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جمعية مكافحة الرسطان يف إرسائيل

آذار 2015

تــد عَــم جمعية مــكــافــحــة الــرسطــان

الرصاع ضدّ رسطان الثدي
يف إرسائيل عىل كا ّفة الجبهات

رسطان الثدي هو املرض الخبيث األكرث انتشا ًرا لدى النساء يف إرسائيل.
لذلك ،فمنذ إنشاء جمع ّية مكافحة الرسطان ،بَذلت موارد كثرة يف
مجال مكافحة رسطان الثدي ،وهي تبادر وتنشئ نشاطات من ّوعة وسط
النساء ا ُملعا َفيات ،املريضات ،واللوايت يتعا َفني .بد ًءا من الدعم ،املرافقة،
املعلومات ،واملساعدة ،وانتها ًء بنشاطات توضيح عديدة للتشجيع عىل
الوعي ألهمية الكشف املبكر عن املرض ،مثل:
مجموعات دعم – تش ّغل الجمع ّية مجموعات دعم من اختصاصيني يف أرجاء
البالد ،بينها مجموعات دعم لألزواج ،مجموعات دعم للشابات بني  20و30
عا ًما ،مجموعة دعم للنساء املعافيات املوجودات يف خطر ،النساء ذوات األمراض
املتقدّمة ،وغري ذلك .للتفاصيل ،ميكن التوجه إىل هاتف.1-800-36-36-55 :

مراكز الدعم "أقوياء م ًعا" التابعة لجمعية مكافحة الرسطان

تعمل اليوم يف جفعتاييم ،حيفا ،القدس ،والعفولة ،بالتعاون معبيت إيدي
معجان يف برئ السبع ،وبأحجام مختلفة يف فروع جمع ّية مكافحة الرسطان يف
أرجاء ال ِبالد .تش ّكل مراكز الدعم بيتًا يف املجتمع املحيل للمرىض ،الذين يتعافون،
وأفراد عائالتهم ،وتقيم عددًا من النشاطات التي تساعدهم يف املواجهة الجسد ّية
والنفس ّية للمرض ،مثل مجموعات دعم ،ورشات جسد ّية  -نفس ّية ،إبداع وفنون،
صحي ،وغري ذلكً .
فضال عن ذلك ،يقدّم املركز ً
دعام ،مرافقة ،ومعلومات يف
طبخ ّ
عملية التأق ُلم ،التعايف ،والشفاء .ملعلومات إضافية ميكن التوجه إىل (تلميداع)®
إىل هاتف.1-800-36-36-55 :
منتديات لجمع ّية مكافحة الرسطان عىل اإلنرتنت  -ميكن االستعانة يف
موقع الجمع ّية بعدد من املنتديات ذات الصلة باملريضات ،املتعافيات ،وأبناء
أرسهنّ ً ،
فضال عن النساء املعافيات الحامالت للمرض ،مثل منتدى يف موضوع
رسطان الثدي يديره بالرشاكة أطباء من مجاالت علم األورام ،الجراحة ،والتجميل.
املختصون مبهنية ورسعة
يطرح املتص ِّفحون أسئلة شخصية عديدة يجيب عنها
ّ
قصوىwww.cancer.org.il :

تدير الجمع ّية مركز (تلميداع)® باللغات العرب ّية ،العرب ّية ،والروس ّية،
وكذلك ُ
تنرش موا ّد إعالمية باللغات الثالث ،بينها موا ّد عديدة ومن َّوعة ذات صلة برسطان
الثدي .كذلك يعمل مركز معلومات تدعمه قواعد بيانات دولية وموقع إنرتنت يجري
تحديثه دور ًّيا ،يشمل ً
أيضا معلومات عن أبحاث رسيرية حديثة .ألي سؤال( :تلميداع)®
مجان ّية.1-800-36-36-55 :
مبحادثة ّ
ُتدير الجمع ّية مركز (تلتميخاه)®  -خدمة هاتف ّية بالعرب ّية والروس ّية ،متنح إسعا ًفا أول ًّيا
فور ًّيا ملرىض الرسطان والقريبني منهم ،املوجودين يف ضائقة نفس ّية ،ويحتاجون إىل دعم
أويل وأذن مصغية .عند الرضورة ،يتم توجيه املتوجهني ملتابعة العالج يف املستشفى أو
يف إطار املجمتع املحيل .ميكن التوجه إىل هاتف.1-800-36-36-55 :
(يد للشفاء) – "من امرأة عانت إىل امرأة تعاين" – متط ّوعات جمع ّية مكافحة
الرسطان اللوايت جرى تأهيلهنّ ملساندة املريضات برسطان الثدي يف مواجهة املرض.
تقدِّم املتط ّوعات للمريضات املعلومات ،الدعم ،املساعدة ،واملرافقة طيلة العملية التي
يجتز َنها .ملعلومات ،ميكن التوجه إىل هاتف1-800-36-07-07 :

النساء املعن ّيات بالدعم ،م َثلهُنّ َم َثل النساء الاليت تعا َفني
من رسطان الثدي واملعن ّيات بالتط ُّوع ،مدع ّوات إىل اال ّتصال
بـ"ياد لهحلامه" ،عرب هاتف1800-36-07-07 :
أو الدخول بنقرة زر إىل موقعwww.cancer.org.il :
"للظهور بشكل أفضل  -للشعور أفضل"  -مرشوع تديره جمع ّية مكافحة الرسطان،
تطوعي
يهتم يف إطاره أفراد طاقم من مجاالت التجميل ،املاكياج ،وتصفيف الشعر بشكل
ّ
ّ
طب األورام ،فروع جمع ّية مكافحة الرسطان،
بنساء مريضات بالرسطان يف معاهد ّ
واملجتمع املح ّ
يل .تحصل متلقيات العالج عىل عالج تجمييل وإرشاد حول كيفية العناية
ّ
بوجههن وشعرهن و/أو مالءمة الشعر املستعار .كل ذلك بهدف تحسني املزاج ،تحسني
املظهر والشعور ،وكذلك مساعدتهنّ يف عملية مواجهة املرض ،وتأثري أعراضه الجانب ّية.
ً
فضال عن ذلك ،يعمل يف بيت ماطي ،مقر جمعية مكافحة الرسطان يف جفعتاييم ،مركز
عناية وإعارة شعر ُمستعار .للحصول عىل املزيد من املعلومات واالنضامم للمرشوع،
ميكن التوجه إىل مر ّكزة املرشوع عىل هاتف.03-5721618 :
تقدّم جمع ّية مكافحة الرسطان استشارة يف موضوع الجنسان ّية ملريضات الرسطان

مجا ًنا ّ
يتوجه ،وتشتمل عىل معلومات
لكل َمن ّ
وأفراد أرسهنّ ُ .تقدَّم الخدمة ّ
حول تأثريات مرض الرسطان عىل الجنسانية ،النظرة إىل الجسم ،استشارة
حول إمكانيات العالج وإعادة تأهيل األداء الجنيس ،الخصوبة ،والتوجيه إىل
التوجه
أخصائيني مهنيني يف هذا املجال .من أجل معلومات واستشارة ،ميكن ُّ
إىل هاتف.03-5721643 :
(خطوات لجودة الحياة)®  -مرشوع متم ّيز لجمع ّية مكافحة الرسطان يهدف
إىل تعريض املرىض واملتعافني من الرسطان إىل امل ّيزات الصحية الكامنة يف النشاط
الجسام ّين ،تشجيعهم عىل االندماج يف نشاط َّ
مخطط له و ُمد َمج يف روتينهم اليومي،
وتقديم استشارة ومرافقة مهن ّية للذين يختارون تبني الربنامج واالنخراط فيه.
طب األورام يف أرجاء البالد ،مراكز الدعم "أقوياء م ًعا"
يعمل املرشوع يف معاهد ّ
التابعة لجمعية مكافحة الرسطان ،و ُفروع الجمع ّية يف أرجاء البالد .للحصول عىل
املزيد من املعلومات ،ميكن التوجه عرب الهاتف.1-800-36-36-55 :
ورشات (نتعاىف للعودة إىل حياة صح ّية)®  -تعمل يف مراكز دعم
الجمع ّية يف أرجاء البالدً ،
فضال عن فروع الجمع ّية ،بهدف تحسني جودة
حياة املتعافني من الرسطان ،إرشادهم للعيش حياة صح ّية ،وتشجيعهم عىل
العودة إىل حياة مف َعمة بالنشاط .للحصول عىل املزيد من املعلومات ،ميكن
التوجه عرب الهاتف.1-800-36-36-55 :

جميع ال ّلقاءات ،النشاطات ،والورشات للمرىض واملتعافني
مجا ًنا.
وأبناء ُأ َرسهنّ ُتقدَّ م ّ
خدمة مرافقة وإرشاد والدين أحدهام مريض بالرسطان  -حني
ُيصاب أحد الوالدَين بالرسطان ،تدخل العائلة ك ّلها فرتة مواجهة طويلة،
صعبة ،ومع َّقدة ،مبا يف ذلك األوالد .من أجل تسهيل األمر عىل الوالدين يف
فرتة املواجهة العائل ّية الصعبة ومساعدتهم يف املعلومات والدعمُ ،تدير جمع ّية
أدوات ،إرشادًا ،ومساعدة .الخدمة يف
للزوجني
ٍ
مكافحة الرسطان خدمة تقدِّم َ
النفيس.
طب األورام
جميع أرجاء البالد وبإرشاد أفراد طاقم من مجال ّ
ّ

شبكة مم ّرضات وعامالت اجتامعيات للمال َءمة لعالج رسطان
الثدي – تساعد الجمع ّية عىل متويل مرشوع ُمت َّول يف إطاره مم ّرضات

وعامالت اجتامعيات تعملنَ يف املراكز الطبية يف أرجاء البالد ،كمال َءمات
لعالج مريضات رسطان الثدي يف جميع مراحل التشخيص ،العالج ،واملتا َبعة.
تهتم الجمع ّية ً
املهني املستم ّر.
أيضا بإطالعهنّ
ّ
ّ

نشاطات الجمعية عىل املستوى ال ُقطريّ
لدعم مكافحة رسطان الثدي

الوطني للكشف املبكر عرب تصوير الثدي الشعاعي  -بفضل
الربنامج
ّ
الصحة
مبادرة جمع ّية مكافحة الرسطان ،يعمل اليوم ،بالتعاون مع وزارة
ّ
وطني للكشف املبكر عن رسطان الثدي عرب تصوير
وصناديق املرىض ،برنامج
ّ
الثدي الشعاعي .مت ِّول الجمعية اليوم ً
أيضا برنامج مراقبة الجودة الذي يضمن
أفضل نشاط للربنامج.

לנשים המתמודדות עם מחלת סרטן השד:
'יד להחלמה'1-800-36-07-07 :

לקבלת מידע נוסף וחומר הסברה על
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'טלמידע' 1-800-599-995 :
'טלמידע' בשפה הרוסית1-800-34-33-44 :
'טלמידע' בשפה הערבית1-800-36-36-55 :
לשירותי מידע מתקדמים:
מרכז מידע03-5721608 :

info@cancer.org.il

לשירות תמיכה נפשי ראשוני:
'טלתמיכה'1-800-200-444 :
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تصوير الثدي الشعاعي املتن ّقل  -بادرت جمع ّية مكافحة الرسطان إىل رشاء
منظومات تصوير ثدي شعاعي متنقلة ،تنتقل خالل العام يف أرجاء البالد ،وتتيح
لفحص منقذ للحياة قري ًبا من منازلهنّ  .بفضل هذا النشاط
للنساء الخضوع
ٍ
الواسع ،تق ّلصت الفجوات التي كانت موجودة بني الرشائح ّ
السكانية املختلفة ،ما
يؤدي إىل ارتفاع دائم يف نسبة التجا ُوب مع تنفيذ الفحص .تش ِّغل هذه الخدمات
"أسوتا للخدمات الطبية" مبساعدة جمع ّية مكافحة الرسطان.
إنشاء مراكز ثدي شاملة  -تستثمر جمع ّية مكافحة الرسطان موارد عديدة
طب األورام ،واملساعدة يف إنشاء مراكز ثدي شاملة يف
يف بناء وترميم أقسام ّ
املراكز الطبية يف أرجاء البالد ،حيث ُيقدَّ م عالج احرتايف لطاقم متعدّ د املجاالت
تحت سقف واحد ،حيث تكون املعالَجة يف املركز.

عرشات املم ِّرضات لزيادة أهمية التشخيص ّ
املبكر والوقاية ِمن
محاضات يف أماكن العمل ويف املجت َمع املح ّ
رسطان الثدي تقدِّمن َ
يل .تعمل

الجمع ّية ً
أيضا لزيادة ّ
تدخل طبيب العائلة يف الكشف املبكر لدى النساء الاليت
يعالجهنّ .

تعمل الجمع ّية لدى هيئات حكوم ّية وتحدّ د سياسات من أجل
النساء املصابات برسطان الثدي ،تعمل من أجل تحسني تحقيق الحقوق

باال ّتصال بالتأمني الوطني ،لزيادة حجم س ّلة األدوية ،وهي رشيكة يف قرارات
ونقاشات حكومية ،واملزيد املزيد.

من منشورات جمع ّية مكافحة الرسطان املتن ّوعة يف مجال رسطان الثدي
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دمعة وأمل من خالل عدسة
توثيق مصَّ ور ألم وابنتها خالل
مواجهة املرض (بالعربيّة)

أردت معرفته عن
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الوراثية والرسطان
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ً
*فضال عن ذلك :ك ّراسات معلومات يف مواضيع حقوق املرىض ،مواجهة األعراض الجانبية ،نرشات معلومات حول أدوية مختلفة ،معلومات حول
أبحاث رسيرية تجري يف البالد والعالَم ،وما شابه.

خط الدعم التابع لـ (يد للشفاء)®1-800-36-07-07 :
أو بنقــرة صغــرة يف موقــعwww.cancer.org.il :
مج ا ًن ا 1-800-36-36-55
(تلمي داع)®  -للحصول عىل معلومات حول أم راض الرسطان ّ
جمعية مكافحة الرسطان  -لحياة صحية

