
الجمعية السعودية الخيرية تقرير برامج 
لرعاية مرض ى السرطان باملنطقة الشرقية

م2020



م 2020الجمعية فبراير برامج 

الكشف املبكر عن سرطان الثدي في محافظة بقيق حملة 
للتوعية عن سرطان الثدي وأهمية الكشف 11اختتمت الجمعية حملة الشرقية وردية 

دات املبكر  وذلك بحضور محافظ بقيق ومدير مستشفى بقيق العام وقد كان عدد املستفي
. مستفيدة 281مايقارب 



د في مستشفى الحقيل عن الترميم التجميلي للصدر مابعمحاضرة 
اإلصابة 

قسطنطين بابيو إستشاري الجراحات التجميلية بإلقاء محاضرة عن التجميل / دقام 
.االملمابعد اإلستئصال وقد حضر املحاضرة من جمعية السرطان املتعافيات من لجنة 

متعافيات 8عدد املستفيدات 



م2020فبراير 8
ركن توعوي على هامش مؤتمر جمعية الطب والطوارئ 

شاركت الجمعية بركن تعريفي توعوي على هامش مؤتمر جمعية الطب 
والطوارئ املقام على كورنيش الخبر 

45عدد املستفيدين 

فبراير 9-11
40×40الحملة الخليجية 

بن نايف آل سعود إنطلقت الحملة الخليجية ملكافحة سعد صاحب السمو امللكي األمير برعاية 
والتي نظمتها مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بالتعاون مع (40×40) السرطان تحت شعار 

الجمعية متضمنة الحملة عدد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية بالتعاون مع جهات حكومية 
.وخاصة 

278كان عدد املستفيدين حوالي 







م2020فبراير 5
مرض ى السرطان زيارة 

قام وفد من الجمعية ممثلة بلجنة األمل وعضو مجلس اإلدارة االستاذة مي الجبر 
 مع اليوم ال

ً
عاملي بزيارة مرض ى السرطان املنومين في مستشفى فهد التخصص ي تزامنا

وقدمت لجنة االمل الدعم النفس ي للمرض ى في قسم العالج الكيماوي , للسرطان 
.وتضمن توزيع الهدايا 

صورالفعالية



توعوية عن سرطان الثدي محاضرة 
أنديرا بوخمسين استشاري اشعة وعضو في الجمعية / قامت د

بإلقاءمحاضرة توعوية عن الكشف املبكر عن سرطان الثدي 
وكيفية الفحص لطالبات جامعة امللك فهد للبترول واملعادن 

صور من املحاضرة 



(بالفن نحارب السرطان ) أكبر لوحة جدارية تدشين 
قامت الجمعية بالشراكة مع أمانة املنطقة الشرقية بتدشين أكبر لوحة جدارية فنية 

بمشاركة نخبة من ( بالفن نحارب السرطان ) توعوية ملرض ى السرطان تحت شعار 
يي الفنانين والفنانات التشكيليين بحضور عدد من مسئلي اإلدارات الحكومية والخاصة ف

املنطقة وبدأت اإلحتفالية بجولة تعريفية على األركان التثقيفية ألمراض السرطان
.وأختتمت بتكريم املتعافين والفنانين واملتطوعين 



م2020فبراير 13
م العاملي للطفل املصاب اليو 

ل قامت الجمعية بالشراكة مع مستشفى امللك فهد التخصص ي بإلحتفال باليوم العاملي للطف
.الطفالاملصاب في املركز الترفيهي للمستشفى تم خالل الحفل برامج ترفيهيه وتوزيع هدايا على ا

طفل وطفلة 75: عدد املستفيدين 



م 2020فبراير 18
توعوية عن سرطان القولون واملستقيم حملة 

ان نظمت مستشفى قوى األمن بالتعاون مع جمعية السرطان حملة الشهر العاملي لسرط
اب املؤدية القولون واملستقيم بمشاركة أقسام طبية متنوعة بهدف التوعية بالعوامل واألسب

.لإلصابة والتنويهه الى أهمية الفحص املبكر عن هذا املرض 
89عدد املستفيدين 





م2020فبراير24
محاضرة توعوية عن سرطان القولون وكيفية الكشف املبكر

قام الدكتور سلطان متطوع في الجمعية بإلقاء محاضرة عن سرطان القولون ملوظفي 
شركة فلوسيرف 
موظف25عدد املستفيدين 



م2020فبراير 23
طيفالقسرطان القولون واملستشقيم في مجمع ستي مول حملة 

تقيم  قامت جمعية السرطان فرع القطيف بعمل حملة توعوية عن سرطان القولون واملس
في في هذه  في مجمع ستي مول القطيف وقدشاركت الجمعية فرع الدمام بركن توعوي تثقي

أهمية الحملة بوجود متطوعين ومتطوعات من الكوادر الطبية لشرح أسباب السرطان و 
.الفحص املبكر 

289:  عدد املستفيدين 



م    2020مارس 1-5

املدنيبمعرض الدفاع مشاركة 

شاركت الجمعية بركن توعوي في معرض اليوم العاملي للدفاع املدني 

487عدداملستفيدين  حوالي 

م 2020مارسبرامج 





الخبراملش ي كورنيش مبادرة 
وقد أطلقها نادي السكر جمعية السكر ( 30أمش ي ) الجمعية مع وزارة الصحة في حملة شاركت 

والغدد الصماء 

م 2020مارسبرامج 



م  2020أبريل 7
العاملي للمرأهاليوم 

م 2020ابريلبرامج 





12حملة الشرقية وردية 

عودية السرطان السركن توعوي بسرطان الثدي وركن تعريفي بجمعية 
في العثيم مول (CMRCS) بالشراكة مع مستشفى 

.السرطان السعوديةلدعم جمعية ورشة تدريبية عن فن الكحول 

م 2020اكتوبربرامج 



اركان توعوية بأهمية الكشف املبكر عن سرطان الثدي 





12حفل إطالق حملة الشرقية وردية 
مام في فرع وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية بالد



م 2020نوفمبر  برامج 

املبكر عن سرطان الرئة الكشفبأهميةالتوعية
وسرطان البروستات 



م 2020ديسمبر  برامج 

حفل تكريم املتطوعين 
ديسمبر 5اليوم العاملي للتطوع 




