
كتوبر  2020نشرة حملة أ  

2020الحملة العربية    

امرأة فلسطينية تم تشخيصها بسرطان 
 الثدي خالل السنوات الخمس األخيرة



كز مؤسسة لجان العمل الصحي بتنظيم وإدارة  يقوم دنيا المركز التخصصي ألورام النساء أحد مرا

كتوبر ، الشهر العالمي للتوعية في هذا المجال.  حملة توعوية حول سرطان الثدي طوال شهر أ

تهدف الحملة إلى تشجيع النساء على عمل الفحوصات الدورية الالزمة، انطالقاً من حقيقة أن نسبة 

 في حال الكشف المبكر.% 09الشفاء من سرطان الثدي تزيد عن 

 16.9 %   33 %  
نسبة اإلصابة بمرض سرطان 

الثدي مقارنًة مع باقي األمراض 

 السرطانية 

نسبة حاالت سرطان الثدي عند 

اإلناث مقارنًة مع باقي  األمراض 

 السرطانية 

529  0.04 %  
حالة تم تشخيصها بسرطان 

2019الثدي سنة   
اإلصابة بمرض سرطان نسبة 

 الثدي بالنسبة لإلناث

 إحصائيات سرطان الثدي في فلسطين:



كتوبر  ، والحملة العربية 0922هي الحملة العاشرة منذ تأسيس مركز دنيا عام  0909حملة أ

الخامسة التي يشارك فيها المركز إلى جانب العديد من المؤسسات العاملة في هذا المجال في 

 عدد من البلدان العربية، وقد تم اختيار شعار مشترك رفعه جميع الشركاء هذا العام وهو:

 

 “ليس مجرد رقم ... وراء كل رقم حياة”
وترك اختيار الرقم في كل بلد لتقدير العاملين في الحملة بحيث يتم من خالله إيصال رسالة الحملة 

 للمجتمع مؤسسات وأفراد.



، وهو وبحسب اإلحصائيات 0099في فلسطين تم اختيار الرقم 

الرسمية، عدد النساء اللواتي اصبن بسرطان الثدي في 

السنوات الخمس األخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، في 

حين ال تتوفر إحصاءات حول الفلسطينيات االخريات في 

وال مناطق اللجوء  2090القدس واألراضي المحتلة عام 

 والشتات.

 ليس مجرد رقم .... وراء كل رقم حياة 0099تم رفع شعار 

 لتكون الرسالة:

 .هؤالء النساء لسن مجرد رقم 

 .هن بشر، فكر، احساس، جسد وروح 

 .هن بنات، أخوات، زوجات، خاالت، عمات، أمهات وجدات 

 .هن جارات، زميالت، صديقات 

 %؟09ماذا لو كان الكشف مبكراً وكانت نسبة الشفاء اعلى من 

 لنساهم في تعزيز الصحة الفردية والمجتمعية



بسبب جائحة كورونا هذا العام، وضرورة التباعد االجتماعي للحد من انتشار هذا الوباء اللعين، تم االتفاق بين 

 الشركاء في الحملة العربية ان تتركز فعاليات التوعية هذا العام عبر وسائل االعالم ووسائل التواصل االجتماعي.

وقد القت الحملة تفاعال مجتمعياً كبيراً إن دل على شيء فإنه يدل على تزايد الوعي حول أهمية الكشف المبكر 

 وحول مسؤولية الجميع افراداً ومؤسسات في المساهمة في نشر هذه الثقافة وتسهيل الظروف لتطبيقها.

وكان شعار ورسالة الحملة يسمع طوال الشهر في اإلذاعات المحلية ويرى على شاشات التلفاز وفي وسائل 

 التواصل االجتماعي المختلفة التي تزينت باللون الوردي، وبرز شعار الحملة في كل مكان.

)التقليدي( اإلعالم  

كتوبر  2020عدد المقابالت واللقاءات اإلعالمية خالل حملة أ  

 متر 0999بلبورد لصالح شهر التوعية من خالل بنك فلسطين 

  9  ( 09سبوتات إذاعية على إذاعات  )اف ام وراية اف ام ونساء اف ام واجيال 

 مرة طول الشهر 009بواقع 

 03 مقابالت بالشمال 3مقابلة إذاعية في الوسط و 

  كتوبر بواقع  0029ومضة  مرة يومياً على تلفزيون مدى. 201مرة بث خالل شهر أ

  كتوبر. 09ومضة على تلفزيون رؤيا األردنية بواقع  مرة خالل أ

 20 .مقابلة تلفزيونية 

كتوبر   مقالة صحفية أجرتها صحيفة القدس بمناسبة أ

 رسائل مسجلة انتجها طالب كلية اإلعالم في جامعة بيزيت  29
لقاء مع راديو أجيال حول خطة الدعم النفسي 

 للمريضات والمتعافيات لمركز دنيا

مقابلة فضائية رؤيا االردنية مع شذى عودة مدير عام 

 مؤسسة لجان العمل الصحي

 مقالة صحيفة القدس

http://www.alquds.com/pdf/1602136085814759600/1602144366000/?fbclid=IwAR2yGuDw9QIsdWCd_NgY9yKKLaqQTYD4amVEkcABNYrKyLkgObWmOVuZXRY
https://www.facebook.com/393981947315176/videos/3236683586398693
https://www.youtube.com/watch?v=AKQLHVhmgP4


)وسائل التواصل االجتماعي( اإلعالم  

 zoomبث مباشر  

 ألبوم صور

روابط من الموقع 

 اإللكتروني والشركاء

 فيديو

Events 

عدد ونوعية المنشورات التي تم رفعها على مواقع 

 التواصل االجتماعي )فيسبوك وانستغرام(:

31 

3 

63 

2 

20 

 :0909عدد متابعي صفحة مركز دنيا على موقع فيسبوك خالل سنة 

هاشتاجات 

الحملة 

 وفعالياتها

 #لونها_بالوردي

   #ليس_مجرد_رقم

     #دنيا_المركز_التخصصي_الٔورام_النساء

       #الحملة_العربية_2020_فلسطين

تصميم إطار 

للحملة خاص 

 بمركز دنيا

كتوبر  23استقبل مركز دنيا   . 0909من الشباب والشابات المؤثرين على مواقع التواصل االجتماعي لدعم المركز ودعم حملة أ

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEgMeXJpZT_pmCc4OCOR-2sZKNBXr0WyDE5gDJ4NJE44CYuRYa3Lzi10Hoe_sFrAvVl8jJrAKwIw1Ihy6ZHR-hHPuwFQf33WAFDHzTEYVzsLhacFxcoN336YbzIQY
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D9%82%D9%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEgMeXJpZT_pmCc4OCOR-2sZKNBXr0WyDE5gDJ4NJE44CYuRYa3Lzi10Hoe_sFrAvVl8jJrAKwIw1Ihy6ZHR-hHPuwFQf33WAFDHzTEYVzsLhacFxcoN336YbzIQYz2ucIlUQ7C6
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%8A_%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEgMeXJpZT_pmC
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_2020_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEgMeXJpZT_pmCc4OCOR-2sZKNBXr0WyDE5gDJ4NJE44CYuRYa3Lzi10Hoe_sFrAvVl8jJrAKwIw1


 إحصائيات 

18883 38860 250 

5 

13 

5 

 امرأة تم إجراء الفحوصات لها فحص تم اجراءه للسيدات امرأة تم تشخيصها بالسرطان 

 : 0922في العام  إحصائيات مركز دنيا منذ افتتاح مؤسسة لجان العمل الصحي له

كتوبر    : 0909إحصائيات مركز دنيا خالل ا

عدد الفعاليات 

والمحاضرات الوجاهية 

فعالية تم تنفيذهم في  39

القدس والضفة الغربية 

للتوعية بأهمية الفحص 

 المبكر وتوزيعهم 

 zoomمحاضرة 

  اتفاقيات مع مؤسسات وشركات

 6 فعاليات مع مؤسسات شريكة

Webinar 

وسط الضفة  9 زيارات لمركز دنيا

 الغربية
شمال الضفة 

 الغربية

جنوب الضفة 

 الغربية
 القدس

 هو 0920عدد خدمات العيادة الوردية المتنقلة منذ افتتاحها عام  3871



2020عدد فحوصات الماموغرام واأللتراساوند في مركز دنيا خالل أشهر سنة   

22هو  2020عدد النساء المشخصات بسرطان الثدي بمركز دنيا خالل عام   

 عدد فحوصات األلتراساوند 

 عدد فحوصات ماموغرام 



وحرصت مؤسسات عدة على تقديم الفحص لموظفاتها أو تقديم مساعدات لتغطية التكاليف 

لنساء غير قادرات مادياً ليقمن بعمل الفحص، وغص مركز دنيا بالمراجعات، وجالت العيادة 

 الوردية المتنقلة في القرى والمناطق البعيدة لتصل للنساء وتتيح لهن عمل الفحص.

وكان ال بد ايضاً من بعض النشاطات الميدانية حسب الحاجة مع اتخاذ إجراءات التباعد 

 االجتماعي والوقاية من فيروس كورونا.

 فحص ماموغرام 

 :0909العيادة الوردية المتنقلة خالل عام  مؤشرات

نساء تم تشخيصهم  فحص التراساوند 

 بسرطان الثدي

1330 324 6 



 #لونها_بالوردي
كتوبر للتوعية بأهمية الفحص للكشف المبكر عن سرطان الثدي من خالل لبس أي قطعةة بةالةلةون الةوردي او  فعالية ضمن فعاليات أ

 تزيين المكتب، البيت أو السيارة باللون الوردي.

 لجان العمل الصحي

غرفة تجارة وصناعة محافظة 

 رام هللا والبيرة

 شركة بيسان لألنظمة

 بنك فلسطين

 منتدى سيدات األعمال



الثدي اضاءة عدة مباني باللون الوردي كمشاركة بحملة التوعية بأهمية الفحص للكشف المبكر حول سرطان  

 وفعالية لونها بالوردي

 دار بلدية رام هللا

رام هللا -مؤسسة القطان  غزة -مؤسسة القطان    

البيرة -حديقة االستقالل نابلس -فندق قصر يلدز    

 #لونها_بالوردي



 VIVA Salud  كتوبر للتوعية لونها الوردي أصدقاء المؤسسة في اسبانيا شاركونا بعبارات تشجيعية في فعالية بحملة أ

 في فلسطين 0909بأهمية الفحص للكشف المبكر عن سرطان الثدي 



 #لونها_بالوردي
اطلق دنيا المركز التخصصي ألورام النساء هاشتاج لونها بالوردي للتوعية بأهمية الفحص للكشف المبةكةر عةن سةرطةان 

الثدي وشاركت عدة مؤسسات وشركات وجمعيات من جميع انحاء فلسطين مع الهاشتاج برسةائةل تةوعةويةة لةتةشةجةيةع 

 النساء على الفحص المبكر



زيارة الدكتورة ليلى غنام محافظة رام هللا والبيرة لدعم المركز ودعم حملة التوعية بأهمية الفحص للكشف 

  المبكر عن سرطان الثدي



تكريم وزير االقتصاد الوطني خالد عسيلي النساء المتعافيات من سرطان الثدي وصاحبات المشاريع الصغيرة ضمن برنامج 

الدعم النفسي في مركز دنيا، وذلك بحضور وزيرة شؤون المرأة د. امال حمد ووزيرة الصحة د. مي كيلة ورئيس بلدية البيرة 

 عزام إسماعيل وممثلين عن مركز يبوس لالستشارات والدراسات االستراتيجية ومجلس الظل في بلدية البيرة.



استقبل مركز دنيا وفداً من مؤسسة التعاون الذي زار المركز لتقديم الدعم واالطالع على ما يقوم به من جهود 

 للتوعية بأهمية الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي 



المشاركة في فعاليات بلدية البيرة للتوعية بسرطان الثدي، حيث نّظمت دائرة العالقات العامة واإلعالم في 

كبر شعار توعية لسرطان الثدي، وذلك على أرض حديقة االستقالل في مدينة البيرة  البلدية، حفل افتتاح أ



زار وفد من مختبرات مدالب مركز دنيا وذلك ضمن تكريم المختبرات للمؤسسات والشةخةصةيةات الةنةسةويةة الةتةي تةعةمةل فةي 

التوعية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. وخالل الزيارة قدم عبد المعطي النمةر الةمةديةر اإلقةلةيةمةي لةمةخةتةبةرات 

 مدالب درعاً لمؤسسة لجان العمل الصحي ومركز دنيا تسلمته الدكتورة نفوز المسلماني مديرة مركز دنيا.



 زيارة شركة يونيبال لمركز دنيا لتشجيع النساء لعمل فحص مبكر عن سرطان الثدي وتقديم الهدايا لهن



شركة بيرزيت لألدوية تزور دنيا المركز التخصصي ألورام النساء وتقدم الهدايا للمركز وطاقم العمل تعبيراً عن تقديرهم 

  للجهود المبذولة في حمالت التوعية بأهمية الفحص المبكر عن سرطان الثدي



جين مركز دنيا وقدمت مجموعة من المعقمات كهدية للمركز دعماً لجهوده بالتوعية بأهمية الفحص -زارت شركة هاي

  للكشف المبكر عن سرطان الثدي



    Dounts Shopبالتعاون مع    Juicebangbangفعالية "كل شهورك وردي"  في  

 واستضافة مركز دنيا والتبرع بجزء من المبيعات لتغطية تكاليف الفحص لعدد من النساء

https://www.facebook.com/juicebangbang/?__cft__%5b0%5d=AZXjyD_KkcxocG6cM5Hmcn2qYqyw2OhfTuF2_EU-roxw1uNvZzo-2ARAbBtvh_PKq1O_RPUw4lpB1g-uTxJdEpe0YfWJbBNjAAl5zAGJ2bR8-H1drSg4x54HoljxVKd6SRvtPP1eCUdFIwmRZa_XnfT2&__tn__=kK-R


محاضرة في جمعية سيدات رافات نفذتها الدكتورة نفوز مسلماني مديرة دنيا المركز التخصصي ألورام النساء حول التوعية 

 بأهمية الفحص للكشف المبكر عن سرطان الثدي 



كتوبر بمحاضرات توعية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار  اطلقت العيادة الوردية المتنقلة حملة أ

في ساحة البلدية في قرية قبالن بمحافظة نابلس“ ليس مجرد رقم”   



ورشة تثقيفية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي نفذتها العيادة الوردية المتنقلة في عيادة الدكتور ايمن كلبونة 

 أخصائي األشعة وتصوير الثدي وبالتعاون والتنسيق مع نشيطات وعضوات المجالس البلدية في محافظة نابلس. 



محاضرات وورشات عمل نفذتها العيادة الوردية المتنقلة في بلدة الساوية جنوب محافظة نابلس حول اهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي 

 والفحص الذاتي وتم عمل فحوصات ماموغرام للنساء في البلدة.



كة مع المجلس القروي والعيادة الصحية  نفذ نشاط توعوي صحي تفريغي استهدف مجموعة نساء من قرية مجدل بني فاضل وبالشرا

وجمعية ينبوع الخيرية وتخلل النشاط رسائل وإرشادات توعوية هادفة متنوعة. كما تم عمل محاضرة وتدريب للنساء على كيفية الفحص 

 الذاتي وأهمية الفحص للكشف المبكر لسرطان الثدي. وتم توزيع هدية رمزية لطاقم العيادة الوردية والحضور.



أنشطة ومحاضرات نفذتها العيادة الوردية المتنقلة حول اهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي في قرية يتما في جنوب 

 نابلس



 نفذت العيادة الوردية المتنقلة  محاضرات توعوية بأهمية الفحص للكشف المبكر لسرطان الثدي في قاعة بلدية بيت فوريك بالتعاون مع لجنة

 المرأة والعيادة الصحية في البلدة



فعاليات خاصة لطالب و طالبات الجامعات الفلسطينية )جامعة الخليل/ جامعة القدس/ جامعة فلسطين 

  BUZZفرع رام هللا( بالتعاون مع -التقنية خضوري



كتوبر بمحاضرات توعية حول  اطالق المجمع الطبي للبلدة القديمة / نابلس التابع لمؤسسة لجان العمل الصحي شهر أ

“ليس مجر رقم وراء كل رقم حياة 3800”أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن حملة   



كة مع االتحاد العام للمرأة الفلسطينية معرض المنشية للمنتوجات النسوية  شاركت لجان العمل الصحي بدعوة من بلدية نابلس وبالشرا

 األول، والذي أقيم على ميدان الشهداء وسط المدينة. 



فطور خيري لسيدات نابلس في نوشا كافيه بالتعاون مع اتحاد لجان المرأة الفلسطينية والناشطة النسوية سحر عرقاوي كدعم لدنيا المركز 

 التخصصي ألورام النساء وتغطية عدد من تكاليف الفحص للنساء المنتفعات من خدمات المركز 



كتوبر للتوعية بأهمية الكشف  شاركت مؤسسة لجان العمل الصحي في نشاط اإلفطار الخيري في نادي المدينة بنابلس ضمن انشطة حملة أ

 المبكر عن سرطان الثدي



 محاضرة في نادي المدينة )نابلس( عن سرطان الثدي لعضوات النادي



نفذ جمعية مهندسي الكهرباء واإللكترونيات وجمعية نساء بالهندسة بجامعة النجاح الوطنية وجامعة بيرزيت مع لجان العمل الصحي يوم 

للتبرع بالشعر لصالح منتفعات دنيا المركز التخصصي ألورام النساء بالتعاون مع صالون عميد للسيدات في نابلس و رام هللا وصالون مجد 

  عصفور للسيدات في نابلس و صالون موري جاندر رام هللا



كتوبر للتوعية بأهمية الفحص للكشف المبكر عن  أطلق مركز قلقيلية الصحي التابع لمؤسسة لجان العمل الصحي حملة أ

 سرطان الثدي 



مركز اشراقة قلقيلية/ مركز قلقيلية الصحي، التابع لمؤسسة لجان العمل الصحي ينفذ سلسلة انشطة وفعاليات تهدف 

 في قرية حبلة الى التوعية حول أهمية وآلية الكشف المبكر عن سرطان الثدي



نفذت مؤسسة لةجةان الةعةمةل الصةحةي ونةادي عةزون الةنةسةوي فةي بةلةدة عةزون فةي مةحةافةظةة قةلةقةيةلةيةة، بةالةتةعةاون مةع جةمةعةيةة الةهةالل األحةمةر 

سةيةدة، حةيةث تضةمةن شةرحةاً  ٤٢الفلسطيني/ فرع قلقيلية/ لجنة التوعية المجتمعية في عزون نشاط توعية حول سةرطةان الةثةدي بةمةشةاركةة 

 حول آليات الكشف المبكر عن السرطان، وأنشطة الدعم النفسي.



مشاركة مركز إشراقة/مركز قلقيلية الصحة مع بلدية المدينة في تنظيم يوم توعوي للنساء ذوي اإلعاقة للتوعية بأهمية الفحص 

 المبكر للكشف عن سرطان الثدي 



كتوبر الوردي بمشاركة مستوصف الشفاء )طوباس( التابع لمؤسسة لجان العمل الصحي مع جمعية  اطالق فعاليات ا

 طوباس الخيرية



نفذت مؤسسة لجان العمل الصحي لقاء ترفيهي تفريغي  للنساء في بلدية طوباس. حيت تم تقديم فقرة ترفيهية 

 وتفريغ نفسي 



قام طاقم ومتطوعين من لجان العمل الصحي مستوصف الشفاء بالتعاون مع مؤسسة جذور لإلنماء الصحي وشبكة حماية 

النساء في منطقة طوباس  بتنفيذ نشاط توعوي صحي تفريغي ترفيهي استهدف مجموعة نساء أنت أقوى وهن نساء 

 مصابات بالسرطان ونساء ناجيات وداعمات لهن وكان في مقر جمعية طوباس.



ليس مجرد رقم للتوعية  3800مركز حلحول الصحي التابع لمؤسسة لجان العمل الصحي يطلق حملة   

 بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي



كتوبر   من قبل طواقم ومجموعات مركز اشراقة الجنوب ومركز طوارئ الخليل التابع لمؤسسة  0909اطالق حملة أ

 لجان العمل الصحي وبمشاركة متميزة لكلية التمريض بجامعة الخليل/ قسم القبالة.



كتوبر الوردي، للتوعية بأهمية الفحص للكشف المبكر عن سرطان  مشاركة مركز حلحول الصحي  /مؤسسة لجان العمل الصحي بشهر أ

 الثدي



مركز اشراقة الجنوب/ مركز طوارئ الخليل، التابع لمؤسسة لجان العمل ينفذ من خالل مجموعات اشراقة النسائية 

مسارا انطلق من مركز اشراقة الجنوب باتجاه وسط المدينة مرورا بالبلدة القديمة وعبر عدة حواجز لالحتالل التي 

 ومن ثم الوصول الى المطعم لتناول االفطار واالستراحة واستكمال الفعالية. .H0تحاصر المنطقة المصنفة 

 



كتوبر للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن  مشاركة مركز الواحة لذوي االعاقة التابع لمؤسسة لجان العمل الصحي بحملة ا

 سرطان الثدي



كتوبر للتوعية بأهمية الفحص  مشاركة روضة وحضانة حقل الرعاة التابعة لمؤسسة لجان العمل الصحي بحملة أ

 المبكر عن سرطان الثدي



محاضرة في العيساوية )القدس( للتوعية بأهمية الفحص للكشف المبكر عن سرطان الثدي ألمهات طالب مدرسة العيساوية 

 للذكور 



كتوبر بيوم ترفيهي للمتعافيات ولطاقم المركز ومؤسسة لجان العمل الصحي، تخلل اليوم الترفيهي العديد من  اختتم مركز دنيا فعاليات أ

  النشاطات والفعاليات وتوزيع الهدايا على المتعافيات، قدمتها شركة نستله.



العيادة المتنقلة الخاصة بتشجيع الفحص 

 المبكر عن سرطان الثدي

كتوبر ، شهر التوعية بأهمية الكشف  شهر ا

 المبكر عن سرطان الثدي

فيديو توعوي مع الدكتور نايف كسبري عن اهمية 

 الكشف المبكر

 فيديوهات الحملة

https://www.facebook.com/393981947315176/videos/401832210983760
https://www.facebook.com/393981947315176/videos/804843750318833
https://www.facebook.com/393981947315176/videos/336352410994693


نصائح للتوعية بأهمية الفحص للكشف 

المبكر عن سرطان الثدي من جمعية الشبان 

 المسيحية )رام هللا(

 فيديوهات شركاء الحملة

حقائق عن مرض سرطان الثدي من أخصائي 

األورام السرطانية د. حسني مقبول من 

 مختبرات ميديكير

تشجيع النساء على عمل الفحص للكشف 

المبكر عن سرطان الثدي من اتحاد لجان 

 المرأة الفلسطينية

بال ترحال تنظم مسار للدرجات الهوائية 

للمشاركة بحملة تشجيع النساء على الفحص 

 للكشف المبكر عن سرطان الثدي 

جمعية ومكتبة رعاية الطفل تقدم رسائل من 

 األطفال لتشيع النساء لعمل الفحص

تقرير فضائية رؤيا األردنية لتشجيع الكشف 

 المبكر عن سرطان الثدي

https://business.facebook.com/RamallahYMCA/videos/572151826831083/UzpfSTM5Mzk4MTk0NzMxNTE3NjozNDI0MzEyOTc0MjgyMDQz/
https://business.facebook.com/medicarelabs/videos/344762066835839/UzpfSTM5Mzk4MTk0NzMxNTE3NjozNDAyMTI2MTEzMTY3Mzk2/
https://business.facebook.com/upwcs/videos/661238551263044/UzpfSTM5Mzk4MTk0NzMxNTE3NjozNDAxODY5NTkzMTkzMDQ4/
https://business.facebook.com/palterhal/videos/951035398726109/UzpfSTM5Mzk4MTk0NzMxNTE3NjozNDAyMDMyNDM5ODQzNDMw/
https://business.facebook.com/childcareassociation/videos/3577876302237120/UzpfSTM5Mzk4MTk0NzMxNTE3NjozNDAxODcwMTI5ODU5NjYx/
https://business.facebook.com/royapalestine/videos/247592396682612/UzpfSTM5Mzk4MTk0NzMxNTE3NjozNDAxODc1OTc5ODU5MDc2/


زيارة الدكتورة ليلى غنام محافظة رام هللا والبيرة والسيدة منال حلوة من 

 بيوتي سنتر لمركز لدنيا المركز التخصصي ألورام النساء 

جولة توعوية تعريفية عن دنيا المركز التخصصي ألورام النساء وأهمية 

  الفحص المبكر من سرطان الثدي بالتعاون مع شركة يونيبال وبانتين

كتوبر  شركة الطيف لأللبان والمنتجات الغذائية تشارك في حملة أ

2020للتوعية بأهمية الفحص المبكر عن سرطان الثدي    

 فيديوهات شركاء الحملة

كتوبر  2020تغطية اإلعالمية عرين ريناوي لبعض فعاليات حملة أ  

https://business.facebook.com/kanfoushyoss/videos/10164301835020324/UzpfSTM5Mzk4MTk0NzMxNTE3NjozNDc2MDYwOTEyNDQwNTgy/
https://business.facebook.com/kanfoushyoss/videos/10164254748055324/UzpfSTM5Mzk4MTk0NzMxNTE3NjozNDM5ODE5MjM2MDY0NzUw/
https://business.facebook.com/kanfoushyoss/videos/10164233500985324/UzpfSTM5Mzk4MTk0NzMxNTE3NjozNDI0MzUwODE0Mjc4MjU5/


 شكر وتقدير

 تشكر مؤسسة لجان العمل الصحي ودنيا المركز التخصصي ألورام النساء كل من ساهم وشارك ودعم الحملة:

 شكر خاص لإلعالمية الفلسطينية عرين الريناوي لتغطيتها المتميزة لفعاليات الحملة.

 الراعي اإلعالمي:



شارع شهداء الفردان، ص.ب  -سطح مرحبا  -البيرة 

3966 

2427518/9 02 972+  

2427517 02 972+  

 

info@hwc-pal.org 

Www.hwc-pal.org 

Health-Work-Committees-Palestine 

Hwc_palestine 

hwc foundation 

عمارة الحرجة، فوق البنك العربي، الطابق الثاني، رام هللا 

 التحتا

 

0001003 90 010+ 

0001000 90 010+ 

info@hwc-pal.org 

hwc.org-Www.dunya 

DunyaWomensCancerCenter 

Dunya_hwc 

Dunya HWC  

 للتواصل ولمزيد من األخبار والمعلومات:

http://www.hwc-pal.org/
https://www.facebook.com/Health-Work-Committees-Palestine-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-131555640237401/
http://www.dunya-hwc.org/
https://www.facebook.com/DunyaWomensCancerCenter/

