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مر راتباع ل ونباع وع
ش اكةبج ملةبهوركنزب“اع ك عيفباعغي ب بخطةبع ب وعيةبعلوق ةبواعسيط ةبعلىب
مر ش ةبعس ط نباع يبف بمص ”
األم اضباعغي بمل ةب()3131-3102

شلالنبخري ب وع بف برل ةبوك عةباعط قةباعذر ةب
علسو انبمنبأج بتص يمبر مجبقوم بعلوق ةبمنب
اعس ط نب

تركز هذه الدراسة على التكاليف الغيرر
مباشرة التي تتحملها مررضةرة سرر را
اختار منظمة الصحة العالمية د.محمد شعل  ،رئرير
الثدي في مصر ،والتي تتةمر الربردضر
وحدة ا كتشاف المبكر بالمعهد ال امي لألورام ورئرير
المةسفة المصرضة لمكافرحرة سرر را الرثردي ،كرخربريرر الصناعي وأدوضة التهرا الرمرلراور أو
دولي .شارك د.محمد وكالة الطاقة الذرضة في بعثتها إلرى هشاشة العظام باإلضافة لرلرلريرترامريرنرا ،
والررعررلن الررنررلررفرري ،وترركررالرريررف رعرراضررة
الفادا كخبير فري ا كرترشراف الرمربركرر والرترشرخرير
وعلن الفر ا  .تعد المهمة جزء م برلامر الراكرالرة األ رلررام ومصررارضرف ا لرتر رام لرتررلر رري
العلن ،إلى جالر الشرعرر الرمرفرترعرار،
للعم على علن الفر ا .
الصدر ،وف دا الدخ .
وحما

شارك د .محمد شعل  ،رئير الرمرةسرفرة
المصرضة لمكرافرحرة سرر را الرثردي ،فري
مةتمر منظمة الصحة الرعرالرمريرة (مركرتر
مصر) .لاقش الرمرةترمرر مخرر مفرتر ردا
الخطة الدولية لمكافحرة األمرراا الرغريرر
معدضة .وأوضح د .مرحرمرد شرعرل أهرمريرة
الشراكا الدولية للفيطررة والراقراضرة مر
األمراا الغير معدضة.

اع ل ونبعلىباع س وىباع حل
إطالقبح لةبقوميةبض بس ط نبعنقباع حم
أ ل ت الم ماعرة
المصرضة للراقراضرة
م سر ا عرنر
الرحم ،المرنربرثر رة
مرر الرررمرررةسرررفرررة
المصرضة لمكافحة
سررر ررا الررثرردي،
برررالرررترررعررراو مر ر
وزارة الصرررحررررة
المصرضة حملة قامية للاقاضة م سرر را عرنر الررحرم .وقرد
استهدفت الحملة الفيدا ما برير الفرابرعرة عشرر والرخرامفرة
واألربعي عاما ،وذلك فى إ ار المرحلة األولى التي تتةمر
ال اهرة الكبرى.
وضعد سر ا عن الرحم ثالي أكثر الفر الا شريراعرا برير
الفيدا على مفتاى العالم بعد سر ا الثدي.

ش اكةباع ؤسسةباع ص ةبع ك فحةبس ط نباع يبواع له باعقوم ب
عألورام
تتحالف المةسفة الرمرصررضرة مر الرمرعرهرد
ال امي لألورام ،وحدة ا كتشاف الرمربركرر،
م ر أج ر ترراعرريررة الررعررامررل بررالررمررعررهررد
وتررعرررضررلررهر عر سررر ررا الررثرردي ررر
ا كتشاف المربركرر .وترعرد هرذه واحردة مر
سررررررلررررررفررررررلررررررة
مررررحرررراضرررررا
التاعية الم دمة م قب المةسرفرة الرمرصررضرة
التي تهدف لزضادة الاعي لدى المفئالرير عر
رعاضة المرضى .وخةعت الرحراضررا برعرد
بي م الي براإلضرافرة
المحاضرة إلى فح
إلى أشرعرة الرمرامراجررام لرلرفريردا فرا سر
األربعي الم دمة م الا م قب المةسفة.
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ح التباع وعي
توعيةباعل مةببواإلك ش فباع رك
عيسبع ىباع ؤسسةب المصرضة لمكافحرة سرر را الرثردى أي
تاجها دضنيرة أو سريراسريرة :تر رام الرمرةسرفرة فري بررلرامر
ا كتشاف المبكر بت دضم محاضرا التاعية لكافة المنظرمرا
دو تلرقة .وخلم األشهر ال ليلة الماضية قدمت الرمرةسرفرة
خدماتها إلى  0111سيدة م خلم  01مةسفة ،م ضمنهرم
حز الحرضة والعدالة ،جمعية شبا مارجرج براإلضرافرة
إلى األفراد .تبرع مةسفة سازا جى كام ومةسفة أليترا
الكرضم ها ما جع ك ذلك ممكنا.

ةب
مش ركةباع ؤسسةبف بفل عي تباع ج ع
 ضام الصحة ـ رابطة ال الية البرضطالية
 اضفت ألد وضفت بازارـ
التركالتينتام سيتى
ستارز
 معرا المعهد ال امى
للبحاث
مةتمر علم النل ـ جامعة
ال اهرة
 ضام الم تم المدلي ـ
ال امعة األمرضكية

ح لةبرمض ن
ضررعررد رمةررا فررروررة
مناسبرة لرلراورام إلرى
عرردد أكرربررر م ر أج ر
التاعية .لذلك ترااجرد
الررمررةسررفررة الررمررصرررضررة
لمكافحة سر ا الثردي
فرري الررمررعررادي سرريررترري
سررنررتررر خررلم شررهررر
رمةا  .وجذبت المةسفة الفيدا م مختلف األعرمرار
لمعرفة المزضد عر سرر را الرثردى و رر ا كرترشراف
المبكر .واهتم عدد م الرجام كذلك لمعرفة المرا مر
أج الحلاظ على وحة عائلتهم .كما تااجرد الرمرةسرفرة
في لادي هليابالي لنشر التاعريرة برير أعةراء الرنرادي
ودعاتهم لمفالدة حملتها .ولم تكتف المرةسرفرة برذلرك بر
عرضت وسائ أخرى للتبرع ومفالدة مرضرى سرر را
الثدي فى محاربة المرا .ت دم التبررعرا عرلرى حفرا
المةسفة رقم  6666البنك الت ارى الدولي  ،CIBأو ع
رض الرسائ ال صيرة عبر ارسام رقم  3عرلرى 1300
(قيمة الرسالة  3ن).

اع ر ببعلىبرن ءباعق رات

ر مجباعل لي تباعج احية
تر عباعرنكباألهل باع ص يبرإج اءبع لي تب
س ط نباع يبعل ب39بسي ة.
و ق مب .مح بشلالنبوأعض ءبمجلسبأمن ءب
اع ؤسسةباع ص ةبع ك فحةبس ط نباع يب
ر عشك بعلىبهذاباع ر عباعك م.

ترررعرررد وسرررائر ر الرررترررااور ر
ا جتماعي أحرد أهرم وسرائر
تمكي المربرادرا  .شراركرت
المةسرفرة فري ورشرة عرمر
برعررنرراا “ وسررائر الررتررااور
ا جتماعي كاسيلة لرترمركرير
الررمرربررادرا ” .لررظررم ورشررة
العم ك مر مرركرز جررهرار لرلرعرطراء ا جرترمراعري
والمشاركة المدلية وجمعية لهةة الرمرحرروسرة وشرركرة
لاجي للستشارا  .شملت ورشة العم مختلف وسرائر
التااو ا جتماعي الحدضثة وأفة الرمرمرارسرا الرتري
تحتاجها ال معيا غير الحكامية ستخدمها فري خردمرة
قةاضاهم.
كما شاركت المةسفة في ورشرة عرمر أخررى برعرنراا
“مراح عملية الت ييم” .ولظمت ورشة العم الر رامرعرة
األمرضكية بال اهرة .تةمنت الارشة سب الراورام إلرى
ت ييم فعام لتح ي لتائ فعالة م المشروعا المختللة.

