
مرضى سرطانن  لرعايیة مسترددااممأأميیثاقق 
)2014بريیل أأ( االكلي  

االدوولي لسرططانن  ااالئتالففرضى سرططانن االكلي من قبل م لرعايیة نشاء االميیثاقق االدووليإإتم  
مصابب بمرضض لضمانن حصولل أأززيید من مليیونن شخص عبر االعالم  (IKCC) االكلي

على أأفضل االعالجاتت  فقط) 2012في سنة  مشخصةحالة  338000( سرططانن االكلي
خبارر وو االدعم .إلاا االمتاحة٬، وو كذاا االرعايیة٬،  

عبر االعالم  عائالتهھماالمرضى وو  لدعماالوططنيیة لسرططانن االكلي  االجمعيیاتتهھھھدفنا هھھھو مساعدةة 
للحصولل على االمعلوماتت االالززمة للعب ددوورر فعالل في تدبيیر مرضض سرططانن االكلي٬، ووكذاا 

.االوعي بما قد يیتوقعونهھ من االعالجج وو االرعايیة  
بأمستردداامم في هھھھولنداا٬، خاللل ملتقى ااالئتالفف  2014براامهھ في أأبريیل إإهھھھذاا االميیثاقق تم 

االذيي جمع مداافعيین عن مرضى سرططانن االكلي من  (IKCC)االدوولي لسرططانن االكلي 
مختلف مناططق االعالم.  

وو االعالقاتت االشخصيیة  ااإلنترنيیتقاعدةة بيیاناتت شبكة   IKCCأأرربع سنوااتت ااستخدمم خاللل
االكلي.بمرضى سرططانن   االتي تعنى لالتصالل بجميیع االجمعيیاتت  

لكن هھھھناكك  ٬،عامةضض االكلي أأوو االسرططانن بصفة ااهھھھناكك جمعيیاتت ألمر االبلداانن٬،في االعديید من 
االواليیاتت  كنداا٬،وو هھھھي  االكلي٬،سرططانن  ىددوولل بهھا جمعيیاتت تعنى خصيیصا بدعم مرض

جمعيیة تمت  40أأززيید من  أألمانيیا ووغانا. ٬،ااهھھھوالند االمملكة االمتحدةة٬،٬، ااألمريیكيیةاالمتحدةة 
  .لحضورر ااجتماعاتهھا االسنويیة IKCCددعوتهھا من ططرفف 

موززعة على االقاررااتت االستة٬،حضرتت ااجتماعع أأمستردداامم٬،  جمعيیة  ممثلة لعشريین ددوولة٬، 34
 االمعايیيیرأأووضحت االعرااقيیل االتي توااجهھ مرضى سرططانن االكلي عبر االعالم وو سطرتت 

بهھدفف تمكيینهھم من االمعلوماتت وو ووذذلك  يیة االتي يیتوقعهھا االمرضى٬، عايیة االصحراالدووليیة لل
االدعم في كل مرحلة من مرااحل االعالجج.  

االميیثاقق يیؤكد أأنن االوضع االحالي يیمكن تحسيینهھ ااذذاا ااعتمد االمنخرططونن في ررعايیة وو عالجج 
هھھھذاا االميیثاقق  مرضى سرططانن االكلي االمباددئئ االمسطرةة في هھھھذاا االميیثاقق على نطاقق عالمي.

لى االتأكيید على حقوقق إإ امل من ططرفف جمعيیاتت االمرضى وو يیهھدففبالك تمت صيیاغتهھ
.من االرعايیة وو االولوجج االى االخبرااتت االمتكافئةستفاددةة إلاالمرضى في اا  

 

 

 

:االكلي بالحقوقق االتاليیة للمرضى سرططانن بشكل جماعي ٬، يیعلن االمجتمع االعالمي لمرضى  

ميیثاقق أأمستردداامم االدوولي لمرضى سرططانن االكلي تم نشرهه أأيیضا بالمجلة ااالووررووبيیة لجرااحة 
االمسالك االبوليیة.  
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1- االكشف االمبكر وو تشخيیص ددقيیق من ططرفف أأططباء ذذوويي خبرةة في عالجج سرططانن االكلي.   
2- توعيیة االمريیض وومدهه بجميیع االمعلوماتت االتي تسهھل سبل االعالجج ددوونن إإغفالل جوددةة االحيیاةة٬،  

تدبيیر ااألعرااضض االجانبيیة وو االحد من ااأللم.  
3- ق من ااألططباء االولوجج إإلى عالجج مالئم مبني على معطيیاتت علميیة وو مقترحح من ططرفف فريی 

متعددد ااإلختصاصاتت مهھتم بسرططانن االكلي.  
4- تتبع منتظم حسب االتوجيیهھاتت االوططنيیة أأوو االدووليیة خاصة االدعم االنفسي وو ااالجتماعي٬، مع  

مرااعاةة االخصوصيیة االثقافيیة للبلد.  
5- االولوجج إإلى االملفاتت االطبيیة بما فيیهھا تقارريیر االفحوصاتت ااإلشعاعيیة وو تشريیح ااألنسجة.   
6- ااإلخبارر االمتاحح عن جميیع أأنظمة االدعم االمتوفرةة بما في ذذلك ووسائل مساعدةة االمرضى وو  

جمعيیاتت االدفاعع عن حقوقق االمرضى.  
7- ددوورر فاعل للمرضى في أأخذ االقراارر بشأنن تدبيیر سرططانن االكلي. االمرضى لهھم االحق مثال٬،  

ططانن االكلي.في حدوودد االممكن٬، في ااالختيیارر بيین االعالجج االكيیميیائي وو االعالجج االجرااحي لسر  
8- ااإلخبارر االمتعلق بتوفر االدررااساتت االسريیريیة االخاصة بسرططانن االكلي في بلدهھھھم أأوو منطقتهھم.   
9- ااإلعتراافف بأنن سرططانن االكلي يیمكن أأنن يیكونن لهھ أأثر على االمدىى االبعيید٬، بما في ذذلك  

أأمرااضض االقلب وو االفشل االكلويي. يیجب أأنن تتاحح للمرضى االمعلوماتت االخاصة بنسب االحيیاةة٬، بما 
ذذلك االتوصيیاتت االطبيیة وو كذاا االمتعلقة بنمط االعيیش.في   
10- من أأوورراامم االكلي ووررااثيیة وو مرتبطة بالعائلة٬، وو أأنن هھھھؤالء االمرضى  10%ااإلعتراافف بأنن  

  بحاجة إإلى عالجاتت متخصصة وو متناسقة ططواالل حيیاتهھم.
 

 )IKCC (لل لراابعاالسنويي اا ااالجتماععهھھھذاا االميیثاقق تم توقيیعهھ من ططرفف االمشارركيین في  
بأمستردداامم.  

 
الشكر لجوليیا بالكك وو مارركوسس ووااررتنبركك إلسهھامهھما في ااالددااررةة وو بتقدمم ن: شكر وو تقديیر

تكاليیف االسفر وو ااالقامة لجميیع االمشارركيین في ملتقى اامستردداامم تمت تغطيیتهھا بصفة  .االتسيیيیر 
ليیس هھھھناكك أأيي  .ستيینوفارر٬، يیزرراف ٬،يینكالكسوسميیث غال٬، بايیيیرمختبرااتت:  متكافئة من ططرفف

.للمصالح تضارربب  
 
 


