بيان طحافي
َصاسة انظحت انعامت َانهجىت انهبىاويت نهُقايت مه سشطان عىق انشحم َشبكت ٌياباتيا
تُحذ جٍُدٌا نتقذيم فحض مسحت انشحم (انقضاصة)
ّ
بسعش تشجيعي طيهت شٍش كامم
تظادف ٌزي انهحمهت مع وشش وتائج بحث سُيذي جذيذ في انمجهت انطبيت انبشيطاويت انتي أظٍشث أوً نذِ انىساء انهُاتي
يكتشفه أوٍه مظاباث يسشطان عىق انشحم إثش انخضُع نفحض انقضاصة فشطت شفاء بىسبت  % 29مقاسوت ب % 66
نذِ انىساء انهُاتي تم تشخيض اطابتٍه اثش االعشاع فقظ
بيشَث  92آراس ماسط  3 9199ذمٕو ٔصاسج انصذح انؼايح تانرُغٛك يغ ذماتح أغثاء نثُأٌ ،انهجُح انٕغُٛح نهٕلاٚح يٍ
عشغاٌ ػُك انشدىٔ ،شثكح ْاٚثاذٛأ ،ظًٍ َشاغاخ دًهح "أػٛذ٘ انرفكٛش" نضٚادج انرٕػٛح ٔانٕلاٚح يٍ عشغاٌ ػُك
انشدى ،تاغالق انذًهح انٕغُٛح نفذص ػُك انشدى تأعؼاس ذشجٛؼٛح ،يٍ  12أراس/ياسط انٗ َٛ 12غاٌ /أتشٚم  2012غٛهح
شٓش كايم ف ٙانًشاكض انًشاسكح تانذًهح ٔانًزكٕسج ػهٗ يٕلغ ٔصاسج انصذح االنكرشَٔ،www.moph.gov.lb ٙ
ٔيٕلغ انجًؼٛح انهثُاَٛح نهرٕنٛذ ٔااليشاض انُغائٛح ٔ www.lsog.org.lbلذ ذخرهف االعؼاس تذغة انًشاكض ،نزا ُٚصخ
تانرذمك يٍ االعؼاس لثم دجض انًٕاػٛذ ف ٙيخرهف انًشاكض .نهًضٚذ يٍ انًؼهٕياخ ًٚكٍ االذصال ػهٗ انخػ انغاخٍ
نهذًهح 71-840839
ٚؼرثش فذص يغذح ػُك انشدى(فذص انمضاصج) أعاعٛا ف ٙانكشف انًثكش ػٍ أ٘ ذغٛشاخ لذ ذشٛش انٗ ادرًال االصاتح
تغشغاٌ ػُك انشدىٔ .تانشغى يٍ رنك فاٌ يؼذل اجشاء ْزا انفذص ال ٚرجأص  %10ف ٙنثُاٌ َ ْٙٔ ،غثح يرذَٛح جذاً
يماسَح تاالًْٛح انٕلائٛح نٓزا انفذص ػهٗ يغرٕٖ صذح انُغاء ف ٙنثُاٌ.كًا ٔذشٛش آخش انذساعاخ انٗ أٌ َغثح شفاء
انُغاء يٍ عشغاٌ ػُك انشدى كاَد أكصش اسذفاػا ػُذ انهٕاذ ٙأجش ٍٚفذص يغذح ػُك انشدى تشكم دٔس٘ ،يُّ ػُذ
انهٕاذ ٙنى ٚمًٍ تزنك ٔ ،رنك تفعم انكشف انًثكش ػٍ غشٚك فذص انمضاصج.
أظٓشخ االتذاز أٌ فشصح انشفاء تانُغثح نهُغاء انهٕاذ ٙخعؼٍ نفذص انمضاصج خالل انغُٕاخ انصالز انٗ انخًظ
انًٕصٗ تٓا كاَد أػهٗ تُغثح  %11يماسَح تانُغاء انهٕاذ ٙذخطُٛا ْزِ انًٓهح ٔنى ٚخعؼٍ لػ نفذص انمضاصج.
ٔلال يًصم يؼان ٙانٕصٚش انصذح انهثُاَ ٙػ ٙانذغٍ خهٛم ،انذكرٕس تٓٛج ػشتٛذ 3انٓذف يٍ دًهح انرٕػٛح ْزِ ْٕ
االكرشاف انًثكش نغشغاٌ ػُك انشدى ػٍ غشٚك فذص تغٛػ الٌ االكرشاف انًثكش نٓزا انغشغاٌ عٛؼط ٙانًشأج انفشصح
نهشفاء انكايم يٍ انغشغاٌ ذًايا كًا ْ ٙدال االكرشاف انًثكش نغشغاٌ انصذ٘ ػثش ذصٕٚش انصذ٘ Mammographie
ٔششح َمٛة االغثاء انذكرٕس ششف أتٕ ششف  3اٌ عشغاٌ ػُك انشدى ٚذرم انًشذثح انصاَٛح ت ٍٛأكصش إَٔاع انغشغاٌ
اَرشاساً نذٖ انُغاء ت 52 ٔ 22 ٍٛعُحٔ .يٍ ُْا ظشٔسج ذٕػٛح انُغاء انشاتاخ نكٚ ٙثذأٌ تاػرًاد انرذاتٛش انٕلائٛح ف ٙفرشج
يثكشج يٍ دٛاذٍٓ.
ايا يُغك انهجُح انٕغُٛح يٍ عشغاٌ ػُك انشدى  ،انذكرٕس فٛصم انماق فمال  3ػهٗ انصؼٛذ انؼانًٚ ،ٙؼرثش عشغاٌ ػُك
انشدى أتشص إَٔاع انغشغاٌ انر ٙذصٛة  210000أيشاج عُٕٚا ٔيٍ انًرٕلغ أٌ ٚضداد ػذد االصاتاخ ف ٙنثُاٌ ٔانًُطمح
تغثة ػذج ػٕايم اجرًاػٛح ٔ ،شمافٛح ٔصذٛح ،اًَا عٛثمٗ تًمذٔسَا يُغ ٔخفط ػذد االصاتاٌ ارا ذذانفُا جًٛؼُا نرؼضٚض
لذسج ٔايكاَٛاخ انًشاكض الجشاء فذص يغذح ػُك انشدى تشكم دٔس٘ ٔرنك يًٓا كهف االيش.
ٔاخررى انذكرٕس اَطٕاٌ شكش هللا سئٛظ انجًؼٛح انهثُاَٛح نهثاشٕنٕجٛا ْٔ ٙػعٕ يؤعظ نششكح ْٛاتاذٛا ،لائال اٌ انهماح
انًرٕفش تصالز جشػاخ يرٕفش ػهٗ فرشج  6أشٓش ٚهؼة دٔسا ف ٙانذًاٚح يٍ االصاتح تغشغاٌ ػُك انشدى
انُٓاٚح-أَذسٚا،ب،انًجهح انطثٛح انثشٚطاَٛح  1آراس /ياسط 2012

نمضيذ مه انمعهُماث أَ الجشاء مقابهت مع متحذيه باسم انحمهت انشجاء االتظال:
جان عاقُسي ،عاقُسي كُميُويكايشىض ص ب- 16-5897بيشَث-نبىان
ٌاتف .+961-3-571579:بشيذ انكتشَوي jean@akouricom.com

حُل سشطان عىق انشحم
اٌ عشغاٌ ػُك انشدى َاجى ػٍ فٛشٔط ٚغًٗ فٛشٔط انٕسو انذه ًٙٛانثشش٘)ٚٔ ٌ(HPVؼشف اٌ انُٕػ11 ٔ 16 ٍٛ
ًْا االكصش ذغثثا تانغشغاٌ ٔٚؤدٚاٌ انٗ ظٕٓس  %00يٍ داالخ عشغاٌ ػُك انشدى ف ٙانؼانى .يٍ انًمذس أٌ ٚرؼشض
 %10يٍ انُغاء نالصاتح تفٛشٔط انٕسو انذه ًٙٛانثشش٘ خالل دٛاذٓى ٔٚكٌٕ  %20يٍ ْزِ انفٛشٔعاخ يغثثا نهغشغاٌ
حُل انهجىت انُطىيت نهُقايت مه سشطان عىق انشحم
ذأعغد انهجُح انٕغُٛح نهٕلاٚح يٍ عشغاٌ ػُك انشدى ػاو ٔ 2011اذخزخ يمشا نٓا َماتح أغثاء نثُاٌ ْٔ ٙيؤنفح يٍ
انجًؼٛح انهثُاَٛح نطة انٕالدج ٔغة انُغاء ،انجًؼٛح انهثُاَٛح الغثاء االغفالٔ ،انجًؼٛح انهثُاَٛح نطة انؼائهحٔ ،انجًؼٛح
انهثُاَٛح نهطة انؼاؤَ ،ماتح اغثاء نثُاٌ .كًا ذذظٗ انهجُح تذػى يٍ ٔصاسج انصذح انؼايح ٔصُذٔق االيى انًرذذج نهغكاٌ.
ذرٕنٗ انجًؼٛح انهثُاَٛح نطة انٕالدج ٔغة انُغاء ذُغٛك اػًال انهجُح.
حُل شبكت ٌياباتيا
ذذًم شثكح ْاٚثاذٛا اعى َصٛشج انًؼشفح،انؼانًح انَٕٛاَٛح انر ٙػاشد ف ٙانمشٌ انشاتغ ف ٙاالعكُذسٚح خالل انذمثح
انشٔياَٛح ْٔ ٙأٔل ايشأج ف ٙانؼانى تشصخ ف ٙيجال ػهى انفهك ٔانشٚاظٛاخ ٔانفهغفح ْزِ انشثكح انر ٙذأعغد ػاو 2010
يٍ لثم انجًؼٛح انهثُاَٛح نهثصٕنٕجٛا ٔ ،يجًٕػح دػى انًشظٗ "فٛش فاط " ٔيؤعغح يا٘ جالد نًكافذح انغشغاٌ ٔ ،ششكح
االدٔٚح انؼانًٛح غالكغٕ عًٛس كال ،ٍٚذٓذف انٕلاٚح يٍ عشغاٌ ػُك انشدى تفعم انًؼشفح.

