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نتقدم بجزيل الشكر إىل:
الربوفيسور غاد رينارت ،مدير املركز القطري ملراقبة الرسطان يف خدمات الص ّحة الشاملة ،ومدير قسم طب املجتمع
املحيل وعلم األوبئة يف املركز الطبي الكرمل وكلية الطب ،ويف معهد الهندسة التطبيقية اإلرسائييل "التخنيون"،
وعضو مجلس االستشارة ولجنة التحديث ملنع الرسطان يف جمعية مكافحة الرسطان.
تنقيح ومراجعة :فاتن غطاس ،مدير فعاليات جمعية مكافحة الرسطان يف املجتمع العريب.
تهدف محتويات هذه الكراسة إىل توفري معلومات فقط ،وهي ليست مبثابة نصائح طبية أو تقرير مهني أو بديل
الستشارة أخصايئ يف جميع املجاالت .يجب التوجه إىل الطبيب/ة يف حال وجود أية مشكلة طبية.
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כל מה
שרצית לדעת
על הסרטן

مق ِّدمة
يتمسك الكثري من األشخاص بعقائد ومعلومات غري ُمثبتة حول الرسطان ،قد تؤثر يف اتخاذ
القرارات بشأن منع املرض و/أو تشخيصه املبكّر ،والقدرة عىل مواجهة تشخيص املرض وعالجه.
تهدف األسئلة واإلجابات الشائعة حول مرض الرسطان الواردة يف هذه الكراسة إىل أن تعرض
عليك * الحقائق عن مرض الرسطان ،طرق التشخيص املبكّر ،أنواع العالج ،وكيف ميكن مواجهة
املرض والعيش معه.
النص هو بصيغة املذكر ،فهو مو ّجه للنساء والرجال عىل حد سواء.
* رغم أنّ ّ
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ما هو الرسطان؟

الرسطان هو اسم شامل ملجموعة من األمراض ذات ورم غري ُمسيّطر عليه يف خاليا الجسم  -الخاليا هي
مبانٍ صغرية تتألف منها األعضاء واألنسجة يف الجسم .هناك مظهر مختلف لخاليا الجسم ووظائفها ،ولكنها
تتجدد بشكل شبيه من خالل انقسام الخلية ،لعالج أو بناء األنسجة املترضرة .بشكل عام ،يحدث انقسام
الخاليا هذا بشكل منتظم ومراقَب .باملقابل ،يحدث فقدان السيطرة يف هذه الخاليا الرسطانية ،وهي تتابع
انقسامها وتكاثرها دون توقف.
تشري أبحاث علمية مرتاكمة إىل وجود عالقة بني مرض الرسطان واملادة الوراثية لدى اإلنسان .تتعلق هذه
العالقة مبجموعتي جينات :الجينات التي تحبط مرض الرسطان وتحافظ علينا من اإلصابة مبرض الرسطان،
والجينات الورمية (الجينات ُمسببة الرسطان) .تتطور األورام الرسطانية عندما يُخرتق التوازن بني الجينات
التي تشجع انقسام الخاليا وبني نشاطات الجينات التي متنع انقسام الخاليا املفرط.
تصبح الخاليا التي تنقسم دون رقابة وتفقد أجهزة الجسم املختلفة السيطرة عليها خاليا رسطانية .ليك يتطور
ورم رسطاين ،يُشرتط أن يحدث يف النسيج الذي يتطور فيه ورم رسطاين عدد من التغيريات الوراثية التي تبطل
عمل الكثري من أجهزة الدفاع يف الجسم (طفرات) .تدعى هذه العملية من جمع الطفرات عملية التح ّول
الخبيث .هذه العملية مستمرة ،وتستغرق سنوات كثرية ،هناك حاجة إىل أن يتجمع خاللها عدد من الطفرات
(عرشات حتى مئات) يف الجينات املختلفة إلكامل عملية التح ّول الخبيث.
متلك جمعية مكافحة الرسطان كراسة "قاموس املصطلحات يف طب األورام" .للحصول عليها ،مجانا،
ميكن التوجه مبكاملة مجانية إىل "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف:
 1-800-36-36-55أو عىل موقع اإلنرتنت التابع للجمعية عىل العنوانwww.cancer.org.il :

هل كل األورام رسطانية؟

ال .فهناك نوعان من األورام :أورام حميدة وأورام رسطانية .الورم الحميد هو ورم يف منطقة واحدة ،ال تنترش
الخاليا فيه إىل مناطق أخرى يف الجسم ،غري أنه ،يف حال تابعت الخاليا منوها يف املنطقة األصلية ،فإن من
شأنها أن تحدث ضغطا عىل األعضاء املجاورة.
الورم الخبيث هو ورم يتكون من خاليا قادرة عىل االنتشار إىل أعضاء الجسم األخرى ،ومن دون عالج قد
تدخل إىل األنسجة األخرى يف الجسم وتد ّمرها .أحيانا ،تنفصل الخاليا الرسطانية عن الورم األويل الذي بدأت
فيه وتنتقل عرب الدم أو الجهاز الليمفاوي إىل أعضاء الجسم املجاورة أو البعيدة .يف هذه األعضاء ميكن أن
تتابع هذه الخاليا منوها وانقسامها ومن ثم تنتج كتال جديدة تدعى "أوراما ثانوية" أو "نقيالت" .ت ُحدد أنواع
األورام الرسطانية عرب فحص الخاليا املجهري .تُجرى أحيانا أيضا فحوص دم ملعرفة مستوى دالالت األورام يف
الدم التي قد تشري إىل وجود ورم رسطاين.

هل هناك أنواع مختلفة من األورام الرسطانية؟

اليوم ،يُعرف يف عامل الطب نحو  200نوع من األورام الرسطانية املختلفة ،التي تتم ّيز باألعضاء التي تنمو
تتغي طرق العالج
فيها ،نوع الخاليا التي تُ يّزها ،ووترية منوها ،وبأعراض املرض التي تؤدي إليها ،وغريهاّ .
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واحتامالت الشفاء بني املرىض.
حسن كثريا احتامالت الشفاء
يف هذا السياق ،من املهم اإلشارة إىل أن التشخيص امل ُبكّر للمرض ،قدر املستطاع ،يُ ّ
ونجاعة العالجات التي ت ُح َدد وفق موعد اكتشاف املرض وحالة املريض الصحية العامة.

ما هي وترية منو الورم الرسطاين؟

ال تتميز األمراض الرسطانية بطابع منو مو ّحد .فهناك أورام رسطانية تتطور برسعة ،وباملقابل هناك أنواع
أخرى تتطور ببطء.

ما هي اللوكيميا؟

اللوكيميا هي مرض رسطان خاليا الدم التي تتكاثر بشكل غري مراقب.

هل ميكن أن يعاين مريض من الرسطان دون أن يعرف ذلك؟

يُحتمل حدوث ذلك .مثال ،عندما يتطور يف الجسم ورم رسطاين ولكنه ال يؤدي إىل أية أعراض .يف هذه املرحلة
ال يشعر اإلنسان أنه مريض .رغم هذا ،هناك عدد من أنواع األورام الرسطانية التي ميكن اكتشافها يف فحوص
مختلفة قبل أن تظهر أية أعراض.

ملاذا يتعلم الباحثون عن طبيعة مرض الرسطان من خالل إجراء تجارب عىل الحيوانات؟

تشكل الحيوانات منوذجا أوليا لبحث األمراض وتساهم يف فهمها فهام أفضل ،ويف تطوير أدوية وعالجات
جديدة .اكتُ ِشفَت اكتشافات طبية هامة أو ُصو ِدق عليها بعد إجراء تجارب طبية عىل الحيوانات ،وبعد أن
املستطاع.
نجحت يف إنقاذ الكثري من البرش .رغم هذا ،هناك محاوالت لتجنب إجراء تجارب عىل الحيوانات قدر ُ
يتطلب استخدام الحيوانات إلجراء التجارب الطبية العمل وفق قواعد لعالج هذه الحيوانات والحفاظ عليها
حسب أنظمة إدارية متفق عليها عامليا.

هل الرسطان هو مرض يعاين منه البالغون فقط؟

تشري البيانات اإلحصائية إىل أن أعامر نحو  60%من إجاميل مرىض الرسطان هي  65عاما وأكرث .رغم هذا ،من
املعروف أن أورام رسطانية معيّنة تظهر قبل سن  40عاما ،ويف سن الطفولة والشباب أيضا .مثال ،يظهر ورم
رسطاين يف الخصية ورسطان الغدد الليمفاوية من نوع هودجكني غالبا لدى املرض الذين أعامرهم أقل من 30
عاما .قد تظهر أنواع مختلفة من رسطان الدم ،أورام دماغية ،وأمراض رسطانية أخرى يف سن الطفولة ،والطفولة
املبكّرة .ال تهدف هذه املعلومات إىل إثارة القلق املفرط ،بل إىل رفع الوعي حول أهمية االستشارة الطبية يف
ِ
تختف األعراض ،أو بعد أن تختفي وتظهر ثانية.
كل جيل عندما تحدث مشاكل صحية غري عادية ،يف حال مل
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כל מה
عوامل
שרצית לדעת
על הסרטן
الخطر
اإلصابة
بالرسطان

ما هي أسباب مرض الرسطان؟

غالبا ،ال تكون أسباب املرض معروفة .فهناك أورام رسطانية تحدث ألسباب وراثية ،ميول عائلية ،أو بعد
التع ّرض لعوامل خطر مختلفة .مثال ،التدخني مسؤول عن نحو  30%من حاالت الوفاة من الرسطان .إضافة
إىل رسطان الرئة ،تبني أن تدخني منتجات التبغ يؤدي إىل تطور أمراض رسطانية أخرى مثل :رسطان الفم
والبلعوم ،الحنجرة ،املريء ،املثانة البولية ،الكىل ،البنكرياس ،الثدي ،وعنق الرحم ،وغريها.
قد يؤدي التع ّرض غري املراقب للشمس إىل تجاعيد ،وإىل أرضار صحية أخرى .هناك عالقة بني استهالك الكحول
املفرط وبني تطور رسطان الفم والبلعوم ،املريء ،الحنجرة ،الكبد ،الثدي ،وغريها .عندما يدخن املدخن
ويستهلك الكحول يزيد خطر تعرضه لهذه األمراض بشكل ملحوظ .األسباب األساسية األخرى التي تزيد من
خطر التعرض للرسطان هي البدانة ،نقص النشاط الجسامين ،استهالك كمية كبرية من السعرات الحرارية،
تناول مأكوالت مثل اللحم األحمر أو اللحم املص ّنع بشكل مفرط أو استهالك كمية قليلة من األطعمة الرضورية
للجسم مثل الخرضاوات والفواكه الطازجة .قد يؤدي التعرض ملواد صناعية مختلفة مثل األسبست ،إىل نوع
معي من رسطان الرئة.
ّ
يتبني من األبحاث التي نُرشت يف السنوات األخرية أن منط الحياة الصحي والنشط الذي يدمج التغذية
املتوازنة ،الحفاظ عىل وزن جسم سليم ،مامرسة النشاط الجسامين ،تجنب التدخني ،وتقليل استهالك الكحول
يقلل من خطر التع ّرض ألمراض الرسطان.
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هل ينتقل الرسطان وراثيا؟

ُو ِج َد أن جزءا من األورام الرسطانية قد يكون ذا عامال وراثيا ينتقل وراثيا مثل رسطان الثدي ،األمعاء الغليظة ،رسطان الجلد
من نوع امليالنوما ،وغريها .األشخاص الذين شُ خّص أقرباؤهم بهذه األمراض ،معرضون لخطر أعىل لإلصابة بها ،لهذا يوىص بأن
يفكّروا يف التوجه لتلقي استشارة وراثية ،ال سيام إذا شُ خّص يف العائلة عدد من حاالت الرسطان أو إذا ظهرت هذه األمراض
فوق سن  50عاما .تجدر اإلشارة إىل أن نحو  5%حتى  10%فقط من أمراض الرسطان اكتُ ِشف أنها حدثت ألسباب وراثية .مع
ذلك ،تجدر املعرفة أنه حتى عندما يُكتشف عامل ورايث لدى فرد ُمعاىف من أفراد العائلة ،ليس من الرضوري أن يتطور املرض.
إن وجود عالقة وراثية عائلية يزيد من خطر تع ّرض أفراد العائلة املعافني لإلصابة بالرسطان ،مقارنة بأفراد املجتمع عامة ،لهذا
عليهم االهتامم بإنجاز فحوص املتابعة املوىص بها.

األشخاص ذوو تاريخ عائيل من أمراض الرسطان املعنيون بتلقي استشارة حول املوضوع ،ميكنهم التوجه
إىل أحد املعاهد الوراثية يف البالد .ميكن العثور عىل قامئة بهذه املعاهد ،وكذلك عىل كراسة حول متالزمات
الرسطان الوراثية :ك ّراسة "كل ما ِ
أردت معرفته عن الوراثة والرسطان" ،يف موقع اإلنرتنت التابع لجمعية
مكافحة الرسطان ،www.cancer.org.il :أو ميكن الحصول عليها مجانا عرب مركز "تيليميداع"® التابع
لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف.1-800-36-36-55 :

برنامج "الفرصة يف الخطَر"
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ولكن اكتشاف هذا العامل يتيح احتامل الوقاية
إنّ وجود عامل ورايث للمرض هو عامل خطَر،
ّ
من أمراض رسطان إضافية .أقامت جمعية مكافحة الرسطان هذا الربنامج مبسا َعدة NCF
( )Northern Charitable Foundationوبالتعا ُون مع االئتالف اإلرسائييل للتشخيص الورايث لرسطان
الثدي واملبيض ،الذي يعمل برعاية جمع ّية مكافحة الرسطان .يهدف الربنامج إىل رفع الوعي حول أهمية
ِ
ملريضات رسطان الثدي ورسطان املبيضني وإىل املساعدة يف إنجاز االستيضاح .ملزيد
إنجاز استيضاح ورايث
من التفاصيل ،ميكن التوجه عرب الربيد اإللكرتوين prev-gene@szmc.org.il :أو هاتف رقم.02-5645217 :
ميكن يف موقع جمعية مكافحة الرسطان تعبئة استامرة قصرية
يف
יر כصוةי ש
בا
סلיخ
الستيضاح امليل الورايث لإلصابة برسطان الثدي واملبيضني:
.www.cancer.org.il/prev-gene
ملزيد من املعلومات ،ميكن التوجه مبكاملة مجانية إىل "تيليميداع"® التابع
لجمعية مكافحة الرسطان ،عىل هاتف رقم.1-800-36-36-55 :
NT
R

معي (ورم حميد أو
ال ت ُسبب الجروح ،الخدشات أو كسور العظام رسطانا .مع ذلك ،يُكتشف ورم رسطاين ّ
خبيث) صدفة أثناء الفحص الطبي عند حدوث جرح أو كرس ولكنه مل يحدث بسبب اإلصابة ذاتها .رمبا تكون
العظام التي فيها ورم رسطاين حساسة للتعرض لكسور.
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هل يؤدي التدخني إىل الرسطان؟

يف يومنا هذا ،من الواضح أن تدخني السجائر هو السبب الرئييس لرسطان الرئة .تصل نسبة الوفاة بسبب هذا
الرسطان لدى املدخنني بشكل ثابت إىل  10حتى  20ضعفا مقارنة بغري املدخنني .نسبة الوفاة لدى املدخنني
الذين يدخنون علبتي سجائر يوميا وأكرث أعىل بعرشين ضعفا مقارنة بغري املدخنني .أثبتت األبحاث أن هناك
عالقة مبارشة بني التدخني وبني ظهور أورام رسطانية يف منطقة الرأس والعنق (مبا يف ذلك ،املريء ،الحنجرة،
اللسان ،الغدد اللعابية ،الشفتني ،الفم والبلعوم) ،وكذلك يف املثانة البولية ،الكىل ،البنكرياس ،والدم .يف إرسائيل،
يعاين نحو  81%من الرجال املدخنني من رسطان الرئة ونحو  58%من امل ُدخّنات .قد يُسبب التدخني الوفاة
املبكّرة ،أمراضا يف القلب ،األوعية الدموية ،ورضرا جسامنيا خطريا.
لدى جميعة مكافحة الرسطان كراسات معلومات حول التدخني ،منها "الدليل للفطام الذايت من التدخني"،
"أسئلة وإجابات حول التدخني"" ،نرشة معلومات حول الرنجيلة" ،وغريها ،وميكن العثور عليها يف موقع
جمعية مكافحة الرسطان ،وكذلك ميكن تلقيها مجانا مبكاملة مجانية إىل مركز "تيليميداع"® التابع لجمعية
مكافحة الرسطان ،عىل هاتف رقم.1-800-36-36-55 :

هل يُقلل تدخني سجائر قليلة النيكوتني (سجائر اليت) من خطر اإلصابة بالرسطان؟

ال ت ُقلل السجائر قليلة النيكوتني من املخاطر الصحية ذات العالقة بالتدخني ،وهي ليست ذات أفضلية صحية
مقارنة بالسجائر العادية .تحتوي السجائر قليلة النيكوتني عىل ذات املواد السامة املوجودة يف السجائر
العادية التي تؤدي إىل خطر اإلصابة بأمراض رسطانية وأمراض أخرى .تبني أن مدخني السجائر قليلة النيكوتني
يستهلكون كمية أكرب من السجائر يوميا ،ويستنشقون الدخان عميقا تعويضا عن كمية النيكوتني القليلة،
لهذا يستنشقون كمية أكرب من النيكوتني واملواد السامة األخرى املوجودة يف السيجارة.

هل يؤدي تدخني التبغ عرب الغليون أو تدخني السيجار إىل الرسطان؟

قد يؤدي تدخني السجائر والغليون إىل أورام رسطانية يف تجويف الفم والبلعوم ،اللسان ،الشفتني ،الحنجرة،
واملريء .إضافة إىل ذلك ،قد يزيد من خطر التعرض ألمراض الرسطان يف البنكرياس ،املثانة البولية ،والرئتني.

هل يشكل تدخني الرنجيلة خطرا شبيها بتدخني السجائر؟

يستنشق مدخن الرنجيلة إىل رئتيه دخان التبغ بعد أن مير عرب أنبوبة صغرية ،وعرب املاء يف جسم الرنجيلة.
يتضمن دخان الرنجيلة كميات كبرية من القطران (يُسمى أيضا بالقار) ،النيكوتني ،واملعادن الثقيلة ،وهي مواد
تؤدي إىل أرضار خطرية يف رئتي املدخن .كام هي الحال مع تدخني السجائر ،يتعرض مدخنو الرنجيلة إىل أول
أكسيد الكربون (وهو يلحق رضرا بتزويد الجسم باألكسجني) ،الذي قد يؤدي إىل أمراض يف القلب واألوعية
الدموية ،ويزيد خطر اإلصابة بأمراض رسطانية مختلفة مثل ،رسطان الرأس والعنق ،املريء ،وأنواع مختلفة
من رسطان الرئتني بضعفني حتى ثالثة أضعاف .خالفا لتدخني السيجارة ،فإن وقت التع ّرض للمواد املوجودة
يف الرنجيلة يكون أطول يف كل جولة تدخني ،ألن تدخني الرنجيلة قد يستغرق خمسة وأربعني دقيقة وأكرث.
كذلك ،ت ُنقل الرنجيلة من فم إىل آخر ،لهذا يكون خطر اإلصابة بأمراض ُمعدية (مثل هربس الشفاه ،السل،
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وفريوس إبشتاين بار) أعىل .مثة معلومات خاطئة أخرى وهي أن دخان الرنجيلة يحدث رضرا أقل ألنه يصبح
" ُمخففا" بعد مروره عرب املاء .رمبا يُقلل مرور الدخان يف املاء الشعور بالحرقة يف الحنجرة مقارنة بتدخني
السجائر ،ولكنه ال يُبطل تأثري املواد الضارة املوجودة فيه وال مينع امتصاصه يف الجسم.

ما هي السيجارة اإللكرتونية؟

تشبه السيجارة اإللكرتونية السيجارة العادية املعروفة ،ولكنها خالفا للسيجارة العادية ال تحتوي عىل أوراق التبغ
وال تتضمن عملية االشتعال.
يف شهر حزيران  ،2012نرشت وزارة الصحة تحذيرا رسم ًّيا بشأن استخدام السجائر اإللكرتونية ،التي مل تُثبت
موثوقيتها يف املساهمة يف اإلقالع عن التدخني ،وبالتباين قد تشكّل يف حاالت مع ّينة ،خطرا صح ًّيا عىل املستخدم.
بعد عدة أشهر من ذلك ،يف شهر آذار  ،2013نُرشت نتائج لجنة برئاسة الدكتور يشاي ليف ،التي فحصت السيجارة
اإللكرتونية ،وأوصت بحظر إنتاج ،استرياد ،وتسويق هذه السيجارة يف إرسائيل مبوجب أوامر الساعة التي يرسي
مفعولها ملدة خمس سنوات .عند نهاية هذه الفرتة ،يجب متابعة التطورات العلمية يف العامل ومراقبتها ،والعمل
مبوجبها( .تجدر اإلشارة إىل أنه يف عام  ،2014ألغت املحكمة العليا الحظر الذي فرضته وزارة الصحة عىل استرياد
السجائر اإللكرتونية إىل إرسائيل ،مدعية أن هذا املوضوع ليس من صالحيتها رغم االدعاءات أن هذه السجائر
تلحق رضرا بالجمهور).
تستند توصيات اللجنة لحظر إنتاج ،استرياد ،وتسويق السجائر اإللكرتونية إىل النتائج التالية:
•ليست هناك إثباتات كافية حول أمان استخدام السيجارة اإللكرتونية ،عىل امل ُستخدم وبيئته (التدخني يف
األماكن العامة) عىل حد سواء.
•ليست هناك إثباتات كافية حول نجاعة استخدام السيجارة اإللكرتونية لإلقالع عن التدخني.
•هناك خطر حقيقي عند استخدام السجائر اإللكرتونية باعتبارها "منتجا أوليًّا" لبدء تدخني السجائر (األمر
الشائع بني أوساط الشباب الذين مل يدخنوا يف املايض).
•تساعد السجائر اإللكرتونية عىل نرش التدخني بني أوساط الجمهور الواسع وتسويقه.
•يف كانون األول  2016نرش رئيس خدمات الصحة العامة يف الواليات املتحدة ()U.S. surgeon general
تقريرا شامال حول السيجارة اإللكرتونية .يتضح من ذلك التقرير أن هناك عدم وضوح كبري حول السيجارة
اإللكرتونية بني أوساط الوالدين ،املعلمني ،واملسؤوليني الحكوميني .أكد التقرير أن الحديث ال يجري عن
ُمنتج بسيط وغري ضار ،بل عىل أن استخدامه بني أوساط الشبان قد ازداد بنسبة  900%بني عامي 2011
و  ،2015موضحا أن امل ُنتجات التي تحتوي عىل كل أنواع النيكوتني ،مبا يف ذلك السجائر اإللكرتونية ،ليست
آمنة ،ال سيام للشبان .يُنتج النيكوتني من التبغ ،وهو مادة تؤدي إىل إدمان كبري ،ويؤثر سلبا يف الدماغ لدى
املراهقني والشبان .ال تُسبب هذه التأثريات إدمانا فحسب ،بل تُحدث مشاكل يف الرتكيز وعرس التعلم،
الهجومية ،واضطرابات يف املزاج.
•يف كانون األول  ،2016نرشت جمعية مكافحة الرسطان ورقة موقف حول السيجارة اإللكرتونية موضحة:
"وفق بيانات األبحاث الجارية يف وقتنا هذا ،يبدو أن السيجارة اإللكرتونية تشكل اخرتاعا مقلقا .ليست
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هناك إثباتات قاطعة عىل قدرتها يف اإلقالع عن التدخني ،وعالوة عىل ذلك ،ورد أنها تشجع التدخني بدال
من اإلقالع عنه .تثري نكهات السيجارة اإللكرتونية املختلفة حب االستطالع لدى الشبان ،وتعزز اعتبارها
منتجا "عرصيا" .يشكل انتشار السيجارة اإللكرتونية يف األسواق خطرا حجمه عرشات السنوات من التقدم
والعمل عىل تقليص نسب املدخنني .يتضح من تقارير يف أنحاء العامل أن الدول التي أصبح استخدام
السيجارة اإللكرتونية فيها شائعا ،قد قفز بشكل ملحوظ عدد املدخنني بعد عرشات السنوات من انخفاض
نسب تدخني السجائر".
•يف شهر شباط  ،2017قررت وزارة الصحة أن السجائر اإللكرتونية ومستحرضات التدخني الشبيهة بالسيجارة
التي تعمل بالبخار سيكون بيعها ،تسويقها ،نرشها ،واستخدامها محدودا يف األماكن العامة .كذلك ،عىل
الرشكات امل ُص ّنعة تقديم تقرير حول تركيبة امل ُنتجات كام هو متبع يف أوروبا.

ما هو الخطر الصحي الذي يتعرض له املدخنون السلبيون؟

تشري األبحاث الكثرية إىل أن تعرض غري املدخنني إىل دخان السجائر يزيد من خطر إصابتهم برسطان الرئة
وأمراض القلب بنسبة نحو  20%حتى  .30%يكون الخطر الناتج عن التدخني السلبي أعىل بشكل خاص
عند التع ّرض له بشكل ثابت ومتواصل (من قبل أفراد العائلة أو أماكن الرتفيه) ،ال سيام يف األماكن املغلقة
مثل السيارة.

هل تحدث اإلصابة برسطان الرئة بعد استنشاق هواء مل ّوث يف املدينة؟

مل يُثبت بعد أن تلوث الهواء الناتج عن املواصالت أو الصناعة يشكل سببا مركزيا لخطر التعرض لرسطان
الرئة .يُق ّدر إجاميل نسب الوفاة بسبب أمراض الرسطان التي تحدث نتيجة ُمسببات الرسطان البيئية مثل
تلوث الهواء ،مواد اإلبادة ،اإلشعاع غري املؤين ،بنحو  2%حتى  4%فقط ،مقارنة بنسبة وفاة  %30بسبب
أمراض الرسطان الناتجة عن التدخني.

هل يزيد استهالك الكحول من خطر اإلصابة بالرسطان؟

يشكل استهالك الكحول املفرط عامل خطر هاما لإلصابة بالرسطان والوفاة .أمراض الرسطان ذات عالقة
باستهالك الكحول املفرط هي :رسطان الفم والبلعوم ،املريء ،الحنجرة ،الكبد ،الثدي ،األمعاء الغليظة،
املستقيم ،واملبيضني .مؤخراُ ،ح ِد َدت املرشوبات الكحولية بصفتها ُمسببة للرسطان لدى اإلنسان بشكل
مؤكد ،باإلضافة إىل أنها تزيد من خطر اإلصابة بأمراض أخرىن ،ال سيام أمراض الكبد .يزيد استهالك الكحول
إضافة إىل التدخني خطر اإلصابة بالرسطان بعدة أضعاف .قد تكون هناك تأثريات إيجابية عىل القلب
واألوعية الدموية عند استهالك الكحول املعتدل يف سن متقدم ،لهذا ليس هناك حظر تام عىل استهالكها.
رغم ذلك ،يوىص بتقليل استهالك الكحول يف سن صغرية ،وبالحد يف كل جيل من كمية املرشوبات
الكحولية حتى وجبتني يوميا للرجل ووجبة واحدة للمرأة (يوىص للنساء املع ّرضات لإلصابة برسطان
الثدي ،بتجنب استهالك الكحول كليا) .الوجبة هي علبة أو زجاجة برية ( 330مليلرتا) ،كأس نبيذ (200
مليلرت) أو كأس مرشوب كحويل ( 30-40مليلرتا).
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أردت معرفته عن الرسطان ومل تجرؤ عىل سؤاله
َ
كل ما

ميكن العثور عىل نرشة معلومات "تناول الكحول والرسطان" يف موقع اإلنرتنت التابع لجمعية مكافحة
الرسطان .كام وميكن الحصول عليها ،مجانا ،مبكاملة مجانية إىل "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة
الرسطان عىل هاتف.1-800-36-36-55 :

هل تؤدي أنواع مختلفة من األطعمة إىل الرسطان؟

يبدو أن األطعمة التي نستهلكها تؤدي دورا هاما يف رفع خطر اإلصابة بالرسطان أو تقليله .تزيد التغذي ة قليلة
الفيتامينات والغنية بالدهنيات ،ال سيام الدهنيات امل ُشبعة من الحيوان واللحم امل ُص ّنع ،من خطر اإلصابة
برسطان األمعاء الغليظة .يساهم استهالك كمية كبرية من األمالح واألطعمة امل ُدخّنة يف تطور ورم رسطاين يف
املعدة .يف املقابل ،رمبا تُقلل األطعمة الغنية بالفيتامينات ،ال سيام فيتامني  ,A, C, Eواألمالح مثل السيلنيوم
خطر اإلصابة بالرسطان .تشمل التوصيات الغذائية األساسية اإلكثار من تناول الخرضاوات والفواكه الطازجة
بألوان مختلفة (األحمر ،األزرق /البنفسجي ،األخرض ،األبيض ،األصفر /الربتقايل)؛ تقليل استهالك األطعمة
املص ّنعة ،امل ُدخّنة ،املقلية املالحة واملخللة؛ الحد من استهالك األلياف الغذائية ،ال سيام األلياف يف الفواكه،
الخرضاوات ،الحبوب الكاملة ،والبقوليات (مثل الحنطة الكاملة ،األرز الكامل ،الفاصولياء ،البازالء ،العدس،
الحمص ،حبوب الصويا ،وغريها)؛ تقليل تناول اللحم األحمر ،وتجنب تناول اللحم امل ُص ّنع.

هل تزيد البدانة من خطر اإلصابة بالرسطان؟

إنها تزيد من خطر اإلصابة بأنواع مختلفة من الرسطان بشكل ملحوظ ،مثل :رسطان األمعاء الغليظة ،الكبد،
املبيضني ،البنكرياس ،رسطان الربوستات املتقدم ،ورسطان الثدي بعد سن انقطاع الطمث .يوىص باالمتناع
عن استهالك السعرات الحرارية املفرط والحفاظ عىل وزن الجسم السليم من خالل تناول وجبات صحية
ومتوازنة ،ومامرسة نشاطات جسامنية منتظمة .كام ويوىص للنساء والرجال الحفاظ عىل مؤرش كتلة الجسم
( )BMIبني  18.5و  ،24.9وأن يكون حجم الخارصة حتى  94سنتمرتا للرجال ،وحتى  80سنتمرتا للنساء.

ما هي العالقة بني النشاط الجسامين وبني مرض الرسطان؟

ليس هناك شك بعد حول أهمية النشاطات الجسامنية يف تحسني جودة الحياة .أثبتت أبحاث علمية كثرية
أن هناك عالقة وطيدة بني منط حياة ف ّعال يدمج بني النشاط الجسامين املنتظم ،التغذية املتوازنة ،والحفاظ
عىل وزن الجسم السليم ،وبني تقليل خطر اإلصابة بأمراض مختلفة ،منها أمراض القلب ،األوعية الدموية
والسكري ،وأمراض رسطانية مختلفة مثل ،رسطان الثدي ،بطانة الرحم ،األمعاء الغليظة ،الربوستات ،البنكرياس،
الكىل ،الرحم ،واملريء.
من الجدير بالذكر أن منط الحياة الخامل يشكل عامل خطر بحد ذاته ،لهذا يوىص بالحد من أوقات الجلوس
وزيادة الحركة أثناء اليوم ،دون أية عالقة بالنشاطات الجسامنية املخطط لها.
يشري الكثري من األبحاث إىل أن النشاطات الجسامنية تساهم أيضا يف منع عودة مرض الرسطان لدى املتعافني،
وتحسني األداء اليومي ،إطالة العمر ،وتحسني جودة الحياة.
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أصدرت جمعية مكافحة الرسطان كراسة "النشاط الجسامين" ،املع ّدة للجمهور الواسع وكراسة "خطوات
نحو جودة حياة"  -نشاطات جسامنية ملرىض الرسطان واملتعافني .ميكن الحصول عليهام ،مجانا ،مبكاملة
مجانية إىل "تيليميداع"® عىل هاتف.1-800-36-36-55 :

هل يؤدي اإلشعاع إىل الرسطان؟

اإلشعاع هو أحد أشكال انتشار أو نقل الطاقة .هناك عدة أنواع من الطاقة ،ويتمثل الفارق بينها يف الجزيئات
الصغرية التي تؤلفها .تطلق يف اإلشعاع املؤين إلكرتونات من الذرات أو الجزئيات .يؤدي هذا اإلشعاع إىل
تغيريات يف نواة الخلية ،تك ّون خاليا غري سليمة ،وزيادة خطر اإلصابة بأمراض الرسطان .تتضمن مصادر اإلشعاع
املؤين املواد امل ُشعة (مثل غاز الرادون) ،األجهزة التي تطلق إشعاعا ،مثل أجهزة التصوير باألشعة السينية أو
رسع الجزيئات ،واألشعة فوق البنفسجية ( )UVاملوجودة يف أشعة الشمس.
م ّ
يشكل التع ّرض غري املراقب لهذا اإلشعاع سببا رئيسيا لتطور أنواع مختلفة من رسطان الجلد .هذه الحقيقة
صحيحة تحديدا لدى األشخاص الذين لون جلدهم فاتح أو لديهم منش وشامات كثرية .لهذا يوىص بالعمل
وفق تعليامت "حكيم يف الشمس"® التابعة لجمعية مكافحة الرسطان:
البحث عن الظل  -يجب التشديد عىل أنه قد تنبعث أشعة (من املياه ،الرمال ،أو الثلج) يف الظل أيضا،
لهذا من املهم الحفاظ عىل سائر وسائل الحامية يف الظل أيضا.
قبعة  -يجب ارتداء قبعة واسعة الحوايف ،تحافظ عىل الرقبة ،األذنني ،العينني ،والوجه.
نظارات شمس  -استخدموا نظّارات شمسية معيارية ،ت ُصفّي األشعة فوق البنفسجية.
مالبس مالءمة ومحمية  -يُستحسن ارتداء قميص مع أكامم ،يغطّي الكتفني والذراعني ،وبنطال يصل
حتى الركبتني عىل األقل.
التع ّرض للشمس يف الساعات اآلمنة  -يجب تجنب التع ّرض للشمس بني الساعة  16:00حتى .10:00
واق من اإلشعاع  -يوىص باستخدام مادة واقية من اإلشعاع بعيدة األمد وذات درجة حامية أعىل من .SPF 30
تناول السوائل  -يوىص بتناول املاء وليس املرشوبات املحالة بالسكر أو مواد التحلية االصطناعية.
اإلشعاع غري املؤين هو إشعاع كهرومغناطيس ذو موجات طويلة .يُطلق هذا اإلشعاع بشكل أسايس من مصادر
ذات موجة قصرية تعمل فيها شبكة كهربائية وأجهزة كهربائية مثل امليكروويف ،ومن مصادر ذات موجات
راديوية تعمل فيها أجهزة الراديو ،التلفزيون ،الهواتف املحمولة ،وغريها .هناك مصدر آخر لألشعة وهو جزء
من الطيف الضويئ الذي ميكن مشاهدته بالعني امل ُج َّردة مثل الليزر ،األشعة تحت الحمراء ،واألشعة فوق
البنفسجية .عمليا ،نحن معرضون يوميا لإلشعاع غري املؤين يف كل مكان .ليست هناك إثباتات عىل وجود
عالقة مبارشة بني اإلشعاع غري املؤين وبني الرسطان ،أو عىل أنه يزيد من خطر التعرض للرسطان ،ولكن وفق
مبدأ "الوقاية" ،يُفضّ ل أال تتواجدوا بشكل ثابت بالقرب من مصادر اإلشعاع غري املؤين ،ال سيام املصادر التي
تطلق إشعاعا قويا.
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أردت معرفته عن الرسطان ومل تجرؤ عىل سؤاله
َ
كل ما

هل تؤدي األشعة املنبعثة من الهواتف الخلوية والهوائيات إىل الرسطان؟

صحيح حتى يومنا هذا ،أجريت ثالث دراسات وبائية واسعة ،وعددا من األبحاث الصغرية لفحص العالقة املحتملة
بني استخدام اإلنسان للهواتف الخلوية وبني إصابته بالرسطان .مل تتوصل هذه الدراسات إىل أدلة علمية تثبت
العالقة الواضحة بني استخدام الهواتف الخلوية وبني املشاكل الصحية لدى املستخدم .مع ذلك ،ليست لدينا
معلومات كافية لدحض هذه العالقة ،لهذا هناك حاجة إلجراء دراسات أخرى.
يف عام  ،2011صنفت الوكالة الدولية لبحوث الرسطان ( )IARCالتابعة ملنظمة الصحة العاملية ،اإلشعاع
الكهرومغناطسيي الصادر عن املوجات الراديوية التي تطلقها الهواتف الخلوية ،بصفته " ُمسبب رسطان محتمل
لدى البرش" (الفئة  .)2Bيستند هذا التنصيف إىل بحث دويل أجري يف عدة دول يف العامل ،منها إرسائيل (سنتطرق
إىل املوضوع الحقا) ،وإىل بحث أجري يف السويد.
يف شهر كانون األول  ،2007ن ُِشت نتائج البحث الذي أجري يف إرسائيل (ساهمت جمعية مكافحة الرسطان بتمويله)
وكان جزءا من بحث عاملي أجري يف عدة دول .يتضح من نتائج البحث أن هناك عالقة واضحة بني استخدام
الهواتف الخلوية بشكل مستمر وبني زيادة خطر تطوير أورام رسطانية يف الغدد اللعابية .كان الخطر بارز لدى
مستخدمي الهواتف الخلوية لوقت طويل ،ولدى األفراد الذين يعيشون يف مناطق ذات عدد قليل من الهوائيات،
ألن هذه الحقيقة تزيد من قوة اإلشعاع الكهرومغناطييس الصادر عن األجهزة الخلوية ذاتها.
يف منتصف عام  ،2010نُرش جزء من نتائج البحث الدويل الذي تضمن نحو  10,500مشارك .مل تتوصل النتائج
إىل استنتاجات قاطعة فيام يتعلق بوجود عالقة بني استخدام الهواتف الخلوية وبني ظهور األورام الرسطانية .مع
ذلك ،أشار البحث إىل خطر مرتفع لتطور ورم دبقي ( )gliomaوهو ورم خبيث يف الدماغ ،لدى األشخاص الذين
ُص ّنفوا يف املجموعة العرشية األوىل الخاصة باالستخدام املرتاكم .كان الخطر مرتفعا بشكل خاص لدى األشخاص
الذين أشاروا إىل استخدام الخلوي يف جهة الرأس ذاتها التي تطور فيها ورم رسطاين ،ولدى األشخاص الذين تطور
لديهم رسطان يف الفص الصدغي من الدماغ ،الذي ُيتص فيه معظم اإلشعاع عند استخدام الهاتف الخلوي .أشار
الباحثون إىل بعض اإلخفاقات والتحريفات يف النتائج البحثية موضحني أن التحريف والخطأ يف القياس يحدان من
النتائج التي ميكن استخالصها من هذه األبحاث ومينعان إثبات عالقة سببية.
من الجدير بالذكر أن فرتة التع ّرض القصوى يف هذا البحث كانت  13عاما ،وأن نحو  10%فقط من املشاركني
استخدموا هواتف خلوية ملدة  10سنوات عىل األقل  -هذه الفرتة قصرية أيضا الستخالص النتائج القاطعة حول
خطر تطوير أورام رسطانية يف الدماغ .كذلك ،يجب التذكر أن معظم األشخاص الذين شاركوا يف هذا البحث الذي
انتهى جمع البيانات الخاصة به يف عام ( 2003مبا يف ذلك بيانات األشخاص يف املجموعة العرشية األوىل يف فئة
استخدام الهواتف الخلوية) مل يُص ّنفوا يف فئة املستخدمني "الثقيلني" مقارنة مبعدل استخدام الهواتف يف يومنا هذا.
ليس واضحا بعد إذا كان استخدام التكنولوجيا الخلوية مرتبطا بخطر تطوير أورام رسطانية حميدة وخبيثة .عىل
أية حال ،مع األخذ بعني االعتبار نتائج البحث ،تويص جمعية مكافحة الرسطان بالترصف وفق مبدأ "الوقاية" عند
استخدام هذه األجهزة (سريد تفصيل الحقا).
كذلك من الشائع استخدام الهواتف الالسلكية يف املنازل واملكاتب عىل حد سواء .تُنقل املعلومات بني وحدة
القاعدة (الوحدة الثابتة الخاصة بالهاتف) وبني الوحدة املحمولة الخاصة بالهاتف الالسليك عرب إشعاع الرتددات
الراديوية .لذلك ،يجب العمل وفق مبدأ "الوقاية" فيام يتعلق بالهاتف الالسليك أيضا.
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ما هي توصيات جمعية مكافحة الرسطان حول استخدام الهواتف الخلوية؟

تويص جمعية مكافحة الرسطان بالترصف وفق مبدأ "الوقاية" واتخاذ وسائل الحذر التالية عند استخدام
الهواتف الخلوية:
•األطفال حساسون أكرث ألرضار اإلشعاع ،لهذا من املهم تج ّنب تعرضهم لإلشعاع.
•أثناء استخدام الهاتف الخلوي يجب استخدام سماعة سلكية .أثناء قيادة السيارة هناك أهمية مضاعفة
كبيرة الستخدام جهاز التحدث ،حفاظا على األمان وتقليصا لإلشعاع.
•يجب تجنب حمل الهاتف الخلوي قريبا من الجسم قدر ال ُمستطاع .يشير بعض األبحاث إلى وجود عالقة
بين حمل الجهاز بالقرب من الجسم وبين إلحاق الضرر بالخصوبة.
•في الجهاز الخلوي الثابت في السيارة ،يجب نصب هوائية خارج السيارة وليس في داخلها.
•في المناطق ذات تغطية شبكة منخفضة ،يجب تقليل استخدام الخلوي.
•يجب الحد من استخدام الهواتف الخلوية بالقرب من األطفال.
للمزيــد مــن املعلومــات حــول اإلشــعاع :ميكــن التوجــه إىل وزراة حاميــة البيئــة:
 ،www.environment.gov.ilإىل موقــع "تنــودع"  -مركــز املعلومــات القومــي لتأثــر األشــعة غــر
املؤينــة عــى الصحــة ،www.tnuda.org.il :وإىل "تيليميــداع"® التابــع لجمعيــة مكافحــة الرسطــان
عــى هاتــف رقــم ،1-800-36-36-55 :أو إىل موقع جمعيــة مكافحة الرسطــان.www.cancer.org.il :

هل يؤدي مزيل العرق ،إزالة الشعر بالليزر إىل األبد ،األشعة تحت الحمراء،
واإلضاءة االصطناعية إىل الرسطان؟
مل يُثبت علميا أن التع ّرض لهذه املواد يزيد من خطر اإلصابة بالرسطان.

هل تزيد مهن مع ّينة من خطر اإلصابة بالرسطان؟

األشخاص العاملون يف صناعات مع ّينة ،ال سيام صناعة اإلسبست ،الوقود ،الكيامويات ،البالستيك ،الشجر،
ومناجم مواد مختلفة معرضون لخطر أعىل من سائر السكان لإلصابة بالرسطان .ميكن تقليل الخطر من خالل
اتباع وسائل األمان والحامية يف العمل وإنجاز مراقبة طبية دورية للعامل.
للحصول عىل استشارة حول هذا املوضوع ،ميكن استشارة خرباء الصحة والسالمة املهنية يف صناديق املرىض أو
التوجه عرب موقع اإلنرتنت التابع ملؤسسة الصحة والسالمة املهنية املسؤولة عن األمان والصحة يف أماكن العمل:
.www.osh.org.il
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أردت معرفته عن الرسطان ومل تجرؤ عىل سؤاله
َ
كل ما

هل ميكن أن يؤدي الفريوس إىل الرسطان؟

هناك بعض الفريوسات املعروفة بصفتها تساهم يف تطوير بعض أمراض الرسطان .فريوس  )HBV( Bو C
( )VCHيسببان رسطان الكبد؛ يسبب فريوس الورم الحليمي البرشي ( )HPVرسطان عنق الرحم ،رسطان
الفم واملستقيم (ميكن العثور عىل مزيد من التفاصيل يف موقع وزارة الصحة)؛ يؤدي فريوس  HIVإىل نقص
املناعة املكتسبة (اإليدز) ،وقد يزيد نسبة نسبة اإلصابة بالليمفوما والورم العضيل الخبيث ()Sarcoma؛
وهناك فريوسات أخرى مسؤولة عن أورام يف املريء ،الرأس والعنق ،وأنواع ليمفوما مختلفة .مع ذلك ،من
الجدير بالذكر أن أمراض الرسطان ليست معدية ،وليس هناك خوف من االقرتاب من مرىض الرسطان.

هل تزيد عالجات اإلخصاب من خطر اإلصابة بالرسطان؟

حتى اآلن ،مل يتم التوصل إىل شهادات علمية تدعم دعام قاطعا االدعاء أن عالجات اإلخصاب تزيد من خطر
التع ّرض ألمراض الرسطان ،وهناك حاجة إلجراء أبحاث أخرى إلثبات هذا االدعاء .بالرغم من ذلك ،يتعني عىل
كل امرأة تفكر يف اجتياز عالجات اإلخصاب استشارة طبيبها امل ُ َعالِج.

هل الرسطان هو مرض ُمع ٍد؟

الرسطان ليس مرضا معديا! رمبا يعود الخوف من اإلصابة بعدوى إىل قلة املعلومات ،لهذا كان يخىش األفراد
طيلة سنوات من االقرتاب من مرىض الرسطان .يف يومنا هذا أيضا ،يشعر مرىض الرسطان أن األشخاص يبتعدون
عنهم عندما يعرفون أنهم مرىض .من املهم أن تعرفوا أن مرض الرسطان ليس معديا ،وأن املريض به يحتاج
كل دعم محتمل من بيئته ،من اللمس املتعاطف ،إىل متابعة عالقته مع أقربائه وأصدقائه.

هل تُسبب شخصية اإلنسان أو حاالت التوتر التي مير بها الرسطان؟

ليس هناك إثبات علمي أن صفات اإلنسان تزيد من خطر اإلصابة بالرسطان .كام أنه ليس هناك إثبات علمي
أن احتامل اإلصابة بالرسطان لدى األشخاص الذين يشعرون بالضغط أو التوتر أعىل مقارنة باألشخاص الهادئني.
كذلك ،مل يُثبت بعد أن الضغط يؤدي إىل انتشار الرسطان أرسع .قد يؤدي الضغط والتوتر النفيس إىل انخفاض
مقاومة الجهاز املناعي ،رضر يف األجهزة املختلفة يف الجسم ،ومشاكل طبية أخرى بشكل عام ،ولكن ال يؤدي
بالرضورة إىل الرسطان .بشكل عام ،حفاظا عىل صحتك ،يجب أن تقلل التوتر والضغط النفيس قدر امل ُستطاع.
ميكن العثور عىل عىل ك ّراسة "منط الحياة والبيئة" ،التابعة لجمعية مكافحة الرسطان يف موقع الجمعية
عىل اإلنرتنت ،www.cancer.org.il :أو ميكن الحصول عليها مبكاملة مجانية مع مركز "تيليميداع"® التابع
لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف.1-800-36-36-55 :
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الوقاية
والتشخيص
املُبكّر
ألمراض الرسطان

כל מה
שרצית לדעת
על הסרטן

هل ُيكن تقليل خطر اإلصابة مبرض الرسطان؟

من املعروف يف يومنا هذا أنه ُيكن تقليل خطر اإلصابة بالرسطان من خالل اتباع منط حياة سليم ،تجنب
التع ّرض لعوامل بيئية ُمرسطنة ،والتشديد عىل إجراء فحوص مبكّرة .من أجل الحفاظ عىل منط حياة سليم،
يوىص باتباع الخطوات التالية:
•تج ّنب دخان السجائر بشكل تام غالبا ،وعدم استخدام ُمنتجات التبغ بشكل خاص (مبا يف ذلك الرنجيلة)،
واالمتناع عن التع ّرض للتدخني السلبي والتدخني من قبل "طرف ثالث" (التعرض لجزيئات سامة و ُمرسطنة
تلتصق باملالبس ،الشعر ،السجاد واملناطق املختلفة).
•الحد من استهالك الكحول.
•الحفاظ عىل وزن جسم سليم واالمتناع عن السمنة.
•إنجاز النشاط الجسامين املنتظم.
•التشديد عىل تناول تغذية متوازنة :استهالك كمية كبرية من الخرضاوات والفواكه بألوان مختلفة وتناول
أطعمة غنية باأللياف (مثل الحبوب الكاملة ،والبقوليات) ،االمتناع عن تناول أطعمة غنية بالسعرات
الحرارية (الغنية بالسكر أو الدهنيات) ،وتقليل تناول اللحم األحمر ،األطعمة املص ّنعة ،املدخّنة ،املقلية،
املالحة ،وامل ُخللة.
•تناول الكثري من السوائل ،واالمتناع عن املرشوبات املحالة بالسكر الطبيعي والسكر االصطناعي.
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أردت معرفته عن الرسطان ومل تجرؤ عىل سؤاله
َ
كل ما

•االمتناع عن التعرض للشمس والتشديد عىل كل قواعد "حكيم يف الشمس"® التابعة لجمعية مكافحة
الرسطان (الوارد وصفها يف صفحة .)15
ميكن العثور عىل عىل نرشة "قواعد الحياة الصحية والتوصيات للتشخيص املبكّر للرسطان" ،يف موقع

الجمعية عىل اإلنرتنت ،www.cancer.org.il :أو ميكن الحصول عليها مبكاملة مجانية مع مركز "تيليميداع"®
التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف1-800-36-36-55 :

.

هل هناك تطعيم ضد مرض الرسطان؟

هناك تطعيامت معروفة ضد فريوس الورم الحليمي البرشي ( ،)HPVتُعطى بالحقن وهدفها هو الحفاظ عىل
الجسم من الرضر من أنواع الفريوسات الشائعة األربعة :النوع  6و  ،11اللذان يسببان الثآليل يف األعضاء التناسلية
بنحو  90%من الحاالت (وهام ليسا مسؤولني عن تطور الرسطان) ،والنوعان  16و  18املسؤوالن عن نحو 70%
من حاالت رسطان عنق الرحم .هناك شك أن فريوس الورم الحليمي مسؤول عن تطور أورام رسطانية يف منطقة
الرأس والعنق .هذا التطعيم مشمول يف سلة خدمات الصحة يف إرسائيل للفتيان والفتيات يف الصف الثامن.
حاليا ،ليس هناك تطعيم واحد يحمي من كل أمراض الرسطان ،ولكن التقدم الكبري يف أبحاث األمراض قد
ينجح يف العثور عىل حلول إضافية يف مجال العالج ،الوقاية ،والتشخيص املبكّر.

هل ميكن كشف الرسطان يف مرحلة مبكّرة ،قبل ظهور عالمات املرض؟

ميكن بالتأكيد .يف يومنا هذا ،باإلمكان اكتشاف جزء من أمراض الرسطان الشائعة مثل رسطان الثدي ،األمعاء
الغليظة ،واملستقيم .يُحسن االكتشاف املبكّر احتامالت الشفاء ،نجاعة العالج ،جودة الحياة وطول العمر.

ملاذا التشخيص املُبكّر هام جدا؟

غالبا ،يتطور الرسطان ببطء .يكون يف البداية كتلة من الخاليا ال تؤدي إىل أية أعراض .ولكن مع مرور الوقت،
قد تكرب هذه الكتلة وتخرتق األنسجة املجاورة ،وحتى أنها قد تنترش إىل األعضاء البعيدة .كلام نجحنا يف
العثور عليها يف املراحل األوىل ،تكون احتامالت الشفاء أفضل ،لهذا هناك أهمية كبرية لالكتشاف املبكّر للمرض.
هناك يف صناديق املرىض برامج لالكتشاف املبكّر لرسطان الثدي ،األمعاء الغليظة ،رسطان عنق الرحم ،والجلد،
لدى الجمهور عامة واملجموعات املع ّرضة للخطر.

ما هي توصيات التشخيص املبكّر ألمراض الرسطان املنترشة يف إرسائيل؟

رسطان الثدي:

النساء يف مجموعة الخطر العادية للتع ّرض للمرض:
•يتع ّين على كل أنثى عمرها  20عاما وأكثر أن تفحص ثدييها والتغييرات التي تطرأ عليهما ،لتتمكن من
العثور على أية تغييرات أو كتلة جديدة والتوجه إلى الطبيب الستيضاحها فورا.
•يُمكن إنجاز فحص يدوي للثدي مرة في السنة على يد طبيب خبير بفحص الثدي ،كجزء من الفحص
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العام .تجدر اإلشارة إلى أن فحص الثدي اليدوي لم يُثبت بأنه وسيلة ناجعة من شأنها أن ت ُقلل الوفاة
من سرطان الثدي.
•يُوصى لكل امرأة عمرها  50حتى  74عاما باجتياز فحص تصوير الثدي الشعاعي مرة كل عامين.
النساء يف مجموعة الخطر املرتفع للتع ّرض لإلصابة بالرسطان:
•النساء اللواتي مرضت قريبتهن من الدرجة األولى (أم ،أخت) بسرطان الثدي ،يوصى بأن يجرين فحص
تصوير الثدي الشعاعي بدءا من عمر  40عاما ،مرة كل سنة أو وفق توصيات الطبيب.
•النساء اللواتي اجتزن إشعاعا لمنطقة الصدر (غالبا كعالج لمرض الليمفوما من نوع هودجيكن) ،ال سيما
قبل سن اإلخصاب ،معرضات لخطر متزايد لإلصابة بسرطان الثدي ،لهذا يوصى بأن يجتزن متابعة طبية
لالكتشاف المبكّر وفق توصيات الطبيب.
•فحص  MRIللثدي – يُوصى بإنجازه فوق سن  30عاما ،للنساء حامالت طفرات في المورثين ،BRCA2, BRCA1
ولمجموعات أخرى من النساء اللواتي أثب َِت أن لديهن عامل وراثي ،وفق توصيات وزارة الصحة.
يل و َحمل املو ِّرثات:
التاريخ العائ ّ
•من امله ّم أن تتوجه امرأة أُصيبت برسطان الثدي أو املبيض ،ال س ّيام إذا كان هناك تاريخ عائيل من الرسطان،
إىل استشارة وراثيّة ،يتقرر إثرها إذا كانت هناك حاجة إىل فحص ورا ّيث .قد تكون لإلجابة أحيانًا أهمية يف
طريقة العالج املق َرتح ،وميكن أن تدرس املرأة إمكانيات لخفض الخطر لديها.
•يوىص للنساء اللوايت لديهن قريبة عائلة من الدرجة األوىل أصيبت برسطان الثدي أو املبيض ،ال سيام يف
سن صغرية ،التوجه إىل طبيب العائلة واستشارته حول التوجه إىل استشارة وراثية .يف إطار االستشارة
الوراث ّية ،يُتَّخَذ القرار إذا ما كان عىل املرأة إجراء فحص ورايث لنفي أو إيجاد عامل خطَر ورايث للمرض.
•النساء اللوايت جرى تشخيصه ّن كحامالت الطفرات يف املو ِّرثني  BRCA2, BRCA1ميكن أن يخفض َن خطر
إصابته ّن باملرض .ميكن استشارة الطبيب امل ُ َعالج من أجل عالج دوا ّيئ ،يخفض خطر اإلصابة (تاموكسيفني،
رلوكسيفني ،وأقراص ملنع الحمل ،وما شابه).
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رسطان األمعاء الغليظة:
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للحصول عىل كراستي املعلومات "الفرصة يف الخطر" املع ّدة للرجال والنساء،
و "كل ما ِ
أردت معرفته عن الوراثة والرسطان" ،ميكن االتصال مجانًا مبركز
"تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف.1-800-36-36-55 :
ميكن العثور يف موقع جمعية مكافحة الرسطان عىل استامرة الستيضاح امليل
الورايث لإلصابة برسطان الثدي واملبيضني.www.cancer.org.il/prev-gene :

يف
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ستحسن إجراء فحص دم خفي يف الرباز ،مرة يف السنة ،يف س ّن
•للرجال والنساء ،ذوي الخطر االعتيادي ،يُ
َ
 74 - 50عا ًما.
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أردت معرفته عن الرسطان ومل تجرؤ عىل سؤاله
َ
كل ما

•للرجال والنساء في خطر عال ،الذين لديهم قريب عائلة من الدرجة األولى (والدون ،إخوة ،أوالد) مرض
بالسرطان  -يوصى بإنجاز فحص تنظير القولون (غالبا فوق سن  40عاما) ،واستشارة الطبيب حول وتيرة
الفحوص للتشخيص المبكّر المالئم لهم .في حال كثرة األورام في األمعاء لدى األقارب (إضافة إلى هذه
األورام ،قد تظهر أورام في الرحم ،المعدة ،المبيضين ،وغيرها) ،ال سيما إذا ظهرت في سن صغيرة ،أو
تطورت لدى بعض أفراد العائلة سليالت ،يجب التوجه إلى الطبيب ال ُم َعالِج لتلقي استشارة وراثية لتحديد
التوصيات الخاصة لمنع المرض واكتشافه مب ّكرا.

رسطان الجلد:

•من المهم االنتباه إلى التغييرات في الشامات في الجسم ،وإذا طرأ أي تغيير يجب التوجه إلى الطبيب.
•األشخاص المعرضون لخطر عال (يرد تفصيل الحقا) لإلصابة بسرطان الجلد الخبيث (ميالنوما) من المهم
أن يبلّغوا طبيب العائلة ،ينجزوا متابعة ذاتية دورية للشامات واآلفات الجلدية ،يشددوا على إجراء فحص
دوري لدى طبيب الجلد أو طبيب جراحة التجميل ،ويعملوا وفق توصياته.
•يُستحسن تجنب استخدام أس ّرة اسمرار البشرة ،التي تع ّرفها سلطات الصحة في البالد والعالم كمسببة
للسرطان بشكل مؤكد (هناك دول تحظر عمل معاهدة اسمرار البشرة).

املجموعات ذات الخطر املرتفع
•ذوو العدد الكبير من الشامات (بشكل خاص ،الذين لديهم أكثر من  20نقطة شامة).
• َمن لديه جلد ،شعر وعينان لونهام فاتح ،ولديه منش.
• َمن يحرتق جلده بسهولة ،أو ال تصبح برشته سمراء عىل اإلطالق.
• َمن لديه أقارب ذوو شامات كثرية ،أو مرضوا برسطان الجلد.
• َمن عاىن من حروق الشمس الكثرية ،ال سيام يف الطفولة.
• َمن يتناول أدوية تحبط جهاز املناعة أو يعاين من أمراض تضعفه (مثال ،مرىض الباركنسون ،املرىض الذين
لديهم أعضاء مغروسة ،وغريهم).

رسطان الربوستات:

ميكن استشارة الطبيب حول الفحوص املمكن إجراؤها لتشخيص املرض ،والتعلم عن إيجابياتها وسلبياتها .يزداد حجم الربوستات،
وتحدث أورام حميده فيها مع التقدم يف العمر ،وأحيانا ت ُشخص هذه األورام قبل سن خمسني عاما.

رسطان عنق الرحم:

•النساء اللوايت ترتاوح أعامرهن بني  25حتى  65عا ًما ،يُستحسن أن يجرين بشكل روتيني فحص لطاخة
عنق الرحم ( )pap smearكل ثالث سنوات .يتعني عىل املرأة التي يُحدد الطبيب أنها معرضة لخطر
عال لإلصابة برسطان عنق الرحم أن تستشريه حول موعد بدء الفحوص ووترية إجرائها .الفحص مشمول
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يف سلة الخدمات للنساء اللوايت ترتاواح أعامرهن بني  35وحتى  54عاما مرة كل ثالث سنوات .وفق
التوصيات الحديثة ملنظمة الصحة العاملية ( )WHOيوىص بإجراء فحص مرة كل ثالث حتى خمس
سنوات للنساء اللوايت أعامرهن  30حتى  49عا ًما.
•يتعني عىل املرأة التي يُحدد الطبيب أنها معرضة لخطر عال لإلصابة برسطان عنق الرحم أن تستشريه
حول موعد بدء الفحوص ووترية إجرائها.
•بدءا من عام  ،2013أصبح التطعيم ضد فريوس الورم الحليمي البرشي ،الذي يُسبب رسطان عنق الرحم
مشموال يف سلة الخدمات ،وهو يُعطى بشكل روتيني للطالبات يف الصف الثامن يف املدارس يف أنحاء البالد.
يشكل تطعيم الفتيان والفتيات قبل بدء مامرستهم العالقات الجنسية عامال أوليا هاما.

ما هي العالمات التي تتطلب التوجه إىل الطبيب إلجراء استيضاح؟

•تغييرات في عادات التبرز (إسهال ،وإمساك) أو ظهور دم في ال ُبراز.
•جرح ال يلتئم في مكان مع ّين في الجسم.
•تغيير لون أو حجم شامات في الجسم.
•كتلة أو كتلة صلبة في الثدي ،إفرازات من الحلمة أو ظهور أوردة بشكل بارز في الثديين.
•مشاكل في الهضم أو صعوبات في االبتالع.
•سعال أو بحة ال يزوالن.
•تغييرات في عادات التب ّول أو ظهور دم في البول.
•إرهاق ال يختفي.
•انخفاض مفاجئ وغير واضح في الوزن.
تظهر هذه العالمات أحيانا لدى الجميع ألسباب ليست مرتبطة بالرسطان .ولكن عندما ال يختفي
أي من هذه العالمات ،أو أنها تحدث ثانية من املهم التوجه إىل الطبيب.

ملاذا يخىش األشخاص الذين هناك شك أنهم أصيبوا بالرسطان من التوجه إىل الطبيب؟

غالبا ،ينتج رد الفعل هذا ألن الكثري من األشخاص ال يعرفون أنه ميكن عالج مرض الرسطان يف حال كشفه يف
املراحل املبكّرة .هناك أشخاص يخافون من املرض جدا لدرجة أنهم يفضّ لون البقاء يف حال عدم اليقني .هذا
هو خطأ كبري ،ألنه يشكل مضيعة للوقت ،ويف الوقت ذاته يستمر املرض بالتطور ،ويتدهور وضع املريض.
إن عدم التوجه فورا إىل الطبيب قد مينع الشفاء التام.
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أردت معرفته عن الرسطان ومل تجرؤ عىل سؤاله
َ
كل ما

كم من الوقت ميكن االنتظار منذ ظهور عالمة تثري شكوكا معينة وحتى استشارة الطبيب؟

ال يُسمح باالنتظار أبدا! من األفضل أن يصل املريض باكرا إىل الطبيب .إذا مل يج ِر الحديث عن ورم رسطاين
(ومن املرجح أن هذا هو الوضع) ،فيمكن تجنب القلق الزائد .الحاالت التي يُثار فيها شك حول وجود ورم
رسطاين فإن التوجه الرسيع إىل الطبيب والتشخيص يزيدان من احتامل الشفاء ،ويُحسنان نجاعة العالج وقد
ينقذا الحياة.

كيف ُيشخّص الرسطان؟

هناك بعض الفحوص التي تساعد الطاقم الطبي عىل معرفة إذا كان الحديث يجري عن رسطان:
•إجراء فحص جسامين عىل يد الطبيب.
•فحوص محاكاة مختلفة :صور أشعة سينية ،أولرتاساوند ،تصوير بالرنني املغناطييس
( ،)MRI - Magnetic Resonance Imagingفحص مقطعي محوسب
( ،)CT - Computerized Tomographyفحص التصوير املقطعي باإلصدار البوزيرتوين ( ،)PET-CTوغريها.
•مسح إشعاعي (مثل مسح إشعاعي للعظام).
•فحص سيتولوجيا :سحب خاليا من منطقة الورم بإبرة صغرية وسحب عينة للفحص املخربي
(.)FNA - Fine Needle Aspiration
•خزعة :أخذ عينة من نسيج الورم للفحص الباثولوجي املخربي لتشخيص نوع الورم وخصائصه.
•فحوص دم مختلفة ،مثل فحص املؤرشات الجزيئية التي تشهد عىل وجود خاليا رسطانية.

هل كل كتلة أو نتؤ غري عادي يف الجسم يكونان ورما رسطانيا؟
غالبا ،ال يكونان رسطانا ،ولكن الطبيب هو الذي يحدد نوعهام.

هل البواسري هي عالمة تدل عىل مرض الرسطان؟

ال ،ولكن قد تخفي البواسري تطور ورم رسطاين .لهذا فإن الفحص واملتابعة هامان يف هذه الحاالت.

هل األمل هو عالمة مبكّرة تدل عىل مرض الرسطان؟

ليس بالرضورة .ال يظهر أمل يف املراحل املتقدمة من األمراض الرسطانية.
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כל מה
שרצית לדעת
על הסרטן

عالجات
أمراض
الرسطان

هل ُيكن عالج الرسطان؟

ميكن بالتأكيد .تنجح الطواقم الطبية يوميا يف عالج مرىض الرسطان ،من خالل استخدام تشكيلة من العالجات
القامئة يف وقتنا هذا (يرد تفصيلها الحقا) .رغم هذا ،إمكانيات العالج مرتبطة بنوع املرض ومرحلة اكتشافه.

ما الذي يُساعد عىل الشفاء؟

التشخيص امل ُبكّر والعالج الناجع.

كيف تُحدد طريقة العالج؟

تعود طريقة العالج إىل نوع الورم ،املكان الذي بدأ فيه ،املرحلة التي شُ خّص فيها ،عمر املريض ،وحالته
الصحية العامة.

هل ميكن كبح املرض أو تأخري انتشاره يف حال ال ميكن عالجه؟

غالبا ميكن التصدي للمرض أو تأخري انتشاره لفرتات طويلة.
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َ
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ما هي إمكانيات عالج الرسطان؟

الهدف الرئييس من عالج الرسطان هو معالجة املريض ،قدر املستطاع ،أو السيطرة عىل تطور املرض ،قدر
اإلمكان .يهدف العالج أحيانا إىل التخفيف عن أعراض امل َرض وتحسني جودة حياة املريض.
يحق للمريض تلقي رشح كامل حول العالج امل ُق ّدم له  -أهدافه ،نتائجة املتوقعة ،األعراض الجانبية املتعلقة
به ،وتأثريه عىل جودة الحياة وفق قانون حقوق املريض ،ومن املهم أن يطلب املريض مامرسة هذه الحقوق.
إمكانيات العالج حاليا هي:
•عالج بواسطة عملية جراحية
•عالج كيميايئ ()Chemotherapy
•عالج إشعاعي ()Radiotherapy
•عالج مناعي ()Immunology
معي ،بيولوجي)
•عالج موجه (موجه نحو هدف ّ
•عالج هرموين
•عالج األعراض الجانبية
•دمج عدة عالجات معا.

ما هو العالج الجراحي؟

العملية الجراحية إلزالة الورم الرسطاين هي إحدى الطرق املعمول بها لعالج أمراض الرسطان .ميكن يف
يومنا هذا إجراء عمليات جراحية معقّدة ،تتطلب خربة خاصة وتدمج مجاالت خربة مختلفة ،مثل جراحة
طب األورام (خربة بإجراء عمليات أورام رسطانية) ،طب األورام الرسطانية النسائية (عالج األورام الرسطانية
يف األجهزة التناسلية لدى اإلناث) ،طب األورام الرسطانية املتعلقة باملسالك البولية (عالج أورام رسطانية
يف املسالك البولية والتناسلية لدى الرجال) ،طب رسطان العظام (عالج أورام رسطانية يف العظام والهيكل
العظمي) ،وغريها .هذا الوضع شبيه أيضا مبجاالت أخرى ،مثل جراحة التجميل ،التي تتضمن خربة بإعادة
ترميم الثدي ،إعادة ترميم تجويف الفم ،وغريها .يحق لكل مريض أن يتلقى رأيا إضافيا قبل أن يوافق عىل
الخضوع لعالج جراحي .هذا الحق منصوص عليه يف القانون.
تقدم جمعية مكافحة الرسطان كراسات معلومات شاملة عن األمراض والعالجات املختلفة .للحصول
عىل معلومات مجانا ،ميكن االتصال مبركز "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف:
.1-800-36-36-55
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ما هو العالج الكيميايئ ()Chemotherapy؟

الهدف من األدوية الكيميائية هو هدم الخاليا الرسطانية .يُستخدم يف يومنا هذا أكرث من  40دواء كيميائيا
مختلفا ذا تأثري مختلف .من املتبع دمج بضعة أدوية يف العالج لتحقيق أفضل النتائج .يُعطى جزء من األدوية
عرب الفم ،ولكن غالبا يُعطى العالج عرب الوريد .يف حاالت كثرية ،يُسبب العالج الكيميايئ أعراضا جانبية بسبب
معي ومؤقت يف خاليا الجسم السليمة.
حدوث رضر ّ
األعراض الجانبية الشائعة:
•تساقط الشعر
•غثيان وتقيؤ
•انخفاض تعداد الدم
•جروح يف الفم
•إسهال
يخضع املرىض الذين يتلقون عالجا كيميائيا إىل متابعة طبية مكثّفة ويتلقون رشحا من الطاقم الطبي حول
كيف ميكنهم الترصف ملنع األعراض الجانبية أو تقليلها .من األهمية مبكان معرفة أنه ميكن اليوم عالج جزء
وقتي،
من األعراض الجانبية املرافقة للعالج الكيميايئ بنجاح .يجدر التذكري أ ّن معظم هذه األعراض الجانبية ّ
ويُتوقَّع زوالها مع انتهاء العالجات.
متلك جمعية مكافحة الرسطان كراسة "العالج الكيميايئ" ،التي توفر معلومات شاملة حول هذا املوضوع،
وكذلك كراسات تتناول األعراض الجانبية املختلفة للعالج (مثل التعامل مع تساقط الشعر ،الغثيان والتقيؤ،
اإلرهاق والتعب ،والعالج الغذايئ الداعم ،وما إىل ذلك) .للحصول عليها مجانا ،ميكن التوجه إىل مركز
"تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف.1-800-36-36-55 :

ما هو العالج الهرموين؟

يؤثر جزء من األورام الرسطانية يف هورمونات الجسم ،مثل رسطان الثدي والربوستات .يهدف العالج إىل
منع هذا التأثري الهورموين .ال يُالئم العالج الهرموين لكل املرىض ،وهو يُعطى عندما يكون مثبتا أنه يساهم
يف تأجيل املرض أو منع عودته.

ما هو العالج املوجه املالءم شخصيا؟

يهدم العالج املوجه الخاليا الرسطانية من خالل التعرض لألورام ومنع تطورها ،يحدث هذا غالبا ضمن إعاقة
رسع تطور الخاليا الرسطانية ،أو بواسطة تشجيع الجهاز املناعي عىل مهاجمتها .هناك بعض
العامل الذي يُ ّ
أنواع العالجات املوجهة ،مثل العالجات أحادية النسيلة ،مثبطات النمو ،عالجات اللقاح (عالج مناعي) ،وغريها.
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أ ّدت األبحاث الطبية املتقدمة إىل تحديد مميّزات طُرق ُجزيئية عديدة مسؤولة عن تط ّور الورم الرسطاين.
طُ ّورت لهذه الطرق أدوية حديثة و ُمركَّزة ت ِ
ُبطل نشاط الخاليا الرسطانية.
هناك اليوم فحص "العالمات" الرسطانية  -فحص مؤرشات مختلفة وطفرات يف الورم ،بهدف العثور عىل
عالجات جديدة أو استخدام عالجات قامئة لفحص رد فعل الجسم عىل العالج.

ما هو العالج املناعي؟

يحمي جهاز املناعة الجسم من األمراض املختلفة مبا فيها الرسطان .غالبا ،يعرث هذا الجهاز عىل الخاليا غري
السليمة ويد ّمرها ،ولكن ال ميكن العثور عىل هذه الخاليا أحيانا ،ألنها "تختبئ" وتصبح خاليا رسطانية .يستند
العالج املناعي عىل إعطاء أدوية تتضمن مواد ينتجها الجسم بشكل ثابت .تحفز األدوية الجهاز املناعي ومتكّنه
من العثور عىل الخاليا الرسطانية ومحاربتها .إن جعل الجهاز املناعي مشاركا بهذه الطريقة يوفر أفضليات
عىل األمد البعيد ،مثل "تذكّر" الجهاز املناعي لهذه الخاليا الرسطانية ومنع عودة الرسطان.
مفصلة عن أنواع العالجات الهرمونية املو ّجهة واملناعية ،يف الكراسات التي تصدرها
ترد معلومات ّ
الجمعية حول األمراض املختلفة .للحصول عىل معلومات حول العالجات ،ميكن التوجه مبكاملة مجانية
إىل "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف 1-800-36-36-55 :أو إىل مركز املعلومات
التابع للجمعية عىل هاتف 03-5721608 :أو عرب الربيد اإللكرتوين.info@cancer.org.il :

ما هو العالج اإلشعاعي؟ ()Radiotherapy

ت ُستخدم أشعة الطاقة القوية يف العالج اإلشعاعي لتدمري الخاليا الرسطانية مع الحفاظ عىل إحداث أقل رضر
ممكن للخاليا السليمة .قد يكون العالج اإلشعاعي وحيدا أو مدمجا مع عالجات أخرى .يتلقى نحو نصف
مرىض الرسطان هذا العالج .ال يُسبب العالج اإلشعاعي أملا ،ولكنه يؤدي إىل أعراض جانبية مختلفة ،مثل
التعب ،انخفاض تعداد الدم ،طفح واحمرار يف الجلد ،وأعراض مختلفة متعلقة مبنطقة اإلشعاع ،مثل اإلسهال،
الغثيان والتقيؤ أثناء تلقي العالج اإلشعاعي إىل منطقة البطن.
أصدرت جمعية مكافحة الرسطان كراسات معلومات شاملة عن طرق مواجهة العالج اإلشعاعي وفق
منطقة العالج .للحصول عليها مجانا ،ميكن التوجه إىل مركز "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان
عىل هاتف.1-800-36-36-55 :

ما هو عالج األعراض؟

يهدف هذا العالج إىل السيطرة عىل األعراض التي تحدث لدى املريض نتيجة املرض أو العالجات ،مثل الغثيان،
التقيؤ ،األمل ،وإىل التخفيف عنه .يف يومنا هذا ،هناك أدوية جديدة وناجعة ،وليس هناك سبب للخوف من
استخدامها ،عند تناولها والخضوع لرقابة طبية مالمئة.
كانت جمعية مكافحة الرسطان رشيكة يف إقامة ال ُن ُزل األول يف إرسائيل وتشغيله طيلة نحو  20عاما .منذ
/28/

عام  ،1989تشغّل الجمعية خدمة العالج املنزيل الداعم .تلبي هذه الخدمة االحتياجات الجسامنية والنفسية
 االجتامعية التي تظهر لدى مرىض الرسطان وأبناء عائالتهم الذين يواجهون مرض الرسطان .وهي تهدفإىل توفري جودة حياة أفضل ملرىض الرسطان يف املراحل املبكّرة من املرض وللمعنيني يف البقاء يف منزلهم وبني
أحضان عائلتهم .تق ّدم جمعية مكافحة الرسطان أيضا مساعدة لل ُنزل يف أنحاء إرسائيل ،وتعمل عىل تأهيل
طاقم متعدد املهن يف هذا املجال الهام.
للحصول عىل تفاصيل إضافية حول العالج املنزيل الداعم ،ميكن التوجه عرب هاتف،03-5341134 :
 ،03-7369491فاكس ،03-5351375 :الربيد اإللكرتوينhospice_b@cancer.org.il :
ميكن العثور عىل مزيد من التفاصيل يف منتدى "العالج الداعم التلطيفي ملرىض الرسطان  -مواجهة
األعراض الجانبية إثر العالج" ،الذي يديره طاقم أخصائيني يف املجال ،يف موقع الجمعية عىل العنوان:
.www.cancer.org.il

هل عالج الرسطان صعب؟

قد تساعد عالجات الرسطان املريض عىل الشفاء ،و/أو السيطرة عىل األعراض الجانبية وإطالة العمر .رمبا
يكون عالج املرض معقدا ،طويال ،وترافقه أعراض جانبية وانزعاج أحيانا ،ولكن قد ينترش املرض وتتفاقم
حدته إذا مل يُعالج .كام ذُكر آنفا ،ميكن عالج األعراض الجانبية والتخفيف عن املريض يف كل مراحل العالج
واملتابعة .يحق للمريض أن يتلقى رشحا كامال عن العالج واألعراض الجانبية املتعلقة به ،وأن يكون رشيكا
كامال يف اتخاذ القرار حول العالج.

يسبب الرسطان أملا؟
هل ُ

غالبا ،ال ت ُسبب األورام الرسطانية أملا .مع ذلك ،يؤدي جزء منها إىل أمل فقط عند تق ّدم املرض أو انتشاره ،لهذا
من املهم تلقي استشارة يف الحاالت التي يطرأ فيها تغيري صحي ،حتى وإن مل يظهر أمل .من املهم التذكّر أنه
طرأ تقدم ملحوظ عىل السيطرة عىل اآلالم لدى مرىض الرسطان ،وأنه ميكن يف يومنا هذا منعها أو السيطرة
عليها حتى إذا كان املرض يف املراحل املتقدمة .يوىص للمريض الذي يعاين من اآلالم بالتوجه إىل طبيب خبري
بعالج األمل ،أو إىل عيادة األمل وتلقي عالج مالئم.
ميكن أن تجدوا يف كراسة "األمل وعالجه" التابعة لجمعية مكافحة الرسطان معلومات إضافية حول عالج
األمل وطرق مواجهته .للحصول عليها مجانا ،ميكن التوجه مبكاملة مجانية إىل "تيليميداع"® التابع لجمعية
مكافحة الرسطان عىل هاتف.1-800-36-36-55 :

هل عالج األمل آمن وناجع؟

االدعاء أن استخدام ُمسكّنات اآلالم يؤدي إىل اإلدمان ليس صحيحا .أثبتت األبحاث أنه عندما تُستخدم األدوية
مبوجب رقابة طبية ،يشعر املرىض أفضل وتصبح جودتهم حياة أحسن ،وال يدمنون عليها.
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أردت معرفته عن الرسطان ومل تجرؤ عىل سؤاله
َ
كل ما

ما هي التجارب الرسيرية؟

تسمح التجارب الرسيرية بفحص العالجات الجديدة وتقييمها .تهدف التجربة الرسيرية إىل معرفة إذا كانت
نتائج العالج الجديد أفضل من العالجات املتبعة .ال تُالئم التجارب الرسيرية لكل املرىض ،وهي تهدف إىل
معي يف مرحلة ونوع محدد من املرض .تُال َءم التجارب الرسيرية ملجموعة مختلفة من
فحص نجاعة عالج ّ
املرىض وفق معايري يحددها القامئون عىل هذه التجارب .من املفرتض أن يتلقى املريض املعني باملشاركة
يف تجربة رسيرية رشحا حول أهداف التجربة ،نتائجها املتوقعة ،واألعراض الجانبية للعالج .بعد ذلك ،عليه
التوقيع عىل استامرة موافقة عىل املشاركة يف التجربة.
مفصلة عن إجراء
أصدرت جمعية مكافحة الرسطان كراسة "التجارب الرسيرية" التي تتضمن معلومات ّ
التجارب ،معايري التضمني فيها ،وغريها .للحصول عليها مجانا ،ميكن التوجه مبكاملة مجانية إىل "تيليميداع"®
التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف.1-800-36-36-55 :
يف موقــع اإلنرتنــت التابــع للجمعيــة ،هنــاك مج ّمــع أبحــاث رسيريــة تــرد فيــه أبحــاث
رسيريــة كثــرة حــول أمــراض الرسطــان التــي ت ُجــرى يف املراكــز الطبيــة املختلفــة يف البــاد:
.www.cancer.org.il

ما هو الطب املكّمل؟

يتطرق مصطلح "الطب املك ِّمل" إىل طرق مختلفة تهدف إىل إكامل العالج الطبي املتبع وليس إىل تبديله.
يتمثل اإلكامل يف الجوانب التي تدعم املريض ،مثل تخفيف أعراض امل َرض ،تقديم دعم نفيس ،واستخدام
الخيال املو ّجه ،وما شبه .من املهم أن يق ّدم العالج أخصايئ خبري ويف مركز عالج ُمصادق عليه .ال ت ُعالج طرق
العالج املك ّمل املرض ،ولكنها قد تساعد عىل تخفيف األعراض الجانبية ،وتحسني جودة حياة املريض.
أصدرت جمعية مكافحة الرسطان كراسة "الطب املك ّمل والرسطان" .للحصول عليها مجانا ،ميكن التوجه
مبكاملة مجانية إىل "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف.1-800-36-36-55 :

ما هو العالج البديل؟

هو عالج مل تثبت نجاعته علميا بعد .أحيانا ،بسبب ضائقة مع ّينة أو إثر حمالت تسويقية ،يتوجه املريض
وأفراد عائلته إىل هذا النوع من العالجات ،حتى عندما يكون مثبتا أنها ليست ناجعة وتكون تكلفتها باهظة.
يف حاالت متطرفة أكرث ،يتوقف املرىض دون استشارة اآلخرين عن تلقي العالج املتبع الذي يحصلون عليه
معي ،وهكذا يلحقون رضرا كبريا بأنفسهم.
بعد أن بدأوا بتلقي عالج بديل ّ
ليس يف وسع العالج البديل امل ُق ّدم بدال من العالج املتبع أن يعالج الرسطان .لهذا ،يُحظر استخدامه بدال من
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يتبي أن االعتامد عىل األوهام خطأ فاحشا .يوىص للمرىض وأفراد عائالتهم الذين يفكرون
العالج املتبع .قد ّ
يف تلقي عالج بديل باستشارة طبيب طب األورام قبل أن يقرروا.
يف موقع جمعية مكافحة الرسطان ،تجدون منتدى الرسطان والطب املك ّمل .ميكن دخوله عىل
العنوانwww.cancer.org.il :

هل ميكن منع أنواع الرسطان وعالجها يف املستقبل؟

مع مرور الوقت والتقدم التكنولوجي ،ينجح العلم يف فهم تط ّور األورام الرسطانية بشكل أفضل ،وتطوير
وسائل عالج أفضل وأكرث كفاءة ،إذ سنتمكن يف املستقبل من العثور عىل طرق ملنع الرسطان وعالج املرىض
به ،إال أننا حاليا نفتقر إىل هذه الوسائل العالجية .يشكل االكتشاف املبكّر مفتاحا للعالج وإنقاذ الحياة.
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أردت معرفته عن الرسطان ومل تجرؤ عىل سؤاله
َ
كل ما

כל מה
طرق
שרצית לדעת
על הסרטן
مواجهة
مرض
الرسطان

هل ُيوىص مبشاركة املريض باملعلومات حول مرضه أم ال؟

تشري الدراسات إىل أن معظم املرىض يسعون إىل الحصول عىل معلومات كاملة عن مرضهم ،طبيعته ،العالجات
التي عليهم إجراؤها ،األعراض الجانبية الجانبية املتوقعة ،واحتامالت التعايف .يساعد تلقي املعلومات الكاملة
عن املرض وإمكانيات عالجه ،املرىض عىل مواجهته بشكل أفضل .عندما يكون املرض متقدما أيضا ،يجب
التحدث مع املريض من خالل مراعاة وضعه ودب األمل يف قلبه ،والتوضيح له أنه ميكنه املواجهة ،والحصول
عىل عالج ،دعم ومساعدة .يعتقد أفراد العائلة أحيانا أن إخفاء املعلومات يساعد املريض عىل املواجهة أفضل،
إال أن هذا التفكري خاطئ .يف مثل هذه الحاالت ،قد تنقطع العالقة بني أفراد العائلة ،عندما يحاول كل فرد
فيها حامية اآلخر ،وبعد أن يواجه كل واحد من أفرادها مشاعره الشخصية وحده ،بدال من أن يشارك القريبني
منه بها .إن االنفتاح والحوار العلني يساعدان املريض وأفراد عائلته عىل مواجهة املرض أفضل.

ما هو رد فعل األشخاص عندما يعلمون أنهم مرىض بالرسطان؟

قد يجتاز اإلنسان عندما يعرف أنه مريض بالرسطان فرتة حداد أو حزن عميق .غالبا ،يحزن ألنه أصبح مريضا
ويشعر بعدم اليقني فيام يتعلق مبستقبله .هذا شعور طبيعي .هناك حاالت يشعر فيها املرىض باالكتئاب ،ولكن
غالبا ،بعد أن يحصلوا عىل رشح ِ
واف من الطبيب حول نتائج العالج املتوقعة ،يتحسن شعورهم ويبدأوون
بتلقي العالج وإدارة منط حياة عادي.
يف يومنا هذا ،يعمل يف كل مستشفى طاقم عاملني اجتامعيني أو خرباء علم نفس يف مجال األورام ،ويقدمون
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استشارة حول هذه املواضيع .ميكن الحصول عىل دعم واستشارة من الطاقم امل ُ َعالِج دامئا مبا يف ذلك األطباء،
املمرضات ،العاملون االجتامعيون ،االختصاصيون النفسيون ،واملتطوعون الذين تغلبوا عىل املرض .يعمل يف
أقسام ومعاهد طب األورام ،وطب الدم ،ومعاهد األشعة عاملون اجتامعيون مسؤولون عن تقديم معلومات
حول حقوق املريض ،الدعم النفيس واملساعدة .يعمل الطاقم املهني يف املستشفيات واملراكز الطبية بدعم
جمعية مكافحة الرسطان التي تساعد عىل تأهيلهم وتحديثهم أيضا.
"تليتميخاه"®  -خدمة دعم هاتفية تابعة لجمعية مكافحة الرسطان  -تقرتح دعام نفسيا أوليا ملرىض
الرسطان وأفراد عائالتهم.1-800-200-444 :
أصدرت جمعية مكافحة الرسطان كراسة "التحدث ،اإلصغاء ،والفهم" وهي تق ّدم وسائل للمتطوعني ،أفراد
®
العائلة ،واألصدقاء لدعم مرىض الرسطان .للحصول عليها ،ميكن التوجه مبكاملة مجانية إىل "تيليميداع"
التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف 1-800-36-36-55 :أو عىل موقع اإلنرتنت التابع للجمعية
عىل العنوانwww.cancer.org.il :

ما هو دور العائلة أثناء تشخيص الرسطان لدى أحد أفراد العائلة؟

عندما يكون أحد أفراد العائلة مريضا ،تشارك وتهتم كل العائلة غالبا .كام ُذكِر سابقا (ردا عن السؤال "هل
يوىص مبشاركة املريض الذي مرض ،)...تشري التوصيات إىل أنه يجب إقامة تواصل رصيح ومفتوح بني أفراد
يعب
العائلة ومشاركتهم جميعا ،وفق عمرهم وقرابتهم ،باملعلومات حول املرض .يسمح االنفتاح للمريض بأن ّ
عن مخاوفه ومشاعره ،ويعزز ثقته بأنه قادر عىل مواجهة مرضه وتأثرياته بنجاح .تلعب العائلة دورا هاما يف
مساعدة املريض عىل تلبية احتياجاته اليومية ،تقديم دعم عاطفي ،والتشجيع عىل مامرسة منط حياة عادي
قدر اإلمكان مبا يف ذلك النشاطات االجتامعية املختلفة .كام أن العائلة قادرة عىل املساعدة يف اتخاذ القرارات
املتعلقة بتتمة العالج .يُسبب املرض تغيريات يف األداء أحيانا ،وتؤثر هذه الحقيقة يف حياة العائلة وتوزيع
املهام .الطواقم امل ُعالجة مسؤولة عن أن يتلقى أفراد العائلة املعلومات الكاملة عن الخدمات يف املستشفيات
واملجتمع املحيل ،التي قد تساعد عىل مواجهة املرض.
تفصل فيها الحقوق والخدمات للمرىض
كام وأصدرت جمعية مكافحة الرسطان كراسة وتحدثها سنويا ّ
®
واملتعافني من الرسطان .ميكن الحصول عليها مجانا ،مبكاملة مجانية إىل "تيليميداع" التابع لجمعية
مكافحة الرسطان عىل هاتف1-800-36-36-55 :

ماذا نقول لألطفال؟

يعود القرار حول ماذا تخربون أوالدكم إىل عمرهم ومستوى تطورهم .يشعر األطفال عندما تطرأ تغيريات يف
العائلة ،وقد يؤدي إخفاء املعلومات عنهم إىل خوف وقلق لديهم قد يكونان أسوأ من املعلومات الحقيقية.
لهذا يكون التوجه املبارش والصادق غال ًبا أفضل طريقة لجميع األطفال.
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أردت معرفته عن الرسطان ومل تجرؤ عىل سؤاله
َ
كل ما

لدي؟" ،وهي تهدف
أصدرت جمعية مكافحة الرسطان كراسة "ماذا سأقول ألوالدي عن مرض الرسطان ّ
إىل تقديم املساعدة يف هذا املوضوع .ميكن الحصول عليها مجانا ،عرب التوجه إىل مركز "تيليميداع"®
مبكاملة مجانية عىل هاتف.1-800-36-36-55 :

هل ُيعترب الرسطان عقابا؟

فس جزء من املرىض الرسطان لديهم كعقاب عىل سلوكهم يف املايض .ليس هناك أي أساس من الصحة لهذا
يُ ّ
االتهام الذايت وهو ال يساهم إيجابا .بل عىل العكس ،قد يؤدي إىل مشاعر صعبة ويقلل من القدرة عىل
مواجهة املرض ،عالجاته ،وأعراضه .كام أن السؤال الشائع "ملاذا أصبت أنا تحديدا؟" يقلق الكثري من األشخاص
الذين يواجهون مرضا أو ثكال .من األفضل عدم السامح ملشاعر االتهام أو الندم بأن تبذر الطاقات والقدرات
الطبي والطاقم الطبي املساند لتلقي مساعدة
الرضورية للمريض ملواجهة مرضه .يوىص باستشارة الطاقم
ّ
أثناء مواجهة هذه املشاعر.
تشغّل جمعية مكافحة الرسطان مجانا ،منظومة دعم شاملة للمرىض وأفراد عائالتهم يف مراكز "أقوياء
معا"® التابعة لجمعية مكافحة الرسطان ،ويف مراكز طب األورام يف أنحاء البالد .للحصول عىل معلومات
إضافية ،ميكن التوجه مبكاملة مجانية إىل "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف:
.1-800-36-36-55

هل ميكن أن يؤثر التوجه اإليجايب يف مواجهة املرض؟

ميكن بالتأكيد.ال شك أن تبني وجهة نظر إيجابية والشعور باألمل يف نجاح العالج يؤثران يف جودة حياة
املريض .رغم هذا ،يُستحسن عدم إخفاء عدم اليقني وعدم كبت مشاعر الحزن الطبيعية يف هذه الحال.
يسمح االنفتاح فيام يتعلق بهذه املشاعر بإجراء حوار وتلقي دعم من أفراد العائلة وامل ُ َعالجني .يف يومنا
هذا ،ت ُجرى يف مراكز كثرية يف العامل أبحاث حول تأثريات الحاالت النفسية عىل الجسم .يتضح من األبحاث
معي يف أداء جهاز املناعة .ما زالت األبحاث التي
العلمية أن حاالت الضغط والتوتر النفيس تؤثر إىل حد ّ
تفحص تأثري الحالة النفسية عىل جهاز املناعة يف بداية طريقها ،وليست هناك نتائج قاطعة حول املوضوع
حتى اآلن .رغم هذا ،يُستشف من األبحاث الجديدة أن برنامج اإلرشاد املالءم ملرىض الرسطان ،الذي يتضمن
حسن جودة حياة املرىض
دعام نفسيا واستخداما لوسائل الطب املك ّمل كجزء ال يتجزأ من العالج الشامل ،يُ ّ
وإمكانية بقائهم عىل قيد الحياة .لوحظ يف إطار هذا الربنامج خفض نسب عودة املرض .ساهم تقليل مستوى
القلق واالكتئاب لدى املرىض يف حدوث رد فعل أفضل عىل العالج الكيميايئ.
تشغّل جمعية مكافحة الرسطان مجموعات الدعم وعددا من الربامج ،ورشات العمل ،واملشاريع من
أجل املرىض ،املتعافني ،وأفراد عائالتهم يف أنحاء البالد .ملزيد من املعلومات ،ميكن التوجه إىل مركز
"تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف.1-800-36-36-55 :
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العالقة
مع الطبيب
والطاقم
الطبي
ّ

כל מה
שרצית לדעת
על הסרטן

كيف ميكن توطيد العالقة مع الطبيب وما أهمية ذلك؟

يخبونهم عن مرضهم .يف هذه الظروف ،رمبا ال ت ُستَو َعب كل املعلومات
يعاين املرىض من قلق أحيانا عندما ّ
التي يُق ّدمها الطبيب للمريض ،رغم أنه من املتوقع أن يستوعبها املريض رسيعا يف تلك اللحظات ويتخذ
قرارات هامة بشأن العالج امل ُقرتح .نظرا لهذه الصعوبات ،من املهم أن تكون العالقات مع الطبيب امل ُعالِج
وطيدة .يوىص بأن يكون طبيب ثابت لكل مريض ،يُنسق بني الجهات املختلفة املشاركة يف عالجه ومتابعته،
يستشري الخرباء اآلخرين عند الحاجة ،يساعد املريض وأفراد عائلته عىل فهم املعلومات التي يقدمها له،
ويوفر له رشح حول حالته الطبية .يف الكثري من الحاالت ،يكون طبيب العائلة هو الدكتور الثابت الذي
يعرف متلقي العالج وأفراد عائلته .يشعر املريض وأفراد عائلته بالسيطرة عىل الوضع عندما تكون عالقتهم
الطبي اآلخرين مبنية عىل الثقة والعالقة الجيدة ،ال سيام عندما يساعدونهم
مع طبيب العائلة وأفراد الطاقم
ّ
عىل مواجهة املرض وتأثرياته.

ما هي األسئلة التي يجدر طرحها عىل الطبيب؟

يحق لكل مريض أن يطرح األسئلة التي يريدها ،يتلقى إجابات واضحة عنها ،ويتلقى رشحا كامال حول املصطلحات
الطبية غري الواضحة .يهدف هذا الحق إىل أن يكون املريض رشيكا فعاال يف اتخاذ القرارات املتعلقة بعالجه.
يعزز هذا التعاون شعور املريض بالسيطرة عىل حياته ،مرض ،شفائه ،قدر املستطاع ،ويس ّهل مواجهة املرض.
إذا مل يكن املريض معنيا بتلقي معلومات عن حالته ،من املهم أن يق ّدم له الطبيب املعلومات التي يرغب يف
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معرفتها فقط .وفقا لقرار املريض ،يق ّدم له الطبيب معلومات كاملة عن وضعه الصحي وألفراد عائلته أو ألي
قريب عائلة آخر ،وطبعا بالتنسيق مع املريض .من األهمية مبكان معرفة أن الطبيب ليس قادرا عىل اإلجابة
عن كل األسئلة فورا ،ألن ليست لديه كل نتائج الفحوص ،لهذا قد يستطيع اإلجابة الحقا .أحيانا ،ال يتذكر
املريض كل املعلومات التي تلقاها أثناء لقائه مع الطبيب ،لهذا يوىص بتحضري قامئة أسئلة مسبقا ،تسجيل
كل النقاط الهامة التي ت ُطرح أثناء املحادثة ،ومشاركة أحد أفراد العائلة أو قريب آخر يف اللقاء.
مفصلة حول املرض وعالجه:
فيام ييل أسئلة ميكن طرحها عىل الطبيب للحصول عىل معلومات ّ
•ما هو نوع مريض وما هي تأثرياته؟
•ما هو هدف العالج؟
•كم من الوقت يستم ّر العالج كلّه؟
•هل يُسبب العالج تغيريات يف منط حيايت؟
•ما هي األعراض الجانبية املتوقَّعة من العالج؟
•ما هي عالجات الطب املك ّمل التي ميكن أن تساعدين وتقلل األعراض الجانبية؟
•أين ميكن الحصول عليها؟
•ما هي األعراض الجانبية التي عيل اإلبالغ عنها ،و َمن يجدر به معرفتها؟
يل تغيري منط حيايت ونشاطايت اليومية يف البيت والعمل؟
•هل ع ّ
•هل هناك داعي إلجراء متابعة طبية يف أحيان قريبة؟ إذا كانت هناك حاجة ،ما هي الوترية املطلوبة؟
يل إجراء ترتيبات مالية خاصة؟
•هل ع ّ
يل تغيري عادات التغذية؟
•هل ع ّ
•هل قد يلحق العالج رضرا باإلخصاب؟
لدي؟
•ما هي احتامالت الشفاء ّ

ما هو الرأي اإلضايف ،وملاذا تُستحسن االستعانة به؟

ينص قانون حقوق املريض لعام  ،1996الفقرة "ج" عىل أنه" :يحق للمريض أن يتلقى مببادرته رأيا إضافيا حول
يتعي عىل ُمق ّدم العالج واملؤسسة الطبية تقديم املساعدة ملتلقي العالج
طبيعة العالج الذي يُق ّدم له .لهذا ّ
بهدف مامرسة هذا الحق" .عندما تكون عىل وشك الخضوع ألي عالج طبي ذي تأثريات عىل مستقبلك ،جسمك
وصحتك ،يُستحسن أن تتلقى رأيا طبيا إضافيا من طبيب إضايف ،خبري بعالج مرضك .من املتبع واملستحسن
اليوم التوجه إىل طبيب خبري لتلقي رأي إضايف .يساعدك الحصول عىل هذا الرأي قبل إنجاز إجراء طبي أيا
كان عىل اتخاذ القرارات .يوىص بالتوجه لتلقي رأي ثان من خبري إضايف رشيطة أن تكون بحوزة املريض كل
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املستندات وامللفات الطبية املتعلقة مبرضه .ويوىص باالحتفاظ بنسخة من كل مستند طبي (مستندات طبية،
نتائج الفحوص مثل فحوص املحاكاة ،وغريها) .يحق للمريض أن يطلب من املركز الطبي الذي يتلقى فيه
عالجا كل املستندات ذات الصلة بحالته الطبية.

َمن هم االختصاصيون الذين يعملون يف املستشفيات ،وما هي الخدمات املتوفرة فيها؟

فيام ييل معلومات عن األخصائيني والخدمات الطبية التي تحت ترصف املريض يف إطار معهد طب األورام
أو معهد مبحث الدم:
•أطباء خبيرون.
•ممرضات ذوات تأهيل خاص في مجال طب األورام ،عالج المرضى الذين لديهم فغر الرغامى ،خبيرات
بتنسيق عالج سرطان الثدي ،وغير ذلك ،وقد بادرت جمعية مكافحة السرطان إلى تأهيلهن ومولته.
•خدمات الرفاه والدعم التي يقدمها عاملون اجتماعيون ونفسيون ،الذين يحصل معظمهم على تمويل
وتحديث مهني دوري من جمعية مكافحة السرطان.
•استشارة خبير نفسي ،غذائي ،عالج وظيفي ،وخبير بالتواصل ،وغيرها.
•معاهد ومختربات أخرى.
•خدمات عالجات طبية ،مثل العالج الكيميايئ ،العالج اإلشعاعي ،وغريها.
•أقسام املكوث الخاصة بطب األورام يف املستشفى.

تق ّدم معظم العالجات يف وقتنا الحايل ملرىض الرسطان يف إطار املكوث النهاري وال داعي إىل املكوث يف
املستشفى .يعمل يف معظم هذه األطر مقدمو دعم طبي وعاملون اجتامعيون يساعدون متلقي العالج
وأفراد عائالتهم عىل الحصول عىل معلومات حول الخدمات والعالجات املتوفرة من أجلهم .عندما يكون
العالج معقّدا أو يتطلب متابعة طبية مكثّفة بسبب املرض أو العالجات ،يتلقى املريض توجيها للمكوث يف
القسم املالئم يف املستشفى .تعمل حاليا يف البالد أطر مكوث خاصة للمرىض الذين أصبح مرضهم متقدما.

َمن هم االختصاصيون الذين يعملون يف صناديق املرىض يف املجتمع املحيل ،وما
هي الخدمات املتوفرة فيها؟
•أطباء العائلة.
•ممرضات خبيرات بطب األورام في المجتمع المحلي.
•وحدات متابعة العالج والعالج المنزلي ،وفق مرحلة المرض.
•خدمة الرفاه وإعادة التأهيل.
•استشارة خبير نفسي ،غذائي ،عالج وظيفي ،وخبير بالتواصل ،وغيرها.
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כל מה
שרצית לדעת
על הסרטן

منظومة خدمات
جمعية مكافحة الرسطان  -للمرىض،
املتعافني ،وأبناء عائالتهم
وللجمهور الواسع

يعيش يف إرسائيل يف يومنا هذا نحو  300,000مريض رسطان ممن يخضعون للعالج أو املتابعة .وفق سجالت
مرىض الرسطان يف وزارة الصحة ،يُشخّص سنويا نحو  30.000مريض ومن بينهم  450طفال .ولكن نظ ًرا لتط ّور
األبحاث والتشديد عىل تحسني وسائل التشخيص ،الكشف املبكّر والعالج ،قد طرأت زيادة ملحوظة عىل عدد
تحسن ملحوظ يف جودة حياة متلقي العالج.
األشخاص الذين يتعافون من املرض وحدث ُ

معلومات ُمنقذة للحياة

تشغّل جمعية مكافحة الرسطان عددا من خدمات املساعدة ،الدعم واملعلومات مجانا ،ملرىض الرسطان يف
إرسائيل ،واملتعافني ،وأبناء عائالتهم ،وللجمهور الواسع ،من أجل الوقاية واالكتشاف املبكّر ،القاد َرين عىل
إنقاذ الحياة .ت ُنرش مواد إرشادية باللغة العربية ،العربية ،الروسية وتق ّدم لكل املعنيني مجانا.

مراكز املعلومات والدعم الهاتفي
"تيليميداع"® باللغة العربية1-800-36-36-55 :
"تيليميداع"® باللغة العربية1-800-599-995 :
"تيليميداع"® باللغة الروسية 1-800-34-33-44 :

ميكن التوجه إىل تيليميداع عرب الربيد اإللكرتوينtelemeyda@cancer.org.il :
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النفيس األو ّيل ملرىض الرسطان وأقربائهم الذين يرافقونهم:
"تليتميخاه"®  -مركز هاتفي للدعم
ّ
.1-800-200-444

مركز املعلومات

خدمات معلومات متق ّدمة وحديثه .ميكن التوجه إىل عامالت خبريات يف مراكز الدعم ،القادرات عىل البحث
عن معلومات يف مج ّمعات محوسبة ،عىل هاتف 03-5721608 :أو عرب الربيد اإللكرتوين.info@cancer.org.il :

موقع جمعية مكافحة الرسطانwww.cancer.org.il.cancer.org.il :
يتضمن املوقع معلومات موثوقة ومح ّدثة للجمهور الواسع ،ملرىض الرسطان ،املتعافني واألخصائيني .يتلقى
املتوجهون ردودا وإجابات شاملة يف املنتديات الكثرية يف املوقع ،التي يديرها خرباء مبجال الرسطان.

صفحة الفيسبوك التابعة لجمعية مكافحة الرسطان  -من أجل حياة صحية

تركّز النشاطات يف شبكات التواصل االجتامعي عىل الحفاظ عىل منط الحياة الصحي ،ورفع الوعي حول طرق
تحسن فيها هذه النشاطات نسب
الوقاية من أمراض الرسطان والتشخيص املبكّر لألمراض التي ميكن أن ّ
الشفاء بشكل ملحوظ.

أيام دراسية

تنظم الجميعة أياما دراسية كثرية ملرىض الرسطان ،املتعافني ،وأفراد عائالتهم .تتناول هذه األيام مواضيع
متنوعة متعلقة بأمراض الرسطان وبتأثرياتها .ترفع الجميعة ملخصا خطيا وتسجيال صوتيا من املحارضات يف
هذه األيام الدراسية يف املوقع الخاص بها.

الدعم واملرافقة من أجل رفاهية املرىض ،املتعافني ،وأفراد عائالتهم

للحصول عىل تفاصيل إضافية حول نشاطات الجمعية من أجل رفاهية املرىض ،ميكن التوجه مبكاملة
مجانية إىل "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف ،1-800-599-995 :إىل قسم
إعادة التأهيل والرفاه ،عىل هاتف 03-5721678 :أو عىل موقع اإلنرتنت التابع للجمعية عىل العنوان:
.www.cancer.org.il

مجموعات الدعم

هناك نحو  70فرعا يف البالد تابعا لجمعية مكافحة الرسطان ،ويق ّدم جمعيها دعام ومساعدة ملرىض الرسطان،
املتعافني ،وأفراد عائالتهم .تقام مجموعات الدعم وفقا للطلب والحاجة ضمن فروع ومراكز الدعم "أقوياء
م ًعا" ®التابعة لجمعية مكافحة الرسطان .مثال ،هناك مجموعات دعم للنساء الشابات (اللوايت أعامرهن 30
حتى  50عاما) ،للمتعافني الذين يدعمون رشكاء حياتهم املرىض ،لألزواج ،للوالدين الثكاىل وغريها ،يديرها
أخصائيون (عاملون اجتامعيون ،أخصائيون نفسيون ،وممرضات) خبريون بتوجيه املجموعات.

مراكز النشاطات والدعم "أقوياء م ًعا"® التابعة لجمعية مكافحة الرسطان

مراكز املساعدة ،النشاطات والدعم املجتمعي ملرىض الرسطان ،املتعافني ،وأفراد عائالتهم .تعمل هذه املراكز يف
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جفعتاييم ،القدس ،حيفا ،العفولة ،برئ السبع ،وفروع الجمعيّة يف أرجاء البالد ،وهي تقدم نشاطات جسامنية
 -نفسية ،محارضات ،ورشات عمل ،مجموعات دعم ،واحتفاالت اجتامعية ،مجانا.

"ياد لهحلامه" (يد للشفاء)®

تعمل هذه الخدمة يف إطار جمعية مكافحة الرسطان للنساء اللوايت يواجه َن رسطان الثدي .تتم املالءمة بني
متطوعات تعافني من رسطان الثدي وتلقني تأهيال ملساعدة املريضات يف مراحل التشخيص واملتابعة من كل أنحاء
العامل ،وبني مريضات الرسطان اللوايت مرضن مؤخرا من ذات الجيل ،نوع العالج ،واللغة .ملزيد من املعلومات
ميكن التوجه عرب هاتف 1-800-36-07-07 :أو النقر عىل الز ّر الورد ّي يف موقع جمع ّية مكافحة الرسطان عىل
اإلنرتنت.www.cancer.org.il :

منظمة "أصحاب الستوما"

ت ُشغّل الجمعية منظمة "أصحاب الستوما" ،ويعمل فيها متطوعون وطاقم أخصائيني ،وهم يقدمون إرشادا،
استشارة ،ودعام للمرىض الذين يجتازون عملية جراحية وألفراد عائالتهم.

"خطوات نحو جودة حياة"®

يعمل هذا املرشوع يف كل املراكز الطبية ،وهو يهدف إىل أن يتعرف مرىض الرسطان إىل األفضليات الصحية
تحسن القدرة عىل مواجهة املرض وجودة الحياة ،وتقلل خطر عودة
الكامنة يف النشاطات الجسامنية ،التي ّ
املرض.

"التعايف نحو حياة صحية"®

ت ُجرى ورشات عمل قطرية وترافق املتعافني من الرسطان أثناء عودتهم إىل حياتهم الروتينية ،تساعدهم عىل
تحسني جودة حياتهم ،تقدم لهم إرشادا حول العادات الصحية ،وتشجعهم عىل العودة إىل الحياة الشخصية
واالجتامعية النشطة .يشكل املشاركون جزءا فعاال يف اللقاءات التي تتناول العودة إىل الحياة العادية والعائلة،
الحياة الجنسانية ،النشاط الجسامين املالئم ملرىض الرسطان ،التغذية ،الطب املك ِّمل ،وما شابه .تتم اللقاءات
بتوجيه وإرشاد خرباء مبجال علم األورام النفيس ،ويشارك فيها عاملون اجتامعيون ،ممرضات ،خرباء يف العالج
الوظيفي ،أخصائيي تغذية وغريها.

"املظهر الحسن والشعور األحسن"®

يق ّدم ضمن املرشوع خرباء تجميل ،ومصممو شعر ،وخبريو الشعر املستعار ورشات عالج ،عناية وجامل،
تطوعا ليشعر املرىض يف كل مراحل املرض بشعور جيد ،مام يساهم يف تحسني مزاجهم وصورتهم الذاتية.

ال ّنزل ملرىض الرسطان عىل اسم السري تشارلز كلور يف غفعتاييم

يشكل النزل بيتا ملرىض الرسطان الذين يتلقون عالجا يف معاهد طب األورام ،يف املراكز الطبية يف منطقة املركز،
وهم يعيشون بعيدا عن هذه املعاهد ويصعب عليهم الوصول إليها .يُنقل املرىض من النزل إىل مراكز تلقي
العالج ،وهم يتلقون يف النزل إرشادا ،توجيها ،ويحصلون عىل متابعة بعد العالج اإلشعاعي والعالج املتعلقة
بطب األورام األخرى .ال يدفع املريض مقابل املكوث يف النزل ،ولكن عليه تقديم استامرة  ،17ويف الوقت ذاته
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تساهم جمعية مكافحة الرسطان يف التمويل .ملزيد من التفاصيل ،توجهوا عىل هاتف،03-5721623/4/7 :
الربيد اإللكرتوين.maon-clore@cancer.org.il :

استشارة جنسية*

ت ُق ّدم جمعية مكافحة الرسطان استشارة جنسية ملرىض الرسطان ورشكاء حياتهم ،حول مواضيع مختلفة منها:
الصورة الذاتية ،العالقة الحميمة ،الزوجية ،الجنسية ،وغريها.

خدمة استشارة للتأهيل العصبي النفيس يف مجال طب األورام*

تُق ّدم الجمعية هذه الخدمة لألطفال الذين لديهم أورام رسطانية يف الرأس ومصحوبة بأعراض جانبية بسبب العالج.
الخدمة مع ّدة لألوالد يف مرحلة التعايف وأبناء عائالتهم وهي تشمل استشارة أولية وتوجي ًها ،وإرشا ًدا حول العودة
إىل املدرسة وإىل منط الحياة االعتيادي يف العائلة واملجتمع املحيل .كذلك ،تُق َّدم مرافقة مهنية وإرشاد لألخصائيني
الذين يعملون مع األوالد وأبناء عائالتهم يف أقسام طب األورام يف املستشفيات واملجتمع املحيل.

خدمة إرشاد الوالدين (أو األجداد) عندما يعاين أحدهام من الرسطان*

عندما يكون أحد الوالدين مريضا بالرسطان  -تجتاز العائلة بأكلمها مبا يف ذلك األوالد فرتة طويلة ومعقّدة
من املواجهة .أحيانا ،بهدف الحفاظ عىل األوالد ،يختار الوالدون إخفاء املعلومات ،القلق ،والصعوبات.
للتخفيف عن الوالدين يف هذه الفرتة وملساعدتهام ،بواسطة املعلومات والوسائل العملية ،ت ُشغّل جمعية
مكافحة الرسطان خدمة إرشاد ومساعدة ملواجهة األسئلة مثل كيف ميكنني إبالغ أوالدي ،كيف ميكنني يف
فرتة العالجات ،التغلب عىل حاالت الضائقة واملرض وغريها.

استشارة قطرية يف مجال إعادة تأهيل الكالم واالبتالع*

يف إطار هذه الخدمة املق ّدمة ملرىض رسطان الحنجرة ،تق ّدم أخصائية تواصل إرشادا للمرىض واملتعافني حول
إعادة تأهيل قدرتهم عىل الكالم واالبتالع وترافقهم.

استشارة رضيبية*

ت ُق ّدم جمعية مكافحة الرسطان واتحاد املحاسبني واملراجعني الرضيبيني املؤهلني يف إرسائيل استشارة رضيبية،
مجانا ملرىض الرسطان.

عالج تلطيفي داعم منزيل

تق ّدم الجمعية عالجا منزليا داعام ،يتيح جودة حياة أفضل ملرىض الرسطان يف املرحلة املتقدمة من املرض،
ولكنهم يرغبون يف البقاء يف منزلهم .ت ُق ّدم الخدمة عىل مدار  24ساعة ملدة  7أيام يف األسبوع خالل كل أيام
السنة .العالج مع ّد للمرىض الذين يتلقون عال ًجا لألورام الرسطانية ويعانون من أعراض حادة.

مساعدة مبارشة للمريض

ت ُق ّدم جمعية مكافحة الرسطان ملرىض الرسطان الذين يعانون من ضائقة مادية خاصة ،أثناء فرتة تلقيهم
عالجا يف معاهد طب األورام ،مساعدة مالية أولية وفق معايري محددة ،ويتم ذلك بالتنسيق مع العاملة
االجتامعية يف معاهد طب األورام.
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*لتلقي خدمة استشارة وإرشاد ،ميكن التو ّجه إىل قسم إعادة التأهيل والرفاه يف جمعية مكافحة الرسطان،
عىل الرقم 03-5721678 :أو عرب الربيد اإللكرتوين.Shikum@cancer.org.il :

نشاطات ومشاريع من أجل األطفال مرىض الرسطان
مرشوع استكامل مواد تعليمية لألطفال

يهدف هذا املرشوع إىل مساعدة األطفال مرىض الرسطان ،الذين يتغيبون عن املدرسة إثر مرضهم ،وإىل إكامل
دروسهم مبساعدة طالب جامعيني يرافقونهم شخصيا .مينح االهتامم بالطفل ومبستقبله القوة له ولوالديها.

حاسوب لألطفال مرىض الرسطان

تق ّدم جمعية مكافحة الرسطان حاسوبا لألطفال مرىض الرسطان الذين والدوهم ليسوا قادرين عىل رشاء
حاسوب لهم بهدف التعلم واإلثراء.

االستجامم العائيل

تنظم جمعية مكافحة الرسطان سنويا أيام استجامم عائلية لنحو  120عائلة لألطفال مرىض الرسطان .يشارك
الوالدون واإلخوة أي كل أفراد العائلة يف االستجامم ،وهو يوفر لهم "وقت راحة" من روتني العالج واملرض،
وقضاء وقت عائيل ممتع و "استعادة القوة" الرضورية ملتابعة املواجهة الصعبة.

"أعطوا العامل لألطفال"  -لذكرى املرحومة مريي شرتيت

يوفر هذا املرشوع لألطفال مرىض الرسطان يف املرحلة املتقدمة إمكانية قضاء الوقت مع أفراد العائلة يف متنزه
األطفال يف أورلندو .أحيانا ،يجري الحديث عن رحلة عائلية يشارك فيها الطفل املريض للمرة األخرية.

"البالغون الشباب  -املنطلقون إىل الحياة"®

يهدف هذا املرشوع إىل دعم الشبان يف سن عرشين حتى ثالثني عاما ،الذين عانوا من الرسطان ولكنهم تعافوا،
أو أنهم عىل وشك إنهاء العالج .يلتقي البالغون يف إطار مجموعات الدعم والنشاطات االجتامعية املع ّدة لهم.

مرافقة اجتامعية  -إميباكت ،شاحاك ،وهيسيغ

يساعد الطالب الجامعيون الذين يحصلون عىل منحة ويعملون يف إطار منظومة الدعم التابعة لجمعية
مكافحة الرسطان مرىض الرسطان الذين يعيشون مبفردهم ،األوالد مرىض الرسطان ،األوالد األصحاء الذين يعاين
أحد والديهم من مرض الرسطان ،اإلخوة األصحاء الذين يعاين أحد إخوتهم من مرض الرسطان ،أو يقدمون
املساعدة الرضورية يف أقسام طب األورام املختلفة .يُدار املرشوع مبرافقة وإرشاد مهني من قبل العامالت
االجتامعيات اللوائيات التابعات لجمعية مكافحة الرسطان.

الوقاية والتشخيص املُبكّر

التوعية واإلرشاد ،ودفع الصحة قدما

تشغّل الجمعية منظومة إرشاد شاملة لرفع الوعي لدى الجمهور حول أهمية الحفاظ عىل منط حياة سليم،
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طرق تقليل خطر اإلصابة بأمراض الرسطان والتشخيص املبكّر لألمراض التي ميكن أن يحسن فيها هذا الحفاظ
نسب الشفاء بشكل ملحوظ .تتضمن هذه املنظومة حمالت توعية يف وسائل اإلعالم ،إنتاج مواد إرشادية
بلغات مختلفة ،تنظيم أيام دراسية ومؤمترات ،ورشات عمل وإرشاد ،محارضات وتأهيالت مهنية .نشاطات
التوضيح متنوعة وتقدم يف أطر مختلفة :مؤسسات تربوية ،منظامت وأماكن أخرى مثل النوادي ،أماكن العمل،
صناديق املرىض ،الثكنات العسكرية ،فروع الجميعة يف أنحاء البالد.

محارضات يف املدارس

تشغّل جمعية مكافحة الرسطان منظومة من الطالب الجامعيني املرشدين الذين يق ّدمون محارضات أمام
الطالب يف الجهاز الرتبوي يف أنحاء البالد حول مواضيع مثل أرضار التدخني ،إدارة منط الحياة الصحي ،والتع ّرض
املراقب للشمس.

ورشات للنساء

تصل ممرضات صحة الثدي إىل أماكن العمل ،يف إطار أيام الصحة يف الهيئات املختلفة وتقدم محارضات يف
منظامت يف أنحاء البالد ،وورشات عمل لرفع الوعي حول أهمية التشخيص املبكّر لرسطان الثدي وتبني منط
حياة صحي يقلل خطر اإلصابة باملرض.

سيارة امليموغرافيا املتنقلة الخاصة بجمعية مكافحة الرسطان

كجزء من مرشوع املسح القطري لفحوص امليموغرافيا بهدف التشخيص املبكّر لرسطان الثدي ،الذي بادرت
إليه جمعية مكافحة الرسطان ،تعمل سيارة امليموغرافيا لزيادة االستجابة إلجراء الفحص يف أوساط الفئات
السكانية املختلفة .تشغّل هذه السيارة شبكة مستشفيات "أسوتا" وهي تخدم املريضات من كل صناديق
املرىض .تتنقل هذه السيارة خالل أيام السنة ،يف مناطق الضواحي يف أنحاء البالد وتتيح للنساء أن يجتزن
الفحص امل ُنقذ للحياة يف مكان قريب من منزلهن.

برامج وخدمات طبية

تساعد الجميعة عىل تفعيل العيادات للكشف املبكّر لرسطان الثدي واألمعاء الغليظة يف أنحاء البالد؛ مت ّول
مالكات ألفراد الطاقم املهني ،مثل ممرضات ،اختصاصيني نفسيني ،عامل اجتامعيني ،وخرباء تغذية يف املراكز
الطبية واملجتمع املحيل ،وملقدمي العالج املنزيل الداعم ،العالج النهاري وكذلك لتسجيل العالجات ومتابعتها.

دفع حقوق املرىض قدما

تعمل الجميعة كـ "كلب حراسة" للحفاظ عىل حقوق املريض ومن أجل دفعها قدما ،مثال ،فيام يتعلق بتوسيع
سلة األدوية ،سن القوانني الرضورية ،وغريها .أصدرت الجمعية كراسة خاصة تدعى "الحقوق والخدمات
للمرىض واملتعافني من الرسطان" وهي تعمل عىل تحديثها سنويا وكذلك منتدى خاص حول املوضوع.

تُقدّ م كل نشاطات جمعية مكافحة الرسطان  -للمرىض واملتعافني وأبناء
عائالتهم يف أنحاء البالد مجانا.
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כל מה
שרצית לדעת
על הסרטן

للحصول عىل معلومات إضاف ّية وموا ّد توضيحية
حول أمراض الرسطان ،وطرق الوقاية منها م ّجانًا
 توجهوا إىل جمعية مكافحة الرسطان:"تيليميداع"® باللغة العربية1-800-36-36-55 :
"تليميداع"® باللغة العربية1-800-599-995 :
"تليميداع"® باللغة الروسية1-800-34-33-44 :
telemeyda@cancer.org.il

للت ُّربعات*1-800-35-46-46 :

للحصول عىل خدمات معلومات متقدّ مة:

جمعية مكافحة الرسطان

مركز املعلومات03-5721608 :
أو info@cancer.org.il

النفيس األو ّيل:
للدعم
ّ
"تليتميخاه"®1-800-200-444 :

للنساء اللوايت يواجه َن رسطان الثدي:

"ياد لهحلامه" (يد للشفاء)®1-800-36-07-07 :

زوروا موقعنا عىل اإلنرتنت:
www.cancer.org.il

* التربعات لجمعية مكافحة الرسطان معرتف بها بهدف
االستحقاقات الرضيبية ،وفقًا للبند  46من مرسوم رضيبة الدخل

جمعية مكافحة الرسطان
/44/

ستوديو بيلت

تتم نشاطات جمعية مكافحة الرسطان بفضل
تربعات الجمهور ،دون متويل من ميزانية وزارة
حكومية أيًّا كانت.

الرقم الكتالوجي 0212

قسم التوعية واإلرشاد ،ودفع الصحة قدما
هاتف ،03-5719577 :فاكس،03-7322780 :
الربيد اإللكرتوين.info@cancer.org.il :
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