عن طريق باألعراض والعالج .وتأتي هذه الفعالية ضمن الحمالت
الوردية التي تهدف إلى السير باتجاه صحيح للتوعية من مخاطر سرطان الثدي ومحاسن الكشف المبكر
عنه.
شارك في الندوة كل من الزميلة تهاني القيسي المثقفة الصحية في برنامج صحة المرأة التابع لموؤسسة
لجان العمل الصحي والزميلة مرح عمرو األخصائية النفسية في دنيا المركز التخصصي ألورام النساء
ضمن الحملة العربية للتوعية بأهمية الفحص المبكر عم سرطان الثدي ”انت بتكملينا  ...افحصي وطمنينا
التي ينفذها دنيا المركز التخصصي ألورام النساء ومؤسسة لجان العمل الصحي.

فيديو ندوة في جامعة النجاح الوطنية في نحابحلحس ضحمحن الحححمحلحة اإلقحلحيحمحيحة
للتوعية بأهمية الفحص المبكر عن سرطان الثدي "انت بتكملينحا  ...افحححصحي
وطمنينا"
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لجان العمل الصحي وجمعية المهندسين في جامعة النجاح تنظم فعالية لرفع الوعي
بسرطان الثدي
فعاليات مع طالب جامعة النجاح الوطنية في نابلس ضمن الحملة اإلقليمية للتوعية بأهمية الفحص المبكر عن سرطان الثدي "انت بتكملينا  ...افححصحي وطحمحنحيحنحا" الحتحي
ينفذها دنيا المركز التخصصي ألورام النساء ومؤسسة لجان العمل الصحي بالشراكة مع مختبرات ميديكير وبتنظيم من اتحاد الطب العالمي بجامعة النجاح

فيديو تقدم فيه تهاني القيسي المثقفة الصحية في برنامج صحة المرأة
التابع لمؤسسة لجان العمل الصحي معلومات حول التوعية بأهمية
الفحص المبكر لسرطان الثدي
اعداد رزان ورغد ناصر  -دائرة العالقات العامة (جامعة النجاح)

فيديو الفعاليات في جامعة النجاح
تصوير :شوكت نبيل
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دنيا المركز التخصصي ألورام النساء
يشارك في صالون مخصص لمكافحة
سرطان الثدي في الجزائر
شارك دنيا المركز التخصصي ألورام النساء التابع لمؤسسة لجان العمل الصحي كضيف شرف علحى
جمعية األمل لمحاربة السرطان الجزائرية ولعدة أيحام ومحثحل الحمحركحز فحي هحذه الحمحشحاركحة محديحرتحه
الدكتورة نفوز المسلماني.
وتناولت أعمال الصالون الذي نظمته الجمعية الجزائرية العديد من الفعاليات والنشاطات والنقحاشحات
حول الخبرات والتجارب في مجال التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سحرطحان الحثحدي محن محنحطحلحق
شمولي حيث قدمت المسلماتي تجربة المركز فحي هحذا الحمحجحال وتحطحرقحت لحواقحع هحذا الحمحرض فحي
فلسطين ،وكان شارك في أعمال الصالون تخصصات متعددة ذات صلة بسرطان الحثحدي كحأخصحائحيحي
األشعة واألورام وجراحة األورام والعالج الطبيعي والتغذية والدعم النفسي والطب العام.
وتضمن كذلك إجراء فحوصات للنساء الالتي تواجدن في الصالون وفي نهاية أعحمحال الحلحقحاء جحرى
تكريم فلسطين من قبل الجهات المنظمة ممثلة بمركز دنيا .حيث شكرت المسلماني الجزائر وشعحبحهحا
على هذه اللفتة مؤكدة على عمق آواصر العالقات التي تحربحط الشحعحبحيحن الحفحلحسحطحيحنحي والحجحزائحري
ومتانتها مستذكرةً شهداء الجزائر ومواقف الجزائر التاريخية المساندة لفلسطين وشعبها وفي كحافحة
المجاالت مشيرةً إلى شعار الجزائريين الدائم والذي يحمله كل شخص جزائري في ضميره ووجحدانحه
"مع فلسطين ظالمةً أو مظلومة" .ونقلت مديرة دنيا تحيات الشعب الفلسطيني لشقيقه الجزائري.

8

"انت بتكملينا  ...افحصي وطمنينا"

بلدية البيرة وبالتعاون مع مركز دنيا
التخصصي الورام النساء ينظمان فعالية
سرطان الثدي
نظمت بلدية البيرة بالتعاون مع دنيا المركز التخصصي ألورام النساء التابع لمؤسسة لجان العمل
الصحي ،فعالية سرطان الثدي ،في ساحة مركز البيرة الثقافي بمدينة البيرة ،وجاءت الفعالية تحت
مسمى “انت بتكملينا ..افحصي وتطمنينا” ،وتخللت الفعالية نصب شجرة وتعليق شعار السرطان
وبطاقات كتب عليها (أنت الحياة) لتعزيز ثقة آالف النساء ،ودعم فرصتهن في الحياة.
في كلمة لعضو المجلس البلدي جهاد زهور ونيابة عن رئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل،
والمجلس البلدي ،قالت “ :إن من حرص المجلس البلدي على إقامة الفعاليات التي تخص الجانب
النسوي من الناحية الصحية والترفيهية والتوعوية والتثقيفية ،فقامت بلدية البيرة بتنظيم فعالية
سرطان الثدي دعما ً للنساء ،ألن صحة االنسان ال تقدر بثمن والوقاية خير من قنطار عالج،
وبالوعي واألفكار االيجابية وتقدم الطب سوف نقترب من اليوم الذي سيصبح مرض السرطان
هادئا ً جامداً.
وقدمت زهور الشكر للدكتورة نفوز لتعاون المركز مع بلدية البيرة في انجاح فعالية السرطان،
الدكتورة مائزة التي قامت بوضع شعار حملة سرطان الثدي على مدخل بلدية البيرة ،مديرية
الصحة ،اإلغاثة الطبية ،مديرية التربية والتعليم ،مجلس أولياء األمور الموحد ،عضوات مركز
حواء النسوي ،ومدرسة اإلسبانية التي قدمت عرض كشفي من طالبات المدرسة ،ودعت زهور
للعمل بجسد واحد لتشجيع كافة النساء للكشف عن سرطان الثدي المبكر”.
وشكرت عضو المجلس البلدي تمارا حداد جميع الجهات التي عملت وشاركت في انجاح فعالية
سرطان الثدي ،ودعت للمشاركة في التبرع بالدم للنساء المصابات بالسرطان في البنك المركزي
للدم.
من جهتها قدمت المدير الطبي لمركز دنيا د.نفوز مسلماني تعريفا ً بمرض سرطان الثدي ،وطرق
الكشف عنه ،وأعراضه ،وطريقة الشفاء منه ،وأكدت على التشخيص المبكر للسرطان هو سر
الشفاء منه ،ويجب على كل أنثى أن تتوجه ألي مركز للكشف المبكر والدوري لسرطان الثدي.

8
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"انت بتكملينا  ...افحصي وطمنينا"

ورشة نفذها دنيا المركز التخصصي ألورام النساء التابع لحمحؤسحسحة لحجحان الحعحمحل
الصحي مع المتعافيات بالشراكة مع إذاعة نساء اف ام وفحنحدق الحكحرمحل وصحالحون
موسى القواسمي

تقرير تلفزيون وطن حول الورشة في الرابط التالي:

"انت بتكملينا  ...افحصي وطمنينا"

محاضرات وفعاليات توعوية نظمها صالون جميل سمارة ضمن الحملة اإلقليمية للتوعية بأهميحة
الفحص المبكر عن سرطان الثدي "انت بتكملينا  ...افحصي وطمنينا"

10

"انت بتكملينا  ...افحصي وطمنينا"

قدم دنيا المركز التخصصي ألورام النحسحاء ومحؤسحسحة لحجحان الحعحمحل
الصحي محاضرات وفعاليات في العديد من المحؤسحسحات الحححكحومحيحة
واألهلية والخاصة ،وفي عدة مدارس وجامعحات وبحلحديحات فحي كحافحة
انحاء فلسطين ضمن الحملة اإلقليمية للتوعية بأهمية الفحص المبكر
عن سرطان الثدي "انت بتكملينا  ...افحصي وطمنينا"

11

19

"انت بتكملينا  ...افحصي وطمنينا"

محاضرة في مركز تنمية المجتمع في القدس لمجموعة من النساء

ندوة صحية توعوية حول سرطان الثدي في جمعية الشابات المسيحية بالقدس

القدس

20

"انت بتكملينا  ...افحصي وطمنينا"

أكاديمية بردج في القدس تنفذ نشاط الطبق الخيري وذلك
لجمع التبرعات دعما ً لدنيا المركز التخصصي ألورام النساء
تبرع أهالي الطالب بتوفير الحلويات والتنسيق وتبرعوا بمبلغ من المال لمرضى السرطان.

القدس

12

"انت بتكملينا  ...افحصي وطمنينا"

بلدية رام هللا

رام هللا

الشرطة  -رام هللا

13

"انت بتكملينا  ...افحصي وطمنينا"

شركة ترست للتأمين

إتحاد ابناء رام هللا وجمعية النهضة النسائية

رام هللا

14

"انت بتكملينا  ...افحصي وطمنينا"

مجموعة المسروجي

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

رام هللا

15

"انت بتكملينا  ...افحصي وطمنينا"

لقاء حول سرطان الثدي بالتنسيق مع سلطة النقد
الفلسطينية

رام هللا
ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها مؤسسة لجان العمل الصحي ،وبمناسبة شهر الوقاية ورفع الوعي بموضوع
سرطان الثدي فقد تم تنفيذ لقاء توعية بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية ،وقد شارك في هذه اللقاء ما يقارب
الخمسة وثالثين موظفة من السلطة.
وتناولت ميسرة اللقاء السيدة حنان أبو غوش ،مديرة برنامج صحة المرأة في مؤسسة لجان العمل الصحي ،عبر
التعريف بعالمات وأعراض سرطان الثدي ،وأهمية الفحص الذاتي للثدي وأهمية الكشف المبكر عن سرطن الثدي،
وأن الشفاء منه نسبته  %01في حال تم الكشف المبكر.
وخالل اللقاء تم تناول نقاش األسباب التي قد تعيق أو تمنع النساء من عمل الفحوصات الالزمة ،وأهمها الخوف
من الكشف عن المرض ،أو عدم الوعي بإمكانية اإلصابة أو اإلهمال وأسباب اخرى ،وتم نقاش كيفية التغلب على
هذه المعيقات ،وضرورة تشجيع المشاركات لمن حولهن عبر حثهن على عمل الفحوصات الضرورية الدورية
الالزمة.
وقد القى اللقاء اهتمام عالي من قبل القائمين على النشاط ،وركزوا بأهمية اإلستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات
في سلطة النقد وفي المؤسسات األخرى ،لما له من أثر مهم على رفع الوعي وزيادة اإلهتمام في هذا الموضوع،
وخاصة ان سرطان الثدي يعتبر السبب األول لوفيات النساء في فلسطين.

16

"انت بتكملينا  ...افحصي وطمنينا"

نشاطات للطالب وأهاليهم في مدارس المستقبل تضمنت محاضرات للتوعية بحأهحمحيحة
الفحص المبكر عن سرطان الثدي ومارثون للحطحالب وححمحلحة تحبحرعحات دعحمحاً لحدنحيحا
المركز التخصصي ألورام النساء

رام هللا

17

"انت بتكملينا  ...افحصي وطمنينا"

مدرسة راهبات مار يوسف نفذت فعاليات ومحاضرات للتوعية بأهمية الفحص المبحكحر
عن سرطان الثدي وحملة تبرعات دعماً لدنيا المركز التخصصي ألورام النساء

رام هللا

18

"انت بتكملينا  ...افحصي وطمنينا"

محاضرة توعوية للطالبات في مدرسة بنات البيرة الجديدة
ألقت المحاضرة الدكتورة إشراق صباح طبيبة صحة المرأة في دنيا المركز التخصصي ألورام النساء ورافقتها
الممرضة نعيمة سجدية

مشاركة مدرسة الفرندز للبنات في حملة التوعية بأهمية الفحص المبكر عن سرطان
الثدي "انت بتكملينا افحصي وطمنينا"

رام هللا
والبيرة

21

"انت بتكملينا  ...افحصي وطمنينا"

لقاءات توعوية تثقيفية صحية حول الكشف المبكر عن سرطان الثحدي
والعوامل المساعدة لحدوثه من قبل الزميلة "تحهحانحي الحقحيحسحي" فحي
محافظة نابلس بالتعاون مع الصحة المدرسية في نابلس
معلمات مدرسة بنات عصيرة الشمالية االساسية العليا

نابلس
أمهات الطالبات في مدرسة بنات عراق التاية الثانوية للبنات

محاضرة لموظفي شركة ترست للتأمين (فرع نابلس)

22

"انت بتكملينا  ...افحصي وطمنينا"

بالتعاون مع مجحمحوعحة "بحالحكحتحب نحهحدم الحجحدران" و تحححت
اشراف وحدة التفعيل الثقافية ،قمنا بنشاط في جامعة بيت لحم
لمساندة دنيا بحملة التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثحدي
"انت بتكملينا افحصي وطمنينا "

بيت لحم

23

"انت بتكملينا  ...افحصي وطمنينا"

فعاليات ومحاضرات في مركز بيت ساحور الحطحبحي الحتحابحع لحمحؤسحسحة
لجان العمل الصحي للتوعية بأهميحة الحفحححص الحمحبحكحر عحن سحرطحان
الثدي

بيت ساحور

24

"انت بتكملينا  ...افحصي وطمنينا"

يوم طبي مجاني للنساء للكشف المبكر عن سرطان الثدي فحي
مركز قلقيلية الصحي و مركز إشراقة التابع لمؤسحسحة لحجحان
العمل الصحي
شمل اليوم الطبي محاضرات تثقيف و توعية حول سرطان الثدي ،و فحص لسرطان الحثحدي و تحم تحححويحل عحدة
حاالت  ،و توزيع العديد من الهدايا بالتعاون مع طالبات جامعة القدس المفتوحة ”تدريب ميداني “4

قلقيلية

25

"انت بتكملينا  ...افحصي وطمنينا"

نشاطات التوعية والتثقيف حول سرطان الثدي في
منطقة الجنوب
نفذ طاقم مركز حلحول الصحي التابع لمؤسسة لجان العمل الصحي في الخحلحيحل محبحادرة شحبحابحيحة بحعحنحوان "صحححتحك
مظلتنا" ينظمون فيها يوم فحص طبي مجاني لسرطان الثدي وضغط الدم والسكري والذي اقيم عحلحى دوار ابحن رشحد
في الخليل نظمها لجان العمل الصحي في منطقة الجنوب

الخليل

اضغط الصورة المجاورة لمتابعة
تقرير شبكة عروبة حول النشاط
تصوير ومونتاج :أمير ابو مرخية

26

"انت بتكملينا  ...افحصي وطمنينا"

نفذ دنيا المركز التخصصي ألورام النساء ومؤسسة لجان العمل الصحي عدة مقابالت تلفزيونيحة
وإذاعية للتعريف بالحملة ومرض سرطان الثدي ودنيحا الحمحركحز الحتحخحصحصحي ألورام الحنحسحاء
والخدمات التي يقدمها مع وسائل اإلعالم المحلية.
إذاعة راية أف أم

إذاعة البرج
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"انت بتكملينا  ...افحصي وطمنينا"

نادية حبش  ...المهندسة الفلسطينية الالمعة أصيبت قبل نحو اربحع سحنحوات
بمرض سرطان الثدي ،واكتشفت المرض في مرحلة مبكرة ،لحتحخحوض فحتحرة
عالج امتدت لتسعة اشهر وتجري عملية وتشفى تحمحامحا ً محن هحذا الحمحرض،
وكان الالفت ان حبش استمرت خالل محرضحهحا فحي عحمحلحهحا الحخحاص وححتحى
ممارسة عملها كعضو في بلدية رام هللا  ...لمتابعة مقابلة الحمحهحنحدسحة نحاديحة
حبش مع اإلعالمي خميس ماخو في إذاعة راية إف ام اضغط الرابط التالي:

فيديو تسليم المدربة حنين منصور لصندوق تبرعات خصص لدنيا المركز
التخصصي ألورام النساء حيث سيستغل مبلغ الصندوق لعمل فحوصات ل
 01سيدة من الحاالت اإلجتماعية

فيديو فعاليات اليوم الرياضي في مركز الباريو ومن ضمن الفعاليات
حملة تبرع لصالح مريضات السرطان بالشراكة مع حرية التنقل و المدربة
ميروبي مخلوف

اليوم روان اسعد مذيعة تلفزيون فلسطين فحصت  ...وبكرا
دورك تفحصي

28

"انت بتكملينا  ...افحصي وطمنينا"
لقاء مع الدكتورة نفوز مسلماني مديرة دنيا المركز التخصصي
الورام النساء مع تلفزيون فلسطين تتحدث فيها حول حملة التوعية
بأهمية الفحص المبكر عن سرطان الثدي "انت بتكملينا افحصي
وطمنينا"

لقاء مع الدكتورة نفوز مسلماني مديرة دنيا المركز التخصصي الورام
النساء مع فضائية الفلسطينية تتحدث فيها حول حملة التوعية بأهمية
الفحص المبكر عن سرطان الثدي "انت بتكملينا افحصي وطمنينا"

مقابلة الزميلة مرح عمرو األخصائية النفسية في دنيا الحمحركحز الحتحخحصحصحي
ألورام النساء التابع لمؤسسحة لحجحان الحعحمحل الصحححي محع فضحائحيحة الحقحدس
التعليمية تتحدث فيها عن أهمية الدعم النفسي لمريضات سرطان الثدي

"انت بتكملينا  ...افحصي وطمنينا"

العمل الصحي ومركز دنيا يوجهان الشكر والتقدير
لكل من أسهم في الحملة اإلقليمية للكشف المبكر عن
سرطان الثدي
وجهت مؤسسة لجان العمل الصحي ودنيا المركز التخصصي ألورام النساء التابع لها شكرها لكل المساهمين والداعمين لحملة الكشف المبكر عن سرطان
الثدي وللمركز ونشاطاته ،وقالت المؤسسة أن هذه المؤسسات المختلفة والمتنوعه تثبت عاما ً بعد أخر أنها الحضن الدافيء لمؤسسات المجتمع المدني من
ً
خدمة ألبناء الشعب الفلسطيني ونسائه في ظل ما يعانونه
منطلق مسؤولياتها الوطنية واالجتماعية واإلنسانية متمنية االستمرار في هذا التعاون وتطويره
جراء االحتالل وسياساته العنصرية والفقر والبطالة والتهميش.
وتقدمت المؤسسة بالشكر لكل من الشركاء والرعاة األساسيين للحملة التي إنطلقت مطلع تشرين األول
وهم :بنك فلسطين وبلدية رام هللا وبرنامج العون الطبي الفلسطيني ( )MAPUKوشركة ارابكو ( )ARABCOوشركة زون تكنولوجي وصالون جميل سمارة
وشركة ريما للورق الصحي وجمعية الشابات المسيحية وجمعية إتحاد أبناء رام هللا وغرفة تجارة وصناعة رام هللا ومختبرات ميدي كير ،وحنين منصور،
ونادي بال فت ،وصالون موسى القواسمي ،ومدارس المستقبل ،ومدرسة البردج ،ونادي الباريو ،وهدى حجة ،وفيونكا فاشن ،وبلدية البيرة ،وبرج
فلسطين ،وجامعة النجاح الوطنية ،ومركز البيرة الثقافي ،وكافيه بافيلو ،ومدرسة مار يوسف و.MATES
ووجهت العمل الصحي كذلك شكرها لوسائل اإلعالم الفلسطينية واإلعالميين على دورهم الريادي في تعميم التوعية بمضامين الحملة وهي الهيئة العامة
لإلذاعة والتلفزيون وفضائيات :الفلسطينية ،والقدس التعليمية ،والنجاح ،وشبكة معا ً اإلخبارية ،ولمحطات اإلذاعة :رايةإف إم ،ونساء إف إم ،وشبكة أجيال
اإلذاعية ،وراديو النجاح ،وإذاعة البرج ،وراديو طريق المحبة ،وصوت فلسطين ،وراديو بيت لحم  ،0222وراديو أنغام ،وإذاعة موطني ،وراديو الجديد/
طولكرم .ولكل من إهتم وأسهم في نشر التوعية المجتمعية بمرض سرطان الثدي وشجع على الفحص المبكر.
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للتواصل مع المؤسسة ولمزيد من األخبار والمعلومات:
البيرة  -سطح مرحبا  -شارع شهداء الفردان—ص.ب 6633
هاتف+618 28 8/8157246 :
فاكس+618 28 8/81571 :
بريد الكترونيinfo@hwc-pal.org :
Www.hwc-pal.org

الموقع اإللكتروني لمؤسسة لجان العمل الصحي

يمكنكم أيضا ً متابعة أخبار مؤسسة لجان العمل الصحي من خالل موقع فيسبوك عبر الرابط التالي:
https://www.facebook.com/Health-Work-Committees-Palestine
قناة اليوتيوب الخاصة بالمؤسسة

hwc foundation

للتواصل مع دنيا ولمزيد من األخبار والمعلومات:
عمارة الحرجة ،فوق البنك العربي ،الطابق الثاني ،رام هللا التحتا
هاتف+618 28 8621665 :
فاكس+618 28 8621663 :
الموقع اإللكتروني لدنيا المركز التخصصي ألورام النساء

Www.dunya-hwc.org

يمكنكم أيضا ً متابعة أخبار دنيا المركز التخصصي ألورام النساء من خالل موقع فيسبوك عبر الرابط التالي:
https://www.facebook.com/DunyaWomensCancerCenter/
قناة اليوتيوب الخاصة بدنيا

Dunya HWC

