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یل معھد نایف باسونظمت الجمعیة اللبنانیة لمكافحة سرطان الثدي  ،احتفاء بعید األم
توعیة لل الفطور السنوي بیروتالمركز الطبي في الجامعة األمیركیة في في  للسرطان

 لجمع التبرعاتو
 

مركز ) وLBCF: بمناسبة عید األم، نظمت الجمعیة اللبنانیة لمكافحة سرطان الثدي (2018آذار  19 في بیروت،
-NKBCI)المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت -معھد نایف باسیل للسرطانعالج سرطان الثدي ب

AUBMC) یاة. وأقیم أثیراً في الحأكثر النساء ت باعتبارھنالسنوي لالحتفاء باألمھات وتكریمھّن  الخیري الفطور
للتوعیة والفطور السنوي في فندق فور سیزونز، بھدف جمع التبرعات لدعم مرضى سرطان الثدي مالیاً ونفسیاً 

ً تذكیر جمیع النساء وخوقضیة سرطان الثدي  لتسلیط الضوء على حتھن التركیز على صوجوب األمھات  صوصا
 . واسع طوال العامعلى نطاق  من خالل اتخاذ مبادرات استباقیة

 
النائب الدكتور باسم الشاب ومعالي سعادة دولة رئیس مجلس الوزراء االستاذ سعد الحریري ثل ممحضر اللقاء 

لممثلة نادین اوملكة جمال لبنان السابقة  ،الوزیرة السیدة لیلى الصلح نائبة رئیس مؤسسة الولید بن طالل اإلنسانیة
امعة البروفسورة سامیة خوري عمیدة الج ،اللبنانیة لمكافحة سرطان الثدي الجمعیةنسیب نجیم بصفتھا سفیرة 

 رئیس الحفلإلى جانب  ،معھد نایف باسیل للسرطان علي طاھر مدیروالبروفسور  ،األمریكیة في بیروت
جمعیة رئیس الوجامعة األمریكیة في بیروت، لفي ا رئیس قسم أمراض الدم واألورام یرغالبروفسور ناجي الص

 في الجامعة األمریكیة في بیروت مركز عالج سرطان الثدي ومدیر اللبنانیة لمكافحة سرطان الثدي في لبنان
  المتبّرعین.طباء وسیدات المجتمع واألحشد من  إضافةً إلى

 

ر، قال البروفسور ناجي الصغیبعد تقدیم من الفنان محمد قیس، وتعریف للجمعیة من الصحافیة رلى معوض، 
قسم أمراض الدم واألورام  مركز الثدي للتمیز، ورئیس الجمعیة اللبنانیة لمكافحة سرطان الثدي، ومدیررئیس 

ً كبیراً على طریق  في الجامعة األمریكیة في بیروت: "لقد نشر الوعي حول سرطان الثدي خالل قطعنا شوطا
للتقدم في مجاالت الوقایة والكشف المبكر والعالج  اد یجب بذلھوزال أمامنا كثیر من الجھما األعوام الماضیة، و

نستغنم  لذا،رعایة وتربیة مجتمع أفضل. لتھا صحّ  من ھنا أھمیة" مضیفاً: "األم ھي العمود الفقري لألسرة ،الالفعّ 
ً فمعدل ھمخاوف أن تضعلنقول للنساء  ونطلق علیھا اسم 'عید صحة االم'مناسبة الھذه   جاوزتی الشفاءن جانبا
 ".المبكرة ھالمرض في مراحلفي حال تم اكتشاف اإلصابة ب ٪90 الیوم

 
یركیة معة األموالمركز الطبي في الجا ،تماشى ھذه المبادرة مع أھداف الجمعیة اللبنانیة لمكافحة سرطان الثديوت

، إلى جانب اعتماد السیاسات الحدیثةالعام حول سرطان الثدي ووسائل عالجھ  الرأي وعيفي بیروت لتعزیز 
سفیرة الجمعیة اللبنانیة لمكافحة سرطان وقالت نادین نسیب نجیم،  ھذا المرض. الحتواءوالبرامج التي ترمي 

خدمات وأحدث  لكشفبرامج ا االستفادة من تتاح لھا إمكانیةإذا كانت أّماً أن خصوصاً : "یحق لكل امرأة الثدي
سرطان الثّدي حول تعزیز الوعي ل مھمة جداً ھذه المبادرات فالتھا الماّدیة. بغض النظر عن ح الصحیة الرعایة
 ".ھمع المصابات بھ في نضالھنودعم 

 
الجمعیة اللبنانیة لمكافحة سرطان الثدي والمركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت لمساعدة  تتعاون

ً خالل فترة عالجھ ً ونفسیا التي تتضّمن العالج الكیمیائي واإلشعاعي والدراسات المخبریة  نالمرضى مادیا
 .واختبارات األشعة واجراءات جراحة استئصال الثدي واإلستشفاء واختبارات تخطیط صدى القلب
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 :جامعة األمریكیة في بیروتالتابع لل معھد نایف باسیل للسرطان مدیر علي طاھر سورمن جانبھ، قال البروف
ي رعایة فز یقدم التمیّ حیث المركز الشامل الوحید في لبنان للوقایة من السرطان وعالجھ  ھومعھد نایف باسیل "

مكافحة سرطان الجمعیة اللبنانیة ل، والتعلیم، وتعزیز الفعالیة. وبفضل الدعم الكبیر الذي تقدمھ بحاثالمرضى، واأل
 ." الدعم الشامل للمرضى الذین في أمس الحاجة إلیھ وغیرھا من مجموعات دعم المرضى، یمكننا توفیر الثدي

 
وب التنبّھ إلى أي بوجالنساء  الجمعیة اللبنانیة لمكافحة سرطان الثدي تنصح ،ثقیففي صلب برنامج التوعیة والتو

، وإجراء الفحص شكل دوريب (BSE) بممارسة الفحص الذاتي للثدي فتنصحھنّ  في ثدییھّن. طرأتغییرات قد ت
سنوي بعد سن ال الشعاعيتصویر الطبیبھن، وإجراء حسب طلب مرة واحدة في العام  (CBE) للثديالسریري 
 .األربعین

 

: "في ھذه المناسبة الخاصة، نرید أن نوّجھ رسالة أمل إلى األمھات اللواتي لیلى الصلحومن جانبھا، قالت السیدة 
في ھذه التجربة الصعبة. نحن أتینا من خلفیات  تم تشخیصھّن بسرطان الثدي، والتشدید على أنّھّن لسن وحدھنّ 

إلى  وسنستمرباإلصابة  تشخیصأول احتمال  عند على الدعم الذي تحتاجھ مختلفة للتأكد من حصولھنّ وأماكن 
 واتيالل األمھات لتكریمفرصة لالتحاد كمجتمع  یمثل. وحدث الیوم یقلقھنّ  سرطان الثديمرض جانبھّن طالما بقي 

 لحدل اتخاذھا یمكن التي الخطوات واستكشافالحیاة  إلنقاذ التبرعات وجمع الوعي، ونشر المرض،أصبن بھذا 
 ".الثدي بسرطان اإلصابة خطر من
سامیة خوري، مساعدة العمید ومدیرة بروفسورة في المركز الطبي في الجامعة األمریكیة في  ةسورالبروفأما 

ل یعمس: "ئلةالجمعیة اللبنانیة لمكافحة سرطان الثدي، قا التي بذلتھاامتنانھا وتقدیرھا للجھود فعبّرت عن  بیروت
توسیع المرافق التشخیصیة والعالجیة وتطویر برامج على المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت 

ً  عبرسرطان الثدي ھا األبحاث للوقایة من السرطان ومكافحتھ بشكل عام بما فی ع مإنشاء مراكز التمیز تماشیا
 ".  2020 رؤیة المركز للعام

 

 قدره بمساعدة مئات المرضى بمبلغ إجمالي وتجدر اإلشارة أنَّ الجمعیة اللبنانیة لمكافحة سرطان الثدي نجحت
مھات الشابات ما دون سن الخمسین األمن ھؤالء المرضى من  %52 ویشار أنّ  ألف دوالر. 580 أكثر من 

ً  ألف 750 ن من دخل منخفض أقل منییعان  .لیرة شھریا
 

وفي الختام تمت سحوبات التومبوال وتوزیع الجوائز وشكر الكتور ناجي الصغیر نائب رئیس الجمعیة السیدة 
	میرنا الصباح حب هللا وكافة المتطوعات والمتطوعین والمتبرعین. 

 -انتھى -
 

، دأب المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في 1902 منذ العام المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت: نبذة إلى المحرر حول
ً المركز الطبي التعلیمي التابع لكلیة الطب ف  يبیروت على توفیر أعلى معاییر الرعایة للمرضى في مختلف أنحاء لبنان والمنطقة. وھو أیضا

ریجوھا منتشرون في المؤسسات الرائدة في كل ودّربت أجیاالً من طالب الطب وخ 1867 الجامعة األمیركیة في بیروت التي أنشئت في العام
أنحاء العالم. المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت ھو المؤسسة الطبیة الوحیدة في الشرق األوسط التي حازت على خمسة شھادات 

المركز أعلى معاییر الرعایة  مما یشّكل دلیالً على اعتماد )JACIE(و )ACGME-I(، و)CAP(، و)Magnet(، و)JCI( ھياعتماد دولیة و
الصحیة المتمحورة حول المریض والتمریض وعلم األمراض والخدمات المخبریة والتعلیم الطبي والدراسات العلیا. وقد خرجت كلیة الطب 

مركز الطبي لبي الأكثر من أربعة آالف طالب وطبیب. وتقدم مدرسة رفیق الحریري للتمریض تعلیماً متمیزاً للعاملین في مجال التمریض، وی
	ألف مریض سنویاً. 360 احتیاجات الرعایة الصحیة ألكثر من

  
 أو االتصال على األرقام التالیة: www.aubmc.org للمزید من المعلومات، الرجاء زیارة موقع:

 لالتصاالت: مكتب المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت
 4732 تحویلة: 009611350000 ھاتف:

 praubmc@aub.edu.lb برید إلكتروني:
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 شركة میماك أوجلفي للعالقات العاّمة:
 كارمن الحاج/شربل غصوب

 132 ة:تحویل 009611486065 ھاتف:
 charbel.ghsoub@ogilvy.com برید إلكتروني:

	(1)	http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartFailure/AboutHeartFailure/What-is-
Heart-Failure_UCM_002044_Article.jsp#.WpadVKhuY2w	


