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 شهر التوعية بسرطان الثدى فى مصر
 

عدًدا من األحداث والفعاليات وحمالت التوعية التي نظمتها المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان  2102شهد شهر أكتوبر   
شملت حمالت التوعية كل من. الثدي بالتعاون مع بعض الجهات العالمية والمحلية من أجل محاربة مرض سرطان الثدي  

. الشركات والجامعات واألماكن العامة للتجمع والمراكز التجارية الكبيرة  
 وتهدف هذه الفعاليات إلى حث الناس لمكافحة سرطان الثدي في مصر، حيث يمكنهم المشاركة في ذلك عن طريق نشر 
 معلومات عن المرض وتشجيع أحباءهم على الذهاب للفحص والتبرع من أجل مساعدة السيدات غير القادرات على دفع

.ثمن الفحص والعالج المناسب   

 س هم  دورك مـن  لمك فح  س ط ن الثدى

الحفلة الوردية الثانية من أجل  
 (زومبـــا)الشفاء 

 
في أولى فعالياتها لالحتفال بالشهر العالمممي 

شمهمر ) للمتموعميمة بمممرض سمرطمان المثمدي 

، نممظمممممت المممممؤسممسممة المممممصممريممة ( أكممتمموبممر

لمكافحة سرطان الثدي مع مدربي بمرنمامم  

زومبا الدولي للمرة المثمانميمة عملمى المتموالمي 

وتعد .  الحفلة الوردية الثانية من أجل الشفاء

الحفلة المورديمة وسميملمة ممممتمعمة لمممحماربمة 

سرطان الثدي، ولجمع التبرعات بماضامافمة 

اممم الممحممفممل .  إلممى الممحممفمماظ عمملممى الصممحممة

ممارسة التمماريمن عملمى أنملمام الممموسميمقمى 

الهندية والشرقية وتمارين المبميمالتمس، كممما 

 .تخلل الحمفمل سمحمب عملمى جمواةمز عمديمدة

 .وحضرت الحفل أكثر من ألف سيدة

 مسابقة الجولف من أج  الشفاء

استااف منتجع مرتفعات القطمامميمة لملمجمولمف والمتمنمس مسمابمقمة 

بمشاركة مجموعة من السيدات لملمعمب   –الجولف من أجل الشفاء 

مسابقة الجولف من أجل الشفاء تمعمد بمرنماممًجما يمخمتمص .  الجولف

برفع مستوى الوعي بصحة الثدي بالمشاركة مع منظمممة سموزان 

يهدف المحمدث إلمى المتمعكميمد عملمى .  ® كومن من أجل الشفاء.  جي

مال لسمرطمان المثمدي  . أهمية االكتشاف المبكر من أجل عمالج فمعل

ويعد الحدث طريقة ترفيهية ضشراك العبات الجولف والمممجمتمممع 

 .فى مساندة قاية هامة أثناء ممارسة ريااة يحبونها

 فـ لي ت المؤسس  المص ي  لمك فح  س ط ن الثدى
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 رابطة الجالية البريطانية فى مصر
  

عقدت مجموعمة نسماء ممن المجمالميمة 

البريطانية اجتماع صباحى لالحتفمال  

بشهر التوعية بمرض سمرطمان ممن 

خالل رفع الوعي وجمع المتمبمرعمات 

 لصالح مراى سرطان الثدي

 (سيتي سنتر المعادي)جازرسايز وأركان مو  وكارفور 

تعاونت المؤسسة المصرية لمممكمافمحمة سمرطمان 
الثدي مع عمدة جمهمات ضطمالق حممملمة تموعميمة 

حيث تواجدت المؤسسة فمي .  خالل شهر أكتوبر
كل من سيمتمي سمنمتمر المممعمادي وأركمان ممول، 
باضاافة إلى فروع مركمز جمازرسمايمز لملميماقمة 

 أكتوبر 6البدنية في هليوبوليس و
كما قامت المؤسسة بتعليم السيدات كيفميمة عمممل 

 .الفحص الذاتي للثدي وذلك باالستعانة بنموذج تعليمي للثدي

 حم الت الب  عي              

 جامعة القاهرة 
نظم اتحاد الطالب وبرنام  جورجيا بمقمسمم 
الللة اضنجملميمزيمة بمكملميمة المتمجمارة جماممعمة 
القاهرة يوم للتوعية وجمع التبرعات لمدعمم 
. المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي

وقد قاموا بعرض مخبوزات منزلية عملميمهما 
شمممعمممر سمممرطمممان المممثمممدى وبمممالمممونمممات و 

 .ابتسامـــــات وردية
تشممجممع  المممممؤسممسممة المممممصممريممة لمممممكممافممحممة 

 .سرطان الثدي مبادرات الشباب وتقدم الدعم لهم لنشر الوعي بسرطان الثدي

تللللللللعللللللللاون 

المؤسسلـلـلة 

مللللللللللللللللللللللل  

 الشركــات

قامت المؤسسة 

المممممممممصممممريممممة 

المممممممممصممممريممممة 

لمكافمحمة سمرطمان المثمدي بمتمقمديمم ممحماامرتمى تموعميمة 

لموظفات شمركمة أبماتشمي لملمبمتمرول وشمركمة أتصماالت 

وتممظممهممر مممثممل هممذه  الشممركممات .  لممخممدمممات المممممحمممممول

مسةوليتها تجاه المجتمع ممن خمالل نشمر الموعمي ودعمم 

وقمد ألمقمى .  المؤسسة المصرية لمكافحة سمرطمان المثمدى

رةيس مجلس إدارة المممؤسمسمة   –الدكتور محمد شعالن 

 —مممديممر بممرنمماممم  الممتمموعمميممة—، وعممبمميممر المممممرشممدى–

 .المحاارتين

 الل ن ال ردى يغطى النيل.. مه ج ن البجديف األول من أجل الشف ء 

تاافرت جهود المؤسسمة المممصمريمة لمممكمافمحمة سمرطمان المثمدي 
بالتعاون مع نادي المقاولون العرب للتجديف بتدشميمن اضحمتمفمالميمة 

ممهمرجمان المتمجمديمف " األولى من نوعها في مصر والعالم العربي 
 .، وذلك للتوعية بمرض سرطان الثدي"األول من أجل الشفاء

بدأ األحتفال بمططمالق ممركمب شمراعمي . ايف 011حار الحفل 

يحمل الشريط الوردي للفت االنتباه لمقماميمة سمرطمان المثمدى، ثمم 

 21العمب و 21أعقبه سباق جماعي من أجل الشفاء مكون ممن 

العبة،  وتم اختتام اضحتفالية بلمقماء حمواري ممع كمل ممن المفمنمان  

ساموزين، ومدربة زومبا الدولية إيميلين الفندر، والدكتور محمد شعالن 

رةيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي باضامافمة إلمى السميمدة 

قامت بتمقمديمم همذا .  منال عمر، إحدى الناجيات من مرض سرطان الثدي

 .الحدث الهاةل المذيعة الشهيرة مها بهنسي

رع ة مه ج ن البجديف من 

 أجل الشف ء

أتققق قققدك  ققق ل ققق قققر 

لققيققشققيققا  ققركقق  قق قق  

الشخلصين لقخقدمق  

هقققد ققق ققق  الققق ققق قققيقققل 

وم   ح  سقراق   

. الثقد   قم مصقر

وأخققب  قق ل قق ققر 

القققر ققق ة الققق قققراك 

القينققن ندق  ققدو قق قق  

 م اال ت  ر والوصول ألك ر  دد مقن الدقيقدات ودنق دة  قدد 

ولقن  ق قدق  أ    ق قر  قرنق   قشقل .  ال  جي ت مقن القشقر 

ا لقتقوصقيقل صقوت القشقؤسقدق   الشؤسد  الي  لم نقدخقر جقاقدت

 “و شلا   م الش ط   كلا 

 محمد شـالن. د. أ

  رئيس مجلس األمن ء

فعاليات المؤسســة 

 المقبلة
 

: الطهى من أجل الشف ء

فى  26 0ين ي   21

المدرس  األم يكي  

   لمـ دى
 

 

:   ليكى فى أحسن ح التك

 مق   26 0فخ اي  

 المؤسس  المص ي 
 

 

:  البدريب من أجل الشف ء

 ن دى  26 0أ  يل 

 الجزي ة 

س ند قضي  س ط ن الثدى  إرتدائك 

 الل ن ال ردى
 

فريق عمل المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان 

اظهارا لدعمهم لمراى اللون الوردى الثدى يرتدون 

 سرطان الثدى


