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مقدمة
يحمل الكثري من الناس معتقدات ومعلومات جزئية وغري مثبتة حول مرض الرسطان
ميكنها أن تؤثر عىل قدرتهم عىل التعامل مع تشخيص املرض وعالجه.
إن األسئلة واإلجابات األكرث انتشا ًرا املعروضة هنا معدّة لتعرض عليك* الحقائق املتعلقة
مبرض الرسطان ،أنواع عالجه وكيفية التعامل والعيش معه.
*يأيت النص بصيغة املذكر ،لكنه يشري إىل النساء والرجال عىل حد سواء ،املرىض واملعالَجون.

ما هو السرطان؟
الرسطان هو اسم شامل ملجموعة من األمراض تتميز بوجود ورم خارج عن
السيطرة يف الخاليا ،وهي بنيات صغرية ترتكب منها األعضاء واألنسجة يف الجسم.
وتعمل هذه الخاليا بشكل مختلف ،لكنها تتجدد بطريقة متشابهة ،عن طريق
االنقسام ،من أجل معالجة األنسجة املترضرة أو بناءها .عادة ما يكون انقسام
ً
اً
منتظم
الخاليا العادية
ومضبوطا .مقابل ذلك ،العملية يف الخاليا الرسطانية تخرج
عن السيطرة ،وهي تواصل االنقسام والتكاثر من دون توقف .وتشري األبحاث
العلمية املتقدمة اليوم إىل عالقة بني مرض الرسطان وبني املادة الجينية املنتقلة
بالوراثة .و ُتنسب هذه العملية ملجوعتني من الجينات :الجينات املثبطة للرسطان،
وهي جينات تقينا من الرسطان ،والجينات املك ّونة للرسطان املوجودة عادة يف
حالة “سبات”.
عندما “تستيقظ” الجينات املك ّونة للرسطان يف الخلية ،نتيجة للتدخني ،التعرض
غري املراقب للشمس وما شابه ذلك ،فإنها تح ّول الخلية الطبيعية إىل خلية
رسطانية.
هل جميع األورام هي سرطانية؟
ال .مثة نوعان من األورام :األورام الحميدة واألورام الخبيثة.
الورم الحميد – هو الورم الذي ال تنترش خالياه إىل أجزاء أخرى من الجسم.
ولكن ،إذا استمرت هذه الخاليا يف النمو يف املوقع األصيل ،فإنها قد تؤدي إىل
ضغط عىل األعضاء املحيطة بها.
الورم الخبيث – هو الروم الرسطاين املركب من خاليا لديها القدرة عىل االنتشار
إىل أجزاء أخرى من الجسم .ومن دون تلقي العالج ،ميكن لهذه الخاليا أن تخرتق
األنسجة األخرى وأن تدمرها.
تنفصل هذه الخاليا ،أحيا ًنا ،عن الورم األويل وتنترش ،بواسطة األوعية الدموية أو
الجهاز الليمفاوي ،إىل أعضاء بعيدة يف الجسم ،حيث ميكنها مواصلة االنقسام يف
تلك املواقع الجديدة ،وتكوين كتل جديدة تسمى “أورام ثانوية” أو “نقيالت”.
يتم تحديد نوع الورم بواسطة فحوص مجهرية ُتجرى عىل خاليا الورم ،ويتم
دعم ذلك أحيا ًنا بفحوص دم الكتشاف عالمات ميكنها أن تشري إىل الشك بوجود
رسطان.
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هل هنالك أنواع مختلفة من السرطان؟
هنالك اليوم أكرث من  200نوع معروف من األورام الرسطانية .وتختلف األورام
فيام بينها من ناحية األعضاء التي تتطور بها ،نوع الخاليا التي مييزها ،وترية
تطورها ،األعراض الجانبية التي تسببها وسن املريض.
يتفاوت العالج واحتامالت الشفاء كث ًريا لدى كل مريض .ويف هذا السياق ،هنالك
أهمية الكتشاف املرض املبكر ولتشخيصه الدقيق ،كذلك يتغري العالج وفق مواعيد
اكتشاف املرض ووضع املريض العام.
بأي سرعة يتطور الورم؟
موحد .هنالك أنواع رسطان تتطور برسعة ،وأنواع
ال يوجد ملرض الرسطان منط منو ّ
أخرى تتطور ببطء.
هل اللوكيميا هو نوع من السرطان؟
نعم .هي مرض تتكاثر فيه خاليا الدم البيضاء من دون ضبط أو إرشاف.
هل يمكن أن يصاب شخص ما بالسرطان دون أن يعرف؟
هذا الوضع ممكن .مث ًال ،عندما يكون الورم الرسطاين موجودًا لكنه مل ينترش إىل
األنسجة األخرى.
مل تظهر ،يف هذه املرحلة ،بعد عالمات املرض .وعىل الرغم من ذلك ،مثة أنواع
رسطان ميكن اكتشافها بواسطة فحوص مختلفة قبل ظهور العالمات.
لماذا يتعلم الباحثون عن مرض السرطان بواسطة
تجارب على الحيوانات؟
تشكل الحيوانات مناذج أولية لبحث األمراض ،وهي تساهم يف فهمنا بشكل أفضل
ويف تطوير أدوية ووسائل عالج حديثة .وقد ظهرت اكتشافات طبية هامة أو
تم التصديق عليها يف أعقاب إجراء تجارب عىل الحيوانات ،مام أدى إىل إنقاذ
حياة العديد من األشخاص .وعىل الرغم من ذلك ،التوجه العام هو االمتناع بقدر
اإلمكان عن إجراء تجارب عىل الحيوانات.
يقتيض استخدام الحيوانات من أجل إجراء التجارب تطبيق قواعد رعاية وعناية
بها وفق إجراءات متفق عليها يف العامل.
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ما هي أسباب مرض السرطان؟
إن أسباب املرض غري معروفة بشكل عام .هنالك أنواع من الرسطان سببها خلفية
وراثية ،ميل عائيل أو تعرض لعوامل خطر مختلفة .مث ًال ،يسبب التدخني رسطان
الرئة ،رسطان الفم ،رسطان املريء وغري ذلك ،وهو مبثابة سبب هام للموت من
أمراض الرسطان األخرى .ميكن أن يسبب التعرض غري املراقب للشمس تطور رسطان
الجلد .ومن شأن التعرض للمواد املختلفة يف الصناعة ،مثل مادة األسبست ،أن
يسبب نوعًا معينًا من رسطان الرئتني .وقد ب ّينت أبحاث نرشت يف السنوات األخرية
أن من شأن أسلوب الحياة الذي يدمج التغذية الصحيحة ،املحافظة عىل وزن جسم
سليم والنشاطات الرياضية أن تقلل من خطر اإلصابة بجزء من أمراض الرسطان.
هل ينتقل السرطان بالوراثة؟
متيل أنواع معينة من الرسطان لالنتقال بالوراثة ،مثل رسطان الثدي ،رسطان املبيض،
رسطان القولون ،رسطان الجلد من نوع ميالنوما ،رسطان الربوستاتا وغري ذلك.
ويعترب األشخاص الذين اكتشفت يف عائالتهم أنواع الرسطان هذه يف خطر عال
لإلصابة باملرض .ويف حالة كهذه يجب التفكري يف الحصول عىل استشارة وراثية.
تجدر اإلشارة إىل أنه حتى اآلن تم اكتشاف وجود عوامل وراثية لدى  5-10باملئة
فقط من أمراض الرسطان .وعىل الرغم من ذلك ،من الجدير أن نعرف أنه عندما
يتم الكشف عن عامل ورايث هذا ال يعني أن املرض سيتطور اً
حتم .يزيد العامل
الورايث من خطر اإلصابة بالرسطان ،مقارنة باآلخرين .وهكذا ،يجب عىل الشخص
الذي يتبني وجود عامل ورايث لديه أن يكون ضمن متابعة دقيقة جدًا.
األشخاص الذين لديهم تاريخ عائيل من مرض الرسطان واملعنيني يف الحصول عىل
استشارة حول املوضوع ،ميكنهم التوجه إىل أحد املعاهد الوراثية يف البالد .وميكن
الحصول عىل قامئة بهذه املعاهد من “تليميداع” جمعية مكافحة الرسطان عىل
الهاتف 1-800-36-36-55
هل يمكن أن تسبب الجروح السرطان؟
ال تسبب اإلصابات ،الجروح أو كسور العظم الرسطان .وعىل الرغم من ذلك ،قد
يتبني يف أحيان نادرة ،عن طريق الصدفة خالل الفحص الطبي للجرح أو للكرس،
وجود رسطان مل يأيت نتيجة لإلصابة نفسها .ومن املمكن ،بالطبع ،أن تكون العظمة
التي يوجد فيها ورم رسطاين حساسة أكرث للكسور.
9

هل السرطان هو مرض يصاب به البالغون فقط؟
تثبت املعطيات اإلحصائية أن نحو  60باملئة من مرىض الرسطان كافة هم يف سن
 65عا ًما فام فوق .وبالرغم من ذلك ،من املعروف أن أنواعًا مختلفة من الرسطان
تظهر قبل سن  40عا ًما وكذلك لدى األطفال والشبيبة .وهكذا عىل سبيل املثال،
ينترش ورم الخصيتني ومرض هودجكني (ليمفومة) لدى األشخاص دون سن 30
عا ًما .وتظهر ً
أيضا أنواع مختلفة من اللوكيميا ،أورام املخ وأمراض رسطان أخرى
يف سن الطفولة والرضاعة.
ال يهدف عرض هذه املعطيات التسبب يف القلق الزائد ،وإمنا إثارة الوعي لرضورة
استشارة طبيب عند ظهور مشاكل صحية غري اعتيادية ،عندما ال تختفي الظواهر،
أو أنها تختفي وتعود لتظهر من جديد.
هل يسبب التدخين السرطان؟
من الواضح اليوم متا ًما أن التدخني هو املسبب الرئييس لرسطان الرئة .إن نسبة
الوفيات من رسطان الرئة لدى املدخنني الدامئني هي أعىل بـ  10وحتى  20ضع ًفا
مام هي لديه لدى غري املدخنني .ونسبة الوفيات لدى األشخاص الذين يدخنون
علبتني يف اليوم أو أكرث تزيد عن  20ضع ًفا مام هي لديه لدى غري املدخنني.
وأثبتت األبحاث أن نسبة رسطان الرأس والعنق (مبا فيها املريء ،الحلق ،اللسان،
غدد اللعاب ،الشفاه ،الفم والبلعوم) املثانة ،الكىل ،عنق الرحم ،الثدي ،البنكرياس
والقولون هي أعىل بكثري لدى املدخنني.
يف إرسائيل ،يظهر أكرث من  85%من جميع حاالت رسطان الرئة لدى الرجال لدى
املدخنني ،وأكرث من  50%لدى املدخنات .ومن شأن التدخني أن يؤدي إىل املوت
املبكر ،أمراض قلب وأمراض يف األوعية الدموية وأرضار جسدية جدية.
هل يقلل تدخين السجائر منخفضة النيكوتين (اليت)
من خطر اإلصابة بالسرطان؟
ال تقلل السجائر منخفضة النيكوتني من األخطار الصحية املرتبطة بالتدخني،
وليس لديها أي أفضلية صحية مقارنة بالسجائر العادية .وتحتوي هذه السجائر
عىل جميع املواد السامة املوجودة يف السجائر العادية ،والتي تسبب زيادة خطر
اإلصابة بأمراض الرسطان واألمراض األخرى.
يستهلك األشخاص الذين يدخنون السجائر منخفضة النيكوتني عددًا أكرب من
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السجائر يف اليوم ويستنشقون الدخان بشكل أعمق من أجل التعويض عن كمية
النيكوتني القليلة ،وهم ،يف نهاية املطاف ،يستنشقون كمية أكرب من النيكوتني
واملواد السامة األخرى املوجودة يف السيجارة.
هل يسبب تدخين الغليون والسيجار السرطان؟
قد يسبب تدخني السيجار والغليون رسطان تجويف الفم ،اللسان ،الشفتني،
الحلق ،املريء والبلعوم .إضافة إىل ذلك ،فإنه يزيد من خطر اإلصابة برسطان
البنكرياس ،املثانة والرئة.
هل يسبب تدخين األرجيلة السرطان؟
تبني من خالل ابحاث جديدة أجريت لفحص مركبات دخان األرجيلة وجود كمية
كبرية من املواد السامة املرسطنة والتي تتسبب بأرضار خطرية لصحة املدخن
ومن بينها:
الزفت (القار او القطران) ،بنزوفريان ،ارسان ،الكروميوم والرصاص  -وهي مواد
قد تؤدي اىل اإلصابة بأمراض مختلفة مثل رسطان الرئة والفكني والشفاه واملثانة.
النيكوتني  -والذي قد يؤدي اىل اإلدمان
أول أكسيد الكربون ( - )COوالذي قد يؤدي إىل أرضار يف تزويد أنسجة
الجسم املختلفة باألكسجني ويساهم يف اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية
والرئتني.
مدخنو األرجيلة املعتادون عىل التدخني يف جامعات ونقل الخرطوم من فم اىل
فم معرضون لخطر اإلصابة بأمراض معدية تنتقل بواسطة اللعاب كمرض هربس
(حال شفوي) ،السل (الدرن) ،ومرض القبل وغريها.
مدخنو األرجيلة معرضون لخطر اإلصابة مبرض األكزميا ،وهو مرض جلدي
يظهر عىل أصابع اليد التي متسك بخرطوم األرجيلة.
تدخني األرجيلة خالل الحمل يتسبب بأرضار للجنني .األطفال الذين يولدون
ألمهات دخنّ األرجيلة خالل الحمل خرجون اىل العامل أصغر حج ًام ويعانون من
مشاكل كثرية يف التنفس مقارنة بأمهات مل يدخن األرجيلة خالل فرتة الحمل .نقص
الوزن عند الوالدة قد قد يؤثر سلباً عىل تطور الطفل ووضعه الصحي.

11

ما هو الخطر الصحي الذي يتعرض له المدخنون
السلبيون؟
تثبت األبحاث بشكل متزايد أن تعرض “غري املدخنني” لدخان سجائر املدخنني،
يزيد من خطر إصابتهم برسطان الرئة وبأمراض القلب بنسبة ما يقارب 20-30
باملئة ،سنويا يف ارسائيل ميوت حوايل  1500انسان من التدخني السلبي.
ما هو خطر اإلصابة بسرطان الرئتين جراء استنشاق
الهواء الملوث في المدن؟
ليس هنالك إثبات بعد عىل أن تلوث الهواء يف املدينة يسبب رسطان الرئة.
وتقدر نسبة حاالت املوت من الرسطان ،الناجمة عن مرسطنات بيئية ،مثل تلوث
الهواء ،املبيدات ،األشعة غري املؤينة وما شابه ذلك ،بنحو  2باملئة ،مقابل  30باملئة
نسبة املوت من الرسطان الناجم عن التدخني.
هل يؤدي استهالك الكحول الزائد إلى ارتفاع
خطر اإلصابة بالسرطان؟
إن اإلفراط يف تناول الكحول يشكل عامل خطر جدي لإلصابة بالرسطان
وباملوت.
أمراض الرسطان التي تبني أنها ذات صلة باإلفراط بتناول الكحول هي :رسطان
الفم والبلعوم ،رسطان املريء ،رسطان الحلق ،رسطان الكبد ،رسطان الثدي،
رسطان القولون ،رسطان املستقيم ،ورسطان املبيض .وقد تم مؤخ ًرا تحديد
املرشوبات الكحولية عىل أنها مرسطنة بشكل أكيد لدى البرش ،وهي ترفع من
خطر اإلصابة بإمراض أخرى ،ال سيام أمراض الكبد.
إن تناول الكحول املصحوب بتدخني السجائر يزيد بعدة أضعاف من خطر اإلصابة
بالرسطان.
يوىص بالتقليل من استهالك الكحول ،ويف كل حال ،عدم تناول أكرث من وجبة
واحدة يف اليوم .الوجبة اليومية معرفة بأنها علبة أو قنينة برية ( 330مل) أو
كأس نبيذ ( 200مل) أو كأس من املرشوبات الروحية _ 30-40مل).
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هل يمكن أن تسبب أنواع غذاء معينة السرطان؟
يبدو أن للغذاء الذي نتناوله دور هام يف زيادة خطر تطور الرسطان أو التقليل منه.
الغذاء الفقري بالفيتامينات ،الغني بالدهون ،خاصة الدهن الحيواين املشبع ،يزيد
من خطر اإلصابة برسطان القولون .ومن شأن استهالك كمية كبرية من امللح
والغذاء ّ
املدخن أن يسبب رسطان املعدة .وباملقابل ،األغذية التي تحتوي عىل
الفيتامينات واملعادن ميكنها أن تقلل من خطر اإلصابة بالرسطان .إن املعادن،
مثل الكالسيوم ،والفيتامينات ،خاصة الفيتامينات  E ،C ،Aو السلينيوم تعمل
كحامية من الرسطان.
التوصيات الغذائية الرئيسية هي اإلكثار من تناول الخضار والفاكهة الطازجة
(خاصة الصفراء ،الربتقالية والخرضاء منها) ،التقليل من تناول الدهن وزيادة
استهالك األلياف الغذائية ،خاصة تلك األلياف املوجودة يف الخضار والفاكهة،
الحبوب والقطنيات الكاملة ،القمح ،حبوب الصباح ،األرز ،الفاصوليا ،البازيال،
العدس ،الحمص ،فول الص ّويا وغري ذلك.
هل يسبب الوزن الزائد السرطان؟
تشري األبحاث املختلفة إىل أن االستهالك املتزايد للدهن ،وخاصة الغذاء الغني
بالسعرات الحرارية ،السمنة الزائدة وقلة النشاط الريايض ميكنها أن تزيد من
خطر اإلصابة بالرسطان ،مثل رسطان القولون ،الثدي والربوستاتا .لذلك ،يوىص
باملحافظة عىل وزن جسم سليم ومامرسة النشاط الجسدي.
ما العالقة بين النشاط الجسدي وبين السرطان؟
مل تعد بعد اآلن أهمية النشاط الجسدي يف تحسني جودة الحياة موضع شك.
وأثبت العديد من األبحاث وجود عالقة وطيدة بني أسلوب الحياة النشط ،الذي
يدمج فيه التغذية املتوازنة ،وبني تقليل خطر اإلصابة بأمراض القلب ،األوعية
الدموية والسكري ،وأمراض مختلفة من الرسطان ،مثل :رسطان الثدي ،القولون
والربوستاتا ،وكذلك رسطان البنكرياس ،الكىل ،الرحم واملريء.
يشري العديد من األبحاث إىل أن للنشاط الجسدي عالقة ً
أيضا بالوقاية من عودة
املرض بعد أن ظهر ،زيادة القدرة عىل األداء اليومي ،إطالة الحياة وتحسني جودتها
بشكل خاص .كذلك تبني أن األشخاص الذين يحافظون عىل إطار نشاط جسدي
منتظم يشددون ً
أيضا عىل تغذية وأسلوب حياة صحي.
13

للحصول عل تفاصيل إضافية تتعلق بأهمية النشاط الجسدي للناس بشكل عام
وملرىض الرسطان بشكل خاص ميكن التوجه إىل “تليميداع” جمعية مكافحة
الرسطان عىل الهاتف رقم  ،1-800-36-36-55أو إىل موقع الجمعية عىل
اإلنرتنتwww.cancer.org.il. :
هل تسبب األشعة السرطان؟
األشعة هي عبارة عن إحدى طرق انتشار (نقل) الطاقة .هنالك أنواع مختلفة من
األشعة ،تتميز عن بعضها بأنواع الجزيئات التي تكونها.
يف األشعة املؤينة ،هنالك انبعاث إلكرتونات من الذرات أو الجزيئات .وتسبب
هذه األشعة تغيريات يف مبنى نواة الخلية مام يؤدي إىل تكون خاليا غري طبيعية
وإىل خطر تطور مرض الرسطان .تتضمن مصادر األشعة املؤ ّينة املواد املش ّعة (مثل
مرسعات الجزيئات
الرادون) ،األجهزة التي تبعث أشعة مثل جهاز الرنتغن أو ّ
وأشعة  UVاملوجودة يف ضوء الشمس.
إن التعرض غري املراقب لهذه األشعة هو املسبب الرئييس لظهور رسطان الجلد
عىل أنواعه .وهذا صحيح يف األساس بالنسبة األشخاص الذين لديهم برشة فاتحة،
أو منش أو العديد من الشامات .لذلك يوىص باالمتناع عن التعرض ألشعة الشمس
يف ساعات اليوم الحا ّرة ،بني الساعات  16:00 – 10:00والتشديد عىل وضع قبعة،
ونظارات شمسية ،حامية الجسم مبالبس مالمئة ،التواجد يف الظل ،دهن مناطق
الجلد املكشوفة مبستحرضات الوقاية من الشمس والتشديد عىل الرشب.
األشعة غري املؤينة – هي أشعة إلكرتومغناطيسية يف أطوال موجات فوق
البنفسجي .مصادر هذه األشعة هي يف األساس مصادر ضمن نطاق الرتددات
املنخفضة ،التي تعمل به شبكة الكهرباء وأجهزة كهربائية أخرى ،ومصادر ضمن
نطاق أمواج الراديو التي يعمل فيه جهاز الراديو ،التلفزيون ،الهواتف الخلوية
وغري ذلك .مصدر آخر لهذه األشعة هو جزء من نطاق الضوء املريئ ،مثل أشعات
الليزر ،األشعة دون الحمراء ،وضمن نطاق األشعة فوق البنفسجية .إننا معرضون،
عمل ًيا ،كل يوم ويف كل مكان لألشعة غري املؤينة .ليست هنالك إثباتات بعد عىل
العالقة بني األشعة غري املؤينة وبني الرسطان ،أو عىل أنها تؤدي إىل زيادة خطر
اإلصابة بالرسطان ،ولكن يوىص باتخاذ الحيطة واملحافظة عىل بعد مالئم من
مصدر الطاقة.
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للمزيد من املعلومات ميكن التوجه ملوقع وزارة جودة البيئة يفwww. :
sviva.gov.il
لـ “تليميداع” جمعية مكافحة الرسطان عىل الهاتف 1-800-36-36-55
أو ملوقع جمعية مكافحة الرسطان www.cancer.org.il
هل تسبب األشعة المنبعثة من الهواتف
الخلوية والهوائيات الخلوية السرطان؟
ُنرشت مؤخ ًرا نتائج الجزء اإلرسائييل من بحث دويل أجري يف عدد من الدول يف
العامل .ويظهر من نتائج البحث أنه تم العثور عىل عالقة واضحة بني استخدام
الهواتف الخلوية املتواصل وبني ارتفاع يف خطر تطور أورام يف غدد اللعاب.
ويربز الخطر بشكل خاص لدى األشخاص الذين يطيلون من وقت املكاملات ومن
عددها ،ولدى األشخاص املوجودين يف مناطق فيها عدد أقل من الهوائيات نسب ًيا
– األمر الذي يزيد من األشعة املنبعثة من الجهاز.
تدعم نتائج البحث االدعاء بأنه يجب اتخاذ الحيطة فيام يتعلق باستخدام
الهواتف الخلوية وتقييد استعامل األطفال لها.
ما هي توصيات جمعية مكافحة السرطان
بالنسبة الستخدام الهواتف النقالة؟
تويص جمعية مكافحة الرسطان بالترصف وفق مبدأ “الحيطة الوقائية” واتخاذ
الخطوات التالية:
استخدام السامعات السلكية خالل مكاملة بالهاتف الخلوي .هنالك أهمية
مضاعفة الستخدام جهاز التحدث عن بعد خالل قيادة السيارة ،من ناحية
األمان خالل القيادة ومن ناحية تقليص التعرض لألشعة عىل حد سواء.
االمتناع بقدر اإلمكان عن حمل الهاتف الخلوي بشكل ملتصق بالجسم .مثة
أبحاث أشارت إىل العالقة بني حمل الجهاز عىل الجسم وبني ترضر الخصوبة.
يجب تركيب الهوائية خارج السيارة وليس داخلها يف الجهاز الخلوي الثابت
يف السيارة.
يف املناطق التي يكون فيها االستقبال ضعي ًفا ،يجب التقليل من استخدام
الهاتف الخلوي.
تقييد استخدام األطفال للهواتف الخلوية ،نظ ًرا لكونهم حساسني للعوامل البيئية.
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هل ثمة أنواع عمل يمكنها أن تسبب تطور السرطان؟
األشخاص الذين يعملون يف أنواع معينة من الصناعة ،ال سيام صناعة األسبست،
الوقود ،املواد الكيميائية املختلفة ،البالستيك والخشب ويف مناجم املواد املختلفة،
معرضون لخطر متزايد لإلصابة بالرسطان .وميكن خفض هذا الخطر بواسطة
اتخاذ إجراءات وقائية يلتزم بها املصنع ،وخضوع العامل ملتابعة طبية دورية.
وميكن الحصول عىل استشارة يف هذا الشأن من قبل أخصائيني يف مجال الصحة
املهنية.
هي يمكن أن يسبب فيروس ما السرطان؟
هنالك أنواع معروفة من الرسطان التي تسببها الفريوسات .يوجد لفريوس التهاب
الكبد  Bويف األساس  Cعالقة برسطان الكبد؛ فريوس البابيلوما له عالقة برسطان
عنق الرحم ،رسطان الفم وأنواع مختلفة ونادرة من رسطان الدم .ورغم ذلك،
فإن مرض الرسطان غري معد ،وليس هنالك أي تخوف من التواصل مع مرىض
الرسطان.
هل تسبب عالجات اإلخصاب ارتفاعا في مستوى
خطر اإلصابة بالسرطان؟
ليست هنالك حتى يومنا هذا أي دالئل علمية تدعم بشكل قاطع االدعاء بأن
عالجات اإلخصاب تزيد من مستوى خطر اإلصابة بالرسطان ،وهنالك حاجة
ألبحاث إضافية تدعم هذه الفرضية .ومع ذلك ،يجب عىل كل امرأة تف ّكر يف
تلقي عالج إخصاب استشارة الطبيب املعالج.
هل هنالك عالقة بين اإليدز وبين السرطان؟
يوجد لدى مرىض اإليدز احتامل كبري باإلصابة بعدد من أنواع الرسطان .األنواع
الرئيسية هي ساركومة كابوزي وليمفومة الهودجكينية ( .)NHLهنالك خطر
منخفض لإلصابة بأمراض رسطان أخرى ،مثل الليمفومة من نوع هودجكني
ورسطان عنق الرحم.
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هل السرطان معد؟
الرسطان هو مرض غري معد! وقد يكون التخوف من العدوى ناب ًعا عن عدم
املعرفة ،لذلك خيش الناس عىل مدى سنوات طويلة من االقرتاب من املرىض.
ويشعر مرىض الرسطان أحيا ًنا ،ويف هذه األيام ً
أيضا ،أن الناس يبتعدون عنهم
عندما يعرفون عن مرضهم .من األهمية مبكان معرفة أن املرض غري معد ،وأن
مريض الرسطان يحتاج إىل دعم ،مخالطة ومواصلة العالقة مع محيطه.
هل تسبب شخصية اإلنسان أو أوضاع التوتر
التي يتعرض لها السرطان؟
ليس هنالك إثبات علمي راسخ عىل أن امليزات الشخصية ميكنها أن تسبب
الرسطان .كذلك ليس هنالك إثبات علمي عىل أن احتامالت إصابة األشخاص
املوجودين يف ضغط أو توتر بالرسطان أعىل من احتامالت األشخاص الهادئني.
ليس هنالك إثبات بعد عىل أن أوضاع التوتر تسبب انتشار املرض بشكل أرسع.
ومن شأن الضغط والتوتر النفيس أن يلحقا الرضر بأجهزة الجسم املختلفة وأن
سببا مشاكل طبية وليس بالرضورة الرسطان .وبشكل عام ،يجب التطلع للتقليل
من التوتر والضغط النفيس بقدر اإلمكان وذلك من أجل املحافظة عىل الصحة.

عدد من المعطيات الهامة حول مرض السرطان
ما هو عدد مرضى السرطان في إسرائيل؟
يعيش يف إرسائيل اليوم ما يزيد عن  200,000مريض بالرسطان .ويتم كل عام
اكتشاف ما يقارب  27,000مريض جديد بالرسطان ،من بينهم  400طفل .ووف ًقا
للسجل الوطني للرسطان يف وزارة الصحة ،مثة أربعة أنواع رسطان منترشة يف
إرسائيل (وفق نسبة املرىض) وهي :رسطان الثدي ،رسطان القولون ،رسطان
الربوستاتا ورسطان الرئة لدى الرجال العرب رسطان الرئة هو يف املكان األول.
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هل طرأ ارتفاع على عدد األشخاص الذين يشفون من السرطان؟
أدى التقدم يف بحث الرسطان إىل إمكانية شفاء العديد من املرىض حال ًيا .ويشفى
اليوم مريض رسطان من بني كل مريضني من املرض ،مقارنة مبريض من بني كل
أربعة يف خمسينات القرن املايض .وتتعلق احتامالت الشفاء إىل حد كبري بنوع
الرسطان ،وباملرحلة التي تم اكتشاف املرض بها .كلام تم اكتشاف املرض أبكر

كانت احتامالت الشفاء أفضل.

إن الوسائل الحديثة املستخدمة يف التشخيص والعالج ،األدوية الحديثة واإلمكانيات
املتطورة يف مجال الجراحة تساهم كث ًريا يف إطالة حياة املرىض ،الذين اعتربوا يف
املايض غري قابلني للشفاء.
وهكذا عىل سبيل املثال ،فإن التشخيص املبكر لرسطان الثدي أو امليالنوما (رسطان
خبيث يف الجلد) يوفر احتامالت شفاء بنسبة تزيد بـ  90باملئة.
اللوكيميا عىل أنواعها ،التي تظهر يف جيل الطفولة ،أو مرض هودجكني هي مبثابة
أمثلة عىل أمراض تحسنت فيها احتامالت الشفاء إىل حد كبري يف السنوات األخرية،
وتصل إىل ما يقارب  80باملئة وحتى أكرث ،وفق نوع الرسطان واملرحلة التي تم
اكتشافه بها .ويف أنواع الرسطان األخرى ،تم تحقيق تحسن ملموس عىل متوسط
عمر املرىض نتيجة للعالجات الحديثة التي أدخلت لالستعامل يف األعوام األخرية.
ويوجد اليوم العديد من الحاالت التي ميكن اعتبار مرض الرسطان فيها كمرض
مزمن ،متواصل ميكن السيطرة عليه ومواصلة الحياة اليومية.

ميكن الحصول عىل معلومات إضافية من «تليميداع» جمعية مكافحة
الرسطان وكذلك عىل كراسة تتناول موضوع االكتشاف املبكر بتوسع ،عىل
الهاتف 1-800-36-36-55 :وكذلك يف موقع اإلنرتنت www.cancer.org.il

هل ثمة أنواع سرطان تنتشر بشكل أكبر في أماكن
معينة من العالم؟
ينترش رسطان الثدي ،رسطان القولون ورسطان الرئة بشكل أكرب يف الدول املتطورة،
يف حني يندر وجود رسطان الثدي لدى النساء يف الرشق األقىص .وينترش رسطان
املعدة يف اليابان أكرث مام هو يف الدول الغربية .وينترش رسطان الرحم ورسطان
املعدة بشكل أكرب يف الدول النامية.

18

هل يمكن خفض خطر اإلصابة بالسرطان؟
ما هي التوصيات المتعلقة بخفض خطر اإلصابة بالسرطان؟
من املعروف اليوم أنه ميكن خفض خطر اإلصابة بالرسطان .ومن أجل ذلك ،يوىص
باتخاذ التدابري التالية:
االمتناع كل ًيا عن التدخني عىل أنواعه وعن املكوث وسط مدخنني.
خفض كمية السعرات الحرارية من قامئة الطعام ،وتجنب عن السمنة.
تقليص استهالك الدهون يف الغذاء ،ال سيام الدهون الحيوانية املشبعة.
التشديد عىل النشاط الجسدي املراقب والثابت.
تناول الفاكهة والخضار (خاصة الخرضاء والصفراء منها ،مثل :امللفوف ،القرنبيط،
الربوكيل).
زيادة استهالك الغذاء الغني باأللياف.
خفض استهالك األغذية املدخنة واململحة.
تناول كميات قليلة من الكحول (أنظروا التفصيل يف الصفحة .)11
االمتناع عن التعرض للشمس بني الساعات  16:00 – 10:00والتشديد عىل
ارتداء املالبس املالمئة خالل املكوث يف الخارج يف هذه الساعات ،مبا يف ذلك وضع
قبعة ،نظارات شمسية ،التواجد يف الظل ودهن مستحرضات الوقاية من أشعة
الشمس.
هل يوجد تطعيم ضد السرطان؟
صادقت الـ ( FDAإدارة األغذية واألدوية األمريكية) مؤخ ًرا عىل نوعي تطعيم
ضد فريوس البابيلوما البرشي ( )HPVيعطيان حقنًا ويقيان من أربعة أنواع من
 HPVالشائعة .فريوس  HPVمن نوع  6و  11اللذين يسببا تطور ثآليل يف
منطقة األعضاء الجنسية يف  90%من الحاالت ،وهام غري ضالعني تقري ًبا يف تطور
رسطان ،و  HPVمن نوع  16و  18الضالعني يف نحو  70%من حاالت رسطان عنق
الرحم .ويشتبه بفريوس  HPVبأنه السبب وراء ارتفاع عدد حاالت رسطان الرأس
والعنق .تتوفر التطعيامت يف البالد ً
أيضا ،ضمن نطاق التأمني املك ّمل يف صناديق
املرىض .ال يوجد اليوم تطعيم واحد يقي من جميع أمراض الرسطان ،ولكن التقدم
الكبري يف بحث أمراض الرسطان من شأنه أن يؤدي إىل العثور عىل حلول إضافية
يف مجال الوقاية واالكتشاف املبكر.
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هل يمكن اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة ،قبل أن
تظهر أعراض المرض؟
ميكن اكتشاف عدد من أنواع الرسطان يف مرحلة مبكرة جدًا .ومن شأن االكتشاف
يف مرحلة مبكرة أن يؤدي عادة إىل زيادة احتامل بالشفاء الكامل وإىل متوسط
عمر عادي.
لماذا يعتبر االكتشاف المبكر هاما إلى تلك الدرجة؟
يتطور الورم الرسطاين ،يف معظم الحاالت ،ببطء شديد ،وهو يبدأ برأس صغري
من الخاليا ال يسبب أي أعراض .ومع مرور الوقت ،ميكن للورم أن يكرب وأن
يخرتق األنسجة املحيطة به ،وحتى أن ينترش إىل أعضاء بعيدة .كلام نجحنا يف
العثور عىل الورم يف مراحله األوىل ،كانت احتامالت الشفاء أفضل .لذلك مثة أهمية
كربى لالكتشاف املبكر للمرض .يوجد يف صناديق املرىض برامج لالكتشاف املبكر
عن رسطان الثدي ،رسطان القولون ،رسطان عنق الرحم ،رسطان الجلد ورسطان
الربوستاتا ،لدى الجمهور عامة ولدى مجموعات الخطر.
ما هي التوصيات في إسرائيل بالنسبة للكشف المبكر؟
التوصيات الرئيسية للكشف املبكر عن الرسطان يف إرسائيل هي ألمراض الرسطان
املنترشة يف البالد .ويويص املجلس الوطني لطب األورام يف إرسائيل بالخضوع
للفحوص التالية التي تتيح االكتشاف املبكر لـ:
رسطان الثدي – من األهمية مبكان أن تتعرف كل امرأة من سن  20عىل ثدييها
ليتسنى لها العثور عىل كل تغيري يطرأ عليهام والتوجه يف ٌأقرب وقت للطبيب ،من
أجل استيضاح كنهه .كذلك يوىص بالخضوع لفحص ثدي من قبل طبيب مختص
مرة يف السنة.
للنساء يف سن  ،50-74يوىص بالخضوع لفحص مموغرافيا مرة يف السنتني .ويوىص
للنساء يف مجموعة الخطر العايل ،وهن النساء الاليت أصيبت إحدى قريباتهن
العائلية من الدرجة األوىل (أم ،أخت ،بنت ،عمة خالة) برسطان الثدي بالخضوع
لفحص املموغرافيا مرة يف السنة ابتداء من سن .40
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رسطان القولون – للرجال والنساء من سن  50-74يوىص بإجراء فحص الدم الخفي
يف الرباز مرة يف السنة.
بدأ مؤخ ًرا عمل برنامج وطني يف إرسائيل لالكتشاف املبكر عن رسطان القولون،
حيث يتم من خالله استدعاء املؤمنني شخص ًيا من قبل صناديق املرىض .ويجب عىل
األشخاص يف مجموعة الخطر العايل ،الذين أصيب أحد أقربائهم من الدرجة األوىل
(أحد الوالدين ،أخ ،ابن) باملرض التواجد ضمن متابعة مستمرة واستشارة طبيب
مختص ،بالنسبة للفحوص وللتشخيص املبكر املالئم لهم ،مثل :تنظري القولون.
رسطان الربوستاتا – للرجال فوق سن  50عا ًما املوجودين ضمن مجموعة الخطر
العايل ،يوىص بأن يخضع األشخاص الذين أصيب أحد أقربائهم من الدرجة األوىل
(أب ،أخ) برسطان الربوستاتا قبل وصوله سن  70عا ًما لفحوص مدمجة مرة يف
السنة تتكون من فحص دم لـ  ،PSAفحص مستقيمي وفحص ألرتاساوند .األشخاص
غري املوجودين يف مجموعة الخطر العايل ،يوىص باستشارة الطبيب والتفكري يف
إيجابيات وسلبيات إجراء فحص التشخيص املبكر لرسطان الربوستاتا.
رسطان عنق الرحم  -يوىص بأن تخضع النساء من سن  20مرة يف السنة لفحوص
مسحة عنق الرحم (.)SMEAR PAP
ما هي العالمات التي تقتضي التوجه إلى
الطبيب لالستيضاح؟
تغيريات يف عادات التربز (إسهال غري عابر ،إمساك متواصل) ،أو دم يف الرباز.
صعوبات واضطرابات يف التبول أو دم يف البول.
تصلب أو كتلة يف الثدي ،إفراز من الحلمة ،أو رسم أوردة متزايد يف الثدي.
جرح ال يلتئم ،تغيريات يف شكل ولون شامات قامئة.
سعال متواصل أو بحة متواصلة.
مشاكل يف الهضم أو صعوبة يف البلع.
نزف غري طبيعي (مث ًال ،من املهبل أو األنف).
هبوط غري مفرس يف الوزن.
أمل.
تعب متواصل.
تغيريات يف مبنى الجلد ويف اإلحساس به.
فرط التعرق يف الليل.
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يجب التوجه للطبيب لالستيضاح يف حال عدم اختفاء تلك الظواهر من
تلقاء نفسها خالل فرتة قصرية أو يف حال اختفائها وظهورها مرة أخرى.
ّ
يشكون بأنهم أصيبوا
لماذا يتردد األشخاص الذين
بالسرطان ويؤجلون توجههم إلى الطبيب؟
يف معظم الحاالت ينبع ذلك من أن الكثري منهم ال يدركون أنه ميكن معالجة مرض
الرسطان إذا تم اكتشافه يف مراحل مبكرة .هنالك أشخاص يخافون من املرض
لدرجة أنهم يفضلون عدم اليقني .وهذا هو خطأ فاحش ،إذا أنه تتم إضاعة وقت
مثني ،يتطور املرض ويتحول الوضع إىل وضع صعب .إن تأجيل التوجه للطبيب
ميكنه أحيا ًنا أن مينع إمكانية الشفاء.
كم من الوقت يمكن االنتظار منذ ظهور عالمة مشبوهة
وحتى استشارة الطبيب؟
يجب االمتناع عن االنتظار .كلام وصلتم مبك ًرا إىل الطبيب كلام كان أفضل .إذا مل
يكن ذلك رسطان (ومن املرجح أال يكون رسطان) ،ميكن االطمئنان بعد الفحص
الطبي .يف الحاالت التي يوجد بها بالفعل ّ
شك معقول بوجود رسطان ،ميكن لرسعة
التوجه للطبيب والتشخيص أن يزيدا من احتامالت الشفاء.
كيف يتم تشخيص المرض؟
الفحوص التي تساعد يف تشخيص ما إذا كان ذلك بالفعل هو رسطان هي:
فحص جسدي من قبل طبيب.
تصوير رنتغن.
وسائل تصوير جديدة :ألرتاساوند ،تصوير بواسطة الرنني املغناطييس (MRI-
 ،)Magnetic Resonance lmagingالتصوير املقطعي املحوسب (Tomography
 )C.T - Computerizedفحوص  PET-CTوغري ذلك.
فحوص إشعاعية.
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سيتولوجي :شفط خاليا من منطقة الورم بواسطة إبرة دقيقة إلجراء
فحص
ّ
فحص مخربي
(.)F.N.A-fine needle Aspiration
خزعة :أخذ عينة نسيج من منطقة الورم إلجراء فحص باثولوجي يف املخترب
ميكنه أن يحدد نوع الورم.
فحوص دم مختلفة ،مثل فحص عالمات جزيئية مت ّيز الخاليا الرسطانية.
هل كل كتلة أو نتوء غير اعتيادي
في الجسم يعني السرطان؟
عادة ال ،ولكن التحديد النهايئ لذلك يجب أن يتم عن طريق طبيب فقط.
هل الباسور هو عالمة لوجود سرطان؟
ال .ولكن ميكن للباسور أن يخفي تطور الرسطان .لذلك ،فإنه من األهمية مبكان
الخضوع للفحص وللمراقبة الطبية يف هذه الحاالت.
هل األلم هو عالمة مبكرة لوجود السرطان؟
ليس بالرضورة .ال يسبب املرض أي أمل يف املراحل املبكرة يف معظم حاالت الرسطان،
لذلك يسمى باملرض الخبيث.
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كيف تتم معالجة أمراض السرطان؟
هل يمكن الشفاء السرطان؟
من املمكن معالجة الرسطان .تتم يف كل يوم معالجة مرىض الرسطان بواسطة
جملة العالجات املتوفرة للرسطان (التفصيل يأيت الح ًقا) .بالرغم من ذلك ،تتعلق
إمكانيات الشفاء بنوع املرض ويف مرحة اكتشافه.
ما الذي يساعد على الشفاء من السرطان؟
تشخيص مبكر وعالج فعال.
كيف يتم تحديد طريقة العالج؟
تعتمد طريقة العالج عىل نوع الورم الرئييس وموقعه ،وكذلك عىل املرحلة التي تم
تشخيص املرض فيها ،سن املريض وصحته بشكل عام.
هل يمكن صد أو إعاقة انتشار المرض في حال ّ
تعذر الشفاء منه؟
ميكن يف معظم الحاالت صد أو إعاقة انتشار املرض لفرتات زمنية طويلة.
ما هي إمكانيات عالج مرض السرطان؟
إن الهدف الرئييس من عالج الرسطان هو شفاء املريض ،إذا أمكن ،أو السيطرة عىل
املرض بقدر اإلمكان .وأحيا ًنا يكون العالج معدًا للتخفيف من أعراض املرض.
يحق للمريض الحصول عىل رشح كامل عن العالج املقدم له – األهداف ،النتائج
املتوقعة ،األعراض الجانبية املنوطة بالعالج وتأثريه عىل جودة حياته ،كام ورد يف
قانون حقوق املريض ،ومن املهم طلب تطبيق ذلك.
اإلمكانيات هي:
عالج عن طريق الجراحة
املعالجة الكيميائية
املعالجة باإلشعاع
املعالجة املناعية
املعالجة البيولوجية أو الجزيئية
املعالجة بالهورمونات
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معالجة األعراض الجانبية
دمج عدد من طرق العالج يف الوقت نفسه
ما هو العالج عن طريق الجراحة؟
إن العملية الجراحية إلزالة الورم هي إحدى الطرق املتعارف عليها لعالج الرسطان.
خاصا .مث ًال ،ميكن العثور يف
وميكن اليوم إجراء عمليات مركبة ،تتطلب
تخصصا ً
ً
العديد من املراكز الطبية اليوم عىل أخصايئ طب نساء وأمراض الرسطان ،أخصايئ
املسالك البولية وأمراض الرسطان ،أخصايئ تقويم العظام وأمراض الرسطان وأخصايئ
جراحة وأمراض الرسطان.
كذلك األمر يف مجاالت التخصص األخرى .فعىل سبيل املثال ،تشمل الجراحة
تخصصا يف إعادة بناء الثدي ،إعادة بناء تجويف الفم واملزيد من
التجميلية اليوم
ً
ذلك.
يحق لكل مريض الحصول عىل رأي طبي إضايف قبل املوافقة عىل إجراء العالج
الجراحي ،وهو حق يكفله القانون.
ما هي المعالجة الكيميائية؟
تعطى األدوية الكيميائية من أجل القضاء عىل الخاليا الرسطانية .يوجد اليوم قيد
االستخدام أكرث من  40دواء مختل ًفا لها تركيب وتأثري مختلف .من املتعارف عليه
اليوم دمج أدوية مختلفة يف العالج من أجل الحصول عىل نتائج أفضل .يعطى
قسم من األدوية عن طريق الفم ،ولكن يف معظم األحيان يعطى العالج عن طريق
التنقيط يف الوريد.
تسبب املعالجة الكيميائية يف الكثري من األحيان أعر ً
اضا جانبية ،بسبب الرضر
املؤقت الذي يلحق باألنسجة السليمة.
األعراض الجانبية الشائعة هي:
الغثيان والتقيؤ
هبوط يف تعداد الدم
تساقط الشعر
اإلسهال
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يكون املرىض الذين يتلقون املعالجة الكيميائية ضمن متابعة طبية ويحصلون عىل
رشح من الطاقم املعالج حول كيفية الترصف بغية تقليص األعراض الجانبية .من املهم
معرفة أنه ميكن اليوم معالجة جزء كبري من األعراض الجانبية للمعالجة الكيميائية
بنجاح .وعادة ما تكون هذه األعراض الجانبية مؤقتة وعابرة مع انتهاء العالج.
ما هو العالجة البيولوجية؟
يتم يف املعالجات البيولوجية استخدام مواد ينتجها الجسم بشكل طبيعي من أجل
القضاء عىل خاليا الورم الرسطاين .مثة عدد من أنواع املعالجة البيولوجية :مضادات
األجسام األحادية النسيلة ،مثبطات النمو ،عالج بواسطة التطعيامت واستخدام
الجينات.
ما هي المعالجة باألشعة؟
يرتكز هذا العالج عىل توجيه أشعة بطاقة عالية عىل منطقة الورم ،األمر الذي يؤدي إىل
القضاء عىل الخاليا الرسطانية وإلحاق رضر بسيط بقدر اإلمكان بالخاليا السليمة.
تعطى املعالجة باألشعة كعالج منفرد ،أو مدمج مع عالجات أخرى .ويخضع ما
يقارب نصف مرىض الرسطان املشخصني كل سنة ملعالجة باألشعة كجزء من عالج
مرضهم .العالج غري مؤمل ،عىل الرغم من أنه يؤدي إىل أعراض جانبية مثل التعب،
الهبوط يف تعداد الدم ،احمرار الجلد وأعراض تتعلق باملنطقة التي متت معالجتها
باألشعة ،مثل اإلسهال ،الغثيان والتقيؤ عند معالجة منطقة البطن باألشعة.
أصدرت جمعية مكافحة الرسطان كراسات توفر معلومات شاملة حول سبل
التعامل مع املعالجة باألشعة وفق املنطقة التي متت معالجتها .للحصول
عىل كراسة مجا ًنا ميكن التوجه إىل “تليميداع” جمعية مكافحة الرسطان عىل
الهاتف رقم1-800-36-36-55 :
ما هي المعالجة المناعية؟
العالج مع ّد لتقوية جهاز املناعة بواسطة أدوية ترتكز عىل مواد ينتجها الجسم
بنفسه بشكل دائم ،ولكن بكميات صغرية.
تتوفر اليوم املعلومات الرضورية بغية إنتاج هذه املواد بكميات تجارية
واستخدامها للشفاء.
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األدوية املعروفة يف هذه املجموعة هي :إنرتبرون وإنرتلوكني .ويتم استعامل
الدوائني لعالج أمراض الرسطان املختلفة ،مث ًال ،اللوكيميا ،رسطان الجلد من نوع
ميالنوما ،أورام يف الكىل وغري ذلك .يف حاالت كهذه ،يكون العالج ناج ًعا عند دمجه
مع طرق إضافية.
ما هي المعالجة بالهورمونات؟
تتأثر أنواع معينة من الرسطان من آلية عمل الهورمونات يف الجسم ،مثل رسطان
الثدي ورسطان الربوستاتا .ال يالئم العالج بالهورمونات جميع املرىض ،وهو ال يعطى
إال إذا أثبت بأنه يساهم يف إعاقة تقدم املرض أو للحيلولة دون عودته.
ما هي معالجة األعراض الجانبية؟
الهدف من العالج هو السيطرة عىل األعراض التي يسببها املرض أو العالج،
والتخفيف من معاناة املريض .مث ًال :عالج الغثيان ،التقيؤ واألوجاع .تتوفر اليوم
أدوية حديثة وفعالة ويجب عدم التخوف منها ،عندما تعطى تحت إرشاف طبي
مالئم.
هل عالج مرض السرطان صعب؟
من املمكن أن يؤدي عالج مرض الرسطان إىل الشفاء من املرض ،أو السيطرة عىل
أعراضه وإطالة الحياة .وقد يكون عالج املرض صع ًبا ومصحو ًبا بأعراض جانبية غري
لطيفة ،ولكن من املمكن أن ينترش املرض ويتفاقم من دون تلقي العالج .ومن
املمكن اليوم معالجة األعراض الجانبية والتخفيف من معاناة املريض.
يتمتع املريض بحقه الكامل بالحصول عىل رشح شامل حول العالج وحول األعراض
الجانبية املتعلقة به ،وكذلك بأن يكون رشي ًكا كام ًال يف القرار املتعلق باختيار مسار
العالج.
هل يسبب مرض السرطان األلم؟
مثة أنواع من مرض الرسطان ال تسبب األمل ،وأنواع أخرى تسبب األمل عند تقدم
املرض أو تفاقمه فقط .لهذا السبب من املهم التوجه للحصول عىل استشارة طبية
يف كل وضع يطرأ فيه تغيري عىل صحتك ،حتى لو مل يكن مصحو ًبا بأمل .يجدر التذكر
أنه تم تحقيق تقدم كبري يف السيطرة عىل األمل لدى مرىض الرسطان ،وميكن حال ًيا
منع ظهور اآلالم أو السيطرة عليها ً
أيضا يف الحاالت املتقدمة من املرض .ويستطيع
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املريض الذي يعاين من اآلالم التوجه إىل طبيب أخصايئ يف عالج األمل أو لعيادة األمل
والحصول عىل عالج مالئم لوضعه.
ميكن العثور عىل معلومات إضافية حول عالج األمل وحول طرق التعامل
مع الظاهرة يف نرشة «األمل ومعالجته» .للحصول عىل النرشة مجا ًنا ميكن
االتصال مبكاملة مجانية بـ «تليميداع» جمعية مكافحة الرسطان عىل الهاتف
رقم.1-800-599-995 :
هل يعتبر عالج األلم آمنا وفعا ُال؟
إن االدعاء بأن االستخدام املفرط مبسكنات األمل يسبب اإلدمان هو غري صحيح.
وتبني األبحاث أن مرىض الرسطان ميكنهن تناول أدوية مضادة لألمل واإلحساس
بانفراج ملموس من دون إدمان ،طاملا كان استخدام األدوية تحت إرشاف طبي.
ما هي التجارب اإلكلينيكية؟
تتيح التجارب اإلكلينيكية فحص وتقييم عالجات جديدة .إن الهدف من التجربة
اإلكلينيكية هو فحص ما إذا كان العالج الجديد يحرز نتائج أفضل من العالجات
املتعارف عليها .ال تالئم التجارب اإلكلينيكية كل مريض ،إذا أنها معدة لفحص
نجاعة عالج معني يف نوع معني ومرحلة معينة من املرض .تتم مالءمة التجارب
ملجموعات مختلفة من املرىض وفق معايري يحددها األشخاص الذين يجرون
التجارب .ويجب عىل املريض املشارك يف التجربة أن يحصل عىل رشح شامل عن
هدف التجربة ،النتائج املتوقعة واألعراض الجانبية املنوطة بها .بعدها يعرب املريض
خط ًيا عن موافقته عىل املشاركة يف التجربة.
ميكن العثور يف الكراسة “التجارب اإلكلينيكية” لجمعية مكافحة الرسطان عىل
معلومات إضافية حول إجراء التجارب ،معلومات بكل ما يتعلق باألبحاث
وأبعادها.
يتم يف موقع جمعية مكافحة الرسطان عىل اإلنرتنت ،يف قسم “مجمع األبحاث
اإلكلينيكية” عرض العديد من األبحاث اإلكلينيكية يف مرض الرسطان التي تجرى
يف البالد يف مراكز طبية مختلفة.
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ما هو الطبّ المكمّل؟
الطب املك ّمل يشري إىل طرق معدة الستكامل العالج املتعارف عليه وليس
الستبداله .ويتطرق االستكامل إىل الجوانب التي تدعم املريض ،مثل التخفيف من
األعراض ،الدعم النفيس وما شابه ذلك .من املهم أن يتم إعطاء العالج من قبل
أخصايئ ذي خربة .ال تشفي طرق العالج املكمل املريض ،لكن ميكنها أن تساعد يف
التخفيف من األعراض الجانبية ويف تحسني جودة حياة املريض.
ما هو العالج البديل؟
العالج البديل هو عالج أثبتت فعاليته بالطريقة العلمية املتعارف عليها.
أحيا ًنا ،بسبب الضائقة أو تأثري الدعايات ،يتوجه املرىض وأفراد عائالتهم للحصول
عىل عالج مل ُتثبت فعاليته ،أو أنه تبني أنه غري فعال ،يكون يف الكثري من األحيان
ً
منوطا بنفقات مالية كبرية .ويف حاالت متطرفة ،يتوقف املرىض عن العالج املتعارف
عليه ،بسبب عالج بديل آخر ويلحقون بأنفسهم رض ًرا بال ًغا.
الطب البديل ،الذي ُيعطى كبديل عن الطب املتعارف عليه ،ال ميكنه أن يشفي
الرسطان .لذلك يجب عدم استعامله ً
عوضا عن الطب املتعارف عليه .إن االعتامد
عىل شعوذة زائفة قد يتبني أنه خطأ جسيم.
يوىص بأن يقوم املرىض وأفراد عائالتهم الذين يفكرون يف الخضوع لعالج بديل
باستشارة الطبيب املعالج قبل اتخاذ قرار بهذا الشأن.
للحصول عىل معلومات إضافية مجا ًنا ميكن التوجه مبكاملة مجانية إىل “تليميداع”
جمعية مكافحة الرسطان للحصول عىل الكراسة “الطب املك ّمل والرسطان” عىل
الهاتف رقم . 1-800-599-995
هل سيكون من الممكن في المستقبل الوقاية من جميع
أنواع السرطان والشفاء منها؟
إن من شأن الفهم األفضل لتكون مرض الرسطان أن يؤدي إىل تطوير وسائل عالج
أفضل وأنجع ،وحتى العثور عىل طرق للوقاية من املرض .االكتشاف املبكر يف
العديد من الحاالت هو املفتاح للشفاء.
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طرق التعامل مع المرض
هل يريد المرضى أن يعرفوا ،أو أنهم ينكرون إصابتهم
السرطان؟
تبني األبحاث أن معظم املرىض يريدون معرفة املرض الذين يعانون منه ،ويتوقعون
الحصول عىل رشح شامل عن طبيعته ،العالجات املطلوبة ،األعراض الجانبية
املتوقعة واحتامالت الشفاء لديهم .وتساعد املعلومات عن املرض وعن إمكانيات
عالجه معظم املرىض يف التعامل مع مرضهم بشكل أفضل .ويجب إعطاء املريض
رشحا عن حالته يف األوضاع التي يكون بها املرض متقد ًما ً
أيضا ،باإلضافة إىل منحه
ً
األمل بأنه ميكن الحصول عىل عالج ومساعدة يف كل وضع.
يعتقد أفراد العائلة أحيا ًنا أن إخفاء املعلومات عن املريض تساعده يف التعامل
بشكل أفضل مع وضعه .ويف حاالت كهذه ،قد يحدث اضطراب يف العالقات بني
أفراد العائلة حيث يحاول كل فرد حامية اآلخر .وهكذا يبقى كل فرد من أفراد
العائلة معزوالً مع أحاسيسه بدالً من مشاطرتها .إن من شأن االنفتاح والنقاش
الرصيح أن يساعدا املريض وأفراد العائلة عىل التعامل مع املرض بشكل أفضل.
كيف يكون رد فعل األشخاص الذين يتم إبالغهم بأنهم
مصابون بمرض السرطان؟
قد مي ّر الشخص الذي يحصل عىل معلومات حول مرضه يف فرتة حداد أو حزن
عميق .وعادة ما يح ّد املريض عىل فقدان صحته ويشعر باليأس بالنسبة للمستقبل،
وهو أمر طبيعي .مثة حاالت يشعر املرىض بها باالكتئاب ،لكن يف أعلب الحاالت،
يتعاىف معظمهم من ذلك الوضع لدى الحصول عىل رشح من الطبيب حول النتائج
املتوقعة من العالجات ،ويبدأون يف العالج وينتهجون أسلوب حياة عادي.
يوجد يف كل مركز طبي خدمة عاملني اجتامعيني أو أخصائيي علم نفس األورام،
الذين ميكن استشارتهم يف هذه القضايا .وميكن دامئًا الحصول عىل دعم واستشارة
من الطاقم املعالج ،مبا يف ذلك األطباء ،املمرضات ،العاملني االجتامعيني ،أخصائيي
علم النفس وكذلك املتطوعني ،الذي تعاملوا مع املرض بنجاح.
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يوجد يف أقسام ومعاهد األورام والدمويات ومعاهد املعالجة باألشعة عامل/ى
اجتامعي/ة مسؤول عن إعطاء املعلومات حول حقوق املرىض ،الدعم النفيس
واملساعدة يف التعامل ،وذلك من خالل املحادثة ،بواسطة إنشاء مجموعة دعم
وما شابه ذلك.
ما هو دور العائلة أثناء اكتشاف مرض السرطان؟
يف معظم األحيان تكون العائلة بأرسها مشاركة عندما يكون أحد أفراد العائلة
ً
مريضا .وكام ذكرنا ساب ًقا (يف البند “هل يريد املرىض أن يعرفوا؟”) ،يوىص بالتواصل
بشكل صادق ومنفتح بني أفراد العائلة ومشاركة الجميع ،وفق سنهم وقربهم من
املريض ،باملعلومات املتعلقة باملرض .ويسمح االنفتاح للمريض بأن يعرب عن مخاوفه
وأحاسيسه ،ويعزز إميانه وقدرته عىل التعامل بنجاح مع املرض وأبعاده .للعائلة دور
هام يف مساعدة املريض عىل تلبية احتياجاته اليومية ،يف توفري دعم عاطفي وتشجيع
املريض عىل مواصلة أسلوب حياة سليم بقدر اإلمكان ،مبا يف ذلك النشاط االجتامعي.
وتستطيع العائلة ً
أيضا مساعدة املريض يف اتخاذ قرارات حول مواصلة العالج.
يؤدي املرض أحيا ًنا إىل تغيريات يف األدوار ،مام يقتيض تغيري أسلوب حياة العائلة
وتوزيع األدوار بشكل مختلف .إن الطواقم املعالجة هي مسؤولة عن حصول
أفراد العائلة عىل معلومات مفصلة حول الخدمات التي تعطى يف املستشفى ويف
املجتمع ،والتي من شأنها أن تساعدهم يف التعامل مع املرض.
يوجد لدى جمعية مكافحة الرسطان كراسة تفصل الحقوق والخدمات ملرىض
الرسطان وجميع الهيئات التي ميكن االستعانة بها“ ،الحقوق والخدمات ملرىض
الرسطان” .وميكن الحصول عىل هذه الكراسة مجا ًنا لدى التوجه إىل “تليميداع”
جمعية مكافحة الرسطان عىل الهاتف رقم .1-800-36-36-55
خدمة هاتفية من جمعية مكافحة الرسطان “تليتميخا” ،عىل الهاتف رقم
 1-800-36-36-55تساعد يف تقديم دعم نفيس أويل للمرىض وألفراد العائلة.
ما الذي يتعين قوله لألطفال؟
يتعلق القرار مبا ميكن قوله لألطفال بسنهم وبدرجة تطورهم .يشعر األوالد عادة
بوجود أمر غري سوي يف البيت ،وقد يخلق إخفاء املعلومات لديهم تخوفات تكون
يف بعض األحيان أسوأ من حقيقة املرض .لذلك ،فإن التوجه املبارش والصادق هو
أفضل طريق.
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إن كراسة “ماذا أقول ألطفايل عن إصابتي مبرض الرسطان” ،التي تصدرها جمعية
مكافحة الرسطان ميكنها أن تساعد يف هذا الشأن .وميكن الحصول عليها مجا ًنا يف
“تليميداع” عىل الهاتف رقم .1-800-36-36-55
هل يعتبر السرطان عقابا؟
مثة مرىض مييلون إىل تفسري مرض الرسطان بأنه عقاب عىل سلوكهم يف املايض.
ال أساس من الصحة لهذا االتهام الذايت ،وهو ال يساهم بأي يشء .وميكنه أن يسبب
أحاسيس سيئة وإضعاف القدرة عىل التعامل مع املرض.
السؤال األكرث شيوعًا “ملاذا أنا” يثري القلق يف أوضاع عديدة من املرض والثكل.
إنه من غري املجدي السامح لإلحساس بالذنب أو الندم باقتطاع قسم من الطاقة
والقوى الرضورية للتعامل مع املرض .ومن الجدير استشارة األخصائيني والحصول
عىل مساعدة يف التعامل مع هذه األحاسيس.
هل يؤثر التوجه اإليجابي على القدرة
على التعامل مع المرض؟
يؤثر التوجه اإليجايب واألمل بالشفاء قط ًعا عىل جودة حياة املريض .وعىل الرغم
من ذلك ،من غري املحبذ كبت اإلحساس بالحزن أو عدم اليقني ،وهام إحساسان
طبيعيان يف وضع كهذا.
يتيح االنفتاح بالنسبة لهذه األحاسيس النقاش والحصول عىل دعم من قبل أفراد
العائلة واملعالجني.
تجرى اليوم يف العديد من املراكز يف العامل أبحاث حول تأثري األوضاع النفسية عىل
الجسم .وأظهرت بعض األبحاث وجود تأثري معني ألوضاع الضغط والضائقة عىل
وظيفة جهاز املناعة .إن األبحاث حول تأثري الوضع النفيس عىل جهاز املناعة هي
يف مستهل طريقها ،وال تتوفر بعد نتائج قاطعة يف هذا الشأن.
تبني األبحاث الجديدة أن برنامج اإلرشاد املعد ملرىض الرسطان ،والذي يشمل
اً
دعم نفس ًيا واستعامل أدوات من الطب املك ّمل ،كجزء عضوي من العالج الشامل،
يحسن من جودة حياتهم وبقائهم عىل قيد الحياة .ولوحظ ً
أيضا ضمن إطار هذا
ّ
الربنامج انخفاض يف نسب عودة املرض .وساهم تقليل مستوى الخوف واالكتئاب
لدى املرىض يف استجابتهم بشكل أفضل للمعالجة الكيميائية.
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العالقة مع الطبيب ومع الطاقم الطبي
العالقة مع الطبيب
يف أحيان متقاربة ،يصاب الناس بهلع عند إبالغهم مبرضهم .ويف هذه الظروف،
ال يتم استيعاب املعلومات التي يقدمها الطبيب بشكل تام ،ولكن رغم ذلك،
ُيطلب من املريض معالجة املعلومات برسعة ،واتخاذ قرارات بعيدة املدى بالنسبة
للعالج .نظ ًرا لهذه الصعوبات ،فإن العالقة مع الطبيب هي هامة جدًا .ويوىص بأن
يكون لكل مريض طبيب ثابت ،يقوم بالتنسيق بني األطراف املختلفة املشاركة يف
العالج واملتابعة ،يستشري أخصائيني آخرين عند الحاجة ،ويساعد املريض يف فهم
املعلومات .ويف الكثري من األحيان يكون ذلك طبيب العائلة .ومتنح عالقات الثقة
إحساسا بالسيطرة عىل الوضع وتساعد يف
مع الطبيب ومع أفراد الطاقم اآلخرين
ً
التعامل مع املرض.
أسئلة للطبيب
يحق لكل مريض طرح األسئلة ،توقع الحصول عىل إجابات واضحة ومفهومة،
وتلقي رشح للمصطلحات الطبية ،ليتسنى له أن يكون مشار ًكا فعاالً يف العالج،
واملشاركة يف التفكري يف إيجابيات وسلبيات كل قرار.
متنح املشاركة يف اتخاذ القرارات املريض اإلحساس بالسيطرة عىل حياته ،عىل
مرضه وعىل صحته ،بقدر اإلمكان ،مام يسهل التعامل مع املرض.
يف حاالت معينة ،عندما ال يرغب املريض يف الحصول عىل معلومات كاملة عن
وضعه ،من املهم أن يوضح للطبيب إىل أي ح ّد يريد أن يعرف .ويقوم املريض
بإعطاء املعلومات ألفراد العائلة (أو لشخص قريب) بالتنسيق مع املريض فقط.
من الجدير اإلدراك أن الطبيب ال ميكنه اإلجابة فو ًرا عىل أسئلة معينة ،إذا أنه ال
تتوفر لديه دامئًا نتائج الفحوص ،وقد تتأخر اإلجابات عىل األسئلة.
قد ال يتذكر املريض أحيا ًنا ما قيل يف اللقاء مع الطبيب ،لذلك يوىص بإعداد قامئة
أسئلة مسب ًقا وتسجيل النقاط الهامة التي تم التطرق إليها يف املحادثة .وهنالك
مرىض يفضلون اصطحاب أحد أفراد العائلة أو شخص آخر قريب معهم.
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األسئلة التي ميكن عرضها عىل الطبيب بغية الحصول عىل معلومات مفصلة عن
املرض وعالجه هي:
ما هو املرض وما هي أبعاده؟
ما الهدف من العالج؟
كم من الوقت سيستمر العالج؟
هل سيؤدي العالج إىل تغيريات يف أسلوب الحياة؟
ما هي األعراض الجانبية املتوقعة من العالج؟
ما هي العالجات من مجال الطب املك ّمل التي ميكنها أن تخف من هذه
األعراض الجانبية؟
أين ميكنني الحصول عليها؟
ما هي األعراض الجانبية التي يجب البالغ عنها فو ًرا؟
هل هنالك حاجة إلجراء تغيريات يف العمل ويف إدارة البيت؟
هل ستكون هنالك حاجة إىل مراجعة طبية متكررة؟ إذا نعم ،بأية وترية؟
هل هنالك حاجة لرتتيبات مالية خاصة؟
هل يجب تغيري عادات األكل؟
هل يرض العالج بالخصوبة؟
ما هي احتامالت الشفاء؟
الحق في الحصول على رأي طبي إضافي
ينص الفصل “ج” من قانون حقوق املريض للعام  1996عىل أنه “يحق للمريض
الحصول مببادرة منه عىل رأي طبي إضايف يف مسألة العالج الذي يحصل عليه.
ويساعد املعالج واملؤسسة الطبية املريض يف كل ما يلزمه لتحقيق هذا الحق” .ومن
املفضل أن يتم التوجه لألخصايئ اإلضايف عندما تتوفر للمريض جميع املستندات
والشهادات الطبية املتعلقة مبرضه .ويوىص باالحتفاظ بنسخ عن كل مستند طبي
(رسائل ،نتائج مخترب ،فحوص تصوير وما شابه ذلك) .ويحق للمريض طلب جميع
املستندات املتعلقة مبرضه من املركز الطبي الذي يتلقى العالج فيه.
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أي مهنيين وخدمات تتوفر في المستشفى؟
املهنيون والخدمات الطبية املتوفرة للمريض ضمن إطار معهد األورام و /أو معهد
الدمويات هي:
أطباء أخصائيون
ممرضات ذوات تأهيل خاص.
خدمة الرفاه والدعم االجتامعي املقدمة من قبل العاملني االجتامعيني.
خدمة الصحة النفسية.
أخصائية يف التغذية الصحيحة.
معاهد ومختربات الحتياجات الغذاء.
عالجات طبية ،مثل املعالجة باألشعة ،املعالجة الكيميائية وما شابه ذلك.
أقسام االستشفاء ألمراض األورام
(ال تتوفر جميع الخدمات املذكورة أعاله يف جميع املستشفيات)
يعطى معظم للعالجات ملرىض الرسطان اليوم ضمن أطر العالجات النهارية التي ال
تستلزم املكوث يف املستشفى .ويوجد يف معظم أطر العالجات النهارية طواقم دعم
طبي وعاملون اجتامعيون يستطيعون إطالع املرىض وأفرا عائالتهم عىل الخدمات
والعالجات التي تعطى لهم .وعندما يكون العالج مرك ًبا أو إذا كانت هنالك حاجة
ملتابعة طبية عن كثب بسبب املرض و /أو العالج ،يتم توجيه املريض لالستشفاء
يف األقسام املالمئة .يوجد يف بعض املستشفيات أطر استشفاء خاصة للمرىض يف
مراحل املرض النهائية.
أي مهنيين وخدمات تتوفر في إطار صندوق المرضى في
المجتمع؟
طبيب العائلة
ممرضات متخصصات يف األورام يف املجتمع
وحدات ملواصلة العالج والعالج يف البيت ،يف مراحل املرض املختلفة.
خدمات الرفاه والتأهيل.
خدمة العالج النفيس.
خدمة التغذية.
خدمة متطوعني.
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مشاريع وخدمات جمعية مكافحة السرطان ألجل
مرضى السرطان والجمهور بشكل عام
تليميداع
خدمة معلومات هاتفية حول أمراض الرسطان وكل ما يتعلق مبوضوع الوقاية،
التشخيص املبكر ،العالج وتأهيل مرىض الرسطان ،وكذلك معلومات حول الحقوق
والخدمات املقدمة يف البالد .وميكن ً
أيضا الحصول عىل نرشات ،كراسات توضيح
وملصقات مجا ًنا.
تليميداع باللغة العربية1-800-599-995 :
تليميداع باللغة العربية1-800-36-36-55 :
تليميداع باللغة الروسية1-800-34-33-44 :
تليتميخا
خدمة هاتفية لتقديم الدعم النفيس األوىل ملرىض الرسطان وأقربائهم ،املوجودين
يف ضائقة نفسية .يدير هذه الخدمة أخصائيون من املجال النفيس الخاص بأمراض
األورام .الهاتف1-800-200-400:
مجموعات الدعم
تعقد لقاءات مجموعات الدعم ملرىض الرسطان وألفراد عائالتهم من قبل العامالت
االجتامعيات اإلقليميات التابعات للجمعية .وتعقد لقاءات إضافية ضمن إطار
معاهد األورام من قبل طاقم املجال النفيس الخاص باألورام التي متولها الجمعية
جزئ ًيا ،ويف مراكز الدعم التابعة لجمعية مكافحة الرسطان .للحصول عىل معلومات
ميكن االتصال عىل الهاتف رقم03-5721614. :
أقوياء معًا Community Wellness
مراكز للدعم تديرها جمعية مكافحة الرسطان وتكون مبثابة بيت ملرىض الرسطان
وألفراد عائالتهم ،لتقديم الدعم يف املقاومة املشرتكة للمرض .وتقدم يف املراكز
دون مقابل نشاطات متنوعة :مجموعات دعم ،ورشات عمل ،نشاطات جسدية
واجتامعية .تنشط هذه املراكز يف حيفا ،العفولة وجبعاتايم.
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لالتصال:

مركز املساعدة والدعم حيفا – فرع حيفا من جمعية مكافحة الرسطان ،بيت
روزنفيلد ،بات غليم .رقم الهاتف. 04-8511712/5/6/7:
مركز أقوياء م ًعا ،العفولة – بيتبوزنك ،هاتف 04-6591004/5. ،04-6424862
مركز أقوياء م ًعا ،جفعاتايم – بيت مايت ،بيت جمعية مكافحة الرسطان يف إرسائيل،
شارع رفيفيم 7 ،جبعاتايم .هاتف.03-7315097 :
“البالغون الشباب يخرجون إلى الحياة”
مرشوع دعم خاص للعازبني والعازبات ،يف سنوات العرشين وحتى الثالثني من
أعامرهم ،والذين أصيبوا بالرسطان.
يبدأ البالغون الشباب حياتهم املستقلة يف نقطة انطالق إشكالية ،يف التعامل مع
مرض مزمن ،يلتقون يف مجموعات دعم ويقيمون نشاطات ترفيهية مختلفة ،مثل
رحالت التحدي الخاصة مبساعدة متطوعني .الهاتف. 03-5721614 :
ياد لهحلماه (يد للشفاء)
هو عبارة عن منظمة تديرها جمعية مكافحة الرسطان تضم نساء شفني من رسطان
الثدي وتلقني تأهي ًال لتقديم دعم للنساء الاليت أصنب يف املرض ،وهن بذلك يثبنت
أنه يف هذا الرصاع ً
أيضا ميكن االنتصار عن طريق توفري دعم نفيس ونصائح عملية
نابعة من تجربة شخصية .الهاتف رقم.1-800-36-07-07 :
منظمة المرضى الذين ركبت لهم فتحة تصريف اصطناعية (ستوما)
تدير الجمعية منظمة املرىض الذين ركبت لهم فتحة ترصيف اصطناعية يف البالد
بواسطة متطوعني وطاقم مهني يوفر اإلرشاد ،االستشارة والدعم للذين خضعوا
للعملية الجراحية وألفراد عائالتهم .رقم الهاتف03-5721618 :

استكمال المادة التي تم تعلمها
هو عبارة عن مرشوع مهني وإنساين ،يوفر مساعدة يف استكامل املواد التعليمية
للتالميذ املرىض بالرسطان يف جميع األجيال عن طريق متويل وتأهيل معلمني-
طالب يف املوضوع .إن االستثامر يف مستقبل الطفل مينحه ومينح عائلته قوة ملواصلة
التعامل مع مرض الرسطان .رقم الهاتف03-5719576 :
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طالب يتطوعون في المجتمع
من خالل التعاون بني جمعية مكافحة الرسطان واملنظمة من أجل الجنود ،تقدم
منحة من قبل صندوق “إمباكت” للطالب الذين خدموا يف الجيش والذين يحملون
شهادة مقاتل ،الذين يتعهدون بالقيام بنشاطات تطوعية يف املجتمع .ويقوم قسم
التأهيل والرفاه يف جمعية مكافحة الرسطان بتوجيه الطالب نحو عدد من إمكانيات
اإلدراج ملساعدة مرىض الرسطان املتوحدين ،األطفال مرىض الرسطان وغري ذلك.
يندمج الطالب ،عن طريق مرشوع شاحاك ،الذي تديره إدارة الطالب ،وزارة
استيعاب الهجرة والوكالة اليهودية بالتعاون مع جمعية مكافحة الرسطان ،يف بنية
دعم مرىض الرسطان .رقم الهاتف03-5719576 :
رحالت استجمام للعائالت التي فيها طفل مريض بالسرطان
يف كل سنة ،يف فرتة أيام عيد العرش ،تنظم جمعية مكافحة الرسطان رحلة استجامم
عائلية ملا يقارب  120عائلة فيها طفل مريض بالرسطان .إن الهدف من رحلة
االستجامم هذه توفري اإلمكانية بأن تكون العائلة مع بعضها ،الخروج من رتابة
املرض ،التمتع خالل عدة أيام من املرح والرتفيه ،وشحن البطاريات ملواصلة التعامل
مع العالجات التي يتلقاها الطفل املريض .رقم الهاتف03-5719576:
حاسوب لكل طفل
تقدم الجمعية حواسيب لألطفال مرىض الرسطان ،من سن  9والذين ال يوجد يف
بيوتهم حواسيب.
“أعطوا الطفل العالم”
مرشوع لذكرى املرحومة مريي شيطريت ،يتيح إرسال أطفال مرىض بالرسطان
املوجودين يف مرحلة متقدمة من املرض ،مع عائالتهم ألسبوع من املرح لكل
العائلة يف أورالندو .رقم الهاتف03-5721638 :
نزل على اسم “تشارلز كلور”
تدير الجمعية نزل خاص يف جبعاتايم مع ّد للمرىض الذين يعيشون بعيدًا عن مراكز
العالج .ويحصل املرىض يف النزل عىل رعاية مهنية ،دعم ومساعدة يف أعراض العالج
الجانبية03-5721623 .
38

الخدمة الداعمة في البيت
خدمة تديرها ومتولها الجمعية يف وسط البالد ،تتيح إعطاء عالج طبي ورعاية من
قبل ممرضات مهنيات .الهدف من ذلك التخفيف من املعانة إىل أقىص حد ،وتوفري
دعم عاطفي وجسدي لتحسني وتعزيز جودة حياة املريض الذي انتهى من مرحلة
العالج العميل وهو معني بالبقاء يف البيت مع أفراد عائلته .رقم الهاتف03- :
03-5303258. ،5303290
يتم توفري خدمات مشابهة إضافية بدعم جمعية مكافحة الرسطان يف جميع أرجاء
البالد.
الهوسبيس
هو نزل خاص معد للمرىض الذين يعانون من مرض الرسطان املتقدم .أقيم النزل
األول من بينها يف تل هشومري مبساعدة جمعية مكافحة الرسطان ،التي تساهم
ً
أيضا يف نشاط بقية الهوسبيسات املوجودة يف البالد .رقم الهاتف03-5341137:
خدمات االستشارة
استشارة رضيبية :توفر جمعية مكافحة الرسطان ،بالتعاون مع محاسبني مستشاري
رضائب مؤهلني يف إرسائيل ،استشارة رضيبية مجا ًنا ملرىض الرسطان يف فروع
الجمعية يف املدن الرئيسية ،بعد االعرتاف بنسب اإلعاقة لديهم من قبل مؤسسة
التأمني الوطني.
استشارة وتوجيه يف مجال تأهيل النطق :أخصائية اتصال ترشد ،تشجع وتوجه
مرىض الرسطان يف مجال تأهيل النطق والبلع وتوجههم إىل خدمات التأهيل يف
املجتمع .رقم الهاتف.03-5721638:
استشارة جنسية :تعطى ملرىض وملريضات الرسطان ولزوجاتهم /أزواجهن استشارة
يف مواضيع مختلفة ،مثل :صورة الجسم ،الخصوبة ،العالقات الزوجية والجنسانية.
يقدم العالج مجا ًنا من قبل ممرضة جمعية مكافحة الرسطان حاصلة عىل تأهيل
يف املوضوع وفق تنسيق مسبق ومن دون حاجة إلحالة طبية .رقم الهاتف03- :
5721643
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حلقات اإلقالع عن التدخين
تنظم الجمعية حلقات لإلقالع عن التدخني تشمل سلسلة من اللقاءات الجامعية
بإرشاد أخصائيني نفسيني .تكلفة الحلقة مدعومة جزئ ًيا من قبل جمعية مكافحة
الرسطان .للتسجيل يجب التوجه للهاتف03-5721605 :
محاضرات في المدارس في موضوع أضرار التدخين والشمس
يلقي محارضون من قبل جمعية مكافحة الرسطان محارضات ويوزعون مواد
إرشادية يف موضوع أرضار التدخني والشمس لعرشات آالف الطالب يف املدارس يف
أرجاء البالد .لدعوة محارض ميكن االتصال بالهاتف رقم04-6550655 . :
ورشات عمل لتعزيز الوعي بأهمية التشخيص المبكر لسرطان
الثدي
يتيح قسم اإلعالم واإلرشاد يف جمعية مكافحة الرسطان ملجموعة من النساء يف
أطر مختلفة ،مثل املراكز الجامهريية ،أماكن العمل ،املنظامت النسائية وغري ذلك،
املشاركة يف ورشات عمل لإلرشاد يف موضوع رسطان الثدي واكتشافه املبكر ،من
دون مقابل .رقم الهاتف03-5721677 .:
مركز معلومات ومكتبة الجمعية
ميكن للجمهور الواسع وللمختصني االستفادة من مركز املعلومات الذي يشمل
مكتبة تحتوي عىل مصادر مهنية محدثة ،قواعد معلومات محوسبة ،دولية ،موثوقة
ومحدثة .وميكن االستعانة بالعامالت املختصات من أجل الحصول عىل املعلومات
املركبة التي تحتاج إىل بحث يف قواعد املعلومات التي ترتبط بها جمعية مكافحة
الرسطان .رقم الهاتفinfo@cancer.org.il ، 03-5721608 :
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موقع الجمعية على شبكة اإلنترنت www.cancer.org.il
يحتوي هذا املوقع عىل معلومات للجمهور الواسع ،لجمهور مرىض الرسطان
وللمهنيني يتم تحديثها يوم ًيا وميكن الحصول عىل معلومات حول كل ما يتعلق
مبرض الرسطان .ويستطيع متصفحي املوقع الحصول عىل إجابات من أخصائيني يف
مجاالت مرض الرسطان املختلفة ،بتعاون جمعية مكافحة الرسطان مع الجمعية
اإلرسائيلية لدراسة األورام اإلكلينيكية واملعالجة اإلشعاعية .وأقيمت مؤخ ًرا هيئة
منتديات يف مجاالت شتى ترتبط مبرض الرسطان والتعامل معه .كذلك ميكن
مشاهدة برامج ،قراءة “قصص نجاح” من قبل األشخاص الذين شفيوا ،تصفح
مجمع األبحاث اإلكلينيكية التي تجري يف البالد ،والتربع لجمعية مكافحة الرسطان،
وغري ذلك.
موقع على شبكة اإلنترنت لألوالد www.kid.org.il
يوجد لجمعية مكافحة الرسطان موقع عىل شبكة اإلنرتنت مع ّد بأكمله لألوالد
رشحا عن الوقاية من أرضار الشمس واالمتناع عن التدخني ،تشكيلة كبرية
ويشمل ً
من القصص ،الرسوم املتحركة واأللعاب التي صممت بشكل خاص وحيكت حول
حبكة إطار قصة بعثة مخلوقات فضائية تصل إىل الكرة األرضية .تتناول األلعاب
موضوع الوقاية من أرضار الشمس وأرضار التدخني وهي مصحوبة مبوسيقى
أصلية .هذا املوقع معد لألطفال من سن  5وحتى  13عا ًما ،وصمم لهدف التوجه
لألطفال بلغتهم ،ومن أجل توفري تجارب ترفيهية مثرية باإلضافة إىل تجربة التعلم
املمتع حول سبل الوقاية من التعرض املرض للشمس وألرضار التدخني.
يرافق املوقع رسد ،وال يحتاج إىل القدرة عىل القراءة وعنوانه بسيط وسهل
للتذكر.
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שאלותإضافية
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للحصول عىل معلومات إضافية ومواد إعالمية حول أمراض الرسطان
وطرق الوقاية منها ،من دون مقابل:
"تليميداع"1-800-599-995 :
"تليميداع باللغة العربية"1-800-36-36-55 :
"تليميداع باللغة الروسية"1-800-34-33-44 :

•••

لخدمات املعلومات املتقدمة:
مركز املعلومات واملكتبة03-5721608 :

info@cancer.org.il

•••

لخدمة الدعم النفيس األويل:
"تليتميخا"1-800-200-444 :

•••

للنساء التي يتعاملن مع رسطان الثدي:
"ياد لهحلامه" 1-800-36-07-07

•••

زوروا موقعنا عىل شبكة اإلنرتنت:

www.cancer.org.il

•••

للتربعات:

*1-800-35-46-46
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