
 

يسعد المؤسسة المصرية أن تعلن عن تحالفها مع مؤسسة سوزان 
 .جي كومن من أجل الشفاء

وجدير بالذكر أن مؤسسة سوزان جي كومن حصلت على المركز 
الثاني ضمن المؤسسات التي تحظى بثقة الجماهير في الواليـات  

 .المتحدة األمريكية للتبرع بأموالها
ويأتي هذا التحالف والتعاون األول من نوعه بين مؤسسة كومـن  
األمريكية والمؤسسة المصرية في إطار تقديرها لجهودها فـي    
مكافحة المرض في مصر كأول مؤسسة غير هادفة للربح تعمـل  

 .على مكافحة سرطان الثدي
 
 

علق الدكتور محمد شعالن رئيس المؤسسة المصرية ورئـيـس   
إن الشراكة بـيـن   ”  :  مجلس األمناء على ذلك الحدث الهام قائالً

المؤسسة المصرية ومؤسسة سوزان جي كومن من أجل الشفاء لم 
يسبق لها مثيل من قبل وقد كان واضحاً أثناء حملة التـوعـيـة    

العالمية التي أقيمت في 
شهر أكتوبر الماضـي  

 .“ ٢٠٠٩من العام 

لقد كان التعاون بين المؤسسة المصـريـة   ”  :  وأضاف شعالن قائالً
وكومن وحركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السالم ناجحـاً  
في إقامة السباق المصري العالمي من أجل الشفاء األول من نوعـه  

 . “٢٠٠٩أكتوبر  ٢٤بالشرق األوسط في 

 

 تحالف المؤسسة المصرية مع كومن لمكافحة سرطان الثدي

 األخبار

المؤسسة المصرية أحد األعضاء المنتسبين 
الدوليين في السباق الدولي من أجل الشفاء 

 .لمكافحة سرطان الثدي

 :إعالن هام

نظراً للنجاح الساحق الذي عقب السباق المصري العالمي مـن  
أجل الشفاء والذي تم تحت رعاية السيدة الفاضلة حرم رئيـس  
الجمهورية سوزان مبارك، فقد قامت المؤسسة المـصـريـة    
لمكافحة سرطان الثدي على وضع خطة إلعداد وتنفيذ السبـاق  
المصري العالمي الثاني والذي سيقام في منطقة األهرامات يوم 

 .أكتوبر القادم ٢٣السبت 

٢٠١٠مايو  —مارس  ٢العدد رقم  -المجلد األول   

 :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 •
 سحر ثروت/ األستاذة •

 :مهمة المؤسسة
تهتم المؤسسة المصرية بصحة الثدي 
من خالل رفع الوعي بـخـطـورة    
مرض سرطان الثدي وتأثيره علـى  
الصحة العامة للسيدات، لذلك تنصب 
مهمتها على استخدام كافة الوسائـل  
المتاحة للتوعية، تعلم الفحص الذاتي، 
والبحث في كيفية الوصول لخفـض  
نسبة اإلصابة بـيـن السـيـدات       
المصريات  على اختالف الطبقـات  

 .  والمستويات االجتماعية

 خدمات المؤسسة
 خدمات المرضى

 .الثدي البديل •
 .عالج الليمفاديما •
 .الشعر المستعار •
 .تمرينات العالج الطبيعي •
 .مجموعات المساندة •
 .تحليل العينة باإلبرة •

 مشروعات الكشف المبكر
 تعليم الفحص الذاتي للثدي •
 .العمليات الجراحية •
 .محاضرات التوعية •
 .أشعة الماموجرام •
 .الفحص الطبي للثدي •

تعرب املؤسسة املصرية ملكافحة سرطان الثدي ومؤسسة 
سوزان جي كومن من أجل الشفاء عن عميق شكرها 
لكل الشركاء، واملساندين، والرعاة الذين شاركوا يف 
السباق املصري العاملي األول من أجل الشفاء، علـى  
جهودهم اليت بذلوها من أجل حتقيق النجاح هلـذا    

 .  احلدث العاملي



 

 

 

 

الماموجرام عادة ما يحفز السيدات علـى إجـراء     
األشعة ويزيد من درجة توعيتهم بصحة الـثـدي     
وحمايته من السرطان وذلك من خالل محاضـرات  
التوعية وتعلم الفحص الذاتي ومحاولة اجـتـنـاب    
العوامل التي من شأنها زيادة فرص اإلصـابـة،     
وإقناعهن بضرورة المتابعة في إجراء الفحص الطبي 

أشعـة  ( على الثدي لكل السيدات فوق سن األربعين 
الماموجرام أحد األدوات الهامة في تشخيص سرطان 

 ).الثدي واالكتشاف المبكر

عادة ما تقوم المؤسسة بتنظيم العديد من تـلـك   
القوافل الطبية ومحاضرات التوعية في مختلـف  
المؤسسات والمنظمات الحكومـيـة وغـيـر       
الحكومية، المناطق السكنية، النوادي الرياضيـة،  
والمدارس، وهذا التنوع واالختالف في المناطق 
التي تتواجد فيها المؤسسة ما هو إال تعبيراً عـن  
رغبتها في الوصول لكافة الطبقات االجتماعيـة  
واالقتصادية لتحقيق أهدافها ونزع الخوف مـن  

 .المرض بالمجتمع المصري

حمالت االكتشاف المبكـر  “ وعادة ما يتم تنظيم 
بالتعاون مع الـجـهـات      ”  عن سرطان الثدي

المسئولة التي يكون لها رغبة في تقديم تـلـك     
 .الخدمة لموظفاتها

!... إن الكشف المبكر يساهم في إنقاذ حيـاة ” 
هذا هو الشعار الدولي الذي يستهدف توعـيـة   
السيدات بخطورة اكتشاف سرطان الـثـدي     
متأخراًً، والذي يعد أحد المبادئ واألسس التـي  
تعتمد عليها المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان 

ال يقدر معظم المصريين على .  الثدي في عملها
” الـمـامـوجـرام    “ تكلفة األشعة التشخيصية 

والخاصة بالكشف على الثدي، وخاصة أنها ال 
تدخل تحت مظلة التأمين الصحي، لذلك تسعى 
المؤسسة المصرية لتوفير إجراء األشـعـة     
التشخيصية بخصم مناسب، ومجاناً للسـيـدات   

 .غير القادرات

لذلك يعتبر البرنامج الخاص بأشعة الماموجرام 
إن .  أحد األهداف الرئيسة لعمل المـؤسـسـة   

 برنامج التوعية بأهمية الكشف المبكر بأشعة 

٢صفحة   

 المساندين لرسالتنا 

 القوافل الطبية وحمالت التوعية

 في جامعة النهضة....
شاركت المؤسسة المصرية في محاضرة توعية عقدت بمقر جامعة النهضة بمدينة بني سويف الجديدة، 

أستاذ مساعد جراحة األورام بالمعهد القومي لألورام التابع لجامعة (حاضر فيها الدكتور إبراهيم فخر 
، مشيراً إلى ارتفاع معدل اإلصابة بسرطان الثدي في مصر نتيجة إهمال السيدات المصريات )القاهرة

 .  صحة ثديهن وعدم مراعاتهن اجتناب العوامل المؤثرة على ظهور سرطان الثدي

قام بنك باركليز مصر خالل الفترة ما بين نوفمبـر  
بتمويل حمالت التوعية  ٢٠١٠حتى مارس  ٢٠٠٩

بخصوص أهمية الكشف المبكر التي قامت بتنظيمها 
المؤسسة المصرية بمشاركة العديد من الجـهـات   

 ).سيتم ذكرها في الصفحة التالية(والمؤسسات 
 

هذا وقد قام بنك باركليز مصر برعاية برامج تعلـم  
الفحص الذاتي وإجراء األشعة التشـخـيـصـيـة      

 .سيدة ١٣٥٢لحوالي " الماموجرام"
 

كما قام بنك باركليز برعاية تمويل وطبع كُتـيـب   
الماموجرام الجديد الذي يعد أحد الكُتيبات الـتـي     
توفرها المؤسسة المصرية للتوعية بكل ما يتعـلـق   
بأشعة الماموجرام وقد تم استخدام ذلك الكُتيب فـي  
العديد من القوافل الطبية التي تم تنظيمها في كالً من 

 . تليكوم مصر، ونادي الجزيرة، ووزارة اإلسكان

حالة  ١٥البنك التجاري الدولي يرعى 
 .مصابة بسرطان الثدي

 ١٥البنك التجاري الدولي قدم منحة رعاية   
حالة من السيدات المصابات بسرطان الثـدي  
وذلك بتوفير الموارد المالية الالزمة إلجـراء  
الجراحات المطلوبة لهن، وتمويل خـدمـات   
العالج الطبيعي لتورم الذراع الناتج عن تلـك  
الجراحات، وكذلك توفير الثدي الصنـاعـي   

 . البديل للسيدات الالتي في حاجة لها

والدكتور محمد شعالن، وجميع أفراد مجلس 
األمناء وفريق عمل المؤسسة يشكرون البنك 
التجاري الدولي على تبرعاته الكـريـمـة،    

 .متمنين إلدارته والعاملين به دوام التوفيق

 محاضرات التوعية

شبكة سرطان   
دي  ث ال

  بأستراليا
 

 

تبرعت شبكة سرطـان الـثـدي      
بأستراليا للمؤسسة المصرية بعـدد  

موجـهـة   "  مجموعة رعاية"   ٦٠٠
للسيدات المصابات بسرطان الثـدي  

حيث تتكـون تـلـك      . في مصر 
المجموعة من حماالت صدر عالية 
الجودة باإلضافة إلى بدائل صناعية 
مؤقتة مقدمة معاً في شـنـطـة      

ويتقدم الدكتور محمد شعـالن  . أنيقة
وفريق عمل المؤسسة بـخـالـص    
الشكر لشبكة سرطان الثدي بأستراليا 
على لفتتها الطيبة والكريمة ومساعدة 

 .السيدات المصريات



منذ عامين قامت المؤسسة المصـريـة   
بتنظيم حملة كبرى للتوعية في مـقـر     

 .الشركة المصرية لالتصاالت

وقد كانت الشركة أحد العوامل األساسية 
لنجاح الحملة حيث أمدت المـؤسـسـة    
بإحصائية عن عدد السيدات الموظفـات  
بالشركة، كما أن إدارة الشركة كان لديها 
اهتمام كبير بصحة موظفاتها، وتكفلـت  

هذا وقد تم . بدفع جزء من تكاليف الحملة
تقسيم تلك الحملة لثالث مراحل لتغطيـة  
ثالث محافظات القاهـرة، حـلـوان،      

 .والجيزة

محاضـرات  سيدة  ١٨٠٠هذا وقد تلقت 
التوعية عن طرق الحفاظ على صـحـة   
الثدي وتعلم كيفية الفحص الذاتي للثدي، 
والتوعية بإجراء أشعة المـامـوجـرام    
ألهميتها في الكشف المبكر، والفحـص  

حـاالت     ٦الطبي حيث تم اكتشـاف    
مصابات بسرطان الثدي في مـراحلـه   

 .المبكرة

تحت رعاية السيد الدكتور بطرس غالـى وزيـر     
المالية افتتحت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان 

واالكتشاف المبكـر ألورام     الفحص" الثدي حملة 
أبريل الماضي  بـمـقـر       ١٩صباح يوم "  الثدي

ذا وقد حضر االفتتاح الدكتورة مـنـال   ه.  الوزارة
حسين مساعد أول وزير المالية وعضو مجـلـس   
الشورى والدكتور محمد شعالن رئيس المؤسـسـة   
المصرية لمكافحة سرطان الثدي والدكتور ممـدوح  

 . الشواربي استشاري الجراحة

 

 

 

بدأ االفتتاح بكلمة الدكتورة منال حسين مساعد أول 
وزير المالية عن اهتمام الدكتور بطرس غـالـى     
بتطوير الرعاية الصحية المقدمة للعاملين بالـوزارة  

هذا وقد أكدت .  ألن المرأة هي محور الحياة األسرية
إن المؤسسة المصريـة  " الدكتورة منال حسين قائلة 

من أكفأ المؤسسات العاملة في هذا المجال والدليـل  
على ثقتها في جهودها هو لجوء الـوزارة لـهـا      

جدير ".  والتعاون معا للكشف على موظفات الوزارة
بالذكر أنه تم إجراء الكشف الطبي واألشعة المجانية 

سيدة من موظفات وزارة المالية كمرحلة  ٤٦١على 
أولى إلى جانب استماعهن لسلسلة من محاضـرات  
التوعية بالمرض وسبل االكتشاف المبكر وقد تعلمت 
السيدات الفحص الذاتي للثدي من خالل التـدريـب   

هذا ومن المنتظر أن تـواصـل   .  النظري والعملي
المؤسسة هذا البرنامج لوزارة المالية خالل الفتـرة  

البـرنـامـج    . المقبلة دورياً وذلك في سياق خبرتها
مؤسسة سوزان جي كومن من أجـل    بتمويل من 

 .الشفاء

٣صفحة   

 المصرية لالتصاالت 
 وزارة المالية

 ٦٥تم عقد محاضرة للتوعية والكشف على   
في إطار برنامج الكشف المبكر لـدى    سيدة 

، وذلك في إطار تغطـيـة   مؤسسة أبو العنين
 .منطقة الجيزة

قامت السيدة عبلة الحسيني، إحدى السيدات المتعافيات مـن    
سرطان الثدي وإحدى المتطوعات بالمؤسسة، بمساعدتنا فـي  

بجمعيـة الـلـواء      تنظيم قافلة طبية بأهمية للكشف المبكر 
 .سيدة ٩٥لـقليوب في اإلسالمي 

 برامج منظمات المجتمع المدني 

 القوافل الطبية 

تحت رعاية وزير اإلسكان المهـنـدس   
عقدت المؤسسة المصرية أحمد المغربي، 

حملة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن 
 .سرطان الثدي بمقر الوزارة

حيث قام بنك باركليز مصر بتمـويـل   
الحملة وتوفير تكلفة إجراء األشـعـة     

سيـدة   ٢٢٧لـ”  الماموجرام“التشخيصية 
 . موظفة بالوزارة

 وزارة اإلسكان 

من منطقة إسطبل عنتر وعزبة خيـر   سيدة٩٥
اهللا قاموا بالكشف المبكر على ثديهن، وذلك من 
خالل برنامج الفحص الذي تم تنظيمه بالتعاون 

 . جمعية صحبة خيرمع 

 مدارس إمبابة 
عضـو  ( قامت السيدة شهيرة جنينـه    

بتوحيد جهـود  )  مجلس أمناء المؤسسة
المؤسسة المصرية مع كالً من جمعيـة  
األمومة والطفولة وجمعية الـرعـايـة    
المتكاملة تحت رعاية السيدة الفاضلـة  
سوزان مبارك بتنظيم حملة للتوعـيـة   
بصحة الثدي والكشف المبكر للسيـدات  
العامالت في مدارس إمبابة وكـذلـك   

 .السيدات القاطنين تلك المنطقة

 

 

 

 

هذا وقد بدأت المرحلة األولي من تلـك  
، بينما تم استكمـال  ٢٠٠٩الحملة عام 

المرحلة الثانية مع أوائل العام الحالـي  
، ومن المنتظر أن تبدأ المرحلـة  ٢٠١٠

 .الثالثة مع شهر يونيو القادم

جدير بالذكر أن بنك باركليز مصر قـد  
قام برعاية تلك الحملة والتي استهدفـت  

 .  سيدة ٣٣٦حتى اآلن 

 

 :إعالن

نظراً الهتمام الشركة المـصـريـة    
لالتصاالت بالكشف على صحة الثدي، 
وافقت الشركة على رعاية المرحلـة  
الرابعة من الحملة في محـافـظـة     
اإلسكندرية، والتي ستبدأ فعالياتـهـا   

 . من شهر يونيو القادم



 المؤسسة تشارك وتتفاعل 

شاركت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي في االحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي نظـمـه   
مارس، هذا وقد تم افتتاح هذا اليوم بكـلـمـات     ١٠و٩يومين فقط،  المركز الثقافي البريطاني لمدة

افتتاحية لكل من معالي وزيرة األسرة والسكان السفيرة مشيرة خطاب، جوليا ريس نائبة مـديـر     
المجلس الثقافي البريطاني، والدكتور زياد رفاعي ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان في مصـر،  

 .وكذلك معالي السفيرة سوزان بالنكارت سفيرة هولندا لدي مصر

هذا وقد شاركت المؤسسة المصرية في هذا االحتفال العالمي من أجل التوعية بمرض سرطان الثدي 
وأهمية الكشف المبكر الذي يساعد على ارتفاع نسبة الشفاء من ذلك المرض، وقد قامت المؤسسـة  

بعرض المنتجات التي أنتجتها السيدات المتعافيات من مرض سرطان الثدي، حيث تعتبر المؤسسة نفسها وسيطاً بين السـيـدات وعـرض      
 .المنتجات على الجمهور، والتي القت ترحيباً الفتاً من كافة الحضور، وخاصة معالي وزيرة األسرة والسكان الدكتورة مشيرة خطاب

 رحالت ترفيهية للسيدات الناجيات بمناسبة أعياد الربيع

 في االحتفال باليوم العالمي للمرأة

نظمت المؤسسة المصرية لمكافحـة  
سرطان الثدي رحلتين ترفيهيتين لعدد 

سيدة من الناجيات من سرطـان   ٧٠
التعليمية "  صن بيرد" الثدي في حديقة 

مـايـو      ١٥إبريل و ١٧في يومي 
الماضيين، كمحاولة منها لتحسـيـن   

 .الصحة النفسية للسيدة المصابة
وكان لها أثر هام في إشاعة جو مـن  

البهجة والطمأنينة حيث عبرن عن سعادتهن لتواجدهن في ذلك المـكـان   
 .الخالب، مطالبين المؤسسة بتكرار تلك الرحالت خالل الفترة القادمة

وقد نظمت المؤسسة تلك الرحلتين في محاولة للتخفيف مـن عـبء        
المسئوليات والضغوط النفسية الواقعة على السيدة المصابة بسرطان الثدي، 
حيث أقرت السيدات أن تلك النوعية من الرحالت تجعلهن يقبلن عـلـى     

 .الحياة بعد عودتهن منها
التعليمية إحدى الحدائق التي تتوجه بخدماتها لكافة "  صن بيرد" وتعد حديقة 

األعمار لترشد المواطنين إلى أهمية الطبيعة ونبذ كل ما له تأثيرات سلبية 
على الصحة العامة، لذلك حاولت مديرة الحديقة توجيه رسالة تـوعـيـة    
للسيدات حول أهمية الطبيعة المصرية مع ضرورة الحفاظ على الصحـة  

 .من خالل اإلكثار من الخضروات وممارسة الرياضة

قافلة طبية يوم عيد األم بنادي الجزيرة 
 الرياضي 

 

 “حملة الكشف على سرطان الثدي بنادي الجزيرة”
 برعاية بنك باركليز 

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

٢٥٩٠٠٠٠٦٩٧على حساب رقم   
  أو

 بمقر المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي 

 إتصل بنا 
القاهرة    -فم الخليج -٢٥شقة  -الدور السابع-ش القصر العيني ٣٣: العنوان
  ).٣٥شقة  -الدور التاسع-مركز خدمات المرضى( -١١٤١
 ٢٣٦٨٢٤٣١/٢: فاكس/تليفون 

 info@bcfe.org: البريد اإللكتروني
 www.bcfe.org : الموقع اإللكتروني

 المؤسسة المصرية خاضعة إلشراف وزارة التضامن االجتماعي 

  تبرع إلنقاذ حياة

بمناسبة يوم عيد األم قامت المؤسسة المصرية بـدعـم     
ومساندة السيدات أعضاء نادي الجزيرة الرياضي وذلـك  
استمراراً لجهودها في التوعية بالمرض  وطرق مواجهته 

لرفع الوعي بـالـكـشـف     
حيث كان برنامـج   .  المبكر

اليوم يضم نشر الـوعـي،   
وفحص الثدي طبياً وتعلـم  
فحص الثدي الذاتي وتقديـم  
خدمة أشعة المامـوجـرام   
 .للسيدات فوق سن األربعين

المصرية  في ملتقى توظيف الساقية والـذي  المؤسسة شاركت  
مايو الماضي، حيث كان هذا الحدث يهـدف إلـى      ٨عقد يوم 

محاولة ربط الشباب المحترف بقطاع مؤسسات المجتمع المدني  
حيث استطاعت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي مـن  
خالل ذلك الملتقى الحصول على العديد من طلبات التوظـيـف   
والتطوع بالمؤسسة من جانب عدد كبير من الشباب الراغب في 
العمل والمشاركة في العمل الخيري وقد كانت فرصة طيـبـة   
للغاية في أن تتواصل المؤسسة مع كافة األفراد الراغبين فـي    

  . التواصل معنا، فلهم منا جزيل الشكر

 ملتقى توظيف ساقية الصاوي 


