
ولذلك أتفاعل مع المؤسسة في حمالت الفحص المبكر 
الحكومیة  والھیئات  الوزارات  مختلف  في  تنفذھا  التي 
وغیر الحكومیة والمناطق العشوائیة والنائیة. كما أني 
أصبحت عضو مجلس إدارة بالمؤسسة لمنح مزیدًا من 
تنفذھا  التي  التوعیة  جھود  في  والمشاركة  الجھد 

المؤسسة. 
"سرطان الثدي حول طاقتي السلبیة 
إلى عمل إیجابى لمساعدة مرضاه"

" إحنا اللي ھنقھر المرض مش ھو اللى ھیقھرنا"

"السرطان ابتالء من اهللا ولیس عقاب"

"داومي على الكشف الدوري عند الطبیب "

"أنا ال أخجل من كوني مصابة بسرطان الثدي، إنھا 
إرادة اهللا، ومؤمنة بقدره"

"السرطان أضعف من اإلیمان واألمل"
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المؤسسة المصریة لمكافحة سرطان الثدي

للتـبرع :
البنك التجاري الدولي

 حساب رقم ٢٥٩٠٠٠٠٦٩٧ بالجنیھ المصري

 حساب رقم ٢٥٩٠٣٠٠٤٩٣ بالدوالر األمریكي
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مساعدة المرضي على تخطي العقبات... 
مهمتى المقدسة 

تطوعي:موقف أسرتي:

إكتشافي للمرض:

أنا سحر ثروت ناجیة مثل كثیر من الناجیات من سرطان 
الثدي أصبت بھ منذ ٧ سنوات لم أكن أتخیل أن أصاب 
بسرطان الثدي على الرغم من أن عائلتي بھا ٤ سیدات 
ال  مبكرة  سن  في  الثدي  بسرطان  أصبن  أخریات 

یتجاوزن الثالثینیات من العمر.
صدقوني لقد تغیرت حیاتي لألفضل، فكم من المساعدات 
النفسیة قدمتھا بحب واھتمام بعد مرضي، أحببت الحیاة 
أكثر ألقدم المزید من رعایتي لزوجي وأوالدي، وخدمة 
الحاجة  أشد  في  فھن  المرض،  من  الناجیات  السیدات 

للدعم النفسي والمعنوي.

لقد اكتشفت المرض بالصدفة ، حیث اعتاد زوجي التدخین
وقـد عـاد لھ بعد إقالعھ لفتـرة زمنیة كبیـرة وبـدأت أشـعر 
بضیق واختناق شدیدین عنـد استنشاق رائـحة السجـائــر 

فقررت عمـل فحص على الصـدر، وھناك فى مركز األشعة 
لـم تـسمع الممرضة طلبي بشكـل صحیـح فسألتــني مـرة 
أخرى ھل أرغب في عمل أشعـة على الثـدي أم الصـدر، 

فقلت بـدون تـردد االثـنـیـن.

یتوقف دعم  لم  إرادة اهللا  بالنتیجة وتقبلي  بعد معرفتي 
زوجي وأوالدي وأقاربي لي في تلك المحنة وذلك كان 

أساس قدرتي على التغلب على المرض.

"یا سحر أنا عایزك إنتي مش عایز أى حاجة تانیة" ھي 
غرفة  من  خروجي  بعد  زوجي  لي  قالھا  جملة  أول 
العملیات، وقد ساندتني خالتي بقولھا لي وأنا في مرحلة 
ھو  مش  المرض  ھنقھر  اللي  "إحنا  الكیماوي  العالج 

اللي ھیقھرنا"

فبعد  الطریفة،  المواقف  تظھر  المحن  قلب  ومن 
الصناعي  الثدي  استخدام  في  بدأت  للثدي  استئصالي 
باب  من  دخولي  فور  كرسي  أقرب  على  ألقیھ  وكنت 
المنزل، وفي إحدى الزیارات العائلیة في منزلي جائتني 
المقاعد  أحد  على  بالجلوس  وھمت  صدیقاتي  إحدى 
ھتقعدي  كده  انت  "حاسبى  قائلة  ابنتي  فیھا  فصرخت 
على صدر ماما" وھو ما سبب الذعر للسیدة الزائرة،            
لیضحك بعدھا الجمیع ویتحول ذلك الموقف إلى ذكرى 

طریفة.
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إیجابى  عمل  إلى  السلبیة  طاقتي  ل  حوَّ الثدي  سرطان 
لمساعدة مرضاه.

بدأت التطوع في المؤسسة المصریة لمكافحة سرطان 
للسیدات  النفسي  التوعیة والدعم  بتقدیم خدمات  الثدي 
المصابات في أي مكان وجمع تبرعات وتوفیر األموال 
الالزمة للسیدات غیر القادرات على تحمل تكلفة العالج 

ولبرامج المؤسسة أیضا.
فأنا أعیش حیاة طبیعیة تبدأ بواجباتي المنزلیة وتتخللھا عدة 
مكالمات من ناجیات ال أعرفھن- بعد أن طلبت من المؤسسة 
من  صورة  أي  تحتاج  ناجیة  ألي  رقمي  إعطاء 
صورالمساعدة- یطلبن المشورة فأحاول أن أقدم لھن الدعم 

النفسي.

من  السیدات  تلك  بین  من  أن  علمت  عندما  للغایة  سعدت 
وجھت شكرھا للمؤسسة ألنھا اطمئنت بحدیثھا معي وأكدت 
أنھا كانت قلقة وال تذوق طعم النوم منذ معرفتھا بإصابتھا 
استماعھا   بعد  بنوم عمیق  استمتعت  وأنھا  الثدي  بسرطان 
لي وتحدثھا معي. إن ھذا التأثیر المفعم باألمل والذي نتج 
عن دعم السیدات نفسیًا یدفع كل سیدة مصابة أن تتفاعل مع 
المجتمع ویؤكد أن دور المرأة بعد إصابتھا قد یفوق إنجازھا 

لدورھا عما قبل.


