
 

 سالقد-المريض أصدقاء جمعية                           

  2017الثاني و األول تشرين شهر أخبار

 اــــبازار بيتن                
 فعاليات المنوعةاألشخاص لالستمتاع بال فآالحضر ,لجميع فئات المجتمع جامعة الخليل /لرعاية مرضى السرطان و التثقيف الصحييومين توعويين 

 الخليل-فلسطين سيدات أكاديميات رابطة                                القدس في للبنات اإلعدادية الطور مدرسة في محاضرة

الطاقم و التاسع الصف وطالبات ألمهات محاضرة الجمعية عرضت  

  ناجية سيدة بمشاركة الثدي  وسرطان صحة موضوع عن التعليمي 

فحوصات إجراء وأهمية ضرورة حول الحديث تم حيث السرطان من  

التوجه أهمية و طبيعية غير تغيرات أي ومالحظة المبكر الكشف   

 إلستشارة الطبيب المختص.

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 السرطان عن تثقيفي إرشادي ومي                                                        YWCAلسرطان الثدي  اليوم الوردي    

                          

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 لسيدات الدم ضغط و د فيتامين عن محاضرة الرابطة قدمت

 عدة ضمن وذلك السرطان مرضى لدعم الشروق مجموعة

 المؤسسات مع التشبيك إطار تحت المركز أجراها فعاليات

 التلطيفية. للرعاية بيتنا مركز مقر في المحلية

 شاركت إحدى العضوات الناجيات لمجموعة الشروق بتجربتها 

الخاصة حول السرطان وكيفية التعايش معه.هذا اليوم هو 

جزء من فعاليات سنوية مشتركة تتم بين الجمعيتين من اجل 

الرفع من وعي الفتيات و النساء المقدسيات حول ضرورة 

 الوقاية و الكشف المبكر. 

 تثقيفي إرشادييوم نظم مجموعة من  طالب جامعة الخليل 

في مركز  أهمية الكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدي عن

النهضة الشبابي يطا الخليل حيث شارك مركز بيتنا في فعاليات 

 هذا اليوم. 
 



 

 مهرجان المؤسسات األهلية المقدسية

تحت رعاية األمم المتحدة شاركت الجمعية بمهرجان المؤسسات األهلية المقدسية             

حيث عقد في مدرسة دار الطفل العربي لمدة يومين  حيث كان هناك زاوية  اإلنمائي 

وأنها لفرصة عظيمة لنا للجمعية تم عرض النشرات والكتيبات التثقيفية الصحية . كما 

في أن نشارك في مثل هكذا مهرجان حيث عمل على تقوية العالقات ما بين المؤسسات 

 المقدسية و تعريف العديد من أفراد المجتمع على نشاطاتنا وأعمالنا.

 

 

  

 

 

 

 

 

 خططنا المستقبلية:

  5/12/2017ستشارك الجمعية بيوم صحي بالتعاون مع كلية التمريض /جامعة الخليل بتاريخ 

  13/12/2017سنعقد محاضرة عن صحة  وسرطان الثدي  بالتعاون مع جمعية فتيات مقدسيات 

  و سنقوم بعمل نادي ة يالمتعلقة بالسرطان والحقوق الصح و العلميةنخطط لعقد سلسلة من الورش  والمؤتمرات الطبية

 . 2018الخليل في ال -للغة االنجليزية و مخيمات صيفية في مركز بيتنا

 بدعم من:   

 

 

 

 

 

          القدس -بازار كافيه مستشفى المطلع      

نود .القدس-المطلعبازار كافيه المطلع في حديقة ي ف شاركنا

من مجموعة الشروق  عباسيوفاء الشكر للسيدةتقديم 

و قد ذهب ريع البازار لدعم نشاطات  ,للمساعدة في البازار

 الجمعية. 

            بطاقات السحب                                                        

فراد المجتمع من مختلف المحافظات في شراء أساهم العديد من 

أشخاص  7و قد فاز بطاقات السحب لدعم نشاطات الجمعية. 

, و نقابة العاملين في جامعة سبيتاني هومبجوائز من الداعمين: 

بيت لحم, -أريحا, منتجع مراد السياحي-OASIS, فندق الخليل

 .أريحا, شركة محامص النصر "أبو شخيدم"-منتجع باب الشمس

 Patient's Friends Society-Jerusalem  @PFSJerusalem   02-6264674    info@pfsjerusalem.org 
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