
 1122النشرة الدورية 

 بالتعاون مع سوزان جي كومن والمبادرة العالمية للتوعية بسرطان الثدي في مصر 

قام  فريق عمل المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي بالمشاركة في الدورة التدريبية للتلتلدريلى علتلا  ل لارا  

حيث أن  المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي تلتل لا اللدعل   ل   .العالج والمعرفة لنتائج التأثير الصحي الثدي

ولل لد تلبلتلبر أوو تلعلاون بليلنل لملا   ل   لالو  شلرو   . المبادرة العالمليلة للتلتلبعليلة بسلرطلان اللثلدي فلي  صلر

سيدة     اسطبل عنتر وعزبة  ير هللا والتي است دفت المنلاطلق  412والذي استفاد   نه  ابتسامة ... لمسة... همسة

أ لااللتلعلاون .  سيدة ليصبحبا  رائدا  وذلك ب دف نشر البعي في  جتلملعلاتل ل  11الف يرة كما قام المبرنا جبتدريى  

سيدة    الطب ة العتيا في المجتمع  وذللك فلي سلتلة  472الثاني فكان     الو برنا ج دردشة صحية والذي است دف

 أندية  ختتفة بال اهرة

 

 

 إختيار شعالن لمبادرة كلينتون

رئيس " الدكتور محمد شعالن"عن إختيار " مبادرة كلينتون العالمية"أعلنت 

و   الم رر .المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي لعضوية المبادرة

أن يشار  الدكتبر  حمد شعالن أستاذ كراحة اعورام في اتكتما  السنبن 

 فا سبتمبر ال ادم بنيبيبر   لتمبادرة

 

 صحتك أمانة في ايدينا
قا ت المؤسسة المصرية لمكافلحلة سلرطلان 

حمتة طلبليلة اسلتل لدفلت حلباللي 05الثدي ب

سليلدة فلي  055سيلدة   ل  بليلنل ل   0555

المناطق الريفية واع؛ياء الف يرة ت  نفيلذ هلذة  

اللحللمللتللة بللالللتلنللسلليللق  للع اللمللنلل للمللا   لليللر 

الحكب يلة فلي هلذل اللملنلاطلق فلي الل لاهلرة 

  .والجيزة والمنبفية المحاف ا 

 

قا ت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطلان 

الثدي بلخلد لة اللفلحلا اللملجلانلي للتلثلدي 

بالمدارس و البزارا  وال يئا  الحكب يلة 

 باالضافة الي ال طا  الخاص

بالتعاون مع مؤسسة سوزان جي كومن من أجل الشفاا  

وشركة  أنيتا قدمت المؤسسة المصري لمكافحة سرطان 

أشاعاة  2351الثادي لالاسايادا  فاوع ا رباعايان عادد  

ماموجرام مجانية  في احتفاال  عيد ا م وعاياد الاعاماا  

 .وخال  االحتفا  بالذكري الثامنة النشا  المؤسسة

ا حداث الهامة& العالقا  العامة  

 

 أشعة ماموجرام مجانية

 خدما  المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي
     

برنامج الفحص االكلينكي(                الماموجرام)رنامج أشعة الثدي ب  

 جراحا  سرطان الثدي                             البيديل الصناعي

 الشعر المستعار                                      مجموعا  المسانده

 عالج الليمفاديما                                     فحص العينا              

  حفتة كمع التبرعا  في كمعية المجتمع البريطاني

 احتفالية الكبربه و المعادي بالثبرة

 حمتة ر ضان في  بو سيتي ستارز

   عرا التبعيا الثاني لتمن ما  االهتيه في كا عة ال اهرة

 يبم صحي في الجمعية اع ريكية لخد مة المجتمع

 تنمية  صر في ساقية الصاوي الث افية   ... رد الجميل

 كبني كميتة و يري    شكتك في ساقية الصاوي الث افية

 التعاون االقليمي

1122ا جندة الصحية   



 رالي من أجل الشفا 

سلليللدة  لل  155تللنللافسللت

العبلا  اللجلبللا علتلي 

و > بطبلة اللراللي  ل  أ

الشللفللاء وذلللك بللمللنللتللجللع 

 للرتللفللعللا  اللل للطللا لليللة 

 لتجبلا والتنس 

 

  مهرجان المشي  لمركم كيرفم

 الدولم ببالى هيلم     

ستضاف  ركز كيرفز لتياقة البدنية 

و >  ركان المشي    أ ببال  هيتز

ك   وقد القي الحدث  4الشفاء لمسافة 

إقباال كبيرا وذلك بمشاركة  أكثر ك  

 

 

 

 

قلللا لللت  لللنللل لللملللة 

الصللحللة الللعللالللملليللة 

بلللاللللتلللعلللاون  لللع 

االتحلاد اللخلتليلجلا 

لمكافحة السلرطلان 

وكمعية السلرطلان 

السعبديلة بلرئلاسلة 

الشيخ عبد اللعلزيلز 

بلل  عللتللا الللتللركللا 

ضلللمللل  اتلللفلللاقللليلللة 

تلللعلللاون  شلللتلللر  

وبلللالشلللراكلللة  لللع 

المؤسسة المصريلة 

لمكافحة سرطان الثدن برئاسة الدكتبر  حمد شلعلالن بلتلنل ليل  ورشلة 

بلالل لاهلرة هلذا "  سرطان الثدي عطباء اللرعلايلة اعولليلة" عمل بعنبان 

 .اعسبب  بالمكتى اتقتيما لمن مة الصحة العالمية

, شاركت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي بالتعاون مع نموذج محاكاة منظمة الصحة :  ورشة عمل بجامعة القاهرة 

.طالبة بكلية الطب علي الفحص الذاتي للثدي  231العالمية في تدريب   

 

 

ن مت  تيج فتيمنغ بالتعاون  ع المؤسسة المصرية 

لمكافحة لسرطان الثدي كشريك  ؤتمر الشرق 

 االوسط و شماو افرقيا

ن مت االكاد ية الطبية العسكرية باالشترا   ع 

المصرية لشرطان الثدي المؤتمر         المؤسسة

  را السرطان في الفيبم.  االقتيمي الكتشاف المبكر

المؤتمر الدولي الثا   تحت رعاية المن مة االفري ة 

  لتتدريى و ابحاث السرطان

 
المؤسسة , دعبة عا ة 

المصرية لسرطان 

الثدي تدرب المعتمي  

في  جاو الصحة في 

السبدان -الخرطبم   

 

في إطار  تنمية وبناء ال درا  قا ت 

المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان 

الثدي بتدريى أطباء و مرضي وحدة 

 الكشا المبكر بمستشفي بن ا  

  زومبا تشارك  و  مره في مصر     

كللللان الللللحللللدث 

وسللليلللتلللة كلللديلللدة 

للللرفلللع اللللبعلللي 

بسللرطللان الللثللدي 

وإعللطللاء فللرصللة 

لللتللتللعللرف عللتللا 

ث افا  أ رن ع  

طلللريلللق تلللعلللتللل  

حركا  اللرقلا 

واللللللتلللللملللللاريللللل  

الللريللاضلليللة  لل  

 للخللتللتللا أنللحللاء 

وقللللد   .اللللعللللالللل 

حضلللر اللللحلللفلللل 

 445حللللبالللللي 

 ورشة سرطان الثدي  طبا  الرعاية ا ولية

  بمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة

 مهرجان خطوة وردية لحياة صحية

تعقد المؤسسة المصرية لسرطان الثدي احتفاال سنويا ب نادي الجزيرة الرياضي 

و شاركت ايضاا السافايارة االمارياكاياة اناناا ,  مشارك  0333يشارك فيه حوالي 

 بترسون من الممثلين خالد ابو النجا و لقاء الخيسي و داليا البحيري

 Egyptrace2@bcfe.org: فيسبب  
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