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مستشفى حمود اجلامعي يدعم حملة سرطان الثدي
«إنت كل القصة»

«نحنا حدك لتاخدي حقك»

ملناسبة الشهر العاملي للتوعية حول سرطان الثدي ،وحتت شعار
«إنت كل القصة» ،أطلق مستشفى حمود – مركزا ً طبيا ً جامعيا ً في
صيدا خالل شهر تشرين األول «حملة سرطان الثدي» التي تضمنت
سلسلة من أنشطة التوعية حول اهمية الكشف املبكر على املرض
ودعم السيدات املصابات به ،من خالل التبرع بالشعر ونشاط مشي
وتوقيع عريضة موجهة الى مجلسي النواب والوزراء تطالب بإقرار قانون
يقضي باعتبار عمليات ترميم الثدي للمصابات بهذا املرض جزءا من
العالج وشمولها بتغطية اجلهات الضامنة كافة ،كما تضمنت احلملة
أنشطة مشتركة مع جمعية «أهلنا» ومؤسسات االمام الصدر.
وجرى اطالق احلملة في احتفال برعاية بلدية صيدا اقيم في قاعة
القصر البلدي الذي أضيء وساحة النجمة وسط املدينة باللون الزهري
الذي يرمز الى التضامن مع مريضات سرطان الثدي .وتخلل احلفل توقيع
العريضة وعرض شهادات مسجلة ملريضات سرطان الثدي وجتربتهن
في مواجهة املرض.
وطالبت رئيسة مجلس ادارة مدير عام املستشفى السيدة ديانا حمود
في كلمة لها خالل اطالق احلملة بدعم «كل ام واخت وزوجة وصديقة
وحبيبة وابنة» و «التضامن مع حق املرأة مبتابعة عالجها وما يتضمن
من عملية ترميم للثدي وبأن تكون مغطاة من وزارة الصحة والضمان
االجتماعي وتعاونية املوظفني  .وقالت «الى جانب مطالبتنا بحق املرأة
اللبنانية باعطاء اجلنسية ألوالدها ومبشاركتها في اجمللس النيابي
واحلكومة ،يبقى األهم ان نعطيها حقها في اهتمامنا بصحتها
وبأنوثتها على الصعيد اجلسدي والنفسي ايضا لتقوم بدورها على
اكمل وجه» .ثم كان حوار ونقاش مع اطباء مختصني وشهادات وجتربة
حية من عدد من مريضات سرطان الثدي.

ونظم املستشفى نشاط مشي تضامنا ً مع مريضات سرطان
الثدي من اجل شمول عمليات ترميم الثدي بتغطية اجلهات
الضامنة واعتبار هذه العمليات جزءا ً من العالج وذلك حتت شعار
«نحنا حدك لتاخدي حقك» بحضور النائب بهية احلريري ومشاركة
الفنان جوزيف عطية ،وأكثر من  500شخص من مختلف الفئات
واألعمار من صيدا واجلوار مع حشد من أطباء وممرضني وعاملني من
املستشفى ،انطلقوا سيرا على األقدام من امام مستشفى حمود
اجلامعي رافعني شعار احلملة والبالونات واملظالت الزهرية ،حيث
جابوا الشوارع الرئيسية في وسط املدينة وكانت لهم وقفة امام
مجسم كبير لشعار حملة «انت كل القصة» .وقدمت فقرات تراثية
واحتفالية تعبيرا عن حق مريضة السرطان في الفرح واحلياة وفي
مساعدتها على مواجهة املرض .ثم تابع املشاركون سيرهم وصوال
الى الواجهة البحرية فكانت وقفة اخرى امام مركز اطفاء بلدية
صيدا ،قبل ان يتابعوا املشي سالكني بولفار رفيق احلريري البحري
باجتاه شمال املدينة وملسافة تزيد على  2كلم وصوال الى منتزه صيدا
البلدي في منطقة األولي حيث اقيم احتفال باملناسبة قدم خالله
الفنان جوزيف عطية بعضا من اغنياته مبشاركة احلضور .وكانت
كلمات باملناسبة من منظمي احلملة وشهادات من مريضات قاومن
سرطان الثدي وفقرات ترفيهية.

القصة»
«صار بدها َق َّ
صة ..لندعم ِ
وللسنة السادسة على التوالي ،نظم مستشفى حمود اجلامعي،
َصة
نشاطا ً للتبرع بالشعر للمصابات باملرض حتت عنوان «صار بدا ق ّ
لندعم القِصة» بالتنسيق مع نادي روتارأكت  -صيدا ومركز سبوت مول-
صيدا في املركز .شارك فيه عدد كبير من املتبرعني ومن رواد املركز،
حيث شهدت احلملة تفاعال كبيرا من مختلف األعمار  .وتولى عدد
من مصففي الشعر قص خصالت من شعر املتبرعني لتحويلها الحقا
الى شعر مستعار ،ليكون في متناول مرضى السرطان ،الذي يقدمه
مستشفى حمود اجلامعي لهم مجانا على مدار السنة ،وال يقتصر
هذا الدعم على مرضى املستشفى بل يشمل ايضا كل امرأة وسيدة
مصابة هي بحاجة لذلك .وكانت نتيجة احلملة تقدمي  250خصلة شعر
من املتبرعني .وتخلل النشاط توزيع ورود وشارات احلملة الزهرية على
املشاركني وشهادات تنويه للمتبرعات.
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«صحتك أولوية»
وقام مستشفى حمود اجلامعي بالتعاون مع جمعية «أهلنا» بتنظيم
نهار توعية للوقاية من املرض بعنوان «صحتك أولوية» موجها ً للسيدات
املشموالت برعاية اجلمعية ،وذلك في مقرها في الهاللية صيدا وبإشراف
فريق عمل مشترك من املستشفى واجلمعية .وتضمنت احلملة ارشادات
توعية ونصائح طبية وغذائية واجراء فحوصات وصور شعاعية ألكثر من
 150سيدة حتت اشراف اخصائيني ومتطوعني من املستشفى.
كما نظم املستشفى وبالتعاون مع «مؤسسات اإلمام موسى الصدر»
وحتت الشعار نفسه حملة توعية حول املرض في مقر مؤسسات الصدر
في صور مبشاركة عشرات السيدات وبحضور ممثلني عن املستشفى
واملؤسسات وفريق العمل املشترك املشرف على احلملة .وجرى خالل
احلملة تقدمي استشارات طبية ونصائح غذائية حلوالي  80سيدة وتقدمي
صور شعاعية مجانية عند احلاجة لـ  50سيدة منهن ،على ان تتم
متابعتهن الحقا ً من قبل الفريق الطبي في املستشفى .
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