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«الي�شوعية» اأطلقت تطبيق «ما تن�شي»
للك�شف املبكر عن �شرطان الثدي

أطلقت جامعة القديس يوسف في
ب��ي��روت تطبيق «م��ا تنسي» للكشف
املبكر عن سرطان الثدي ،في حضور
ضيفة الشرف الفنانة إليسا ،وذلك
ف���ي ح��ف��ل ت��ق��دم��ه رئ���ي���س اجلامعة
البروفسور سليم دكاش اليسوعي،
عميد كلية الطب البروفسور روالن
ط��ن��ب ،رئ��ي��س ق��س��م ال����دم واألورام
ف��ي مستشفى أوت��ي��ل دي��و اجلامعي
وجامعة القديس يوسف البروفسور
ج��وزف قطان ،رئيس قسم اجلراحة
النسائية وطب التوليد في مستشفى
أوتيل ديو البروفسور دافيد عطا الله
ورئيس قسم أم��راض ال��دم واألورام
في كلية الطب في اليسوعية مروان
غصن ،إض��اف��ة إل��ى مبتكر التطبيق
ال���دك���ت���ور ه���ن���ري ف���رح���ة وأس���ت���اذه
املشرف الدكتور هامبيغ كورية.
ش���رح ال��ب��روف��س��ور ق��ط��ان أهمية
ح����م����الت ال����ت����وع����ي����ة ،ف���ي���م���ا شكر
ال��ب��روف��س��ور ع��ط��ا ال��ل��ه كلية الطب
وج���ام���ع���ة ال���ق���دي���س ي���وس���ف على
«متويلها ورعاية هذه املبادرة التي
أنتجت تطبيقا سيساعد في الكشف
املبكر ملرض سرطان الثدي».
واك���د رئ��ي��س اجلمعية اللبنانية
للسرطان ال��دك��ت��ور ن��زار بيطار «أن
ال��ت��وع��ي��ة ع��ل��ى ه���ذا امل���رض أه���م من
ال����ع����الج ،ألن���ه���ا ت��س��اع��د ع��ل��ى عدم
اإلص���اب���ة» ،مشيرا إل��ى أن «الكشف
املبكر يساعد على ال��ش��ف��اء بنسبة
تتجاوز ال� ،٪90وأن احلياة أصبحت
اليوم عبارة عن مجموعة تطبيقات
ومن خالل تطبيق «ما تنسي» ورعاية
إليسا ستصل التوعية إلى عدد كبير
جدا من الناس».
ب���دوره���ا ،ش��ج��ع��ت ن��ائ��ب��ة رئيس
اجل��ام��ع��ة ل��ش��ؤون ال��ب��ح��ث العلمي

دكاش يس ّلم إليسا كتاب ًا عن اجلامعة
ال��ب��روف��س��ورة دول����ال ك���رم سركيس
ال��ط��الب ع��ل��ى خ���وض غ��م��ار األفكار
اجلريئة واملتميزة.
ودع���ا دك���اش اجلميع إل��ى كشف
نقاط الضعف وحتويلها ال��ى نقاط
ق��وة .كما توجه بالشكر إل��ى ك��ل من
ف��ك��ر وع��م��ل وس��اه��م ف��ي والدة هذا
التطبيق.
م��ن جهته ،وع��د ال��دك��ت��ور كورية
ب��أن يجري العمل على توسيع هذا
التطبيق ليشمل الكشف املبكر على
أنواع أخرى من أمراض السرطان.
وأع��ل��ن الدكتور فرحة «ان إمرأة
واح�����دة م���ن ب���ني ك���ل ث��م��ان��ي��ة نساء
تصاب بسرطان الثدي» ،موضحا أن
«التطبيق سيذكر النساء مبواعيد
فحوصاتهن ،وبعد إدخال املعلومات
ال���ط���ب���ي���ة اخل�����اص�����ة ب���ك���ل سيدة
سيساعدها ولو في غياب الطبيب».

واشار البروفسور غصن ،الطبيب
املعالج الذي رافق الفنانة إليسا في
رحلة عالجها ،الى فترة عالج إليسا،
وأن���ه ينظر إل��ى تلك امل��رح��ل��ة اليوم
ويراها غنية بالتضامن».
واعربت الفنانة إليسا عن فخرها
كونها لبنانية ،الن لبنان بلد يزدهر
باألطباء والعباقرة ومبناخ التفوق
وال���ن���ج���اح رغ����م ك���ل الصعوبات.
وتوجهت بالشكر إلى اجلامعة وكل
األطباء.
واختتم احلفل بتقدمي باقة ورود
زه��ري��ة إلل��ي��س��ا م��س��ت��وح��اة م��ن لون
التطبيق املتناغم مع حمالت التوعية
للكشف املبكر عن سرطان الثدي.
ي���ذك���ر ان ت��ط��ب��ي��ق «م����ا تنسي»
متوفر ف��ي متجري أن��دروي��د وIOS
باللغات األرب��ع :العربية والفرنسية
واإلنكليزية واألرمنية.

