


  

  
 

 

الرعاٌة 
 التلطٌفٌة



 التلطٌفٌة الرعاٌة مفهوم فى هام تقدم الماضى العقد خالل حدث لقد
 تلك السرطان مكافحة برامج مجال فى لنجاحات مصاحبا جاء

 الخلٌجى األتحاد ومنها الدول من كثٌر أعتمدتها التى البرامج
 خلٌجٌة لدول المعتمدة البرامج تفعٌل تم حٌث السرطان لمكافحة

 بناء تم حٌث السعودٌة العربٌة والمملكة الكوٌت دولة راسها وعلى
 بانشائه قامت الكوٌت فى التلطٌفٌة للرعاٌة خاص مستشفى
 الهٌئة مع بالتعاون السرطان و التدخٌن لمكافحة الكوٌتٌة الجمعٌة
 التلطٌفٌة للرعاٌة مستشفى أول وهو .العالمٌة األسالمٌة الخٌرٌة

 التخصصٌة العٌادات كل وفٌه سرٌرا 92 بسعة األوسط الشرق فى
 الطب وجناح األلم عالج جناح السٌما الرعاٌات انواع وجمٌع

 الٌوم ورعاٌة الداخلٌة الرعاٌة المستشفى هذا بقدم حٌث التكمٌلى
 لمفهوم األساسٌة األبعاد جمٌع لتغطى الخارجٌة والعٌادة الواحد

 .التلطٌفٌة الرعاٌة



  

  
 

 

الطب 
 البدٌل



 الطب البذيل 
 التواصل بضرورة اقراح تقدٌم تم الكوٌت دولة فً اإلتحاد ادارة مجلس اجتماع فً 

 لمرضى المضرة الممارسات إلٌقاف التدخل اجل من الخلٌجٌٌن الصحة وزراء مع

 من وممارسات اعشاب لستخدام مدعٌن انتشار لوحظ حٌث الخلٌج فً السرطان

 الدكتور االستاذ التنفٌذي المكتب مدٌر مراسلة وتم السرطان مرض استغالل اجل

 معالً الى ورفعها اإلتحاد من القادمة الدعوة بتبنً مشكورا قام الذي خوجة توفٌق

 الخلٌجٌة اللجنة ) سمٌت لجنة تشكٌل بطلب قاموا والذٌن الخلٌجٌٌن الصحة وزراء

 الحٌن ذلك منذ عملها استمر وقت لألتحاد العام األمٌن بها وشارك (البدٌل للطب

 لدول والتكمٌلً البدٌل للطب الموحد األرشادي القانةن وصٌاغة قتراح با  وقامت

 . الخلٌج



 مشروع القانون االرشادي الموحذ –الطب البذيل 



  

  
 

 

لجنة 
TNM 

 الخلٌجٌة 



 الخليجية  TNMأعضاء لجنة 

 

 

 

Name Position Country 

Dr. Khaled Al Saleh Chairman Kuwait 

Dr. Bassim Bahrani Member Muscat, Oman 

Dr. Ussama Al Homsi Member Qatar 

Dr. Sayed Shubbar Member Bahrain 

Dr. Afif Al Nabhi Member Yemen 

Dr. Mahmoud Al Ahwal Member Saudi Arabia 

Dr. Ali Sayed Al Zahrani Member Saudi Arabia 

Dr. Yasir Bahadur Member Saudi Arabia 

Dr. Ibrahim Al Sheneber Member Saudi Arabia 

Dr. Omalkhair Abulkhair Member Saudi Arabia 



 الخليجية  TNMأعضاء لجنة 

 

 

 



GULF TNM Committee  

Annual report 2015-2016 



  

  
 

 

موقع 
 اإلتحاد

gffcc.org 



 موقع اإلتحاد الخليجي لمكافحة السرطان



 موقع اإلتحاد الخليجي لمكافحة السرطان

www.gffcc.org  website includes: 

GCC society news 

Names of oncologists in GCC 

Names of cancer centers in gulf countries 

Names of NGO websites in gulf 

More than 6,000,000 visitors for this website 

 



  

  
 

 

اإلسبوع 
الخلٌجً للتوعٌة 

 بالسرطان
 فبراٌر 1-7 



  

2016األسبوع فً فبراٌر   



   

2016األسبوع فً فبراٌر   



  

2017األسبوع فً فبراٌر   



   

2017األسبوع فً فبراٌر   



 2018فبراٌر األسبوع الخلٌجً فً 



  

2018األسبوع فً فبراٌر   







 2019فبراٌر األسبوع الخلٌجً فً 










