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 بيان صحفي

 وعالج للوقاية سلمى لال مؤسسة ستنظمها التي الثدي لسرطان المبكر للكشف الوطنية الحملة حول

7102 أكتوبر 72و 4 بين ما المتراوحة الفترة في السرطان  

 

 سلمى لال مؤسسة اختارت ولهذا الثدي، سرطان ضد والتحسيس للتوعية عالمية مناسبة عام كل من أكتوبر شهر يعتبر

 المتراوحة الفترة في الثدي سرطانل المبكر للكشف وطنية بحملة القيام الصحة، وزارة مع بتعاون السرطان، وعالج للوقاية

                 .سنة 96و 44 بين ما أعمارهن تتراوح اللواتي النساء الحملة هذه وتستهدف ،7102 أكتوبر 72 إلى 4 بين ما

            

 تتعلق% 24،2 حوالي منها جديدة، بالسرطان إصابة حالة 21111 حوالي سنويا يسجل المغرب أن إلى اإلشارة وتجدر

.                                                           السرطان من النوع هذا من جديدة حالة 2111 يعادل ما أي الثدي بسرطان

  

 للكشف الوطني البرنامج إطار في الصحة، وزارة مع بشراكة سلمى، لال مؤسسة بها قامت التي الجبارة المجهودات وبفضل

 جهات من مجموعة في إحداثها تم والتي السرطان، عالج في المتخصصة الصحية المراكز تمكنت الثدي، لسرطان المبكر

% 011 تعادل نجاح بنسبة العالج على المصابات النساء ساعد الذي الشيء الحاالت، من للعديد المبكر الكشف من المملكة،

                                                                                                                                 .منخفضة وبتكلفة

  

 الثدي لسرطان المبكر الكشف" شعار حول وعالج السرطان للوقاية سلمى لال مؤسسة تقودها التي الحملة هذه وتتمحور

 بسرطان اإلصابة حالة في العالج وتأمين المبكر الكشف بأهمية النساء تحسيس إلى أساسا وتهدف ،"حياتك ينقذ أن يمكن

                                                   .منخفضة بتكلفة السرطان عالج في المتخصصة االستشفائية المؤسسات في الثدي

              

 اإلعالم وسائل جميع عبر شاملة تواصلية حملة 7102 أكتوبر 4 من ابتداء ستنطلق المتوخاة، األهداف بلوغ أجل ومن

 96و 44 بين ما أعمارهن تتراوح اللواتي النساء جميع تحسيس قصد( الخ ملصقات العنكبوتية، الشبكة التلفزة، اإلذاعة،)

 الطبية الفحوصات من لالستفادة الصحية المراكز إلى التوجه على وحثهم الثدي سرطان عن المبكر الكشف أهمية حول سنة

.مجانا  

 رصد تم الحملة، أيام خالل سرطان من النوع هذا عن بالكشف المتعلقة الصحية الخدمات إلى الولوج تسهيل أجل ومن

 هذا في أخصائيين أطباء بواسطة الضرورية بالفحوصات والقيام النساء الستقبال الصحة لوزارة تابع صحي مركز 7911

                                                                   .مجانا باألشعة الفحص عملية من االستفادة للنساء يمكن كما المجال،

             

 



2 
 

 الثدي سرطان لتشخيص الطبية المعدات بجميع مجهزة متنقلة وحدات على تتوفر الجهات بعض أن إلى اإلشارة تجدر كما 

.                                                                                                     البعيدة القروية بالمناطق االشعة بواسطة

   

 بالمراكز مجانا عالجلل الولوج الحملة هذه خالل رصدهن تم والذي الثدي بسرطان المصابات النساء لجميعيمكن و

                   .الطبية المساعدة نظام بطاقة على توفرهم حالة في بالمملكة السرطان داء عالج في المتخصصة االستشفائية

                

 بالفحوصات للقيام الصحية المراكز إلى والتوجه االنتظار عدم على فوق فما سنة 44 العمر من البالغين النساء ولحث

 "الحياة اخترت" شعار السرطان وعالج للوقاية سلمى لال مؤسسة اختارت الثدي، سرطان بتشخيص المتعلقة المجانية

.                                                               المملكة جهات بجميع المواطنين لجميع موجهة للحملة تحسيسية كرسالة

                       

 للوقاية سلمى لال مؤسسة قامت الثدي، لسرطان المبكر بالكشف المتعلقة التساؤالت على واإلجابة االتصال عملية ولتسهيل

 72و 4 بين ما الممتدة الفترة خالل 10 17 11 02 72 رقم تحت هاتفي رقم المواطنين إشارة رهن بوضع السرطان وعالج

. الرسوم احتساب دون الدقيقة/  درهم 1، 27 المكالمة ثمن ويبلغ. ليال 01 الساعة إلى صباحا 01 الساعة من 7102 أكتوبر

      

 المؤسساتيين الشركاء بواسطة العموم على تواصلي منشور مليون حوالي توزيع سيتم الحملة خالل التواصل عملية ولتوسيع

. السرطان داء بمحاربة تهتم التي المدني المجتمع وجمعيات( الخ القطار، محطات الصحة، لوزارة التابعة الصحية المراكز)

                                                                                                                                           

 المهنيين مع لقاءات وتنظيم تحسيسية برامج بتنشيط المواطنين مع التواصل عملية في مهما دورا اإلعالم وسائل ستلعب كما

.                                                                                                    الوطني الصعيد على( نوممرضي أطباء)  

                                                                                                      

الحملة حول هبمقتض معلومات يلي وفيما  

7102 أكتوبر 72 إلى 4 من :الحملة مدة  -    

سنة  96و 44 بين أعمارهن تتراوح اللواتي النساء المستهدفة: الفئة      - 

 منشورات، الصحية، المؤسسات في ملصقات الملصقات، المكتوبة، الصحافة التلفزيون، اإلذاعة،: التواصل وسائل

إلخ القرب، تواصل  

 

الكشفمعلومات حول عملية       

بالمجان وتتم الفحوصات الصحة لوزارة التابعة الصحية المراكز: المكان   - 

الجمعة يوم إلى اإلثنين يوم من د21و س09 إلى د21و س8 من: التوقيت  

 

 الشركاء في الحملة

 - وزارة الصحة
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االجتماعي االحتياطالصندوق الوطني لمنظمات   - 

 - وكالة شمس لإلعالنات

المغربمختبر روش  - 

 

السرطان وعالج للوقاية سلمى لال مؤسسة حول هبمقتض معلومات  

 شركائها، مجمل مع ،7114 سنة تأسيسها منذ تعمل. حكومية غير منظمة السرطان وعالج للوقاية سلمى لال مؤسسة تعتبر

 لال مؤسسة حددت. وبالمنطقة بالمغرب العمومية الصحة أولويات من السرطان داء والعالج من الوقاية تصبح أن على

 مالئمة استراتيجية تفعيل خالل من وذلك الداء، هذا لمحاربة وطنية ُعدة وضع لها كهدف وعالج السرطان للوقاية سلمى

 لال األميرة الملكي السمو صاحبة من بمبادرة المؤسسة تأسست وقد. وتشاركيا ُمجددا نهجا هذا ويعد. البالد لخصوصيات

 أولويات من أولوية السرطان محاربة وجعل الوقاية أعمال وتشجيع بالمرضى التكفل تحسين على 7114 وتعمل منذ سلمى،

.    وخارجه المغرب داخل الشراكات تعدد عبر العلمي البحث ميدان في أيضا الجمعية وتنخرط. بالمغرب العمومية الصحة

  

 


