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مسيرة احلملة الوطنية للتوعية
عن سرطان الثدي مستمرة
التوصيات الوطنية املتعلقة بالكشف املبكر

د .رشا حمرة امبريس
رئيسة دائرة التثقيف الصحي
املنسقة الوطني للحملة الوطنية
للكشف املبكر عن سرطان الثدي
وزارة الصحة العامة

• الفحص الذاتي للثدي كل شهر ابتدا ًء من سن العشرين
• الفحص السريري للثدي من خالل الطبيب كل ثالث سنوات بني سن
العشرين واألربعني وسنويا بعد سن االربعني
• في حال وجود سوابق سرطان ثدي في العائلة ،يجب البدء بإجراء
الصورة الشعاعية  10سنوات قبل عمر أصغر ضحية او قبل عند
طلب الطبيب
• يجب البدء بإجراء الصورة الشعاعية على عمر  40سنة اذا كان ال
يوجد تاريخ في العائلة
• الصورة الشعاعية يجب أن تعاد سنويا وإن كانت نتائجها جيدة

تعد احلملة الوطنية للتوعية عن الكشف املبكر عن سرطان الثدي
من أكبر حمالت التوعية في لبنان من حيث عدد الشركاء والفئة هدف احلملة
املستهدفة واإلستمرارية .فاحلملة مستمرة منذ ستة عشر عاما ً مع
بدء احلمالت الوطنية للتوعية ضد سرطان الثدي في لبنان منذ العام • دعم النساء االكثر عرضة لسرطان الثدي ،وذلك عن طريق تسهيل
.2002
وصولهن لبرامج الكشف املبكر ومن خالل تقدمي الصورة الشعاعية
هدف هذه احلملة هو زيادة الوعي حول سرطان الثدي بني النساء في كافة املناطق اللبنانية وخصوصا ً في املناطق النائية.
في لبنان والعمل من اجل أقامة مبادرات عامة لتشجيع الكشف
املبكر لسرطان الثدي عن طريق الفحص الذاتي والفحص الشعاعي الفئات املستفيدة من احلملة
.Mammography
من خالل هذه احلملة يتم تزويد السيدات باملعلومات التي تسمح لهن • الفئة املستفيدة من احلملة الوطنية للكشف املبكر عن سرطان
بإجراء الفحص الذاتي الذي يجب ان متارسه كل سيدة شهريا .باألضافة الثدي بصورة مباشرة هن جميع النساء اللبنانيات بني عمر  40وما
الى تشجيع كل سيدة ابتداء من عمر  40سنة على إجراء صورة الثدي فوق ،أي ما يقارب  753.363أي حوالي  %35من سكان لبنان ،وذلك من
الشعاعية  Mammographyسنويا و على صحة السالمة.
خالل حثهن على اجراء الصورة الشعاعية للثدي.
ولتشجيع السيدات اعتمدت تعرفات مخفضة للفحص الشعاعي
في املستشفى اخلاص ومجانية في املستشفيات احلكومية .كما يتم
تخفيض تعرفة  Ultrasoundللسيدات اللواتي هن بحاجة الى اجراء
هذه الصورة ايضا.
ان الشريحة املستفيدة من احلملة تضم جميع النساء اللبنانيات من
عمر  40سنة ومافوق على جميع األراضي اللبنانية من الشمال إلى
اجلنوب.
كما تقوم وزارة الصحة العامة من خالل جلنة وطنية مؤلفة من خبراء
في األمراض السرطانية والنسائية ،والطب الشعاعي ،وخبراء في
التمريض ،والصحة العامة وهي برئاسة مدير عام الوزارة اإلشراف على
نشاطات احلملة والتأكد من جودة اخلدمات املقدمة طيلة فترة احلملة.
اهمية الكشف املبكر عن سرطان الثدي تكمن بالنسبة املئوية للبقاء
على قيد احلياة وهي أكثر من  ٪ 90من احلاالت املشخصة.
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 100إلى  120موزعة على جميع األراضي اللبنانية.
• السعر الرسمي للصورة الشعاعية للثدي  100الف ليرة لبنانية
وخالل احلملة يعتمد سعر 40الف ليرة لبنانية.
• الطلب من جميع املستشفيات احلكومية التي لديها آالت تصوير
للثدي تقدمي هذه الصورة مجانا ً خالل فترة احلملة ،على ان تتكفل وزارة
الصحة العامة بدفع مبلغ  30الف ليرة لبنانية عن كل صورة جترى
خالل احلملة للمستشفى احلكومي .عدد املستشفيات احلكومية
املشاركة باحلملة  26مستشفى
• تنسيق وتنظيم مجموعة من محاضرات التوعية التي ترتكز على
أهمية إكتشاف املرض باكرا ً وتستهدف السيدات بالتعاون مع
املنظمات غير احلكومية احمللية وتغطي كافة األراضي اللبنانية .
• إقامة دورات تدريبية لتقني األشعة من جميع املستشفيات واملراكز
املشاركة بالتعاون مع اجلمعية اللبنانية ألطباء األشعة.
• إقامة دورات تدريبية لطواقم التمريض في املستشفيات احلكومية
لترشيد السيدات حول كيفية إجراء الفحص الذاتي بالتعاون مع
نقابة املمرضني واملمرضات في لبنان.
• إصدار مواد تثقيفية عن سرطان الثدي (تتضمن اعراضه ،الفئات
األكثر عرضة ،اخلطوات الواجب إتباعها للكشف املبكر) وتوزيعها في
جميع املراكز الطبية كالعيادات واملستشفيات على جميع األراضي
اللبنانية بالتعاون مع اجلمعيات العلمية املعنية.
• اطالق حمالت اعالنية خاصة باحلملة وعرضها على جميع وسائل
اإلعالن واإلعالم مجانا ً لتشجيع السيدات على إجراء الكشف املبكر
من خالل اإلعتماد على افكار خالقة وجديدة تستعمل في كل عام.
• وزارة الصحة العامة هي الراعي الرسمي للحملة الوطنية
• وتعتمد على الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص للدعم املادي
• وبالنسبة للنشاطات التي تقام تعتمد على تطوع اخلبراء واجلمعيات
واهتمامهم بالعمل على هذه القضية الوطنية واإلنسانية ،نظرا ً ألن
سرطان الثدي في لبنان هو السرطان األول بني النساء.
• القت احلملة الدعم على اعلى املستويات ،فكانت حتت رعاية السيدة
األولى السيدة وفاء سليمان ملدة ثالثة أعوام متتالية ()2013-2011
• الفئات املستفيدة من حملة التوعية بصورة غير مباشرة هي جميع وحتت رعاية عقيلة رئيس مجلس الوزراء السيدة ملا سالم ملدة ثالثة
الشعب اللبناني وخصوصا ً الرجال والعاملني في القطاع الصحي ،أعوام متتالية أيضا ً ( )2016-2014و من ثم نالت رعاية السيدة االولى
وذلك من خالل زيادة نسبة الوعي حول املرض وسبل الكشف املبكر ناديا عون للعام .2017
عنه وحثهم على لعب دور فاعل على هذا الصعيد.

نشاطات احلملة
• حتفيز املستشفيات اخلاصة ومراكز التصوير الشعاعي في سائر أرجاء
البالد التي تقدم الفحص الشعاعي للثدي لتقدمي تعرفة مخفضة
للصورة وصلت إلى  %60من السعر األساسي ،وذلك لتشجيع
السيدات إلجراء الصورة من خالل تسهيل العبء املادي للراغبات في
احلصول على الصورة  ،وذلك خالل فترة احلملة التي متتد ملدة  4أشهر
من أوائل تشرين األول ،ولغاية آواخر كانون الثاني من كل عام .ويبلغ
عدد املستشفيات واملراكز اخلاصة التي تشارك في احلملة سنويا ً بني

شركاء احلملة

• يشارك في احلملة كل من:
• النقابات :نقابة األطباء ،نقابة الصيادلة ،نقابة املمرضات ،نقابة
القابالت القانونيات ونقابة املستشفيات
• اجلمعيات :اجلمعية اللبنانية ألطباء النساء والتوليد ،اجلمعية
اللبنانية ألطباء الدم والتورم اخلبيث واجلمعية اللبنانية ألطباء
األشعة واإلحتاد اللبناني ضد السرطان
• اجلهات الضامنة :الضمان الصحي اإلجتماعي وتعاونية موظفي الدولة
• مراكز التصوير الشعاعي واملستشفيات اخلاصة واحلكومية:
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في  :2016شارك  27مستشفى حكوميا و 54مستشفى خاصا
و 40مركز تصوير شعاعي لتشجيع السيدات على إجراء الصورة
الشعاعية للثدي كوسيلة للكشف املبكر عن سرطان الثدي بأسعار
مخفضة في القطاع اخلاص ومجانا ً في القطاع العام.
• جمعيات اجملتمع املدني وجمعيات دعم املرضى
• خبراء من القطاع األكادميي
• جميع وسائل اإلعالم في لبنان

تاريخ احلملة واهم االجنازات
  :2007مت متديد احلملة ثالثة أشهر من كل سنة بدل شهر واحد فقط  :2007إقامة دورات تدريبية لتقني األشعة على كل ما هو جديد مبايتعلق بالصورة الشعاعية للثدي بالتعاون مع اجلمعية اللبنانية
ألطباء األشعة.
  :2007الطلب إلى املستشفيات احلكومية تقدمي الصورة الشعاعيةللثدي مجانا ً طوال فترة احلملة (ثالثة أشهر من كل سنة).
  :2008اصدار استمارة جلمع معلومات بالتعاون مع خبراء اكادمينيتتعلق بالسيدات اللواتي يقمن باجراء الصورة الشعاعية خالل احلملة
وتضم معلومات دميوغرافية ،وعن كيفية معرفة السيدة عن احلملة
ومعلومات اخرى للحصول على بعض االحصاءات التي متّكن من
حتسني احلملة ونشاطاتها.
  :2008إشراك الضمان اإلجتماعي وتعاونية موظفي الدولة فياحلملة وتقدمي الصورة بسعر مخفض لتمكني السيدات التابعات
لهذه الصناديق الضامنة من اإلستفادة من تخفيض األسعار طوال
فترة احلملة.
  :2009إقامة دورات تدريبية للممرضات في املستشفيات احلكوميةلتعليم السيدات كيفية إجراء الكشف الذاتي للثدي بالتعاون مع
نقابة املمرضات واملمرضني.
  :2010إقامة محاضرات للتوعية تستهدف السيدات في جميعاملناطق اللبنانية بالتعاون مع اجلمعية اللبنانية للنساء والتوليد.
وإصدار محاضرة موحدة ليتم إستعمالها من قبل جميع احملاضرين.
  :2013 – 2011إقامة احلملة برعاية وحضور السيدة األولى السيدةوفاء سليمان .
  :2012إضاءة القصر اجلمهوري باللون الزهري على مدى شهر تشريناألول.
  :2012وضع خط ساخن بتصرف احلملة لإلتصال وأخذ املعلومات عنأقرب مركز إلجراء الصورة ولالبالغ عن اي شكوى تتعلق باحلملة.
  :2013التنسيق مع اجملتمع املدني من اجل إقامة نشاطات على هامشاحلملة ،مثالً إقامة درع بشري يحمل عالمة احلملة في العام 2013
بالتعاون مع اجلامعة األميركية في لبنان واجلمعية اللبنانية ملكافحة
سرطان الثدي بحضور السيدة األولى.
  :2016 – 2014إقامة احلملة برعاية وحضور السيدة ملا متام سالمعقيلة رئيس مجلس الوزراء.
  :2015 – 2014إقامة حفل إطالق احلملة في السراي الكبير جمللسالوزراء وتزيني السراي باللون الزهري.
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  :2016 - 2014تركيز احلملة اإلعالنية على الرجال نظرا ً لدورهماألساسي في تذكير املرأة وتشجيعها على إجراء الصورة الشعاعية
وحثهم على حتمل املسوؤلية وحث املرأة التي في حياته على الكشف
املبكر وتشجيعها ورفع معنوياتها وذلك بنا ًء على دراسات محلية
وعاملية أثبت دور الرجل في رفع مستوى التوعية والتشجيع على
الكشف املبكر لسرطان الثدي .ولقد القت هذه احلمالت صدى إيجابي
بني الرجال والنساء على حد سواء.
  :2016العمل على اصدار معايير تقنية عن كيفية اجراء الصورةالشعاعية للثدي في املستشفيات احلكومية لتحسيني صورة اجلودة
الشعاعية.
  :2016العمل على اصدار قرار وزاري يتعلق بتغطية وزارة الصحةالعامة لعمليات ترميم الثدي بعد استئصاله بسبب سرطان الثدي
الول مرة في لبنان.
  :2016مت تزيني مبنى وزارة الصحة باللون الزهري الذي هو لون شعاراحلملة طوال شهر تشرين االول  ,2016وكما مت اضاءة املبنى بالضوء
الزهري ايضا طوال الشهر متاما كما حدث في معالم اخرى في العالم.
  :2018 -2017مت متديد احلملة اربعة أشهر من كل سنة بدل ثالثة اشهر  :2017شكلت وزارة الصحة العامة اول واكبر شارة توعية من نوعهابالعالم مؤلفة من  8500كرة قدم حتمل اسم وشارة احلملة ،ووزعت
الكرات مجانا لطالب املدارس ،ونتج عن هذه احلملة زيادة في عدد
السيدات اللواتي اجرين الصورة الشعاعية في العام  2017الى 21756
مقارنة بحوالي  10000سيدة في العام .2016
  :2018تنظيم وزارة الصحة العامة معرضا صحيا هو االول مننوعه على هامش اطالق احلملة الوطنية للكشف املبكر عن سرطان
الثدي .اقيم املعرض في حرش بيروت مبشاركة طالب اجلامعات من
االختصاصات الطبية واجلمعيات التي تعنى مبرضى السرطان لتقدمي
املعلومات املفيدة الى العموم عن الوقاية من السرطان وانواع الدعم
املقدمة من اجلمعيات باالضافة الى شرح عن تقدميات وزارة الصحة
العامة ملرضى سرطان الثدي اللواتي يحق لهن االستفادة من تقدميات
الوزارة .واستمر املعرض  3ايام واستقبل اكثر من  1500زائر.
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