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مجموعة الشروق Sunrise Group

إنجازات المجموعة

األهــداف العــامـــــة

مجموعــة الــروق هــي املجموعــة األوىل يف فلســطني لتقديــم الدعــم النفــي واإلجتماعــي للســيدات املصابــات 
بالرسطــان.  تأسســت عــام 2000  تحــت رعايــة جمعيــة أصدقــاء املريــض الخريية-القــدس وتضــم ســيدات 

مــن محافظــة القــدس والضفــة الغربيــة وغــزة. 
تقــوم املجموعــة بعقــد إجتماعــات دوريــة ملناقشــة 
أمورمتعــددة منهــا اإلطــاع عــى املعلومــات الصحية 

الحديثــة والتخطيــط للفعاليــات والنشــاطات.
ــع  ــة املجتم ــطات يف توعي ــة ناش ــوات  املجموع عض
ومســاعدة املصابــات حديثــا باملــرض واللواتــي 
هــن بحاجــة للدعــم واملســاندة مــن خــال عاقــات 
ــاد.  ــح واإلرش ــم والنص ــى التفه ــوم ع ــة تق إجتماعي
ــى   ــيدات ع ــول الس ــوي ورضوري لحص ــا حي وعملن
الدعــم املعنــوي والنفــي الــذي هــن بأمــس الحاجــة 

ــه.   إلي

الوعــي 	  وزيــادة  املجتمــع  موقــف  تغيــر 
الرسطــان. مــرض  حــول  املجتمعــي 

تمكــن  وتحفيــز عضــوات املجموعــة ليصبحن 	 
مصــدرا للدعــم النفــي واإلجتماعــي للواتــي يتــم 

تشــخيص إصابتهــن حديثــا باملــرض.
ــرىض 	  ــح مل ــي املري ــو النف ــة والج ــر الرعاي توف

ــان. الرسط

مجموعــة الشــروق عضــو يف »الربنامــج العاملــي للوصــول إىل املعافــاة« وهــو برنامــج 
ــه تقديــم الدعــم النفســي واالجتماعــي  ــن خال ــات م ــتطيع املتطوع ــي تس تدريب

ملــرىض رسطــان الثــدي وعائاتهــن مــن خــال الــرد عــى اإلستفســارات التــي تردنــا عــى الخــط الهاتفي 
ــة أو يف املستشــفى. ــارات املنزلي و / أو مــن خــال الزي

كمــا ويشــاركن يف مراجعــة الكتيبــات والنــرات التثقيفيــة التــي تصدرهــا الجمعيــة، ويقمــن بــدور 
ــة حــدث التوعيــة الســنوي  ــات وإلقام ــع التربع ــات لجم ــدة فعالي ــيق لع ــال يف التنس ــي وفع إيجاب
حــول الســرطان، اضافــة اىل الحديــث حــول تجاربهــن وكيفيــة التعايــش مــع الرسطــان  مــن خــال 

ــدوات، املحــارضات املؤتمــرات وعــرب االذاعــة وغريهــا. الن

Sunrise Group is the 1st group in Palestine 
providing psychosocial support for women 
living with cancer, established in 2000 under 
the auspices of Patient's Friends Society- 
Jerusalem (PFS). The Group continues to 
grow and attract members from Jerusalem, 
the West Bank and Gaza. In 2011 we opened 
a branch in Hebron to serve the numerous 
women living in the south of the country.
Members meet for group support at least 
twice a month and participate in various 
activities. They are very active in educating the community about the importance of early detection 
and assisting newly diagnosed women and those needing psychosocial support. PFS coordinates 
and facilitates the Sunrise Group activities all over the country working to ensure women get the 
psychosocial support they want and need.

Sunrise Group members are educators and advocates in the community. 
The Group is a member of the International Reach to Recovery Program . 
Volunteers undergo a training program about breast cancer so they can provide 
effective information and psychological and social support for cancer patients 

to queries about breast cancer and / or through home 
visits or in the hospital. 
Sunrise members contribute to, and review 
educational brochures and pamphlets produced 
by PFS. They take part in fundraising activities 
throughout the year as part of their self-support 
program. One such event is our annual cancer 
awareness event. Also they talk about their experiences 
with cancer and how to live with it through seminars, 
lectures, conferences, radio … etc.

Accomplishments

and their families. Volunteers assist with calls to the dedicated telephone hotline responding 



ــدد 	  ــرب ع ــول إىل أك ــا للوص ــاق خدماتن ــيع نط توس
ــن. ــات وعائاته ــاء الناجي ــن النس م

ــة 	  ــة الصحي ــات الرعاي ــني خدم ــوة إىل تحس الدع
ــان. ــرىض الرسط ــة مل املقدم

توفــري مقــر ثابــت للمجموعــة يكــون بمثابــة مركــز 	 
ــم  ــه تقدي ــن خال ــتطيع م ــة نس ــة النهاري للرعاي

األهــداف الخـــاصـــة

خطط مســتـقـبــليـــة

لــدعــمــنــا

تمكني املريضات والناجيات وعائاتهن من خال التثقيف وزيادة الوعي.	 
ــتوى 	  ــني مس ــبل تحس ــة س ــني ملناقش ــاء واملختص ــع األطب ــات م ــد إجتماع ــاركة يف عق ــيق واملش التنس

ــية. ــة والنفس ــة الطبي ــن الناحي ــرىض م ــاج امل ــات ع خدم
إنشاء شبكة للتوعية العامة والدعم املجتمعي.	 

ــن.  ــان وعائاته ــن الرسط ــات م ــاء الناجي ــن النس ــرب م ــدد أك ــول إىل ع ــا والوص خدماتن
تنفيذ دورات تدريبية لتطوير وإكتساب املهارات. 	 
تقديم جلسات عاج تكمييل مثل العاج بالفن واملوسيقى.	 

تربعاتكم سوف تدعم اجتماعات املجموعة وتغطية تكاليف الخط املساعد. 
وأيضا توفر مستلزمات للسيدات بعد اإلصابة باملرض والعالج مثل الثدي اإلصطناعي 

والشعر املستعار وعالج تورم الذراع ) الليمفوديما (.

الرجاء ارسال تربعاتكم  عىل  عرب الربيد األلكرتوني
www.pfsjerusalem.org

+970/972 (2) 6264674 
helpline +970/972 (2) 6277990 الخط المساعد

www.pfsjerusalem.org
sunrise@pfsjerusalem.org

 @PFSJerusalem
 Patient’s Friends Society- Jerusalem

General Objectives

Special Objectives

Donate & Support us

Future Plans

• Change the societal attitude about cancer and increase community awareness 
about cancer

• Empower and build capacity of sunrise members to become advocates and give
support for newly diagnosed women and their families 

• Provide a nurturing, comfortable environment for cancer patients and survivors

PFS makes available mastectomy bras, prostheses, and wigs. In addition 
we provide education, massage & bandages for lymphoedema patients. 

• Empower patients, survivors and their families through education and awareness 
raising.  

• Facilitate and participate in meetings with physicians and specialists to improve 
the standard of patients’ services.

• Create a network for public awareness and community support.

Your donation will fund our support group meetings, the hotline and help needy 
women with accessories such as wigs and prostheses and lymphoedema treatments.

• Expand our services to reach more women living 
with cancer in Palestine and their families. 

• Advocate for improved cancer care. 
• Provide a day care center where the Group can meet 

and reach other survivors and their families.
• Implement more training courses for women and 

professionals.  
• Offer complementary medicine sessions such as art 

and music therapy.

Please consider a donation through  via our website
www.pfsjerusalem.org

خدماتنا
Services

توفر الجمعية مستلزمات خاصة للسيدات مثل الحماالت الخاصة بالثدي، 
الثدي الصناعي، والشعر املستعار، إضافة اىل التثقيف واملساج وتضميد تورم الذراع


