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المقدمة
 بواسطة كينيث باجشو

رئيس التحالف العالمي لمرضى سرطان المثانة 

عشية شهر التوعية العالمي بسرطان المثانة، نقترب من شهر مايو في ظل ظروف استثنائية للجائحة العالمية. مما يستدعي 
تحديات جديدة في عملنا ولألشخاص الذين نخدمهم. 

باألصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء التحالف العالمي لسرطان المثانة أود أن أبعث برسالة دعم لجميع العاملين في مجال 
مكافحة السرطان.

لدينا اعتقاد راسخ بوصفنا الصوت العالمي ألولئك الذين أصيبوا بسرطان المثانة بأن شهر التوعية هذا العام هو األهم على اإلطالق. 
نستمر في عقد مباحثات لضمان أن يدرك جميع مرضى سرطان المثانة أنهم ليسوا وحدهم. لذا فإنَّ العديد من أعضاء منظماتنا 

وشركائنا في قلب الحدث لتقديم المعلومات والدعم في ظل الجائحة العالمية.

نضع في أولوياتنا الرئيسية سالمة مجتمعنا الدولي ورفاهيته، وأننا نضاعف التزامنا بدعم مجتمع سرطان المثانة باآلتي:

تزويد المرضى ومقدمي الخدمة بالدعم والرعاية والمعلومات التي يحتاجون إليها.	 
 العمل كقوة ربط ألولئك المصابين بسرطان المثانة ومجموعات تأييد متحالفة للحفاظ على اإليجابية والزخم الذي يدفعنا 	 

للمضي قدًما. 
مشاركة المعلومات الصحية الدقيقة والحيوية بشأن احتياطات السالمة.	 
تقديم دليل إرشادي بشأن إدارة التأثير االجتماعي لإلجراءات الوقائية لجائحة فيروس كورونا المستجد 19.	 

تأتيك مجموعة األدوات هذه مع مجموعة من المواد لمشاركتها معك باإلضافة إلى أنشطة دعم في األسابيع المقبلة. سيسلط التحالف 
العالمي لمرضى سرطان المثانة الضوء على حقائق رئيسية بشأن سرطان المثانة ومشاركة تحديثات أنشطة حياتية من أعضائنا 

وشركائنا حول العالم. سنوضح أن روح مجتمعنا والعمل الدؤوب ال يتوقف في مواجهة البالء.

نأمل أن تنضم إلينا في شهر التوعية سواء كان لديك دقائق معدودة أو المزيد من الوقت لتقدمه. وفي أوقات مثل هذه، فإن كل إجراء 
قد يحدث فارقًا. 

 شكًرا لك على دعمك وإسهاماتك لمجتمع سرطان المثانة. 
ابق سالًما  وابق في المنزل وابق متصًل.

مع خالص التحيات

كينيث باجشو

رئيس التحالف العالمي لمرضى سرطان المثانة 
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شهر التوعية

من يصاب بسرطان المثانة؟

يصيب سرطان المثانة أي فرد في أي عمر بيد أن 
صت حاالتهم تزيد أعمارهم عن  معظم األفراد الذين ُشخِّ

٥0 عام. يعد سرطان المثانة أكثر شيوًعا بين الرجال 
بنسبة 7٥٪ من جميع الحاالت.1٫2

إحصائيات سرطان المثانة على مستوى العالم

العاشر 

الثالث عشر  

 أنَّ سرطان المثانة  أكثر 
 أنواع السرطان شيوًعا  

على الصعيد العالمي1

أنَّه السبب الرئيسي 
للوفاة المتعلقة 

بالسرطان1

تظهر أحدث 
األرقام

أكثر من 
٦0٪ من الحاالت 

و٥0 ٪ من مجموع 
حاالت الوفياتتحدث  

في البالد  
األكثر فقًرا2

التي تم تشخيصها و 

 في 2018 فقط

٥49,393

199,922

الحاالت الجديدة 

حاالت الوفيات

نبذة عن التحالف العالمي 
لمرضى سرطان المثانة 

ما أهمية شهر التوعية 
العالمي بسرطان المثانة؟

 )WBCPC( تأسس التحالف العالمي لمرضى سرطان المثانة
في يناير 2019 من مجموعة من المدافعين عن المرضى 

المتفانين من ثالث منظمات وطنية لسرطان المثانة التي رأت 
ضرورة وجود تحالف عالمي لسرطان المثانة. 

 )WBCPC( يجمع التحالف العالمي لمرضى سرطان المثانة
اآلن عشر مجموعات من ثالث قارات تعمل على توحيد رؤية 
مجتمع مرضى سرطان المثانة وأهدافه لضمان أفضل النتائج 

المحتملة للمرضى حول العالم.

في كل عام، نتذكر أولئك الذين خسروا حربهم 
مع هذا المرض وهو الوقت أيًضا الذي يحين 
فيه تضافُر منظمات مرضى سرطان المثانة 

للكفاح من أجل أولئك الذين يخضعون للعالج 
في الوقت الراهن وكل شخص مصاب بسرطان 

المثانة.

يهدف شهر التوعية العالمي بسرطان المثانة، 
الذي يأتي في مايو من كل عام، إلى إبراز 

الحقائق حول سرطان المثانة وتعزيز الوعي 
بشأن المرض والدعوة إلى المزيد من االستثمار 

في مجاالت البحث. 

خلق مجتمع عالمي بديل لألشخاص الذين أصيبوا 
بسرطان المثانة

الدعوة إلى الوصول إلى أفضل المعلومات الممكنة 
والدعم والرعاية بشأن سرطان المثانة.

بناء تحالفات مع المهنيين في مجال الصحة 
وصانعي السياسات والباحثين األكاديميين 

والصناعة.

يعد التحالف العالمي لمرضى 
سرطان المثانة بمنزلة 

الصوت العالمي لألشخاص 
المصابين بسرطان المثانة.

مهمتنا

يجب أال يُعّد سرطان 
المثانة "سرطانًا 

منسيًّا".

يقدم شهر التوعية العالمي بسرطان المثانة 
الفرصة الرئيسية لمجتمع مرضى سرطان 
المثانة حول العالم لزيادة تضافر الصوت 

العالمي المدافع عنها. 

اضغط هنا لتزيل  
حقائق عن سرطان المثانة
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انشر هذه الرسائل على حسابات 
وسائل التواصل االجتماعي 

الخاص بك، األمر ال يستغرق 
سوى دقيقة.
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ما مفهوم 
شهر التوعية العالمي بسرطان 

المثانة 2020؟

كيف يمكنك 
المشاركة؟

لمن مجموعة األدوات هذه؟

أثناء شهر التوعية العالمي بسرطان المثانة 2020، سيتحد التحالف 
العالمي لمرضى سرطان المثانة )WBCPC( وأعضاؤنا لتزويد 

مرضى سرطان المثانة ومقدمي الرعاية حول العالم بالدعم 
والمعلومات التي يحتاجون إليها في هذا الوقت من حالة الطوارئ 

الصحية العالمية.

 إلى جميع مرضى #فيروس_كورونا والمتعافين ومقدمي الرعاية والعائالت - 
اعلموا أنه أثناء #شهر_التوعية_بسرطان_المثانة وما بعده - أنكم لستم وحدكم!

BladderCancerAware# كن_على_وعي_بسرطان_المثانة

في ظل #فيروس_كورونا ، يحتاج مرضى السرطان إلى الدعم أكثر من أي 
وقت مضى - مع بدء حملة شهر التوعية بسرطان المثانة، دعنا نتأكد أن محارية 

السرطان ال تتوقف وأننا جميًعا #كن_على_وعي_بسرطان_المثانة.

 إلى جميع مرضى سرطان المثانة - اعلموا أنه أثناء شهر مايو الحالي وما بعده- 
أنكم لستم وحدكم!

BladderCancerAware# )#كن_على_وعي_بسرطان_المثانة(

اشترك في وسائل التواصل االجتماعي 

 تابع التحالف العالمي لمرضى سرطان المثانة عبر 	 
Facebookو LinkedInو ،Twitter

 شارك الرسائل التي قد تجدها في  مجموعة هذه األدوات	 
ع 	   أعد نشر منشورات وسائل التواصل االجتماعي وشجِّ

 #BladderCancerAware المتابعين؛ ليكونوا
#علىوعيبسرطانالمثانة 	 
 قم بتحديث  صورة غالف ملف التعريف الشخصي 	 

الخاص بك.

لقد اضطلعنا بإنشاء هذا الدليل لتقديم 
المساعدة إلى منظمات المرضى األعضاء 

وشركائنا واألطراف المعنية في جميع أركان 
العالم للمشاركة في حملة شهر التوعية 
العالمي بسرطان المثانة ودعم رسائلنا 

ومشاركتها. 

تحتوي مجموعة األدوات على رسائل الحملة 
الرئيسية وقصص المرضى ومواد وسائل 
التواصل االجتماعي لمساعدة الجميع على 
أداء دورهم في دعم الحملة ورفع الوعي 

بمستويات مختلفة والتأكد من وصول 
المعلومات لمن هم في أمس الحاجة إليها. 

إن العديد من المواد في مجموعة األدوات 
هذه متاحة باللغة الفرنسية واإلسبانية و 

اإلنجليزية. يمكنك الحصول عليها من على 
الموقع اإللكتروني للتحالف العالمي لمرضى 

سرطان المثانة.

يحتاج مرضى سرطان المثانة 
إلى دعم ورعاية أثناء سعينا 
جميًعا ألداء دورنا في القضاء 
على فيروس كورونا المستجد 

.19

ادعم أنشطة أعضاء التحالف 
العالمي لمرضى سرطان المثانة 

في بلدك وانضم إليها قدر 
المستطاع 

اضغط هنا لتزيل مجموعة األدوات

اضغط هنا الصورة لتنزيلها

اضغط هنا  الصورة لتنزيلها

You are not alone.  
We are here to support 
you in your fight! 
#BladderCancerAware

 
 

World Bladder Cancer 
Awareness Month

Bladder cancer is the 10th 
most common cancer 
globally – it can affect 
anyone, at any age! 
#BladderCancerAware

 
 

World Bladder Cancer 
Awareness Month

SpainWorld Bladder Cancer 
Awareness Month

Get InvolvedGet Involved
Incidence

16,508

Mortality

5,859

Prevalence

95,138

“In 2020, we need to advocate 
for our bladder cancer 

community more than ever. 
That’s why throughout these 

uncertain times we will
be collaborating regularly with 

health care professionals to give 
Australians the most up to date 
information on Covid-19, in the 

context of their varied diagnoses 
and treatment regime.”

Incidence

3,168

Mortality

1,209

Prevalence

19,957

AustraliaWorld Bladder Cancer 
Awareness Month

https://www.facebook.com/World-Bladder-Cancer-Patient-Coalition-109935417353030
https://www.linkedin.com/company/worldbladdercan/
https://twitter.com/worldbladdercan
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http://worldbladdercancer.org/bladder-cancer-awareness-month/
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https://mailchi.mp/dc0a01a3e7f3/worldbladdercan-515242
https://mailchi.mp/dc0a01a3e7f3/worldbladdercan-515242
https://mailchi.mp/dc0a01a3e7f3/worldbladdercan-515242
http://worldbladdercancer.org/bladder-cancer-awareness-month/
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https://twitter.com/intent/tweet/?text=📢%20To%20all%23BladderCancer%20patients,%20survivors,%20caregivers%20and%20families%20–%20know%20that%20during%20this%20%23BladderCancerAwarenessMonth%20and%20beyond%20–%20you’re%20not%20alone!%20🙏%20%23BladderCancerAware
https://www.linkedin.com
https://www.facebook.com
http://worldbladdercancer.org/wp-content/uploads/2020/05/WBCAM-2020-Campaign-Visual-4-AR.png
http://worldbladdercancer.org/wp-content/uploads/2020/05/WBCAM-2020-Campaign-Visual-2-AR.png
http://worldbladdercancer.org/wp-content/uploads/2020/05/WBCAM2020-Social-Media-Headers-AR.zip
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الرسائل الرئيسية    
شهر التوعية العالمي بسرطان 

المثانة 2020

قصص شخصية    

لقد أنشأنا الرسائل الرئيسية بهدف شامل - متمثل في 
زيادة الوعي داخل المجتمع الدولي بسرطان المثانة وتأكيد 

أن مرضى سرطان المثانة يحصلون على الدعم الالزم 
والرعاية والمعلومات في ظل هذه الظروف الصحية 

العالمية الطارئة.

تُشكِّل الرسائل الرئيسية األساس للعديد من مواد الحملة وأدوات التواصل. 
لقد خضعت للتعديل الطفيف؛ لتناسب جميع الجماهير: المرضى وعموم 
الناس وصانعي السياسات ومنظمات السرطان. يمكن استخدام الرسائل 

الواردة لتخصص اتصاالتك وحمالت التأييد.

عامة الناس
في ظل االنتشار المتزايد لفيروس 
كورونا المستجد 19، تدابير وقائية 
مثل: التباعد االجتماعي ومراعاة 

قواعد النظافة الصحية - غسل اليدين 
جيًدا  وباستمرار والسعال في المرفق 
- تمثل أموًرا ضروريةً إلنقاذ أرواح 
األشخاص المصابين بسرطان المثانة.

المرضى
سيتوحد التحالف العالمي لمرضى 

 )WBCPC( سرطان المثانة
وأعضاؤه حول العالم لتزويد 

المرضى ومقدمي الرعاية بالدعم 
والمعلومات التي يحتاجون إليها في 
ظل حالة الطوارئ لفيروس كورونا 
المستجد 19 والحفاظ على األرواح 
حول العالم لمجتمع مرضى سرطان 

المثانة. 

المنظمات
يجب أن تتضافر مجهودات 

المنظمات المعنية بالسرطان للتأكد 
من أن مكافحة السرطان تظل 
في قمة األولويات العالمية وأن 

مرضى السرطان يخضعون للحماية 
ويحصلون على الدعم والمعلومات 

والرعاية التي يحتاجون إليها.

صانعو السياسات
قد يكون األشخاص المصابون 
بمرض سرطان المثانة ُعرضةً 
لمضاعفات خطيرة إذا أصيبوا 

بعدوى فيروس كورونا المستجد 
19. يجب أن نتأكد أنهم حصلوا 
على المعلومات والرعاية التي 
يحتاجون إليها ويحصلون على 

الفرصة لمناقشة الخيارات المتاحة 
لهم.

شارك بصوتك على وسائل التواصل 
االجتماعي باستخدام بطاقات التحالف 

العالمي لمرضى سرطان المثانة.
#BladderCancerAware

 )#كن_على_وعي_بسرطان_المثانة( 

 تواصل معنا إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة: 
info@worldbladdercancer.org
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World Bladder Cancer 
Awareness Month

During 2011, my urine started looking funny from time to time. I was 
busy. I wasn’t in any pain. I just carried on. Then, months later,  standing 
at a urinal, I peed red blood.  As it turned out, I had a serious bladder 
cancer that required removal of my bladder, for me to have the best 
chance of survival.   

Please tell everyone you know, after 50, ask for a urine test with your 
annual medical checkup.  If you see a change in your urine or blood, see 
your GP and ask for a referral to see a urologist. Don’t chance a “wait 
and see” approach.  Early diagnosis can save your bladder!

Tony,
Bladder Cancer Survivor, Australia 

 
 

التوعية أمر ضروري! عند تشخيص إصابتي بالمرض ألول 
مرة في 2012، كنت جاهاًل تماًما بمرض سرطان المثانة. بعد 
إجراء جراحة استئصال الورم، أدركت أنني بحاجة إلى المزيد 

من التوجيه لرحلتي غير المخطط لها التي أنا بصددها.

إنَّه يغيرك - ويغير كل شيء - بدًءا من أنماط النوم 
حتى الخطط المستقبلية باإلضافة إلى النظام الغذائي 

واألولويات األخرى في الحياة. أثناء الليل عندما 
كنت أالحظ زوجي يستيقظ أكثر من مرة ليقضي 

حاجته كنت أتساءل إذا كان هذا يعني أن السرطان قد 
عاوده وكنت ال أستطيع العودة ألنام.

إذا رأيت تغيًرا في بولك أو دًما، فاستشر 
ا واطلب منه أن يحيلك إلى  طبيبًا ّمً

اختصاصي مسالك بولية. ال تخاطر وتنتهج 
نهج انتظر وأترقب". التشخيص المبكر قد 

ينقذ مثانتك!

عندما ُشخصت حالة زوجي في 2011، لم 
يكن حينها ثمَّ وجود ألي مجموعات للدفاع 
عن سرطان المثانة في أستراليا. وإنَّه ألمر 

رائع حقًا أن توجد اآلن مجموعات ليست في 
أستراليا فحسب بل في العالم بأسره والتي من 
شأنها أن تزود المرضى والعائالت باألدوات 

التعليمية التي هي في أمس الحاجة إليها 
والمصادر والدعم النفسي واالجتماعي.

كين،
متعافى من مرض 

سرطان المثانة، كندا

لوري،
زوجة مريض بسرطان 

المثانة، فرنسا

طوني،
متعافى من مرض 

سرطان المثانة، أستراليا 

فيرا،
زوجة مريض بسرطان 

المثانة، أستراليا

اضغط  فوق الصورة لتنزيلها

http://worldbladdercancer.org/wp-content/uploads/2020/05/WBCAM2020_Quote_template-AR.pptx
http://worldbladdercancer.org/wp-content/uploads/2020/05/WBCAM2020_Quote_template-AR.pptx
http://worldbladdercancer.org/wp-content/uploads/2020/05/WBCAM2020_Quote_template-AR.pptx
http://worldbladdercancer.org/wp-content/uploads/2020/05/WBCAM2020_Quote_template-AR.pptx


NEW CASES 

 
549,393

199,922

Worldwide bladder cancer statistics

10th

13th
DEATHS

More than 
60% of cases 
and 50% of all 
deaths occur 
in poorer 
countries2

The latest 
figures show

Bladder cancer 
is the most 
common 
cancer globally1

It is the leading 
cancer-related 
cause of death1

diagnosed and 

 in 2018 alone1

1. International Agency for Research on Cancer (IARC). 2018. Bladder. Online  
2. Antoni S, Ferlay J, Soerjomataram I, et al. 2017. Bladder Cancer Incidence and Mortality: A Global Overview and Recent Trends. European Urology 71(1): 96-108  

Blood in urine1

Incontinence2 Tiredness2 Weight loss2

Main symptoms of bladder cancer

Frequent urination
or pain when urinating1,2

Abdominal, lower 
back & pelvic pain1,2

Repeated urinary 
tract infections2

1. Mayo Clinic. 2019. Bladder cancer. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bladder-cancer/symptoms-causes/syc-20356104  
2. Fight Bladder Cancer. 2020. Symptoms. 

Bladder cancer
incidence and mortality

Asia  

198,753

 

84,669

Europe

 

197,105
  

64,966

N. America

 91,689 20,227

Latin America
 & Caribbean 

 
  

29,098   11,772

Africa
28,954 16,464

Oceania

  

3,794 1,824

World549,393 199,922
DEATHS IN 20181NEW CASES IN 20181

1. International Agency for Research on Cancer (IARC). 2018. Bladder. Online  
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مواد الحملة         

اشترك في وسائل التواصل االجتماعي

على موقع التحالف العالمي لمرضى سرطان المثانة يمكن العثور 
على خريطة رقمية تبرز أنشطة أعضائنا وشركائنا عبر العالم إلى 
جانب بعض الحقائق الرئيسية عن سرطان المثانة في هذه الدول. 

لمعرفة المزيد عن الدول المذكورة في الخريطة، يمكنك الضغط على 
الفقاعات القليلة على كل دولة لرؤية لوحات المعلومات التي تبرز 
الحقائق الرئيسية والمعلومات بشأن سرطان المثانة لكل عضو أو 

منظمة شريكة في هذه الدول.

يمكن تنزيل لوحة معلومات لكل دولة بوصفها بطاقة وسيلة تواصل 
اجتماعي. كما يمكنك أيًضا إضافة رسالتك على البطاقة ومشاركتها 

مع جمهورك.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة لتخصيص رسالتك أو الملفات مصدر، 
 يرجى التواصل معنا على البريد اإللكتروني:

info@worldbladdercancer.org

كيف تستخدم الرسم البياني للمعلومات؟

أنشأ التحالف العالمي لمرضى سرطان المثانة رسًما بيانيًا 
للمعلومات يحتوي على الحقائق الرئيسية عن سرطان المثانة 

لرفع مستوى الوعي بشأن المرض.

يمكنك استخدام الرسم البياني للمعلومات لدعم جهودك التثقيفية 
وتأييد المرضى وعموم الناس وصانعي السياسات ومنظمات 

السرطان باإلضافة إلى تعزيز رسائلك وتجسيدها. 

قبل مشاركة مواد الرسم البياني للمعلومات اليوم، ندعوكم إلى 
األخذ في االعتبار مدى توفر التشخيصات والعالج والرعاية في 

بلدك في ظل الظرف الطارئ الصحي الراهن. يمكن استخدام هذه 
المصادر المفيدة في رفع الوعي في المستقبل عند ضمان وصول 

هذه الخدمات إلى مصابي سرطان المثانة بشكل أفضل.

كيف تستخدم محتوى التواصل االجتماعي؟

أنشأ التحالف العالمي لمرضى سرطان المثانة حزمة وسائل 
التواصل االجتماعي التي تحتوي على منشورات لك بغية إعادة 

استخدامها على منصات التواصل االجتماعي. استخدم هذا 
إلى جانب بطاقات الدول الخاصة بالتحالف العالمي لمرضى 

السرطان والرسوم البيانية للمعلومات لتعزيز الوعي على 
اإلنترنت. 

تحتوي على مواد تواصل اجتماعي قابلة للتعديل. كما أنَّه من 
بالغ الترحيب قيامكم بإضافة محتوى للتحدث عن األنشطة التي 

تضطلعون بها أو منظمتكم لرفع الوعي!

اضغط هنا لتنزيل لوحات المعلومات الخاصة بالدول

اضغط هنا لتنزيل حقائق عن سرطان المثانة

اضغط هنا لتنزيل حزمة وسائل 
التواصل االجتماعي

يرجى تذكر أن تضع علمة التحالف العالمي لمرضى سرطان المثانة 
WorldBladderCan@ وتستخدم الهاشتاجات ذات الصلة: 

BladderCancerAware# )#كن على وعي بسرطان المثانة( و
BladderCancerAwarenessMonth# )#شهر التوعية 

بسرطان المثانة( 

يرجى التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني 
 التالي إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة: 
info@worldbladdercancer.org

Bladder cancer is the 10th 
most common cancer 
globally – it can affect 
anyone, at any age! 
#BladderCancerAware

 
 

World Bladder Cancer 
Awareness Month

World Bladder Cancer 
Awareness Month
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جهات االتصال 

 البريد اإللكتروني: 
info@worldbladdercancer.org

 تواصل معنا عبر: 
Twitter, LinkedIn, Facebook

 الموقع اإللكتروني: 
 worldbladdercancer.org

http://worldbladdercancer.org/wp-content/uploads/2020/05/Bladder-Cancer-Facts-BCAM-AR.zip
http://worldbladdercancer.org/wp-content/uploads/2020/05/Bladder-Cancer-Facts-BCAM-AR.zip
http://worldbladdercancer.org/wp-content/uploads/2020/05/Bladder-Cancer-Facts-BCAM-AR.zip
http://worldbladdercancer.org/wp-content/uploads/2020/05/WBCAM-2020-Country-Dashboard-Pack-AR.zip
http://worldbladdercancer.org/wp-content/uploads/2020/05/Bladder-Cancer-Facts-BCAM-AR.zip
http://worldbladdercancer.org/wp-content/uploads/2020/05/WBCAM-2020-Social-Media-Pack-AR.zip
http://worldbladdercancer.org/wp-content/uploads/2020/05/WBCAM-2020-Country-Dashboard-Pack-AR.zip
http://worldbladdercancer.org/wp-content/uploads/2020/05/Bladder-Cancer-Facts-BCAM-AR.zip
http://worldbladdercancer.org/wp-content/uploads/2020/05/WBCAM-2020-Social-Media-Pack-AR.zip
https://twitter.com/worldbladdercan
https://www.linkedin.com/company/worldbladdercan/
https://www.facebook.com/World-Bladder-Cancer-Patient-Coalition-109935417353030%20
http://worldbladdercancer.org/


يشعر التحالف العالمي لمرضى سرطان المثانة 
بالشكر لدعم شركائنا والرعاة لحملة شهر التوعية 

العالمي بسرطان المثانة.

الشركاء الرئيسيون
استيالس فارما | سياتل جينيتكيس

فيرنج

الرعاة
إف. هوفمان-ال روش 

إبسن
يانسين لألدوية

ميرك جروب Merck KGaA | فايزر
ميرك آند كو

 
يظل محتوى هذه النشرة مسؤولية حصرية للتحالف 

العالمي لمرضى سرطان المثانة. 

 
 

يمكنكم التواصل معنا من هنا: 
 Twitter: @WorldBladderCan

 worldbladdercancer.org :الموقع اإللكتروني
 info@worldbladdercancer.org :البريد اإللكتروني

التحالف العالمي لمرضى سرطان المثانة 
 Brussels Belgium 1000 40-38 Square de Meeûs

رقم التسجيل: 0720.618.047 


