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مع دخول الطلبة المؤسسين للكلية. 2013من كلية طب بدأ نشاطه في سنة  هو فريق مكون من شباب  

 أهداف الفريق:

توفير الدعم المادي لألطفال مرضي السرطان عن طريق توفير األدوية التي قد يتعسر علي مرضي  .1

األول و األجهزة الالزمة لتوفير سبل المستشفيات الحكومية )األميري و الشاطبي( و هي اهتمامنا 

 الراحة للمرضي.

ساعدة األطفال لتحسين قيمة الدعم المعنوي: هو الهدف الذي نشأ من خالله الفريق و الرغبة في م  .2

 الحياة عند هؤالء األبطال كما نفضل أن نسميهم.

 انقسم الدعم النفسي الي ثالث أقسام اساسيين: 

  لألطفال و االحتفال بااللعاب و األطعمة معهم بالمناسبات التي الدائمة و الرحالت الزيارات

 د الزيارة كشم النسيم و األعياد تتزامن مع ميعا

  الحفلة السنوية : حفلة تقام كل عام للترفيه عن األطفال و عروض ممتعة مثل الساحر

 وورشات عمل للعديد من المواهب ومحاكاة الواقع

  2014شاطبي: بدأت فكرة الغرفة الترفيهية في نوفمبر الغرفة الترفيهية في مستشفي ال 

برغبة في انشاء مكان ثابت لألطفال و استغالل مساحة شاسعة و متروكة بدون اهتمام 

يستطيعوا زيارته في اي وقت حين تواجدهم بالمستشفي. نشاطات الفريق بالغرفة متشعبة و 

ب المراحل العمرية لألطفال و ليست فقط للعب و اللهو حيث يتم تنظيم دروس تعليمية حس

 وورش عمل للرسم و األوريجامي و أشياء أخري

كما نحرص ايضا علي تثقيف األطفال و أهاليهم و توعيتهم عن المرض و كيفية مواجهته و 

 التعامل مع مستجداته. 

 

 



 : 2016إنجازات 

  األرض تم تجديد و تجميل قسم أورام األطفال بمستشفي الميري بالكامل بداية من

 إلي السرائر و األجهزة

  تغطية عجز األدوية بمستشفي الميري و الشاطبي 

  من أحالم األطفال عن طريق مشروع أحالمهم الذي يهدف الي  200تم تحقيق

 تحقيقه أيا كان. تجميع ما يتمناه كل طفل و محاولة

 

 
 احد زيارات الفريق لألطفال في دار ضيافة مرضي السرطان

 



 
 2017بعيد ميالد أبطال شهر مارس االحتفال 

 
 Kidzeiny رحلة الي 

 

 

 

 

 

 



 حملة للتوعية بأحد المدارس

 

 االحتفال بعيد األم 

 



     

 

 حملة توعية بمكتبة النشأ بمكتبة االسكندرية

صورة لزي بطلنا و شعارنا "كيمو الخارق" االسم من كيموثيرابي    



 

 اثناء التجديد بمستشفي الميري

 

 

 

 

 

 

 

 تجهيزات زيارة عيد األضحي  



وطن في جريدة ال 2016جانب من حفلة      

 جانب من أنشطة األطفال في غرفة الشاطبي 

 
 



 


