بطاقة تعريف
وقاية وكشف مبكر لسرطان الثدي من خالل تقدمي مجاني للصورة
الشعاعية الثدي ( .)mammographieإنطلق هذا البرنامج في العام
 1997الستدراك حينها احلاجة املاسة لهذا النوع من الوقاية.
ساهمت اجلمعية وما زالت في تقدمي ما يزيد عن  5000صورة شعاعية
موّزعة على جميع املناطق من خالل مراكز ومستوصفات تابعة لوزارة
الشؤون األجتماعية أو البلديات (ما مجموعه  18مركزا ً).
ساهم هذا البرنامج في كشف حاالت كثيرة في املراحل االولى من
سرطان الثدي.

وعينا مواجهة :FAIRE FACE FACE IT
ندعم املريض معنوياً وانسانياً طوال فترة املرض
مع املوت واحلداد هي مواضيع مهمة للبحث.
ومت إنشاء خط ساخن مباشر على مدى  24ساعة هو295965 / 03 /961 :
يعمل حاليا ً  35عضوا ً متطوعا ً على الدعم النفسي االجتماعي
الفعّ ال ،الغائب احيانا ً لناحية الثقافة ،واملمارسة الطبية التقليدية،
وتخفيض وطأة «احملظور» ،واخلوف املرتبطني مبرض السرطان ومساعدة
األسر واألقارب في التعامل مع العزلة العاطفية املرتبطة به.

مند إنشائها تنظم اجلمعية ،في كافة املناطق ،محاضرات وحوارات
حول مرض السرطان ،وكيفية الوقاية منه ،والتعامل معه ،وذلك
مبشاركة أطباء وأخصائيني في األورام السرطانية.
كما تشارك في ندوات طبية تعنى بهذه املواضيع.
هدفت اجلمعية الى التوعية من الصعوبات وعوائق التوعية والوقاية
والى اخلروج من حالة اجلهل والنقص باملعلومات حول املرض ،وخصوصا ً
من اخلوف من الفحوصات الطبية أو اخلوف من نتائج هده الفحوصات.
إهتمت اجلمعية بإصدار كتيبات للتوعية حول مرض السرطان وطرق
العالج .وقد صدر حتى اآلن  5كتيبات.

هي أول جمعية استخدمت كلمة «سرطان» في منشوراتها.

في العام  ،1993إنطلقت فكرة انشاء حركة تعاون وتضامن ملواجهة
مرض السرطان .وفي العام  ،1994تشكلت اجلمعية التأسيسية من 10
اجلمعية في املستشفيات
أشخاص ،وكانت تضم أطباء وممرضات مع مرضى وأهل مرضى.
حصلت اجلمعية على الترخيص الرسمي (جمعية إنسانية ال تبغي
الربح) وذلك مبوجب علم وخبر رقم  / 163أ.د في شهر آب من سنة  1995ومند العام  2003كان هناك تواجد يومي ملتطوعني من اجلمعية في
قسم األورام في املستشفيات وهم ثالثة حتى اآلن:
حتت أسم:
مستشفى اوتيل ديو ومستشفى جبل لبنان في منطقة بيروت،
))FAIRE FACE
«وعينا مواجهة» ((FACE IT
ومستشفى املعونات في جبيل.
إن مبررات وجود اجلمعية عديدة وأهمها االنطباع السائد بالرعب باشرت اجلمعية في عام  2003العمل في قسم األورام في مستشفى
واالرباك جتاه كلمة السرطان وصد مة املريض النفسية عند تبلغه نبأ «أوتيل ديو» ،وكانت حتاول حينها انشاء وحدة الرعاية امللطفة( .مت إنشاء
اصابته باملرض واالنقالب الدراماتيكي في حياته العائلية واالجتماعية الوحدة في وقت الحق)
واملهنية ،وفي نظرة اآلخرين اليه مما يضعه في عزلة ووحدة في مواجهة في عام  ،2018التحقت اجلمعية مبستشفى «سيدة املعونات» (جبيل)
مرضه ،ناهيك عن القلق من املضاعفات ونتائج املرض والعالج والنقص ومستشفى «جبل لبنان».
في الترتيبات واالجراءات التي من شأنها دعم املريض معنويا وانسانيا
طوال فترة مرضه ،وأثناء وجوده في املستشفى.
تعددت مجاالت عمل اجلمعية ،إمنا أهمها كان تأمني و تنظيم لقاءات
مع مجموعة من املرضى الناجني من مرض السرطان ،ومن أطباء
مختصني ،وعلماء النفس ،وممرضات بغية منحهم فسحة إصغاء
وتعبير ،واالختالط مع أشخاص آخرين يعيشون التجربة نفسها أو
اختبروها سابقا.
إهتمت اجلمعية بالعمل اجلماعي ملا للمجموعة من تأثير ايجابي في
ينظم مند  1995لقاء كل
مواجهة القلق وتدجني اخلوف ،لذلك كان ّ
ثالثاء في مقر اجلمعية ،واجتماعات عامة شهرية مع طبيب نفسي
للمرضى والعائلة واملتطوعني.
القضايا التي يعاجلها الطبيب النفسي هي تلقي املريض لتشخيص
املرض ،واألثر النفسي للمرض والعالجات اخملتلفة ملرض السرطان
والعالقات بني املريض وعائلته .وكذلك العالقات بني املريض وطبيبه
وعالقات املريض مع محيطه الوظيفي وأيضا احلياة اجلنسية والتعامل
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يتمّ تدريب املتطوعني من قبل اخصائيني في املستشفى ومن قبل
أعضاء اجلمعية ،اضافة الى متابعتهم من قبل هؤالء ومن قبل معالج
نفسي خالل اإلجتماعات الشهرية في مركز اجلمعية.
رغم أن املتطوعني هم احللقة األخيرة في سلسلة مقدمي الرعاية
املتعددي االختصاصات للمرضى ،فإن دورهم مكمّ ل واحيانا ً أساسي،
فهو يوفر مكانا يلجأ اليه املرضى وعائالتهم بشكل منفصل أو
مشترك.
من هم املتطوعني؟
إنهم ناجون من املرض أواقرباء ملرضى السرطان أو ممرضات متقاعدات
او اصدقاء للجمعية .جميعهم يتحلّون باخالق رفيعة ،وبضمير
مهني ،يحترمون خصوصية املريض ويحافظون على سريّة املعلومات
الشخصية والطبية للمريض.

تعطي اجلمعية أهمية عالية للتوعية واالعالم حول االمراض السرطانية
ضمن اجملتمع الشبابي.
أقيمت حملة توعية من الشباب للشباب باالشتراك مع وزارة التربية
والتعليم العالي ومع وزارة الصحة .إشترك فيها  18ثانوية رسمية
و 230طالبا ً حتت عنوان (إعلم لتكافح)
. )2016-2015( Know to Beat
قدمت كل مدرسة ملصقا ً ومطبوعة وفيلما ً وثائقيا ً قصيرا ً حول
 5انواع من مرض السرطان وهي :الصدر ،الرئة ،اجللد ،عنق الرحم،
واخلصيتني.
اختيرت  3مشاريع توعية من قبل جلنة مؤلفة من اطباء اخصائيني،
معاجلني نفسيني ،اعالميني ومصممني.

الدعمان االجتماعي واملالي

باالضافة ،تقدم اجلمعية أيضا الدعم االجتماعي واملالي ،فهي تساهم
جزئيا ً بكلفة املعاجلة الكيميائية او الشعاعية .استفاد اكثر من 750
مريضا ً من هذا البرنامج .كما تقدم الشعر املستعار والصدر املستعار.
يرتكز التمويل بنسبة  %75على مشاريع اجتماعية جلمع التبرعات
ويرتكز بنسبة  %25على التبرعات من اصدقاء او مساندين للجمعية
العنوان:
بدارو  -شارع طالب حبيش  -بناية جزرا  -الطابق الثاني
295965/03
هاتف395965/01 :
اهتمامات
			
fairefacecancer@gmail.com
بريد الكتروني:
www.fairefacecancer.org.lb
		
تهتم اجلمعية أيضا بالتوعية واالعالم والوقاية .وقد أوجدت برنامج
f: FAIRE FACE
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بطاقة تعريف
DONATIONS
Pour pouvoir continuer à aider, soutenir et alléger les souffrances,
nous avons besoin des autres....
Pour vos donations, veuillez utiliser ce code:
Bénéficiaire du compte: Association FAIRE FACE
Adresse de la banque:
Banque Audi SAL
Achrafieh – Centre Sofil
Avenue Charles Malek
Beyrouth – Liban
N° du compte: 316480
SWIFT AUDBLBBX
IBAN:
= LB11 0056 00031648 0461 0020 0930

بيان صحافي

شهادة “”ISO 9001:2015
ملستشفى سيدة املعونات اجلامعي
احتفل مستشفى سيدة املعونات اجلامعي مبناسبة حصوله
على شهادة اجلودة العاملية  ISO 9001:2015الصادرة عن اجلمعية
الفرنسية للتقييم  Afnorضمن خططه التطويرية املتعددة.
وكان املستشفى قد أطلق منذ حوالي السنة عملية شاملة لتجديد
وحتديث أنظمته االدارية والطبية ،وفقًا ملعايير اجلودة ISO 9001:2015
والتي جرى دمجها وموازنتها مع معايير وزارة الصحة العامة اللبنانية
اخلاصة بتقييم عمل املستشفيات.
وبعد تسلمه الشهادة من ممثلي شركة  Afnorالتي أجرت التقييم،
القى مدير عام املستشفى األب وسام اخلوري كلمة أعرب فيها عن
تصميم االدارة على االستمرار بهذا النهج التطويري والتحديثي على
كافة األصعدة ،ليس فقط من أجل تنظيم أفضل للعمل اإلداري
والطبي والتمريضي ،بل أيضا وخصوصا ً من أجل تأمني خدمة أفضل
واكثر فعالية للمريض وذويه .كما تقدم بالشكر من كافة املسؤولني
واألطباء والعاملني طالبا املثابرة في السعي نحو األفضل واضعني
نصب أعينهم الشعار الذي أراده املستشفى للعاملني فيه «مهنتنا
دعوتنا».
في اخلتام ،جرى قطع قالب احللوى وشرب نخب املناسبة.
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