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When somebody knows that he has cancer it is so difficult Nowadays,
a disease that a huge number of people are suffered from is cancer.
This disease, in addition to the death of millions of people, most of the
time, paralyzes the society and changes it from a healthy community to
unhealthy. The average of the cancer patients in Kurdistan is increasing. After several checkups and experimentation to hint this disease,
the patient may need to ﬁght and use his/ her energy for a long time;
therefore, not only the patients but also his/ her family faces difficulties.
For those people who don’t have health education, face so many difficulties and complexities. First, some of them neglect the disease and
its consequences. Second, some of them face psychological problems
and internal confusion and they think that this is their end that have
negative reﬂection on the process of life and affect social and psychological conditions… for the patients and their environments. Different
nations of different geographical places in the world, study, deﬁne and
treat with cancer differently according to their traditions and special
treatment.
This treatment will be different among the members of the same community. Also, in Kurdistan people treats with this disease secretly.
Who are we?
Pena center supports the cancer patients and their interests voluntarily and teach them how to ﬁght with this disease in Kurdistan.
Pena center has an active role in supporting, directing, and improving
healthy life for the patients’ community in Kurdistan. Pena center has
a strong relationship with the patients and unite them together. Pena
center is protected by a committee which consists of some physicians
and professionals of cancer. We are a none-governmental organization
and officially by permitted by the Kurdistan Region Ministry of Interior
law (15) for the year (2001) of the Kurdish NGOs, we are officially
licensed in 2011.
Further on the light of both Articles (10, 23) of the Kurdistan Parliament No 176/G from the Act (1) of 2011 of NGOs in the Kurdistan
region was registered in the NOGs institutions.
Pena centre is volunteer serves cancer patients in the Kurdistan region.
Pena center is member of ECPC (European Cancer Patient Coalition)
since 2011.
Activities of Pena Center:
1 - Giving instructions about health.
2- Arrange better chances for the cancer patients by the interrelated
organizations.
3 - Arranging connections among the patients.
4 - Publishing some instruction letters about health (exercise and food).
5 - Introducing cancer as a normal disease in the society.
6 - Improving the patients’ social condition in Kurdistan.
7 - Improving the patients’ psychology condition.

8 - Working on the patients’ economic condition.
9 - Improving the health employees’ information about cancer.
10 -Helping all of the interrelated organizations inside and outside
Kurdistan.
Sponsor Pena Center: Pena center helps you contentedly. Do you
want to help us? Through your membership or donation, you are
supporting Pena center for working against cancer in Kurdistan continuously.

 اضافة الی ذلک یکون مرکز پنا جسرا بین المرضی و.المرضى وتوحدهم
.دوائر الحکومیة و غیر الحکومیة فی داخل و خارج اقلیم کردستان
مركزپنا مدعومة من قبل اللجنة التي تتألف من بعض األطباء والمهنيين
.من مرض السرطان
نحن منظمة غير الحكومية و يسمح رسميا بها من قبل وزارة الداخلية
) من المنظمات غير الحكومية2001( ) لسنة15( إلقليم كردستان القانون
 و على ضوء المادتين2011 الكردية؛ و قد حصلنا على اجازە رسميا في عام
2011 ) لسنة1(  ك من القانون/ 176 ) من برلمان كوردستان رقم23 ،10(
من المنظمات غير الحكومية في إقليم كردستان قد سجلت في المؤسسات
 مركز پنا يخدم مرضى السرطان في اقليم كردستان طوعا و.غير الحكومية
. عضو فی اتحادیة المرضی السرطان فی اوروبا٢٠١١ لسنة
ECPC ( European Cancer Patient coalition )
:أنشطة مركز بينا
. إعطاء تعليمات عن الصحة.1
 ترتيب فرص أفضل لعالج المرضى السرطان من قبل االجهزة الطبیة.2
.المختصة بالعالج فی کردستان و خارج
 لغرض تعریف المرض و تکاتف. ترتيب اتصاالت بين المرضى.3
.المرضی
. نشر تعليمات المطبوعة حول مرض السرطان.4
. إضهار السرطان كمرض عادي في المجتمع.5
. تحسين الوضع االجتماعي للمرضى في كردستان.6
. تحسين حالة نفسية للمرضى.7
 تحسين الوضع االقتصادي للمرضى و تشجیهم علی عودة الی عمالهم.8
.السابقة
. إرتقاء المعلومات العاملين الصحيين حول مرض السرطان.9
 تطویر العالقات والتعاون مع جمیع المنظمات المختصة داخل.10
.وخارج كردستان
:مركز رعاية پنا
.مركز پنا یکون مسرورا بمساعدتک
هل تريد أن تساعدنا ؟
من خالل عضويتك أو التبرع و دعم مركز پنا للعمل ضد السرطان في
.كردستان بشكل مستمر
 فةرمان تةحسني عزيز: وةرطيان له كورديةوة بؤ عةرةبي و ئينطليزي
َر

کا

تێک کە مرۆڤ لە پزیشکەوە دەبیستێ تووشی نەخۆشی شێرپەنجە
بووە ئاسان نییە و هەواڵێکی زۆر ناخۆشە.
ئەمڕۆ لە جێهاندا یەکێک لەو نەخۆشییانەی زۆرترین ژمارەی تووشبووان
بە هۆیەوە گیانیان لە دەست ئەدەن ،نەخۆشی شێرپەنجەیە .ئەو نەخۆشییە
جگە لە ستاندنەوەی ژیانی ملێۆنەها کەس زۆر جاریش بۆتە هۆی ئاریشە
بۆ کۆمەڵگە و گۆڕینی لە ساغڵەمەوە بۆ پەککەوتە.
رێژەی تووشبووان لە هەرێمی کوردستانیشدا هەروا بەرەو زیادبوونە.
دوای ئەنجامدانی چەندین پشکنین و تاقیکردنەوە کە نەخۆشی شێرپەنجە
دەستنیشان کرا ،ئینجا کەسی تووشبوو بۆ چارەسەری و شەڕ لە گەڵ
شێرپەنجە لەوانەیە پێویست بکات ماوەیەکی دوور و درێژ تەوای هێزی
خۆی تەرخان بکات .ئەوەش نە تەنیا نەخۆش بەڵکو کەس و کاری نزیکیشی
دەخاتە ناو بارودۆخێکی دژوار.
بۆ کەسانێک کەئاستی هۆشیاری و ڕۆشنبیری تەندرووستییان نزمە یان
نییانە ،بۆیان گرفت درووست دەکات .هەندێکیان کەمتەرخەمی دەکەن لە
بەدوواداچوون لە سەر نەخۆشییەکە و بە هێندی وەرناگرن .هەندیکیشیان
بە پێچەوانەی ئەوانەی تر شڵەژان و پەشێوییەکی دەروونییان بۆ درووست
دەبێت و نەخۆش خۆی بە «نەماو» دادەنێت و وادەزانێ کە کۆتایی ژیانییەتی.
ئئئەوەش ڕەنگدانەوە و کاریگەری نەرینی هەیە لە سەر ڕەوشی ژیان و
دەبێتە هۆی تێکچوونی باری دەروونی و کۆمەاڵیەتی...هتد بۆ تووشبووان
بەو نەخۆشییە و بۆ کەس وکارییان.
گەالن و دانیشتوانی شوێنە جیاجیا جوگرافییەکانی جیهان هەر کامێکیان
بە گوێرەی داب و نەریت و هەندێک بەندی تایبەتمەند بە شێوەیەکی جیاواز
لە یەکدی لە نەخۆشی شێرپەنجە وورد دەبنەوە و پێناسەی بۆ دەکەن و لە
گەڵ ئەم نەخۆشییەدا هەڵسووکەوت دەکەن .ئەم مامەڵەیە تەنانەت لەناو ئەم
کۆمەڵگەیەدا لەوانەیە لە کەسێکەوە تا کەسێکی دیکە جیاواز بێت.
لە کۆمەڵگەی کوردەواریشدا زۆربەی خەڵک بە داخراوی یان شاراوەیی
لە بارەی نەخۆشی شێرپەنجە گفتوگۆ دەکەن.
ئێمە کێین؟
سەنتەری پەنا رێکخراوێکی ناحکومی کوردستانییە کە بە فەرمانی
وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە ژمارە یاسای ()١٥ی
ساڵی ()٢٠٠١ی ڕێکخراوە کوردستانیە غەیرە حکومیەکان لە سەرەتای ساڵی
 ٢٠١١دا بە فەرمی دامەزراوە و مۆڵەتی کاری پێدراوە.
هەردوو
ڕۆشنایی
ژێر
لە
هەروەها
پەنا،
سەنتەری
یاسای
لە
/١٧٦گ
ژمارە
بە
(١٠و)٢٣
ماددەی
ژمارە ()١ی ساڵی ٢٠١١ی پەرلەمانی کوردستان ،تایبەت بە
ڕێکخراوەناحکومییەکان لە هەرێمی کوردستان ،بە بوونی مەرجە یاساییەکان
خۆی گوونجاندوە و لە فەرمانگەی ڕێکخراوە ناحکومیەکانی حکومەتی
هەرێمی کوردستان تۆمار کراوە.
سەنتەری پەنا بۆ پشتیوانی لە تووشبووان بە شێرپەنجە لە کوردستان
لە ساڵی  ٢٠١١وە ئەندامە یەکێتی نەخۆشانی شێرپەنجە لە ئەوروپا واتە
 )ECPC(European Cancer Patient Coalitionو خۆبەخشانە
خۆی تەرخان کردووە لە پێناو بەرژەوەندی تووشبووان بە شێرپەنجە و
شەڕکردن دژ بەم نەخۆشییە لە کوردستان.

سەنتەری پەنا ڕۆڵێکی بەرچاو و چاالک دەگێڕێت بۆ ڕێنەمایی ،ڕاوێژکاری،
پشتیوانی و هەوڵدان بۆ باشترکردنی شێوازی ژیانی تەندرووست و
خۆپاراستن بۆ دانیشتووان و هاوواڵتییانی تووشبوو بە نەخۆشی شێرپەنجە
لە کوردستان.
لە پەنای ئەوەشدا وەک پردێکە لە نێوان هاوواڵتییانی تووشبوو بە
شێرپەنجە و سەرجەم دەزگاکانی فەرمی و نافەرمی تەندروستی ناوەوە
و دەرەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان .کار و چاالکییەکانی بەرفراوانە
لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان و لە هەر چوار پارێزگای کوردستان
نوێنەری هەیە.
ئەم سەنتەرە تۆڕێکی بە هێزی هەیە لە نێوان ئەندامەکانی بۆ کەسانی
تووشبوو بە شێرپەنجە کە پەیوەندی لە گەڵ یەکتریان پێویستە بۆ
ئاڵوگۆڕکردنی سکااڵ و ئەزموونەکانیان لەبارەی شێرپەنجە وسەرجەم
بابەتەکانی پەیوەست بەم نەخۆشییە.
«پەنا» لە الیەن لێژنەیەکی بااڵوە پشتیوانی دەکرێت .ئەو لێژنەیە پێکهاتووە
لە چەند پزیشک و کەسانی پرۆفێشناڵ کە شارەزان لە بواری شێرپەنجە و
دەروونناس و چاالکوانی کۆمەاڵیەتی ...هتد.
چاالکییەکانی سەنتەری پەنا:
 .1رێکخستن وبهخشینی هۆشیاری تهندروستی :ڕێکخستنی کۆڕ و
سیمینار له الیهن کهسانی پسپۆر ل ه شوێنی پێویست ب ه تاک یان به کۆمهڵ.
 .2رهخساندنی ههلومهرجی باشتر بۆ چارهسهری شێرپهنج ه بۆ
تووشبوان ل ه کوردستان ب ه ڕیگهی پهیوهندی ل ه گهڵ سهرجهم ئهو دهزگایانه
ی ناوهو ه و دهرەوهی ههرێمی کوردستان ک ه ل ه بواری شێرپهنجهدا کاری
وهک تووێژینهوه،کار بۆ پێشگیری یان چارهسهری و بنبڕکردنی شێرپهنج ه
دهکهن.
 .3ب ه یهکگهیاندنی کهسانی تووشبوو ب ه شێرپهنجه و کهس و کاریان بۆ
بهیانکردنی سکااڵ و دهربڕینی خهم و گرفتهکانیان بهیهکهو ه و ئاڵوگۆڕکردنی
ئهزموونهکانیان.
 .4به ڕێگهی سهردانی نهخۆش ل ه نەخۆشخانە /لهماڵ .
 .5باشترکردنی بواری تهندروستی جهستهیی به ڕێگهی ڕێنهمایی کردنی
تووشبووان بۆ ئهنجامدانی چاالکی جهستهیی وهک وهرزش یان باشترکردنی
جۆری خۆراک به ڕێگهی بهخشینی نووسراو و چاپهمهنی لهو بارهو ه ب ه
زمانێکی ڕوون و پاراو وهک نامیلکه ،پەرتووک ،گۆڤار یان بهخشینی زانیاری
به ڕیگهی مهڵپهڕی ئهلێکتڕۆنی،پەیجی فەیسبوک و ڕێنهمایی به ڕیگەی
پەیوەندی تهلهفۆنی.
 .6باشترکردنی بواری تهندروستی دهروونی هاوواڵتیانی تووشبوو ب ه
نجه ل ه کوردستان ب ه ڕێگهی ئاشناکردنی کۆمهڵگ ه بهو نهخۆشییه و
شێرپه 
باسکردن له سهر شێرپهنج ه بێپهرده وهک نهخۆشییهکی ئاسایی.
 .7باشترکردنی بواری کۆمهاڵیهتی هاوواڵتیانی تووشبوو به شێرپهنج ه
ل ه کوردستان
 .8باشتر کردنی باری ئابووری هاوواڵتیانی تووشبوو ب ه شێرپهنج ه
( کار بکات بۆ گهڕانهوهی تووشبووان بۆ سهر کار و پیشهکهیان یان
ڕێنماییکردنیان بۆ دابینکردنی بژێوی ژیانیان).
 .9بهرزکردنهوهی ئاستی هۆشیاری فهرمانبهرانی تهندروستی ب ه
نهخۆشی شێرپهنجه.

 .10ب ه ڕێگهی کردنهوهی خولی کوورت ماو ه بۆ فێرکردنی چۆنییهتی
مامهڵ ه کردن ل ه گهڵ تووشبووان ب ه شێرپهنج ه بۆ فەرمانبەران و چاودێرانی
تهندروستی.
 .11هاوکاری سهرجهم ئهو دام و دهزگایانهی ک ه دهیانهوێت لهسهر
نهخۆشی شێرپهنج ه کار بکهن.
 .12پهیوهندی ل ه گهڵ سهرجهم ئهو دهزگایانه ی ناوهوه و دهروهی
ههرێمی کوردستان ک ه ل ه بواری شێرپهنجهدا کاری وهک توویژینهوه،کار
بۆ پێشگیری یان چارهسهری و بنبڕکردنی شێرپهنج ه دهکهن ب ه
ڕیگهی بهشداری ل ه کۆنفرانس و ڕووداوهکان ک ه پهیوهستن له سهر
ن و ل ه جیهاندا و بهشداری
نجه له ناو ههرێمی کوردستا 
پرسی شێرپه 
کۆبوونهوهکانی به کۆمهڵ ل ه گهڵ ئهو الیهنهی ک ه کار ل ه سر شێرپهنج ه
ی پهنا.
دهکهن بۆ بهرفراوانکردنی زانیاری نوێ بۆ سەنتەر 
تاكی تەندروست واتە كۆمەڵگەی تەندروست
Healthy Individual Means A Healthy Society
صحة الفرد یعني صحة المجتمع

مركزپنا ،لدعم مرضى السرطان في كردستان
عندما يعلم شخص أنه مصاب بمرض السرطان قد يكون الصعب جدا
وهو مریض .أن عددا كبيرا من الناس يعاني من سرطان في الوقت الحاضر،
باإلضافة إلى وفاة الماليين من الناس ،السرطان هو واحد من أكثر األمراض
القاتلة التي تواجه المرضى .انها ال تنتهي فقط حياة الماليين ،بل يسبب أيضا
إلى شلل المجتمع في معظم الحاالت التي حولت المجتمع الصحي إلى ااڵعاقه
.عدد المرض السرطان في كردستان آخذ في االزدياد .بعد الفحوصات
والتجارب و ظهور هذا المرض ،قد يحتاج المريض للمساعدة واستخدام کامل
طاقته لفترة طويلة لمقاتلة المرض ،ليس فقط المریض بل عائلتة أيضا تواجه
صعوبات .بالنسبة ألولئك الناس الذين ليس لديهم التثقيف الصحي ،يواجهون
صعوبات كثيرة والتعقيدات .أوال ،بعض منهم يهمل هذا المرض وعواقبه.
ثانيا ،بعض منهم يواجهون مشاكل نفسية و االرتباك الداخلي ويعتقدون أن
هذا هو نهايتهم التي لها انعكاس سلبي على عملية الحياة وتؤثرعلی الظروف
االجتماعية والنفسية  ...للمرضى وبيئاتها.
ان الشعوب المختلفة فی مناطق جغرافیة مختلفة کل منهم لهم رٶیة معینة
اتجاه هذا المرض و عالجە و تعریفه و التعامل معه .حتی في مجتمع واحد
قد یختلف رٶیه و العالج من شخص الخر اتجاه هذا المرض .أيضا ،في
كردستان يعامل الناس مع هذا المرض سرا.
من نحن؟
مركز پنا تدعم مرضى السرطان ومصالحها طوعا وتعليمهم على كيفية
محاربة هذا المرض في كردستان .مركز پنا له دور فعال في دعم وتوجيه،
وتحسين حياة صحية للمرضى في كردستان .مركز پنا لديه عالقة قوية مع

