نشاطات الجمعية في مجالي التأهيل والرفاه
خدمة النقاهة "يد للشفاء" ) يد لهحلما)
للنساء اللواتي أجريت لهن عملية جراحية في الثدي .وتعمل نساء متطوعات،من من تماثلن للشفاء من سرطان
الثدي ،وتلقين تدريبا خاصا ،بمد يد العون للنساء اللواتي أجريت لهن حديثا عملية استئصال كاملة أو جزئية
للثدي .بإمكان النساء المعنيات االتصال مع إحدى المتطوعات وذلك من خالل االتصال مع قسم التأهيل والرفاه
.30-5167275
في الجمعية أو مباشرة بالجمعية على الهاتف
منظمة أصحاب الستوما في إسرائيل
تعتبر منظمة أصحاب الستوما أحد برامج التأهيل التابعة لجمعية مكافحة السرطان .يتسجل في الجمعية أعضاء
أجريت لهم عمليات جراحية لتحويل البول أو البراز (ليس فقط على خلفية مرض السرطان) ،بحيث تخرج
اإلفرازات عن طريق ستوما (فتحة) بواسطة كيس يكون في جدار البطن مما يتيح ممارسة مهج حياة عادية.
للحصول على تفاصيل إضافية ،استشارة أو للتسجيل في منظمة أصحاب الستوما في جمعية مكافحة السرطان،
شارع رفيفيم  ،7غفعتايم ،يمكن االتصال بهاتف رقم .30-5167275
المساعدة المباشرة للمريض
تقدم جمعية مكافحة السرطان الدعم المادي األولي للمريض المصاب بالسرطان الذي يواجه ضائقة مادية ،وذلك
خالل تلقيه العالج من معهد األمراض السرطانية ،والعالجات الفاعلة  ،مثل العالج الكيماوي .يتم تحديد الدعم
وفق معايير طبية وبموجب مستوى الدخل .ويتم التقدم للحصول على مساعدة مباشرة للمريض من قبل العاملة
االجتماعية في أقسام عالج السرطان اللوائية التابعة لجمعية مكافحة السرطان.
تأهيل النطق
خدمة استشارية ،إرشاد وتوجيه للمرضى وأفراد عائالتهم لالستفادة من الخدمات المهنية
المختصة .كما تقدم االستشارة واإلرشاد المهني للمختصين الذين يعالجون المرضى ،وذلك في مجاالت مختلفة،
مثل اضطرابات البلع -التشخيص والتأهيل ،وتأهيل النطق والصوت ،ومالءمة وتجربة أجهزة التأهيل .تأهيل
النطق والبلع بعد أجراء العمليات في تجويف الفم والحلق والحنجرة بما فيه البتر الكامل ،وكذلك بعد فتح القصبة.
لمزيد من المعلومات واالستشارة يمكن مراجعة أخصائية االتصال في جمعية مكافحة السرطان ،السيدة
كورنبروت ،على هاتف رقم .30-5167205
المشورة في المواضيع الجنسية
تقدم جمعية مكافحة السرطان المشورة في المواضيع الخاصة بإدراك صورة الجسم والجنس للمرضى من جميع
األعمار .ويتم تقديم هذه الخدمة مجانا من قبل ممرضة من قسم التأهيل والرفاه في الجمعية .وال حاجة إلى
اإلحالة من قبل طبيب .يمكن االتصال مباشرة برقم الهاتف .30-5167270
االستشارة الضريبية
تقدم فروع جمعية مكافحة السرطان خدمات استشارة ضريبية بالتعاون مع نقابة مستشاري الضريبة
في إسرائيل .تقدم االستشارة لمن تقررت له نسبة إعاقة في لجنة طبية في التأمين الوطني وفي قضايا الضريبة
الناتجة عن المرض.
تقدم االستشارة تطوعا وبال مقابل بعد تنسيق مسبق لترتيب لقاء.
"الظهور بمظهر جيد – الشعور بإحساس أفضل"
تمثل جمعية مكافحة السرطان وتشغل مشروع "الظهور بمظهر جيد – الشعور بإحساس أفضل" .وتقوم ضمن هذا
المشروع أخصائيات التجميل ،أخصائيات الماكياج ،أخصائيات الشعر المستعار ومصففو الشعر بتقديم العناية
للنساء المريضات بالسرطان بشكل تطوعي في المعاهد المتخصصة بعالج أمراض السرطان ،فروع جمعية مكافحة السرطان،
المجتمع وفي الهوسبيس – البيت ،ويقدم الشعر المستعار للنساء الالتي يحتجنه مجانا.

تدير المشروع بشكل تطوعي الدكتورة فرانسين روبينسون ،وهي متطوعة في )يد للشفاء( "يد لهحلما".
لمزيد من المعلومات يمكن التوجه إلى هاتف .30-8167275

أيام دراسية لمرضى السرطان وألفراد عائالتهم
ينظم قسم التأهيل والرفاه العديد من األيام الدراسية ،التي تتمحور حول مجموعة متنوعة من المواضيع ذات الصلة بأمراض السرطان
وآثارها ،مثل :أساليب العالج ،األعراض الجانبية والجوانب األخرى في ما يتعلق بتعامل المريض وعائلته مع المرض.
يمكن اإلطالع على معلومات حول األيام الدراسية في موقع الجمعية على اإلنترنت وفي الصحف المطبوعة ،ويتم تسجيل
المحاضرات التي تجري وتحميلها على موقع الجمعية.
كذلك يمكن التوجه إلى قسم التأهيل والرفاه ،الذي ينظم األيام الدراسية على مدار السنة ،على الهاتف .30-5179512

النزل على اسم السير تشارلز كلور
أقيم المأوى على اسم تشارلز كلور عام  1976من قبل جمعية مكافحة السرطان في غفعتايم ،لتقديم
عالج مساند للمرضى المصابين بالسرطان ،الذين يقيمون في أماكن بعيدة ويتلقون المعالجات في مستشفيات
منطقة المركز .النزل معد ألعضاء جميع صناديق المرضى االستفادة ويتم تشغيله من قبل جمعية مكافحة
السرطان .ويمكن الحصول على اإلحالة المالئمة إلى هذا النزل من قبل أفراد الطواقم الطبية والتمريضية في
أقسام األمراض السرطانية..
لمزيد من المعلومات يمكن التوجه مباشرة للنزل على اسم السير تشارلز كلور على هاتف رقم
 30-51672607771أو الفاكس.30-1070576 .
مجموعات الدعم والمعلومات للمرضى
تقوم جمعية مكافحة السرطان بتنظيم مجموعات من الدعم النفسي من أجل المرضى المصابين بالسرطان وأفراد
عائالتهم .ويتم تشكيل مجموعات الدعم للمرضى وأفراد عائالتهم حسب الطلب والضرورة .ويقوم بإرشاد هذه
المجموعات أصحاب الخبرة (عاملون اجتماعيون ،خبراء نفسانيون وممرضات( الذين تم تأهيلهم لذلك.
العامالت االجتماعيات اللوائيات مسئوالت عن قبول وتأهيل مرشدي المجموعات المحترفين والمختلفين.
وتحرص جمعية مكافحة السرطان على تقديم التأهيل المهني المالئم للطواقم المرشدة .ويتم تشكيل المجموعات
في قسم التأهيل التابع للجمعية ،هاتف  ، 30-5179512وتعمل ضمن نطاق فروع الجمعية في مختلف أنحاء
البالد وفي مراكز الدعم التابعة للجمعية.
كما وتعمل مجموعات الدعم في معظم أقسام ومعاهد مكافحة السرطان في مختلف أنحاء البالد.
وتقدم جمعية مكافحة السرطان المساعدة في التأهيل المهني لهذه الطواقم .كما تقوم بتمويل بعض المالكات
والمشاريع.
مجموعة "البالغون الشباب -منطلقون إلى الحياة"
تألفت مجموعة "البالغون الشباب -منطلقون إلى الحياة" بمبادرة من جمعية مكافحة السرطان نظرا
للحاجة إلى تأسيس "مجتمع" مساند جديد يلبي احتياجات شريحة سكانية خاصة ،هي شريحة الشباب
الذين تتراوح أعمارهم بين العشرين والثالثين عاما ،الذين شفوا من مرض السرطان .يبدأ هؤالء الشبان الذين
أصيبوا بمرض السرطان حياتهم الشخصية والمهنية كبالغين من نقطة انطالق خاصة ،ويواجهون صعوبات
المواجهة التي ال تنتهي عند الشفاء من المرض ،وهي تتطلب قوى وموارد للتأهيل والحاجة للدعم والمعلومات
واالستشارة في الحياة .تقوم مرشدات المجموعة ،العامالت من قبل الجمعية ،بمرافقة المرضى طوال 10 - 12
لقاء وبعد ذلك يتمتعون بنشاطات اجتماعية تشتمل على رحالت في سيارات الجيب ،حفالت ومناسبات .تجري
النشاطات االجتماعية بمبادرة متطوعين مخلصين للموضوع وبواسطة دعم جمعية مكافحة السرطان وجمعية
"الروح الطيبة" وتبرعات خاصة يجمعها المتطوعون ضمن المشروع.
لمزيد من المعلومات واالنضمام يمكن االتصال الى جمعية مكافحة السرطان ،جبعتايم ،شارع رفيفيم ،7
على هاتف رقم .30-7005337 .
مركز الدعم "معجان" بئر السبع
أقيم مركز الدعم "معجان" بئر السبع لتقديم الدعم المعنوي واالجتماعي لمرضى السرطان
وأفراد عائالتهم ،بالتعاون وبدعم من جمعية مكافحة السرطان وجامعة بن غوريون وبلدية بئر السبع والمركز
الطبي الجامعي "سوروكا" .ويقدم المركز مجانا أنشطة متنوعة في مجال الدعم والترفيه ،وهو يعمل في شارع
"بيكع"13" ،راموت" ،بئر السبع ،هاتف رقم .35-2793536

يمكن العثور على معلومات مفصلة ومحدثة حول نشاطات مراكز الدعم في موقع الجمعية على اإلنترنت:
www.cancer.org.il
نشاطات الجمعية ،مجموعات الدعم ومراكز الدعم  -مجانية!
عناوين المراجعات واالستعالمات
قسم التأهيل والرفاه االجتماعي
جمعية مكافحة السرطان
مديرة القسم  -السيدة أوريت شبيرا MSW ،بالعمل االجتماعي
الممرضة المسؤولة  -السيدة ليڤيا كاسلو
شارع رفيفيم ، 7غفعتايم هاتف .30-8179812
العاملة االجتماعية للواء الجنوب) من أشدود وجنوبا ال يشمل أشدود(
السيدة راحيل أوفير ،عاملة اجتماعية
جمعية مكافحة السرطان
شارع بن تسفي ، 7بئر السبع
هاتف 30-2617665
العاملة االجتماعية للواء تل أبيب والمركز
السيدة ايريت غولدشطاين ،عاملة اجتماعية
جمعية مكافحة السرطان
شارع رفيفيم ، 7غفعتايم
هاتف 30-5167277 ،30-5167272
العاملة االجتماعية في لواء الشمال) من الخضيرة وشماال(
السيدة أريئيال ليطفيتس ،عاملة اجتماعية
شارع روزنفلد  ،52حيفا هات 37-557717571
مركزة المساعدات المادية في الجمعية
السيدة أياال ليفينتر
جمعية مكافحة السرطان
شارع رفيفيم7
غفعتايم هاتف 30-5167279

