
 

 كلوت وزير الصحت العاهت

 إطالق الحولت الىطٌيت للىقايت هي سرطاى عٌق الرحن

 بوٌاسبت يىم العالوي للورأة

 الساعت الثاًيت عشر ظهرا   91/3/2192االثٌيي في / بيت الطبيب 

 

 الحضىر الكرين،

إَٓا نذظاث سعادة َعٛشٓا َٔذٍ َهخمٙ ٔصاسة طذت عايت َٔماباث يُٓٛت ٔجًعٛاث عهًٛت 

ٔلطاعاث خاطت ٔأْهٛت ٔإعاليٛت ٔيُظًاث دٔنٛت داعًت، نُطهك دًهت ٔؽُٛت نًكافذت يشع ٔنخعضٚض 

 .ٔلاٚت ٔسفع يسخٕٖ انًعشفت نذٖ انًٕاؽٍُٛ عٍ يخاؽش انًشع ٔؽشق انٕلاٚت يُّ

ٔانٕٛو بًُاسبت عٛذ االو َهخمٙ الؽالق انذًهت انٕؽُٛت نهٕلاٚت يٍ سشؽاٌ عُك انشدى يٍ خالل 

 .سٓم انخُفٛز ْٕٔ فذض يسذت عُك انشدىفذض بسٛؾ ٔ

بسشؽاٌ عُك انشدى الٌ االكخشاف انًبكش نٓزا انسشؽاٌ انٓذف ْٕ االكخشاف انًبكش نإلطابت 

سٛعطٙ انًشأة انفشطت نهشفاء انكايم يٍ انسشؽاٌ حًايا كًا ْٙ دال االكخشاف انًبكش نسشؽاٌ انثذ٘ 

 .Mammographieعبش حظٕٚش انثذ٘ 

سُٕاث عذٚذة اعخًذث اسخشاحٛجٛت االكخشاف انًبكش نأليشاع كانسكش٘ ٔانٕصاسة يُز 

الٌ رنك ٚجعم يٍ ْزِ االيشاع انخطٛشة داالث عادٚت ًٚكٍ .ٔانكٕنٛسخشٔل ٔحشلك انعظاو ٔسٕاْى

 .انشفاء يُٓا ٔٚسًخ أٚؼا بًخابعت انذٛاة انطبٛعٛت

ت نُا االو ٔانخج ٔاالبُت اٌ يٍ دك انًشأة عهُٛا اٌ أٌ َٕفش نٓا انظذت انجٛذة ْٔٙ بانُسب

َٔذٍ فٙ انٕصاسة َُفز دانٛاً فٙ انًُاؽك انُائٛت شًاال ٔبماعا . ٔانششٚكت انكايهت فٙ بُاء انعائهت ٔانٕؽٍ

ٔانٓذف خفغ يعذالث ٔفٛاث انسٛذاث  .ٔجُٕباً بشَايجا نشعاٚت طذت انًشأة انذايم ٔانًٕنٕد انجذٚذ

ُٚفز بانخعأٌ يع انجًعٛت انهبُاَٛت الؽباء انُساء ٔانعذٚذ يٍ ٔانبشَايج . انذٕايم أثُاء انٕالدة ٔدٕنٓا

 .يًثهٍٛ انًسخشفٛاث انجايعٛت 

ٔحعأَٓا ٔانخضايٓا يع انبشَايج انًطشٔح، بًا ٚعٕد بانخٛش عهٛٓا  ٔيٍ دمُا عهٗ انًشأة فٙ انًمابم حفًٓٓا

 .ٔعهٗ عائهخٓا ٔيذبٛٓا



ٔسٛكٌٕ بأسعاس يخفؼت   2192َٛساٌ  91ٔدخٗ  آراس 91حُفٛزْا ابخذاء يٍ  اٌ ْزِ انذًهت سٛبذأ

 .ٔسخظذس حباعا نٕائخ بانًشاكض انظذٛت ٔانعٛاداث انًعخًذة يٍ لبم انذًهت

شكشا نكى جًٛعا يع االيم فٙ اٌ حكٌٕ ْزِ انذًهت يمذيت نذًهت ٔؽُٛت حُظى سُٕٚا ، الَُا َعهى أٌ انهماح 

 .أًْٛت بشَايج االكخشاف انًبكش نّ ػذ سشؽاٌ عُك انشدى اطبخ يخٕفشا، ٔنكٍ ْزا ال ٚهغٙ

َشكشكى جًٛعا عهٗ انجٕٓد انًبزٔنت الَجاح انذًهت ٔانشكش انخاص نٕسائم االعالو انزٍٚ نى ٚخأخشٔا ٕٚياً 

 .عٍ إٚظال انبشايج انٕؽُٛت انٕلائٛت ٔانخثمٛفٛت إنٗ انًٕاؽٍ

 ٔانسالو عهٛكى

 

 

 


