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إليسا ُتطلق تطبيق "ما تنسي" للتوعية من سرطان الثدي

جامعة  دعوة  إليســا  الفنانة  لبّت 
الطبيّة  العلوم  كليّة  القديس يوســف- 
إىل  أمس، إلطالق تطبيــق جديد يهدف 

التوعية من رسطان الثدي، وهو تطبيق 
طّوره أطباء لبنانيون، بهدف تحســني 
املرأة  ويسّهل عىل  بالفحوصات  االلتزام 
كيفية قيامها بفحوص ذاتية الكتشاف 

املرض بمرحلة مبكرة.
تنيس  ما  "تطبيق  قائلــة:  وغّردت 
بالتعاون مع جامعة القديس يوســف 
ببريوت من أهم املبــادرات للتوعية من 
رسطان الثــدي. خطوة إيجابية ورائعة 
بتذّكرنا قدي الزم نكون واعيني للمرض 

ومتذّكرين أهمية محاربتو".
وخالل املؤتمر، أشار الطبيب املعالج 
للرسطــان نزار بيطــار يف كلمته اىل أّن 
"إليســا كانت واضحــة ورصيحة مع 
نفســها ومجتمعها يف فرتة عالجها"، 
مردفاً أنها كانت "إمرأة عصامية، قويّة 
وحاربت املرض بكّل قّوتها لتتغّلب عليه 
أخرياً". ولفت بيطار أّن "محبة إليسا 
صديقاتها  عــىل  وخوفها  ملحيطها 
اىل  الســيدات  بتلك  دفع  وقريباتها 
للكشف عن  أشــّعة  القيام بصور 

رسطان الثّدي، لتكتشف بعضهّن أنهن يف 
مرحلة مبكرة من املرض".

من جهتها، أعربت إليسا خالل كلمتها 
عن سعادتها بالتواجد يف مثل هذا الحدث، 
مشــيدة بأهمية التطبيق ألنه "يحّث كل 
كي  الفحوصات  موعــد  تذكر  عىل  إمرأة 
تتجنّب اإلصابة برسطان الثدي"، مشّددًة 
عــىل أّن "الوقاية خري مــن ألف عالج"، 
وداعيًة النساء اىل "االنتباه قدر املستطاع 
عىل أنفســهّن وعدم إهمال صحتهّن أو 
فيزيولوجيّة  تغيــريات  أّي  عن  التغايض 
إليسا  وأضافت  أجسادهّن".  يف  يلحظنها 
يف أحاديث صحافية، تعليقاً عىل تشــكيل 
كمرض  الرسطان  "محاربــة  الحكومة: 
أســهل بكتري من محاربة الفســاد. الله 
يساعدنا بلبنان. مســخرة". وأشارت يف 
حديث لـ"نداء الوطــن" اىل أّن "ال يجب 
عىل املرأة أبــداً أن ترتدد بالقيام بالصورة 
للثدي،  الصوتيــة  والصورة  الشــعاعية 
من وزارة  مادياً  وأنها مدعومة  خصوصاً 
الصحة"، مشّددًة عىل أّن "طعم املرض مّر 

وموجع جداً وال تتمنّى أن تصاب أّي امرأة 
به". بدوره، قــام رئيس جامعة القديس 
يوسف الدكتور سليم دكاش بإهداء إليسا 
كتاباً للذكــرى، ليتّم بعدها إطالق تطبيق 
ما تنيس بلغاته األربع العربية والفرنسية 

واإلنجليزية واألرمينية.
إصابتها  أعلنت  إليســا  ان  إىل  يشار 
بمــرض رسطــان الثــدي يف آب 2018 

عرب فيديــو كليب أغنيتهــا "اىل كل اليل 
بيحبونــي"، حيث عرضــت فيه مراحل 
العالج فضالً عن  تلّقيها  مرضها وكيفية 
خضوعها للجراحة من أجل الشــفاء من 
املرض. كما شــاركت الفنانــة بالحملة 
الوطنيــة للتوعية من رسطــان الثدي يف 

العام نفسه.
ر.أ.ز

12
167العدد   2020-01-23الخميس

Admin
Highlight




