
 :مهمة المؤسسة
تهتم المؤسسة المصرية 

لمكافحة سرطان الثدي بصحة 
الثدي من خالل رفع الوعي 

بخطورة مرض سرطان الثدي 
وتأثيره على الصحة العامة 

للسيدات، لذلك تنصب مهمتها 
على إستخدام كافة الوسائل 

المتاحة للتوعية، تعلم الفحص 
الذاتي، والبحث في كيفية 

الوصول لخفض نسبة اإلصابة 
بين السيدات المصريات  على 
إختالف الطبقات والمستويات 

 .  اإلجتماعية
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 :أعضاء مجلس األمناء
 )رئيساً(محمد شعالن / الدكتور •
أمين ( عمرو األخرس /  األستاذ •

 )الصندوق
 لويس كروكس/ األستاذة •
 منير دوس/ األستاذ •
 شهيرة جنينه/ األستاذة •
 عال غبور/ األستاذة •
 أميمة حاتم/ األستاذة •
 سميحة فوزي/ األستاذة •
 إيناس عبد القادر/ األستاذة •
 أميرة أبو المجد/ األستاذة •
 شهيرة لوزة/ الدكتورة •
 حسنة رشيد/ األستاذة •

السباق المصري العالمي األول من أجل الشفاء بأهرامات 
فـرد   7000أقيم في مظهر وجو حماسي للغاية بحضور الجيزة 

قاموا بالتسجيل في تلك اإلحتفالية، ذلك باإلضافة إلى إشتراك آالف 
من السياح األجانب الذين كانوا متواجدين في مكان الحدث أثـنـاء   
فعاليات ذلك اليوم، وقد كان الهدف الرئيسي من هذا الحدث الهائـل  
هو رفع التوعية في المجتمع المصري بأهمية الكشف المـبـكـر    

 وبخطورة مرض سرطان الثدي في محاولة لدعم خدمات 
المرضى التي تقدمها المؤسسة، هذا وقد شارك في دعم تلك اإلحتفالية 
الضخمة كبار رجال األعمال في المجتمع المصري مـن خـالل       
مشاركتهم بالحضور ورعايتهم للحدث، ذلك فضالُ عن الـمـدارس،   
الجامعات، منظمات، ومؤسسات المجتمع المدني الـذيـن قـامـوا       
بالمشاركة في الحدث بعدة فرق، كما قدمت المؤسـسـة جـوائـز       
للمتسابقين ألول متسابق رجل، إمرأة، سيدة ناجية، وشاب، كما قدمت 

 .   المؤسسة جوائز ألفضل متطوع رجل وإمرأة
 

 
جدير بالذكر أنه كان من ضمن الحضور معالي السفيرة مـشيرة خطـاب    
وزيرة األسرة والسكان، السيدة نجوى شعيب، الفنانة يسرا، السفيرة نانسي   
برنكر، السفيرة مارجريت سكوبي، نائب محافظ الجيزة الـسيد يوسـف         
واصل، حيث ألقى الدكتور محمد شعالن والدكتورة شهيرة لـوزة كلمـة       

 .ترحيب بالحاضرين في هذا اإلحتفال الرائع
 

 خدمات المؤسسة
 

 خدمات المرضى
 الثدي البديل •
 عالج الليمفاديما •
 الشعر المستعار •
 تمرينات العالج الطبيعي •
 مجموعات المساندة •

 مشروعات الكشف المبكر
محاضرات الفحص الذاتي  •

 للثدي
 اإلكتشاف المبكر •
محاضرات التوعية بسرطان  •

 الثدي
 أشعة الماموجرام •
 الفحص الطبي للثدي •

المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي ترحب بك في 
إصدارها األول من النشرة الدورية التي تصدرها خصيصاً 

لتتواصل معكم بكافة الطرق المتاحة حتى تتعرف على 
إحتياجاتكم وآراءكم في جهودنا التي تهدف إلى القضاء على 

 .سرطان الثدي في مصر
وهدفنا في اإلصدار األول من تلك النشرة الدورية هو إتاحة 
المعلومات الخاصة بالمؤسسة ودروها في المجتمع وعرض 

مهمتنا والبرامج التي نقوم بتنفيذها بمساعدة فريق العمل 
بالمؤسسسة والمتطوعين وشركاءنا المشتركين معنا في توعية 

 .  المجتمع بخطورة مرض سرطان الثدي

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
نحن نتفاعل معكم عبر هذا اإلصدار إلفادتكم بأحدث األخبار والمعلومات الخاصة بمكافحة سرطان 
الثدي في مصر عبر برامجنا وفعالياتنا التي قمنا بتنفيذها خالل الفترة الماضية والتي تهتم بها كافة 
الجماعات الطبية في المجتمع المصري والدولي، وكذلك المؤسسات البحثية الطبية، لذلك نأمل أن 

 .  ”حياة بدون سرطان الثدي”تتعاونوا معنا في إرساء وتحقيق رؤيتنا في أن نحيا 

 الدكتور محمد شعالن رئيس مجلس األمناء يكتب إفتتاحية العدد األول



)  الليمفاديما(   التوعية بتورم الذراعورش  
تقدم المؤسسة المصرية مـحـاضـرات    
التوعية بمرض الليمفاديما مرتين شهريـاً،  
وذلك ضمن برامج تعليم طرق التعامل مع 
تورم الذراع، حيث تتضمن ورش العمـل  
شرح أسبابه، وطرق مكافحته، وكيفـيـة   
الحفاظ على الذراع المصابة بمجموعة من 
النصائح منها تجنب إستخدام الماء الساخن 
على اليد المصابة، كذلك الحـذر مـن     

تعرض اليد المصابـة  
للجـروح، وعـدم     
التعرض للـحـرارة   
  .   المباشرة أثناء الطبخ

فترة طويلة من اإلنتظار، ونتيجة لتبرعات سيدات ورجال األعمال، وأفراد المجتمع بعد 

المصري تمكنت المؤسسة المصرية من إفتتاح مركز خدمات المرضى يوم السادس والعشرين 
 .2009من شهر أكتوبر الماضي للعام 
شخصية ممثلة لمؤسسة سوزان جي كومن األمريكية يوم  42وقد تشرفت المؤسسة بحضور 

إفتتاح مركز الخدمات الموجهه لمريضات سرطـان  
  .الثدي

 
من الخدمات التي يقدمها المركز، أشعة الماموجرام، الثدي البديل، تعليم الفحص الذاتي 

 .، ومجموعات المساندة النفسية)الليمفاديما(للثدي، الشعر المستعار، عالج تورم الذراعين 
سيدة،  279ومنذ بداية إفتتاح المركز إستطاعت المؤسسة تقديم خدمة الثدي البديل لـ 

سيدة الثدي بأشعة الماموجرام،  145، بينما فحصت 147وخدمة عالج تورم الذراعين لـ
 .    سيدات تلقوا خدمة الدعم والمساندة النفسية 9و

 
 . والمؤسسة بكل حب وإخالص تشكر المتبرعين الذين ساهموا في إفتتاح المركز

  -القاهرة -35شقة —الدور التاسع -ش القصر العيني 33مركز خدمات المرضى بالمؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي 

 عن طريق
 (CIB)التبرع نقداً في جميع فروع البنك التجاري الدولي 

 2590000697على حساب رقم 
  أو

 بمقر المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي 

 المؤسسة المصرية خاضعة إلشراف وزارة التضامن اإلجتماعي 

 إتصل بنا 
  -فم الخليج -25شقة  -الدور السابع-ش القصر العيني 33: العنوان

  ).35شقة  -الدور التاسع-مركز خدمات المرضى( -1141القاهرة  
 23682431/2: فاكس/تليفون 

E-mail: info@bcfe.org 
Website: www.bcfe.org 

 
 

 مجموعات المساندة النفسية 
مجموعات المساندة النفسية تساعد السيدة علـى  
تخطى محنتها مع المرض والتحدث إلى غيرها 
من السيدات الالتي يشاركنها في إصابـتـهـن    
بمرض سرطان الثدي، حيث تعتبر تلك الخدمة 
احدى الفرص التي تتيح للسيدة مشاركة اآلخرين 
لها في مخاوفها مما يخفف ذلك عن كاهلها مـا  
تشعر به من آالم نفسية وضغوط رهيبة عليهـا  
لخوفها من المرحلة التي تمر بها، حيث توفـر  
تلك الجلسات نوعاً من الهدوء النفسي الـذي    

 .يساعدها على إستكمال حياتها بصورة أفضل

حيث تقوم بذلك الدكتور لبني عبد العـظـيـم    
 .أخصائية مساندة مريضات سرطان الثدي

 مرآز خدمات المرضى بالمؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي 

تشـي    تمرينات
كونـج مـع     
 سميرة اإلتربي

هي مجموعة مـن    ”  تشي كونج“ تمرينات 
الحركات الرشيقة التي تقوم بمزاولتها السيدة 
أثناء الشهيق والزفير وذلك لرفع وتنشـيـط   
مستوى الطاقة عبر أجزاء الجسم، حـيـث   

مليون شخص حـول   200يمارسها حوالي 
العالم، وخاصة كبار السن في الصين، كمـا  
تشير اإلحصائيات والدراسات العلميـة أن    
تمرينات التشي كونج تزيد من مناعة الجسم 
ضد السرطان بشكل عام، كما أن لها دور   
فعال في إتاحة قدر من الهدوء والسكيـنـة   

 . وتخفيف الضغوط الواقعة على الجسم

 البديل يالثدبرنامج 
الثدي البديل هو أحد األجهزة التعويضية التي تستطيع السيدة اإلستعاضة به عن ثديها الطبيعي الذي  

قامت بإستئصاله نتيجه إصابته بمرض السرطان، وبالتالي يعد هذا البرنامج من أهم الخدمات التي تقدمها 
المؤسسة ألنه يخدم العديد من السيدات الالتي تعرضن لجراحة اإلستئصال الكلي، وطبقاً لنتائج البحث  

منهن قد شعرن % 81الذي أجرته المؤسسة على السيدات الالئي حصلن على تلك الخدمة، إتضح أن 
 .  بإرتياح أكثر بعد إرتدائه حيث دفعهن ذلك إلى العودة للعمل واإلندماج بصورة أفضل خارج المنزل

 تبرع إلنقاذ حياة


