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 تمهيد 
بقلم: لوري سيرفيس

 مجلس إدارة التحالف العالمي لمرضى سرطان المثانة؛ 
ومندوب تحالف المرضى لدى كانسر فيسي فرنسا – لي زوروس

 بالنيابة عن التحالف العالمي لمرضى سرطان المثانة، 
يُسعدني أن أشارككم دليل البدء هذا الذي تم إعداده بالتعاون مع أعضائنا. 

تؤدي مجموعات سرطان المثانة، الصغيرة منها والكبيرة، في جميع أنحاء العالم دوًرا مهًما في تحسين وضع المرضى 
وأسرهم. وتتمثل رؤيتنا في إنشاء مجموعٍة لمرضى سرطان المثانة في كل بلد. وال يزال يتعيّن علينا أن نقطع مسافة 

طويلة في هذا المسعى، لكننا بدأنا في اتخاذ خطوات ملموسة في االتجاه الصحيح.

هناك العديد من األمور التي يجب مراعاتها عند إنشاء مجموعٍة لمرضى سرطان المثانة، وقد يكون من الصعب تحديد 
البداية. لذلك، بادرنا بإعداد هذا الدليل لكل من يطمح في إنشاء مجموعٍة لمرضى سرطان المثانة في بلده. وقد أخذنا 
في االعتبار تجاربنا الخاصة في إنشاء مجموعات سرطان المثانة، وحرصنا على جمع ما لدينا من معرفة ونصائح 

وتوجيهات في هذا الدليل.

نأمل أن يُتيح لنا هذا الدليل:

تعزيز إنشاء مجموعات مرضى سرطان المثانة في مختلف البلدان  
توفير موارد ُمعدة مسبقًا ومشاركة أمثلة أفضل الممارسات المتعلقة بالبدء  

توجيه مجموعات مرضى سرطان المثانة ودعمها وتعزيز وحدتها  
تنمية المجتمع العالمي لمجموعات مرضى سرطان المثانة  

نأمل بصدٍق أن تتمكن من العثور في هذا الدليل على معلومات مفيدة وعملية ترشدك في رحلتك نحو إنشاء أو تطوير 
مجموعٍة لمرضى سرطان المثانة في بلدك. شكًرا لك على مساعدتنا في التغلب على سرطان المثانة.

مع خالص التحيات،

لوري سيرفيس
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قصتنا
تم تأسيس التحالف العالمي لمرضى سرطان المثانة 

)التحالف( في يناير 2019 على يد مجموعة من داعمي 
المرضى المتخصصين من ثالث مؤسسات وطنية كبرى 
لسرطان المثانة وجدت الحاجة إلى إنشاء تحالف عالمي 

لسرطان المثانة. 

يمثل هذا التحالف أول مؤسسة توفر لألشخاص المصابين 
بسرطان المثانة قوةً تربط بين مرضى سرطان المثانة 

ومجموعاته ومؤسساته في جميع أنحاء العالم.

يضم التحالف حاليًا عشر مجموعات للمرضى من ثالث 
قارات، حيث يعمل على توحيد رؤية مجموعات مرضى 

سرطان المثانة وأهدافها لضمان الوصول إلى أفضل النتائج 
الممكنة للمرضى حول العالم.

 في النهاية، 
تتمثل مهمتنا في:

تعزيز إنشاء مجتمع دولي 
للمصابين بسرطان المثانة

دعم الحصول على أفضل 
المعلومات والدعم والرعاية 
الممكنة المرتبطة بسرطان 

المثانة

بناء تحالفات مع األخصائيين 
في مجال الصحة وواضعي 

السياسات والباحثين واألوساط 
األكاديمية والصناعة
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“نأمل أن يساعد هذا 
الدليل مشروع إنشاء 

مجموعات مرضى 
سرطان المثانة، 

من خالل تزويدها 
بالمعلومات التي كنا نتمنى أن تكون لدينا 
عند إنشاء مجموعاتنا الوطنية. باإلضافة 
إلى ذلك، سيكون أفراد وموارد التحالف 

العالمي لمرضى سرطان المثانة متواجدين 
لتقديم المساعدة والتوجيه حسب الحاجة.”

كين باجشو، الرئيس المؤّسس للتحالف العالمي لمرضى سرطان 
المثانة؛ عضو مجلس إدارة مؤسسة سرطان المثانة في كندا

http://worldbladdercancer.org


حقائق عن سرطان المثانة

العاشر

الثالث 
عشر

األعراض الرئيسية

549,393

كثرة التبول أو الشعور ظهور دم في البول3
بألم عند التبول3 4

ألم في البطن وأسفل 
الظهر والحوض3 4

أمراض المسالك 
البولية المتكررة4

 التدخين 
وتعاطي منتجات 

التبغ األخرى3

األسباب الرئيسية

 المراجع: 
1. الوكالة الدولية ألبحاث السرطان )IARC(. 2018. المثانة. عبر اإلنترنت 

2. أنطوني إس، فيرالي جيه، سورجوماتارام آي، وآخرون. 2017. حاالت 
اإلصابة بسرطان المثانة والوفيات المرتبطة به: نظرة عامة شاملة واالتجاهات 

الحديثة. المسالك البولية في أوروبا 96-108 :)1(71 
 3. مايو كلينيك. 2019. سرطان المثانة. متاح من خالل: 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/
 bladder-cancer/symptoms-causes/syc-20356104

4. مكافحة سرطان المثانة. 2020. األعراض. 

تعرض آخر اإلحصاءات
حاالت 
جديدة

199,922

 التعرض 
للمواد الكيميائية، 
خاصة في العمل3

التعرض لإلشعاعات 
في الماضي3

التهاب المثانة 
المزمن3

األمراض الطفيلية3

 آسيا
 198,753 

84,669

 أوروبا 
 197,105 

64,966

 أمريكا الشمالية
 91,689 
20,227

 أمريكا الالتينية 
 ومنطقة البحر الكاريبي 

 29,098 
11,772

 إفريقيا
 28,954 
16,464

 أوقيانوسيا 
 3,794 
1,824

العالم 549,393 199,922

الوفيات في عام 12018 الحاالت الجديدة في عام 12018

فقدان الوزن4اإلرهاق4سلس البول4

ال تتضح دائًما أسباب 
اإلصابة بسرطان المثانة، 

ويمكن تشخيص بعض 
المصابين بدون أن تظهر 

عليهم أيٍ من األسباب 
المذكورة. 

إنه السبب 
الرئيسي 
للوفيات 

المرتبطة 
بالسرطان1

 ُمشخصة وعدد 
حالة وفاة 

في عام 
2018 وحده1

تقع أكثر من 60% من الحاالت 
و50% من إجمالي الوفيات في 

الدول األقل تقدًما2

على مستوى العالم 

سرطان المثانة هو مرض السرطان 

األكثر شيوًعا1

https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/30-Bladder-fact-sheet.pdf
https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/30-Bladder-fact-sheet.pdf
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bladder-cancer/symptoms-causes/syc-20356104
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bladder-cancer/symptoms-causes/syc-20356104
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bladder-cancer/symptoms-causes/syc-20356104
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bladder-cancer/symptoms-causes/syc-20356104
https://fightbladdercancer.co.uk/learn/symptoms
https://fightbladdercancer.co.uk/learn/symptoms


 أهمية المجموعات الوطنية 
لمرضى سرطان المثانة

تؤدي مجموعات المرضى دوًرا فريًدا ومهًما في مكافحة سرطان المثانة. وهناك العديد من الطرق المختلفة التي من خاللها يمكن 
لمجموعات المرضى إحداث تأثير إيجابي.

المساهمة في الوقاية 
من المرض )التدخين 

والتعرض المهني للسموم 
وما إلى ذلك(

رفع مستوى الوعي 
بسرطان المثانة وأسبابه 

وعالجه

تقديم الدعم أو الخدمات 
من خالل توفير المعلومات 
والتوجيه وتسهيل االتصال 
بمرضى سرطان المثانة 
اآلخرين والمتعافين منه

 دعم الحصول على 
أفضل المعلومات والدعم 

والرعاية الممكنة المرتبطة 
بسرطان المثانة

4worldbladdercancer.org

http://worldbladdercancer.org


قد يشمل دورك واحًدا أو بعًضا من المهام المذكورة أعاله أو جميعها - من الواجب تحديد الدور أو األدوار التي يمكنها تقديم أفضل دعم 
لمرضى سرطان المثانة في بلدك.

 في الصفحات التالية، قمنا بجمع دراسات حالة ُملِهمة من المنظمات األعضاء لدينا لعرض العمل الذي قامت به 
المنظمات في جميع أنحاء العالم. ونأمل أن يساعد ذلك في طرح األفكار حول نوع األنشطة التي يمكنك تنظيمها.

 تطوير وتمويل 
األبحاث المتعلقة 
بعالج ورعاية 

مرضى سرطان 
المثانة

بناء تحالفات استراتيجية 
مع الحكومات وواضعي 

السياسات وأخصائيي الرعاية 
الصحية واألوساط األكاديمية 

والباحثين والصناعة

المشاركة في المناقشات 
الوطنية لتقييم التكنولوجيا 

الصحية وضمان تضمين منظور 
المريض في القرارات المتعلقة 

بسداد تكاليف التشخيص والعالج 
والرعاية

تقديم الدعم للهيئات 
الوطنية فيما يتعلق 

بتغييرات السياسة التي 
تخدم المرضى وأسرهم
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دراسة الحالة 1: 
إنشاء “دليل المريض” لمساعدة األفراد األستراليين في 

الحصول على معلومات موثوقة حول سرطان المثانة
BuladderCancer.org.au بقلم توني مور، المؤسس المشارك والمدير لمؤسسة

عندما تم تشخيص إصابتي بسرطان المثانة في أواخر عام ٢٠١١، استلمت 
كتيّبًا يحتوي على معلوماٍت حول ما يجب أن أعرفه عن هذا المرض. وقد كان جيًدا، لكنه كان يحتوي على 

معلومات أساسية فقط، ولذلك بدأت في تصفح اإلنترنت للحصول على مزيد من المعلومات. ووجدت بعض الموارد 
الرائعة المتاحة مجانًا عبر اإلنترنت في دول أخرى مثل المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وكندا؛ ومع 

ذلك، كانت الموارد األسترالية شبه معدومة. وكانت أهم الجوانب المفقودة تكمن في المعلومات واإلحصائيات 
المتعلقة بنسب التعافي وسلس البول وضعف االنتصاب - وهو حقيقة واقعية بالنسبة لألشخاص الذين خضعوا 

لجراحة سرطان المثانة.

بعد خضوعي للجراحة والتعافي من المرض، شرعُت في جمع البيانات من 
المرضى األستراليين. وأجريت استبيانًا لفهم النتائج التي مر بها المرضى 

وأنشأت موقع إلكتروني لعرض النتائج لعموم الناس.

بمجرد أن أكملت االستبيان وعرفت المزيد عن النتائج التي يمكن توقّعها 
لمرضى سرطان المثانة األستراليين والمتعافين منه، بدأت العمل على 

كتيّب معلومات يُسّمى “دليل المريض” بالتعاون مع فريقي الطبي. وقمنا 
بتضمين الدليل معلوماٍت حول ما يمكن أن يتوقعه الناس من حيث العالجات 
واإلجراءات الرئيسية، باإلضافة إلى نصائح لألسر واألحباء حول كيفية دعم 
مرضى سرطان المثانة والتغلب على المرض، ونتائج االستبيان الذي أجريناه.

خالل هذه العملية، عرفت مدى احتياج الناس إلى 
معلومات أكثر تفصياًل عن المرض في أستراليا. 
كانت المعلومات الحالية غير كافية فضالً عن أن 
المرضى في جميع أنحاء أستراليا كانوا يفتقرون 

إلى الحصول على المعلومات التي يريدونها 
ويحتاجون إليها لمكافحة المرض والتعافي منه.

لقد أطلقنا اإلصدار الرابع من دليل المريض في 
عام ٢٠٢٠. وزعنا أكثر من 5,٠٠٠ نسخة وحققنا 

أكثر من 5,٠٠٠ عملية تنزيل منذ إطالق الدليل 
منذ ست سنوات. وقد أصبح الدليل مورًدا حيويًا 
للمرضى وأسرهم واألطباء وأخصائيي المسالك 

البولية والتمريض في جميع أنحاء أستراليا.

يمكنك تنزيل نسخة من دليل المريض من هنا.

6worldbladdercancer.org

“وزعنا أكثر من 5,000 نسخة 
وحققنا أكثر من 5,000 تنزيل منذ 
إطالق الدليل قبل ست سنوات. وقد 
أصبح الدليل مورًدا حيويًا للمرضى 

وأسرهم واألطباء وأخصائيي 
المسالك البولية والتمريض في 

جميع أنحاء أستراليا.”

14

After urine tests and blood tests, and maybe ultrasounds or scans,  
the patient’s medical team will have a view of the severity of the problem, 
and how best to treat it.  

4. TREATMENT OPTIONS

15

4.1 Cystoscopy & TURBT

In many cases the next step after diagnosis is to have a cystoscopy.  
This is done under general anaesthetic. A tube is passed up the urethra  
into the bladder.  

A cystoscopy might be done just to get more information about the cancer, 
to take a sample of the tumour for pathology tests, or it may be done to 
remove the cancer from the bladder lining at the same time. This operation 
to remove the cancer is called Trans Urethral Removal of Bladder Tumour 
(TURBT).

Most people with bladder cancer have this TURBT procedure to remove the 
cancer from the bladder lining. If the doctor completely removes the cancer 
during the TURBT operation, further treatment may not be required. 

After the TURBT procedure, the cancer specimen goes to the lab to find out 
how severe and aggressive the cancer is. This information tells the doctor 
what further treatment might be required. 

In many instances a “second look” TURBT is done a few weeks later to 
ensure that:

• all of the tumour was removed the first time around.

• to make sure no new tumours have developed.

• the doctors really understand the depth of invasion of the tumour into the 
bladder wall so that appropriate treatment is taken. 

If the TURBT procedure & pathology indicate a high risk bladder cancer,  
another TURBT may be performed within a month or two of the first 
procedure, to check how far the cancer has grown. 

If the cancer is serious, and beyond treatment with TURBT, the next step 
might be to use drugs to kill the cancer cells. 

Bladder Cancer PATIENT 
GUIDEBOOK

8

Get to the Doctor 
if you notice any 
change in your urine!

A urine test is 
quick and easy.
 
Early detection is 
the key to being cured!

https://www.bladdercancer.org.au/bladder-cancer-patient-guidebook/
http://worldbladdercancer.org


دراسة الحالة 2: 
إعداد ملصق لرفع الوعي في فرنسا

 بقلم لوري سيرفيس مجلس إدارة التحالف العالمي لمرضى سرطان المثانة؛ ومندوب تحالف المرضى 
لدى كانسر فيسي فرنسا – لي زوروس 

في مايو ٢٠١9، أعّدت رابطة لي زوروس ملصقًا للتوعية بعالمات وأعراض سرطان 
المثانة، بالنظر إلى نقص الوعي المفاجئ حول سرطان المثانة مقارنةً بأنواع السرطان الشائعة األخرى في فرنسا.

تطّوع األعضاء للمساعدة في إعداد الملصق، وتم تكوين 
مجموعة عمل صغيرة إلدارة إعداد ملصق التوعية 

وصياغة محتواه. وقّدم األعضاء األكبر تعقيباٍت على 
مسودات الملصق، وبمجرد حصولنا على نسخة نهائية، 

قمنا أيًضا بالتحقق من داللة وجدوى المحتوى مع 
أخصائيي المسالك البولية الداعمين لدينا للتأكد من سالمة 

الملصق من الناحية العلمية. 

تعلمنا في رحلتنا بعض األشياء المثيرة التي قد تكون 
مفيدة للمجموعات األخرى. أواًل، اكتشفنا أنه ليس من 

السهل إدارة حقوق الصور، ودفعنا مقابل استخدام العديد من الصور التي أضفناها إلى الملصق )حتى بقع الدم!(، 
ولكن المدفوعات كانت تستند على عدد النسخ المطبوعة واالنطباعات التي كان سيحصل عليها الملصق، وفي تلك 

المرحلة من تطوير الملصق، لم يكن لدينا أي فكرة عن عدد النسخ التي سنطبعها. وقد استغرقت العملية برمتها وقتًا 
طوياًل وكانت أكثر تعقيًدا مما توقعناه. 

ثانيًا، تواصلنا أيًضا مع عدد من البلديات في فرنسا وطلبنا منها عرض 
ملصقنا إما على الموقع اإللكتروني للبلدية ذاتها أو على لوحات 

المعلومات الرقمية الخاصة بالبلدية. وقد سِعدنا بتلقي العديد من الردود 
اإليجابية؛ ومع ذلك، اتضح أن كل بلدية تحتاج إلى تنسيٍق مختلف 

للملصق، وهو ما بدا إعداده في نهاية المطاف من جانب المتطوعين لدينا 
مستهلًكا للوقت بصورة بالغة. كما أننا لم نخّصص أي ميزانية لشراء 

مستلزمات الشحن ورسوم البريد إلرسال النسخ الورقية إلى جميع أنحاء 
البالد، ومن ثم تجاوزت التكاليف في النهاية الموارد المالية المتاحة 

للمشروع بشكل كبير. 

لقد كان إعداد ملصق رفع الوعي تجربة تعلّم رائعة بالنسبة لنا. وفي النهاية، كنا نستشعر الرضا التاّم عن األثر 
البصري الذي أحدثه الملصق، وكانت حملتنا على وسائل التواصل االجتماعي ناجحةً للغاية. وفي المستقبل، سنُعيد 

استخدام هذا الملصق لحملتنا في عام ٢٠٢٠، وسنعرف كيفية إدارة الميزانية في شكل أفضل في المستقبل. فقد 
أدركنا في وقت متأخر أننا كنا ينبغي أن نبدأ مشروعنا في وقت مبكر ونحدد الميزانية واألهداف مقدًما بشكل أفضل.

يمكنك تنزيل نسخة من ملصق التوعية من هنا.

7

“لقد كان إعداد ملصق التوعية 
تجربة تعلّم رائعة بالنسبة لنا. 

وفي النهاية، كنا نستشعر 
الرضا التاّم عن األثر البصري 

الذي أحدثه الملصق، وكانت 
حملتنا على وسائل التواصل 

االجتماعي ناجحةً للغاية.”
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دراسة الحالة 3: 
 تنظيم مسيرة سنوية للتوعية بسرطان المثانة 

في كندا
بقلم كين باجشو، الرئيس المؤّسس للتحالف العالمي لمرضى سرطان المثانة؛ وعضو مجلس إدارة مؤسسة 

سرطان المثانة في كندا

نقوم في مؤسسة سرطان المثانة في كندا بتنظيم مسيرة توعية سنوية على مستوى الدولة حول سرطان المثانة. وتتبنى 
المؤسسات الخيرية المعنيّة بالمرضى مسيرات التوعية على نطاق واسع وتعمل هذه المسيرات على جمع األشخاص 
ذوي الصلة بالمرض المحدد معًا؛ لتشجيع المشاركين في المسيرة على جمع األموال من خالل التبرعات المقدمة من 

األسرة واألصدقاء والزمالء؛ وزيادة مستوى الوعي حول المرض من خالل الدعاية اإلعالمية للمسيرة وتواجد األشخاص 
المشاركين فيها في الشوارع والمتنزهات.

تأسست مؤسسة سرطان المثانة في كندا 
عام ٢٠٠9 وأقامت أول مسيرة لها في مايو 

٢٠١٠ في مدينتي تورنتو وكالجاري. وتمّكنا 
من جذب 6٠ مشارًكا وجمع ٢5,٠٠٠ دوالر 

أمريكي من خالل مساهمات المشاركين واألموال التي جمعوها بدعوة أفراد العائلة واألصدقاء المقربين لدعمهم.

قبل استضافة مسيرتنا األولى، تحركنا سريعًا إلنهاء إجراءات التأسيس كمنظمة غير ربحية في كندا والحصول على 
اعتماد حكومي كمؤسسة خيرية. وقد مّكننا ذلك من تزويد المانحين بإيصاالت ضريبية رسمية )للحصول على الخصومات 

الضريبية( فضالً عن أنه قد يُحدث فارقًا فعليًا بين اتخاذ الشخص قراًرا بالتبرع من عدمه. 

مع مرور السنين، أصبحت مؤسسة سرطان المثانة في كندا معروفةً بشكل أفضل، ومن ثم توّسعت مسيراتنا بصورة 
ملموسة وبحلول عام ٢٠١3، نجحنا في تنفيذ هذه المسيرات في ١4 موقعًا وجمع 4٠٠,٠٠٠ دوالر أمريكي. وتم 
الحصول على معظم األموال من خالل التبرعات عبر اإلنترنت حيث قام المشاركون في المسيرة بإنشاء صفحاٍت 

شخصية لجمع التبرعات )توفرها مؤسسة سرطان المثانة في كندا(. واليوم، أصبح لدينا ٢٠ موقعًا للمسيرات في مدن 
مختلفة عبر كندا، ونجمع كل عام ما يقرب من 6٠٠,٠٠٠ دوالر أمريكي 

لتمويل أنشطتنا.

في السنوات األولى من تنظيم المسيرات، كانت مؤسسة سرطان المثانة في 
كندا تعتمد بشكل كبير على األموال التي يتم جمعها كمصدر رئيسي للدخل. 

ومع نمو المؤسسة ونضجها، توسعت قاعدة التمويل لدينا بشكل كبير من خالل 
الداعمين من الشركات وحمالت جمع التبرعات التي تعتمد على شهر التوعية 

بسرطان المثانة وتبرعات نهاية العام ودعم المانحين والوصايا. ومع ذلك، كانت 
المسيرة، وستظل، تمثل نشاًطا سنويًا مهًما للغاية بالنسبة لنا!

8worldbladdercancer.org

“واليوم، أصبح لدينا 20 موقعًا 
للمسيرات في مدن مختلفة عبر 

كندا، ونجمع كل عام ما يقرب من 
600,000 دوالر أمريكي لتمويل 

أنشطتنا.”

http://worldbladdercancer.org


دراسة الحالة 4: 
إنشاء منتدى دعم عبر اإلنترنت لألشخاص 

المصابين بسرطان المثانة
بقلم ليديا ماكاروف، رئيس التحالف العالمي لمرضى سرطان المثانة؛ الرئيس 

التنفيذي، مؤسسة مكافحة سرطان المثانة في المملكة المتحدة

بدأت مؤسسة مكافحة سرطان المثانة في المملكة المتحدة من قصة كفاح شخصية للغاية. فقد تم تشخيص 
أندرو، أحد المؤسسين لدينا، بسرطان المثانة من المرحلة 4، الدرجة G3، في صيف ٢٠٠9. وقد كان يعاني 
من أعراضه ألكثر من ١8 شهًرا ولكن تم تشخيصه على نحٍو خاطئ بأنه تضخم في البروستاتا. وفي مواجهة 
سوء التشخيص والجراحة الفورية التي غيرت حياته، تواصل أندرو وزوجته “تي” مع زميل ُمصاب بسرطان 

المثانة وشريكته اللََذين خضعا مؤخًرا لنفس العالج.

لقد كان مجرد القدرة على التحدث إلى شخص آخر يفهم بالفعل ما يمر 
به كالهما عاماًل مساعًدا لهما بشكل كبير. كما ساعد أندرو وزوجته 

إمكانية أن يتحدث إليهما ذلك الشخصان الُمعتنيان بشأن ما يمكن توقُّعه 
أثناء إجراء الجراحة وفترة التعافي من المرض. وكانت هذه المقتطفات 

من المعلومات الحقيقية هي التي أحدثت فارقًا في تلك األيام األولى. 
فعلى الرغم من أن سرطان المثانة كان شائعًا للغاية، فقد اندهشا عندما 

اكتشفا أن معظم الناس ال يعلمون شيئًا عنه، ولم تكن هناك مؤسسة 
خيرية متخصصة في سرطان المثانة في المملكة المتحدة بعد.

بمجرد أن بدأ أندرو في التعافي من جراحته، شرع هو وزوجته في تأسيس ما أصبح بعد ذلك مؤسسة مكافحة 
سرطان المثانة في المملكة المتحدة.

أوالً، أنشأنا صفحة على موقع Facebook تُسمى Fight Bladder Cancer “مكافحة سرطان المثانة”. 
وبعد ذلك، في ٢ يونيو ٢٠١٠، استخدمنا هذه الصفحة إلنشاء 

 Fight Bladder Cancer: مجموعة خاصة تسمى
Support “مكافحة سرطان المثانة: الدعم”. نمت المجموعة 

ببطء من 4٠ عضو إلى 4٠٠ عضو حتى وصلت إلى ما 
يقرب من 5,٠٠٠ عضو. وأصبح لدينا اآلن فريق مكون 

من ١٠ مشرفين من جميع أنحاء العالم يراقبون الصفحات 
ويقدمون الدعم لكل من يقومون بالنشر. 

إنها مورٌد رائع ألي شخص مصاب بسرطان 
المثانة، حيث يمكنه نشر التجارب التي مروا بها 

والِمحن التي ألمت بهم، والحصول على الدعم 
الفوري من اآلخرين الذين مروا بتجارب مماثلة 

في جميع أنحاء العالم.
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“نمت المجموعة تدريجيًا من 40 إلى 
400 عضو حتى وصلت إلى ما يقرب من 

5000 عضو. وأصبح لدينا اآلن فريق 
مكون من 10 مشرفين من جميع أنحاء 
العالم يراقبون الصفحات ويقدمون الدعم 

لكل من يقومون بالنشر.” 

Reg. Charity 
1157763

Reg. Charity 
1157763

FIGHT BLADDER CANCER  

+44 (0)1844 351621 info@fightbladdercancer.co.uk www.fightbladdercancer.co.uk

FIGHT BLADDER CANCER  

+44 (0)1844 351621 info@fightbladdercancer.co.uk www.fightbladdercancer.co.uk

Wee Are Family!

How to get involved this May, for …
BLADDER CANCER AWARENESS MONTH

Fight Bladder Cancer 
has made such a 
difference to me. 
With their incredible 
support, I’ve had many 
questions answered, shared 
my worries and made friends 
for life. Through it all, I’ve had 
the Wee Family behind me. 

Despite the Coronavirus, this 
May I’m determined to make 
the most of Bladder Cancer 
Awareness Month. Now, more 
than I ever, I will be keeping 
in touch with other patients, 
wearing orange, taking up the 
31-day challenge and sharing 
messages on social media 
whenever I can.

Paul Michaels

May is Bladder Cancer  
Awareness Month –  
a global campaign aimed at focusing attention  
on bladder cancer.

With Coronavirus taking centre stage in our lives, 
Fight Bladder Cancer is taking the decision to keep 
running the UK’s Bladder Cancer Awareness month 
during May. It will be a very different month of activity 
– mostly indoors and “virtual” but given the number 
of postponed treatments; and the volume of patient 
emails and calls to our support team – we recognise 
that these are deeply worrying times. 

We feel that now – more than ever – it is important 
that this year’s Awareness Month offers a sense of 
community, appreciation and love. We hope you 
will be able to join with us in solidarity during May 
– perhaps signing up to our 31 days of May Activity 
Calendar – and working with us to show our 
community that we remain here to support them.  

Let’s stick  
together for  

Bladder Cancer  
Awareness  

Month!

Instead of  
coffee mornings 
& bake sales, this 
year is a special  

‘at home’  
edition. 

31 DAYS of  
Bladder Cancer Awareness!

Our first ever Awareness Month Calendar…

Update 
your 
profile pic 
with our 
frame

Share  
our poster  
and let  
people know 
they’re not 
alone

Shout  
out for 
nurses 
today 
#ECND2020

Share your 
bladder 
cancer  
story  
with us

Shout  
out for 
International 
Nurses & 
Midwives 
Day

Donate  
the cost  
of your  
coffee or 
your train 
fare

Can you 
set-up a 
monthly  
gift to FBC? 

Pit your 
wits with 
the Wee 
Quiz at  
7pm

Make 
something 
orange

Read  
our Fight 
magazine

Say thank 
you to the 
NHS

Join  
Amazon 
Smile  
& raise 
money  
for FBC

Like and 
share & 
let people 
know we’re 
there for 
them

Your  
opinion 
counts – 
complete 
our survey

Donate 
to FBC 
today

Snap the 
sunset

Be  
there for  
someone

Learn  
to juggle  
– with  
oranges!

Set up a 
Facebook 
fundraiser

Talk to  
your work 
colleagues

Plant seeds  
for orange 
flowers  
or veg

Make a  
donation  
by phone. 
Text 5FBC  
to 70085

Go on an 
orange  
coloured  
treasure 
hunt at 
home

Blow  
bubbles 
and  
remember

1

15

22

29

14

21

28

13

20

27

12

19

26

11

18

25

2

16

23

30

3

17

24

31

Have a  
look in  
our online 
shop

Wear  
something 
orange

Wear  
an FBC 
wristband

Come and 
join us  
online  
at 7pm  
tonight!

Follow us 
on Twitter 
and post  
a Tweet

Display  
an orange 
butterfly  
in your  
window

Create  
your own 
fundraising 
challenge
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Perhaps you would like to cut this calendar out and put it on the 
fridge or the kitchen wall to share with the family. We look forward 
to seeing you take part in the coming weeks. 

Good luck and most of all, enjoy yourself and THANK YOU. 

31 ideas related to bladder cancer – for  
sharing, fundraising, creating and doing – 
throughout the month of May.. 
If the activity being suggested isn’t for you, then take a look  
at our website https://fightbladdercancer.co.uk/get-involved/
awareness-month to see a varied list of ideas to pick from.  
Feel free to send us your additional ideas too! 



1. تحديد رؤيتك
حّدد رؤيتك مبكًرا. فهذا سيساعد 

في توجيه كل ما تقوم به، بدًءا 
من المشاريع التي ستعمل على 

تنفيذها، وصوالً إلى الخبرة التي 
ستحتاج إليها في فريق القيادة لديك 

واألشخاص الذين يجب العمل معهم على طول الطريق.

قبل االلتزام برؤية مجموعتك، ابحث في مجموعات مرضى 
سرطان المثانة الموجودة في بلدك ومنطقتك، وحّدد أي 

احتياجات غير ُملباة ال يزال المرضى يفتقرون إليها. قم بعقد 
لقاٍء لطرح األفكار حول طرق تلبية احتياجات المرضى في 

بلدك من خالل رؤيتك، وحاول تجنُّب تكرار العمل القيّم الذي 
نفذته منظمات مرضى سرطان المثانة الحالية.

 << لمزيد من التوجيهات، انظر 
“أهمية المجموعات الوطنية لمرضى سرطان المثانة” 

و“الموارد”.

 

2.  جمع المتطوعين
ستحتاج إلى تكوين فريق صغير 
من الداعمين إلنجاز األمور على 

أرض الواقع. ومن الشائع أن تُدار 
المجموعات الُمنشأة حديثًا باالعتماد 

على المتطوعين في البداية الذين 
عادةً ما يكونون مرضى ومقدمي رعاية للمرضى وغيرهم 

ممن لديهم صلة بسرطان المثانة.

يمكن العثور على المزيد من المتطوعين من خالل طبيبك 
أو المستشفيات أو العيادات أو عبر اإلنترنت أو من خالل 
المؤسسات الخيرية الوطنية المعنية بالسرطان. فعلى سبيل 

المثال، رأينا حاالت قدم فيها أخصائي المسالك البولية اثنين من 
مرضاه الذين أصبحوا بعد ذلك الشركاء المؤسسين لمجموعة 

وطنية حيوية لمرضى سرطان المثانة في كندا.

وعادةً ما يشغل بعض أو جميع المتطوعين المؤسسين 
للمجموعة مناصب مجلس اإلدارة ويقومون بتوجيه القرارات 

االستراتيجية وإصدار التوجيهات للمجموعة. كما أنهم سيؤدون 
المهام التشغيلية ويضطلعون بتنفيذ األنشطة اليومية. 

عندما تصبح مجموعتك أكثر رسوًخا، وتتمكن من الحصول 
على التمويل المستمر، قد ترغب في التفكير في تعيين 

موظفين لتولّي األدوار اإلدارية والتنظيمية األساسية بدالً من 
المتطوعين. وهذا يحدث عادةً في مرحلة متأخرة من التطّور. 

أهم النصائح: 
“من خالل خبرتي، من المفيد للغاية التفكير في عدة 
 أسئلة قبل إنشاء مجموعٍة لمرضى سرطان المثانة. 

 اسأل نفسك: 
ما الحال الذي تريد أن تكون عليه؟ ما هو مجال 

تركيزك الرئيسي )أي المعلومات، أو الدعم، أو نحو 
ذلك(؟ ما هي مهمتك؟ ما هي األنشطة التي ستؤديها؟ 

ما اإلجراءات التي ستحتاج إلى اتخاذها لتحقيق 
أهدافك؟” 

لورا ماجنتا، 
 عضو في التحالف العالمي 
 لمرضى سرطان المثانة؛ 

 مساعد الرئيس،
رابطة بالينورو )إيطاليا(

 خطوات لبناء 
مجموعٍة وطنية لمرضى سرطان المثانة

يقدم هذا القسم نظرةً عامة على الخطوات التي يجب عليك مراعاتها عند إنشاء مجموعٍة لمرضى سرطان المثانة أو عند زيادة 
مجموعة قائمة أو السعي إلى أن تصبح المجموعة وطنية.

10worldbladdercancer.org
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 3.  التواصل مع المتطوعين 
واألعضاء

بمجرد أن يتوافر لديك مجموعة أولية من 
المتطوعين، فّكر في إنشاء منصة عبر اإلنترنت 

لكي يتفاعل األشخاص مع بعضهم البعض، 
على سبيل المثال، على Facebook أو 

WhatsApp أو المنصات المحلية المماثلة إذا لم 
تكن هذه المنصات شائعة أو متاحة في بلدك.

سيسمح لك ذلك بمشاركة المعلومات المهمة، وبناء مجتمع قوي، والحفاظ على مشاركة 
األشخاص في رؤيتك وأنشطتك المستمرة. 

 << لمزيٍد من المعلومات، انظر 
“التواصل”.

4. تنظيم اجتماعك األول
بعد االنتهاء من تحديد رؤيتك بنجاح، وتجميع فريق 

ُمخصص من المتطوعين، وبدء التواصل مع 
مجموعتك، حان الوقت للتخطيط لعقد اجتماعك 

األول ليكون بمثابة منصة لتبادل المعرفة، وطرح 
أفكار جديدة، وتعزيز التعاون.

فكر في استضافة اجتماع شخصي مع المتطوعين 
لديك لمنحهم الفرصة لاللتقاء ببعضهم البعض. 
ويمكنك عقد االجتماع في مقهى محلي أو مكتبة 
أو مركز مجتمعي بحيث ال تضيف المزيد من 

التكاليف عليك. فّكر في أنشطتك السابقة، وخّطط 
للعام القادم، واجمع مشاركات المتطوعين، واطلب 

رأيهم، واحرص على إشراكهم في المناقشات. 
بالنسبة ألولئك الذين ال يمكنهم الحضور شخصيًا، 
فكر في استضافة االجتماع افتراضيًا على خدمة 

 Skype أو Zoom :مجانية لعقد المؤتمرات مثل
.Google Hangouts أو

“فكر في إنشاء 
وإطالق منصة 
عبر اإلنترنت 
لتفاعل األشخاص 
مع بعضهم 
البعض، على 
سبيل المثال، على 
Facebook أو 
”WhatsApp
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https://www.skype.com/en/
https://zoom.us
https://zoom.us
https://hangouts.google.com


 5.  تنمية العضوية وإضفاء 
الطابع الرسمي عليها
في البداية، من المحتمل أن تتكون العضوية من 
سين للقضية وسيساعدون  متطوعين أفراد ُمكرَّ

مجموعتك على أن تصبح أكثر استقراًرا.

بمجرد أن تشعر بأنك على أتّم االستعداد، قد 
ترغب في الوصول إلى المؤسسات األخرى وواضعي السياسات واألوساط 
األكاديمية وغيرهم ممن يهتمون بسرطان المثانة، مما يمّكنك من استكشاف 

فرص التعاون. احرص على استقطاب مجموعة كبيرة من األعضاء 
المختلفين الذين يمكنهم تقديم وجهات نظر فريدة في مناقشاتك. 

مع زيادة قاعدة المتطوعين لديك، قد ترغب في إضفاء الطابع الرسمي على 
هيكل العضوية. فّكر في إنشاء فئات للعضوية تنطوي على مستويات مختلفة 

من خيارات المشاركة والمزايا المرتبطة بها.

ومع ذلك، من المحتمل في مرحلة البدء أن تكون هناك رغبة في تطبيق 
هيكل بسيط للعضوية يضم فئة واحدة فقط من األعضاء. ومن الشائع أيًضا 

أن تفكر المجموعات األكثر رسوًخا في فرض رسوم عضوية وتطبيق 
عملية طلب رسمية لالنضمام.

 << لمزيٍد من األفكار، انظر 
“توحيد الجهود لتعظيم األثر”.

“احرص على جذب 
مجموعة كبيرة من 
األعضاء المختلفين 
الذين يمكنهم إثراء 
مناقشاتك بوجهات 

نظر فريدة.” 
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6. إنشاء مؤسسة اعتبارية
بعد أن أصبحت أكثر رسمية 
وثابتة، قد ترغب في تسجيل 

مؤسستك قانونًا للحصول على 
وضع المؤسسة الخيرية، من أجل 
الحصول على االعتراف الرسمي 

الذي يؤهلك للتعامل مع الهيئات 
الحكومية والكيانات القانونية األخرى. وتختلف هذه العملية 

بحسب بلدك، وننصحك بالتحقق من المتطلبات المحلية، ولكنها 
تشمل عادةً:

التسجيل كجمعية أو مؤسسة غير هادفة للربح أو غير مدمجة   
أو مدمجة، أيًا كان الهيكل الموجود بموجب القانون المحلي في 
بلدك. بالنسبة لمعظم البلدان، يلزم دمج المؤسسة غير الربحية 

للحصول على وضع اإلعفاء الضريبي وقبول التبرعات والتمتع 
بالمسؤولية المحدودة. 

إنشاء لوائح داخلية تنظيمية لتوجيه العمليات التي تقوم   
بها مؤسستك. ويجب أن تحدد هذه اللوائح أدوار الموظفين 

وفريق القيادة، وبيان المهمة، وبروتوكوالت التبرعات، وهيكل 
العضوية، وعملية اتخاذ القرارات، وإجراءات تعديل اللوائح 

الداخلية، وإعداد التقارير المالية

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لدمج مؤسستك غير الربحية قانونًا 
في أن ذلك يساعد على جمع التبرعات. فعادةً ما تكون هناك 
حاجة إلى كيان مدمج قانونًا للسماح بجمع التبرعات الخيرية 

والحصول على تمويل الشركات.

<< لمزيٍد من المعلومات، انظر “الموارد”.

7. تمويل مؤسستك
في كثير من األحيان، يقوم 

المتطوعون بتمويل أنفسهم لتنفيذ 
األنشطة في المراحل المبكرة جًدا 
من التطوير. ومع ذلك، فإن هذا 

النموذج غير مستدام، وهناك العديد 
من الطرق التي يمكنك استكشافها 

لتأمين الحصول على التمويل من مصادر خارجية. حاول 
الجمع بين التمويل من مصادر متعددة. ويمكنك استكشاف أحد 

االحتماالت التالية أو جميعها:
أنشطة جمع التبرعات )على سبيل المثال: الجوالت الترويجية،   

والفعاليات، ومسيرات أو جوالت التوعية( - تسمح منصة 
Facebook )في بعض البلدان( وبعض المنصات األخرى 
عبر اإلنترنت للمؤسسات بجمع التبرعات الخيرية واستضافة 

جهات جمع التبرعات على صفحتها 

التبرعات الخيرية التي قد تنشأ عن أو فيما يتعلق بفعالية معينة   
التمويل أو الِمنح الحكومية  

الِمنح والرعايات المقدمة من الشركات – من جانب شركات   
األدوية أو شركات األجهزة الطبية، أو الشركات التي لديها 

موظفين مصابين بسرطان المثانة

رسوم العضوية  

<< لمزيٍد من المعلومات حول كيفية إنشاء مجموعتك 
وتكوينها، واالنتقال بها إلى المستوى التالي، انظر إلى قسم 

“الموارد” الذي أدرجنا فيه روابط إلى أدلة مفيدة مجانية. 

حتى دون الحصول على تمويل من أحد المصادر المذكورة أعاله، ال يزال بإمكانك تحقيق الكثير من 
اإلنجازات دون أي أموال على اإلطالق. إذ يمكنك، باستخدام جهاز كمبيوتر وتخصيص بعض الوقت، إعداد 

مجموعة على Facebook بنجاح )أو المنصات المماثلة في بلدك(، وجمع معلومات حول مجموعات 
ومرضى سرطان المثانة في دولتك، و/أو استضافة تجمعات غير رسمية في أحد المقاهي. وال تيأس إذا لم 

تتمكن من الحصول على التمويل على الفور.

تلميح مفيد
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توحيد الجهود لتعظيم األثر
حاول توحيد الجهود مع أنواع مختلفة من أصحاب المصلحة على الصعيد المحلي أو الوطني أو العالمي، لتعظيم األثر من خالل 

العمل نحو تحقيق هدٍف مشترٍك. سيساعد توسيع شبكتك على زيادة ظهور عملك وجذب متبرعين وأعضاء جدد متقاربين في 
التفكير، وفيما يلي بعض األفكار حول المجموعات التي يمكنك التواصل معها. 

مؤسسات أخرى لمرضى السرطان
ابحث عن المؤسسات المعنية بالمرضى في دولتك، والتي 

يمكنك التواصل معها بشأن مشروعات أو مبادرات مشتركة 
أو تعرف على كيفية سعيها في مسيرة التأسيس. وقد تكون هذه 
المؤسسات معنية بمرضى مصابين بأنواع أخرى من أمراض 

السرطان، ال سيما تلك المرتبطة بسرطانات المسالك البولية 
)الكلى والبروستاتا والخصيتين(، أو مؤسسات شاملة تمثل 

جميع أنواع أمراض السرطان.

األوساط األكاديمية والباحثون
ابحث عن المراكز الطبية األكاديمية الوطنية المعروفة وتحقق 
مما إذا كانت لديها أي أبحاث تتعلق بسرطان المثانة. وابحث 
عبر اإلنترنت عن قاعدة بيانات للتجارب السريرية في دولتك 

وحاول التواصل مع منسقي التجارب السريرية المعنيين.

أخصائيو الرعاية الصحية
اسع إلقامة عالقات مع األخصائيين الطبيين وحاول التواصل 
مع الرابطات الوطنية ألطباء أو تمريض المسالك البولية )أو 

ما يماثلها محليًا(. وفكر في التواصل مع أخصائي المسالك 
البولية وتلقي الدعم منه.

القطاع الخاص
تواصل مع شركات األدوية واألجهزة الطبية في دولتك لقياس 
مدى اهتمامهم ببناء عالقات مع مجموعات المرضى والتمس 

دعمهم لإلعالن عن مبادرتك واهتمامهم بتمويل بعضها. 
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أهم النصائح: 
“أعتقد أن األمر الوحيد األكثر أهمية هو وجود التمريض 
بجانبك، حيث إن طاقم التمريض هو الوحيد القادر على 
إبالغ المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم مؤخًرا عن 

مجموعة المرضى لديك.” 

 ألين نايت، عضو مجلس إدارة 
 التحالف العالمي لمرضى سرطان 

 المثانة؛ ورئيس مؤسسة أكشن 
بالدر كانسر في المملكة المتحدة

أهم النصائح: 
“ليس عليك البدء من الصفر؛ إذ إنه بعيًدا عن 

الشغف، يتمثل العامل الرئيسي إلنشاء مجموعة 
ناجحة لمناصرة المرضى في التعاون. وهناك أفراد 
ومجموعات قائمة في جميع أنحاء العالم حريصون 

على مساعدتك في نشر الوعي حول سرطان المثانة 
وزيادة تقديم أوجه الدعم عالية الجودة للمرضى 

واألُسر في دولتك.” 

 الدكتورة/ ستيفاني ديمكيو،
 دكتوراه في الطب، 

 طبيبة في مجال الرعاية األولية 
 والمؤسس المشارك ورئيسة 

 مؤسسة التوعية بسرطان المثانة 
 في أستراليا؛ وعضو في التحالف 

العالمي لمرضى سرطان المثانة

واضعو السياسات 
حدد واضعي السياسات ومتخذي القرارات الرئيسيين على 

المستويات المحلية أو اإلقليمية أو الوطنية الذين يمكنهم 
مساعدتك في تحقيق أهدافك )السياسيون والموظفون الحكوميون 

وهيئات الصحة وما إلى ذلك(. وتواصل مع أولئك المهتمين 
بمجال الصحة واحرص على عقد لقاءات معهم من أجل توعيتهم 

بشأن مرض سرطان المثانة في دولتك.

المؤسسات العالمية المعنية بالمرضى
فكر في االنضمام إلى إحدى المؤسسات الدولية المعنية 

بالمرضى، وابحث عن مؤسسات أو تحالفات شاملة للقيام 
بأنشطة مناصرة مشتركة للمرضى مع إعداد موارد االتصاالت 
أو مشاركة تلك الموارد. وتشمل بعض األمثلة: االتحاد الدولي 

لمكافحة السرطان )UICC( أو التحالف العالمي لمرضى 
سرطان المثانة.

قبل التواصل مع الشركاء المحتملين، من الجيد إنشاء 
هيكل للتواصل، ويرد توضيحها في الصفحة التالية.
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التواصل بشأن مجموعتك
إن تأسيس حضور لك عبر اإلنترنت هو أمر مهم لمساعدة مجموعتك على كسب داعمين لها، 

وللتواصل مع المرضى واألُسر التي قد تحتاج إلى خدماتك. 

ضع في اعتبارك ما يلي: 

تطوير عالمتك التجارية: عالمتك التجارية هي هويتك. وكنقطة انطالق، يجب النظر 
إلى تطوير شعار الشركة واسمها والمبادئ التوجيهية لتحديد عالمتها التجارية. 

ويمكنك الوصول إلى مصممين بأسعار معقولة عبر اإلنترنت لتطويرها لك. جرب، على 
سبيل المثال، Fiverr أو Canva، أو اطلب توصيات من مجموعات أخرى للمرضى ومن 

التحالف.

إعداد صفحة على FACEBOOK أو منصة مماثلة من منصات وسائل التواصل 
االجتماعي: يُعد موقع Facebook، إن كان متاًحا في دولتك، هو أول قناة تواصل 

اجتماعي يجب أن تفكر في إعداد صفحٍة عليه، حيث يقدم طريقةً رائعةً لبناء مجتمع عبر 
اإلنترنت، وجمع الداعمين األوليين، والمشاركة في مناقشات حول سرطان المثانة. إذا كنت 

تعيش في دولة ال يمثل موقع Facebook فيها شبكة تواصل اجتماعي مفضلة، فابحث عن 
.WhatsApp أو WeChat بديل متاح محليًا مزود بميزات المراسلة، مثل

إذا كنت تستخدم Facebook، فتأكد من أن مجموعة Facebook لديك هي 
مجموعة خاصة، لذلك يجب التحقق من األعضاء قبل انضمامهم إليها. وحدد بوضوح 

قواعد مجموعتك لتجنب المحتوى العشوائي وردع أي شخص عن نشر محتوى غير الئق.

تلميح مفيد

 :TWITTER إعداد حساب على 
 يمكنك استخدام Twitter بشكل 
 تفاعلي من خالل االستجابة آلخر األخبار 

 المتعلقة بسرطان المثانة ومشاركتها 
 )من خالل إعادة التغريد وإضافة صوتك(، 

 والترويج ألنشطتك، واطالع األشخاص على 
 أحدث المعلومات المتعلقة بمجموعتك. 

 ويقدم Twitter طريقةً رائعةً للتفاعل مع 
المتابعين والداعمين بانتظام.
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تطوير موقع إلكتروني: فكر في تطوير موقع إلكتروني الستضافة 
جميع معلومات مجموعتك. ويوفر WordPress أو Wix خدمةً 

مجانيةً وسهلة االستخدام.

البحث في إعالنات GOOGLE المجانية: في بعض الحاالت، 
سيمنح Google المؤسسات غير الربحية إمكانية الوصول 

 Google المجاني للترويج للمنظمة أو موقعها اإللكتروني عبر البحث في
لزيادة ظهورك على اإلنترنت. يمكنك معرفة المزيد من هنا.

 إعداد رسالة إخبارية منتظمة: 
استخدم رسالة إخبارية عبر البريد اإللكتروني الطالع األشخاص 

 على آخر المستجدات المتعلقة بأنشطتك وتقدمك وآخر األخبار. 
.Mailchimp جّرب استخدام

إنشاء مواد مطبوعة ورقمية: يمكن أن تساعد المواد المطبوعة 
والرقمية األعضاء في سهولة التواصل بشأن ما يتعلق بمجموعتك. 

فكر في إعداد مخطط معلومات بياني أو ملصق أو مواد رقمية أو عرض 
تقديمي قياسي باستخدام برنامج PowerPoint بحيث يحتوي على جميع 

المعلومات األساسية المتعلقة بسرطان المثانة ورؤية مجموعتك أو أنشطتها. 
قبل إعداد هذه المواد، اتصل بالتحالف، حيث يمكنه مشاركة نماذج ُمعدة 

مسبقًا لتكييفها. 

“إن تأسيس حضور لك 
عبر اإلنترنت هو أمر 

مهم لمساعدة مجموعتك 
على كسب داعمين لها، 
وللتواصل مع المرضى 
واألسر التي قد تحتاج 

إلى خدماتك”
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 شهر التوعية 
بسرطان المثانة
 انضم إلى أنشطة شهر التوعية 

بسرطان المثانة طوال شهر مايو!
في شهر مايو من كل عام، نتذكر كل من فُقدوا في معركتهم مع هذا 
المرض، كما أن هذا هو الوقت الذي تتكاتف فيه مؤسسات مرضى 

سرطان المثانة مع بعضها البعض للمكافحة من أجل أولئك الذين 
يخضعون للعالج حاليًا وكل شخص مصاب بسرطان المثانة.

يُعَد سرطان المثانة أحد أكثر أنواع السرطان شيوًعا في جميع أنحاء العالم، 
إال أن العديد من األشخاص ال يُدركون المخاطر أو عالمات اإلنذار المبكر 
التي يجب االنتباه إليها. ويهدف الشهر العالمي للتوعية بسرطان المثانة إلى 
تسليط الضوء على الحقائق المتعلقة بسرطان المثانة، وزيادة مستوى الوعي 

باألعراض والدعوة إلى مزيد من االستثمار في مجال األبحاث. ونريد أن نقضي 
على مرض السرطان ليصبح “في طي النسيان”.

يُمثل ذلك فرصة رئيسية لمجموعات مرضى سرطان المثانة في جميع أنحاء العالم 
للتعبير عن أنفسهم واستضافة الفعاليات واألنشطة والحضور عبر وسائل التواصل 
االجتماعي والتواصل مع وسائل اإلعالم. ويمكنك االنضمام إلى األنشطة أو تنظيم 

األنشطة الخاصة بك. 

يشيع تنظيم مجموعات المرضى لألنواع التالية من األنشطة:

مشاركة رحلتك الشخصية مع سرطان المثانة لمساعدة اآلخرين   

نشر مواد رفع مستوى الوعي لدى مجتمعك، مثل الملصقات والمنشورات   
اإلعالنية

استضافة جلسات التوعية المعلوماتية في مجتمعك  

تنظيم فعالية لجمع التبرعات )مثل تنظيم مسيرة أو جولة(  

التفاعل مع ممثلي الحكومة المحليين  

إحداث ضجة على وسائل التواصل االجتماعي وتبني الوسم الذي   
يستخدمه التحالف وجميع أعضائه خالل شهر التوعية بسرطان 

 المثانة، وهو 
 #bladdercanceraware 

)#الوعي_بسرطان_المثانة(

قبل أن تبدأ، يجب التواصل معنا في 
 التحالف وسنتبادل األفكار المتعلقة 

بشهر التوعية. 
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 فيما يلي بعض األمثلة على األنشطة التي نظمها أعضاء التحالف العالمي
 لمرضى سرطان المثانة في الماضي خالل شهر التوعية بسرطان المثانة 

في مايو:

 نفخ الفقاعات تقديًرا لمرضى سرطان المثانة 
 :Bubbles for Bladder Cancer أو

بدأت فعالية نفخ الفقاعات تقديًرا لمرضى سرطان المثانة في صورة فعالية صغيرة لجمع التبرعات حيث 
أطلقتها مؤسسة مكافحة سرطان المثانة في المملكة المتحدة. وقد أصبحت اآلن فعاليةً سنوية للمصابين 

بسرطان المثانة في جميع أنحاء العالم. ويقف الناس في جميع أنحاء العالم، خالل هذا اليوم المميز في شهر 
مايو، في تمام الساعة ١٠ صباًحا حسب التوقيت المحلي، للحظة وينفخون الفقاعات تقديًرا لَمن يخضعون للعالج حاليًا وأولئك الذين فُقدوا 
في معركتهم مع مرض السرطان والمتعافين منه وأي شخص مصاب بأي نوع من أنواع سرطان المثانة. وتهدف هذه الفعالية إلى زيادة 

الوعي بسرطان المثانة، وتساعدنا على التعرف على المصابين بسرطان المثانة. ويُطلب من داعمي الفعالية نشر صور لهم وألحبائهم على 
وسائل التواصل االجتماعي، ويتم تشجيع الناس على التبرع للمساعدة في تمويل أعمال مؤسسة مكافحة سرطان المثانة في المملكة المتحدة. 

 ارتداء مالبس صفراء أو برتقالية اللون 
للتوعية بسرطان المثانة:

يُعد األصفر والبرتقالي لونين معترف بهما عالميًا لسرطان 
المثانة. شّجع األعضاء والداعمين لديك على ارتداء مالبس 

برتقالية أو صفراء اللون طوال شهر مايو لرفع مستوى الوعي 
بسرطان المثانة وبدء المناقشات مع َمن ليس لديهم أي معلومات 

عن سرطان المثانة!

تنظيم نشاط أو حملة لرفع الوعي:
يُعد شهر مايو هو الوقت المناسب إلقامة نشاط أو حملة 
لرفع الوعي بسرطان المثانة ألن هذا هو شهر التوعية 

بسرطان المثانة. ويمكن أن يمثل هذا النشاط محادثةّ بسيطةً 
تتم استضافتها في مقهى أو مكتبة محلية أو حملةً متكاملةً مع 

وجود اهتمام إعالمي لرفع مستوى الوعي بسرطان المثانة 
وأعراضه بين الجمهور. 

في كندا على سبيل المثال، أُطلقت “حملة ماذا لو شاهدت اللون 
األحمر” المتطورة لزيادة الوعي بعالمات وأعراض سرطان 

المثانة، وخاصةً األكثر شيوًعا منها المتمثلة في ظهور الدم 
في البول. أصدرت مؤسسة سرطان المثانة في كندا سلسلةً من 

الملصقات ومقاطع الفيديو وألصقتها وعرضتها في المناطق 
العامة المنتشرة في مدن مختلفة في كندا - منها ملصقات على 
أماكن االنتظار في مواقف الحافالت وعلى الجزء الخلفي من 

مقصورات دورات المياه العامة أو أمام المباول. وقد حققت 
الحملة نجاًحا كبيًرا في الوصول إلى عدٍد كبير من األشخاص.

يمكنك العثور على فيديو التوعية الخاصة بحملة “ماذا لو 
شاهدت اللون األحمر” عبر اإلنترنت من هنا وهنا.
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 كيف يمكن للتحالف العالمي 
لمرضى سرطان المثانة أن يدعمك

“تتمثل رؤيتنا في تأسيس مؤسسٍة لمرضى سرطان المثانة في كل دولة، وأن تكون 
تلك المؤسسة قادرة تماًما على دعم المصابين بسرطان المثانة. ويتواجد التحالف 

العالمي لمرضى سرطان المثانة للمساعدة في نمو هذه المجموعات والتواصل معها 
ودعمها في مسيرتها.”

ليديا ماكاروف، رئيس التحالف العالمي لمرضى سرطان المثانة؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة مكافحة سرطان المثانة في المملكة المتحدة

تتمثل رؤية التحالف العالمي لمرضى سرطان المثانة في أن تكون هناك مؤسسة وطنية لمرضى سرطان المثانة في كل دولة، 
ويمكن المساعدة في تحقيق ذلك من خالل وضع خطة طموحة وتوافر أشخاص مثلك! ونقدم لك مجموعة األدوات هذه إلرشادك إلى 

الخطوات األولى. 

يرغب التحالف العالمي لمرضى سرطان المثانة في التأكد من أن المؤسسات الوطنية لمرضى سرطان المثانة قوية بما يكفي لدعم 
األشخاص المصابين بسرطان المثانة، وتعزيز الوعي والدعم من أجل ضمان تشخيص المرض على النحو األفضل والحصول على 

الرعاية الالزمة. نحن جاهزون لتقديم التوجيه والدعم والمساعدة لمساعدتك في عملك في دولتك إلحداث فارق. 

 عند انضمامك إلى التحالف العالمي لمرضى سرطان المثانة، 
قد تستفيد من فرص مثل:

التواصل مع مؤسسات أخرى متقاربة في التفكير معنية   
بمرضى سرطان المثانة من منطقتك أو دور التأهيل حول 

العالم

التعلم من خبرات المؤسسات القائمة بالفعل  

استخدام المواد والموارد المعلوماتية وطلب المساعدة   
في تكييفها حسب احتياجاتك المحلية

األنشطة التعليمية وأنشطة بناء القدرات، وحضور   
المؤتمرات، واالنضمام إلى االجتماع السنوي للتحالف 

العالمي لمرضى سرطان المثانة

توجيه االهتمام العالمي إلى احتياجات مرضى سرطان   
المثانة في دولتك والمساهمة في الفعاليات العالمية 

للمصابين بسرطان المثانة

البقاء على اطالع بتطورات األبحاث، وخيارات العالج   
الجديدة، والتحديات العالمية التي قد تؤثر أيًضا على دولتك 

تبادل الموارد المفيدة وأفضل الممارسات لدعم مرضى   
السرطان والدفاع عن حقوق رعاية مرضى السرطان

“نحثك على التواصل معنا، حتى 
يمكننا التعرف على بعضنا البعض 

وإيجاد سبل للتعاون وتبادل 
المعرفة والنضمام مؤسستك إلى 

تحالفنا الدولي.” 

التحالف العالمي لمرضى سرطان المثانة هو منظمة 
دولية متنامية تربط بين مناصري مرضى سرطان 

المثانة مثلك!
لالطالع على معلومات عامة أو طرح استفسارات حول 
العضوية أو االطالع على المعلومات المتعلقة بالسياسة، 

يُرجى االتصال على: 
 أليكس فيليسيفاز، المدير التنفيذي، 

أمانة التحالف العالمي لمرضى سرطان المثانة. 
 info@worldbladdercancer.org
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أليكس فيليسيفاز، المدير 
التنفيذي، التحالف العالمي 

لمرضى سرطان المثانة
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الموارد
باإلضافة إلى دليل البدء هذا، هناك العديد من الموارد المجانية المختلفة المتاحة عبر اإلنترنت لمساعدتك على النمو أو تأسيس 

مجموعٍة لمرضى سرطان المثانة في دولتك. 
وضعنا أدناه روابط للمجموعات األكثر فائدة.

مجموعات سرطان المثانة:
أستراليا: مؤسسة مكافحة سرطان المثانة في أستراليا، عبر اإلنترنت من هنا  

أستراليا: مؤسسة سرطان المثانة في أستراليا، عبر اإلنترنت من هنا  
أستراليا: مؤسسة التوعية بسرطان المثانة في أستراليا، عبر اإلنترنت من هنا  

كندا: مؤسسة سرطان المثانة في كندا، عبر اإلنترنت من هنا  
الدنمارك: الجمعية الدنماركية ألمراض المثانة، عبر اإلنترنت من هنا  

timokoponen@welho.com ،فنلندا: تيمو كوبونين  
فرنسا: كانسر فيسي فرنسا – لي زوروس، عبر اإلنترنت من هنا   

ألمانيا: سيلبسيلفي-بوند بالسينكريبس، عبر اإلنترنت من هنا  
إيطاليا: رابطة بالينورو، عبر اإلنترنت من هنا  

هولندا: ليِفين ميت بالس أوف نيركانكر، عبر اإلنترنت من هنا  
النرويج: بلوركريتفورنينجن، عبر اإلنترنت من هنا  
النرويج: بلوركريبت نورج، عبر اإلنترنت من هنا  

جنوب إفريقيا: كامبينينج فور كانسر، عبر اإلنترنت من هنا  
المملكة المتحدة: أكشن بالدر كانسر، عبر اإلنترنت من هنا   

المملكة المتحدة: مؤسسة مكافحة سرطان المثانة، عبر اإلنترنت من هنا  
الواليات المتحدة األمريكية: الجمعية األمريكية لسرطان المثانة، عبر اإلنترنت من هنا  

الواليات المتحدة األمريكية: شبكة مناصرة مرضى سرطان المثانة، عبر اإلنترنت من هنا  

موارد بشأن سرطان المثانة:
نشرة المعلومات الخاصة بالعالمات واألعراض، عبر اإلنترنت من هنا  

موارد حملة شهر التوعية بسرطان المثانة، عبر اإلنترنت من هنا   
كيفية إنشاء مجموعة دعم، عبر اإلنترنت من هنا  

أدلة مرضى سرطان المثانة، عبر اإلنترنت من هنا  

أدلة أخرى مفيدة:
نصائح لكتابة بيان المهمة لمنظمة غير ربحية، عبر اإلنترنت من هنا  

ندوة بشأن تحديد المهمة والرؤية، عبر اإلنترنت من هنا  
نموذج اللوائح الداخلية للمنظمات غير الربحية، عبر اإلنترنت من هنا  

ما يجب مراعاته عند تصميم الشعار، عبر اإلنترنت من هنا  
القائمة المرجعية لبدء إنشاء منظمة غير ربحية، عبر اإلنترنت من هنا  
نصائح حول كيفية استخدام Twitter بفعالية، عبر اإلنترنت من هنا  

مجموعة األدوات للعمل مع الشركاء وأصحاب المصلحة، عبر اإلنترنت من هنا  
مجموعة أدوات مناصرة المرضى، عبر اإلنترنت من هنا  

مواد التوعية وموارد مناصرة المرضى، عبر اإلنترنت من هنا  
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https://www.associazionepalinuro.com
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https://blaerekreftnorge.no
http://campaign4cancer.co.za/
http://actionbladdercanceruk.org
https://fightbladdercancer.co.uk
https://www.bladdercancersupport.org
https://bcan.org
https://worldbladdercancer.org/wp-content/uploads/2020/09/Bladder-Cancer-WBCPC-Infographic.pdf
https://worldbladdercancer.org/awareness-month/
https://fightbladdercancer.co.uk/sites/default/files/downloads/How-to-set-up-a-support-group-2020.pdf
https://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/bladder-cancer
https://snowballfundraising.com/nonprofit-mission-statements/
https://grantspace.org/training/defining-mission-and-vision/
https://www.harborcompliance.com/information/nonprofit-bylaws
http://www.webyurt.com/things-to-keep-in-mind-when-designing-a-logo
https://snowballfundraising.com/starting-a-nonprofit-checklist/
https://www.forbes.com/sites/kenkrogue/2013/08/30/31-twitter-tips-how-to-use-twitter-tools-and-twitter-best-practices-for-business/
https://www.iapo.org.uk/sites/default/files/files/IAPO%20toolkit%20-%20Working%20with%20partners%20and%20stakeholders.pdf
https://www.rarecancerseurope.org/content/download/56872/1046890/file/RCE-patient-toolkit.pdf
https://wecanadvocate.eu/academy/


يُقّدر التحالف العالمي لمرضى سرطان المثانة 
بكل االمتنان الدعم المقدم من أستيالس فارما، 

وأسترازينيكا، وباير أيه جي، وبريستول مايرز 
سكويب، وشركة فيرينج، ويانسن فارماسوتيكا، 

 وسيجن. 
ويظل محتوى هذا المنشور ضمن مسؤولية 

التحالف العالمي لمرضى سرطان المثانة وحده.

worldbladdercancer.org

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

يمكنك التواصل معنا عبر:
@WorldBladderCan :Twitter

WorldBladderCan :Facebook
worldbladdercancer.org :الموقع اإللكتروني

info@worldbladdercancer.org :البريد اإللكتروني

التحالف العالمي لمرضى سرطان المثانة
Square de Meeûs 38-40 

 1000 Brussels 
بلجيكا

رقم التسجيل: ٠47-6١8-٠7٢٠

http://worldbladdercancer.org
https://twitter.com/WorldBladderCan?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/worldbladdercan/
http://worldbladdercancer.org
mailto:?subject=

