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دليل لإلناث اللواتي تم
تشخيص ورم في الثدي لديهن
*إذا تم تشخيص ورم يف الثدي لديك يف فحص مسح روتيني،
أو الحظت أن هناك كتلة يف الثدي ،فأنت ترغبني بالتأكيد
طرح أسئلة كثرية ،وتشعرين بقلق كبري .للتسهيل عليك،
ركّزنا املعلومات والنصائح العملية التي قد تساعدك يف
اتخاذ قراراتك .اقرتحنا يف كل مرحلة أسئلة يُستحسن
الحصول عىل إجابات عنها.

*مالحظة  -كُتبت هذه الك ّراسة بصيغة املؤنث ،لكنها تتط ّرق إىل الرجال والنساء عىل حدٍّ سواء.
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نقاط هامة ،عند تشخيص ورم في الثدي
2

اكتشاف ورم يف الثدي من قبل املرأة أو
الطبيبة يف كل جيل

إجابة سلبية

تشخيص من دون العثور
عىل ورم خبيث

املتابعة وفق الرضروة أو التوجيه إلجراء مسح
بعد سنتني

تشخيص الورم بواسطة وسائل محاكاة إضافية
أولرتا ساوند ،MRI ،وما إىل ذلك.

مراكز ثدي متعددة املهن تشمل:
جراحة ،طب األورام ،أشعة ،ممرضة منسقة للثدي ،عاملة اجتامعية،
اختصاصية جراحة تجميلية ،مستشارة وراثية ،وغريها.

العثور عىل ورم
مشتبه به يف الثدي

تم تشخيص ورم خبيث

إجراء خزعة (فحص باثولوجي)
فحص نسيج ،أو فحص خاليا سيتولوجي ()FNA

إجابة إيجابية

3

فحوص مسح
ندعو النساء يف سن  75-50عاما
مرة كل سنتني إلجراء فحص تصوير الثدي الشعاعي

إجابة سليمة

ستتم دعوتهن
إلجراء فحص مسح
إضايف بعد سنتني
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الحفاظ عىل
اإلخصاب لدى
اإلناث الشابات

توصيات للمتابعة والعالج وفق الرضورة

إعادة بناء
الثدي الفورية

إعادة بناء الثدي
املتأخرة
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العالج يف مجال
طب األورام ما قبل
العملية الجراحية

من دون إعادة
بناء الثدي

االستئصال الكامل للثدي
()Mastectomy

إعادة بناء
الثدي
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استخدام اإلشعاع أثناء
العملية الجراحية
(للنساء املالمئات)

11
العالج اإلشعاعي

االستئصال الجزيئ للثدي
()Lumpectomy

احي (عملية)
العالج الجر ّ

جراحة األورام
التجميلية

9
الحفاظ عىل اإلخصاب لدى
اإلناث الشابات

العالج يف مجال طب األورام
العالج الدوا ّيئ :الكيميايئ ،البيولوجي ،الهورموين
االنتهاء من العالج واملراقبة
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 1فحوص مسح
فحص الكشف املبكّر بواسطة جهاز تصوير الثدي الشعاعي (املاموغرافيا) هو فحص رنتجن
رسيع للثديني ،يهدف إىل الكشف عن رسطان الثدي يف املرحلة املبكّرة عند حدوث تغيريات
تحس ِسها بالفحص اليدوي .يُستخدم يف الفحص
خبيثة أولية يف الثدي مثل كتل صغرية ال ميكن ُ
إشعاع بكمية منخفضة جدا ،مام يؤدي أحيانا إىل عدم راحة مؤقت لبضع دقائق.
يُنصح بإجراء فحص الثدي الشعاعي لكل امرأة عمرها  50فام فوق ،مرة يف السنتني ،أو وفق
نصيحة الطبيب املعالج .ت ُنصح النساء املع ّرضات للخطر املرتفع لإلصابة باملرض ،بإجراء فحص
الثدي الشعاعي ،أولرتاساوند و/أو–  MRIوفق نصيحة أخصائية األشعة.
ميكن إيجاد تفاصيل إضافية حول فحص الثدي الشعاعي وكيفية تحسني الشعور بالراحة
خالل الفحص ،حسناته وسيئاته ،ومعلومات عن وسائل تشخيص مكملة يف كراسة
"فحص تصوير الثدي الشعاعي" .ميكن الحصول عىل النرشة مجانا بواسطة التوجه إىل
تيليميداع®  1-800-36-36-55أو يف موقع اإلنرتنت الخاص بالجمعية عىل العنوان

www.cancer.org.il

 2رفع الوعي نحو جسمك
من املهم أن تعرف كل أنثى ثدييها والتغيريات التي تطرأ عليهام ،ويف حال حدوثها ،يجب
التوجه إىل مركز ثدي متعدد املهن ،لالستفسار عنها.
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 3مراكز الثدي متعددة المهن
يُستحسن التوجه إىل مركز ثدي يعمل فيه طاقم متعدد املهن .بشكل عام ،سرتافقك ممرضة
منسقة ثدي طوال الفحوص ،االستشارات ،والعالجات .هذه املمرضة هي جزء من شبكة
"ممرضات وعامالت اجتامعيات منسقات عالج رسطان الثدي" ،التي بادرت إليها ،متولها،
وتؤهلها جمعية مكافحة الرسطان .كام ويشمل الطاقم :أخصائية ج ّراحة ،أخصائية باثولوجية،
أخصائية علم األورام ،أخصائية أشعة (خبرية بالتشخيص بواسطة التصوير) ،أخصائية جراحة
تجميلية ،أخصائية وراثة ،عاملة اجتامعية وما شابه.
ميكن التوجه إىل"تيليميداع"® جمعية مكافحة الرسطان ،مبكاملة مجانية عىل الرقم
 ،1800-36-36-55للحصول عىل تفاصيل االتصال مبراكز ثدي متعددة املهن يف أرجاء
البالد وباملمرضات و/أو العامالت االجتامعيات اللوايت يعملن يف املركز.

4

الخزعة (فحص باثولوجي)

عندما تبدو الكتلة مشبوهة يف فحوص التصوير املختلفة ،مثة حاجة إىل أخذ عينة (خزعة)
من الورم املشتبه به يف الثدي ،تحت تخدير عام أو موضعي ،وإرسالها إىل فحص باثولوجي،
لفحص إن كانت الكتلة خبيثة ،أو حميدة.

5
ستحسن قراءة الكراسة الشاملة "رسطان الثدي"
إذا كانت اإلجابة تشري إىل رسطان يف الثدي ،يُ َ
التابعة لجمعية مكافحة الرسطان .ميكن الحصول عىل النرشة مجانا بواسطة التوجه إىل تيليميداع®
1-800-36-36-55أو يف موقع اإلنرتنت الخاص بالجمعية عىل العنوان .www.cancer.org.il
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فيام ييل قامئة النصائح:
من املهم أن تحرضي دوسيه خاصة تركّزين فيها كافة امللفات الطبية ،النسخات عن
الفحوص (أقراص مدمجة) ،وملخصات الزيارات .يُستحسن أن تحتفظي بنسخة عن
كل ملف طبي.
نويص االستعانة مبرافق (فرد من أفراد العائلة ،صديق أو صديقة) يف كل لقاء مع الطاقم
الطبي ،بهدف أن يستمع معك إىل أقوال أفراد الطاقم ،يدعمك ،يكتب النقاط الهامة
التي تُذكر ،ويساعدك الحقا عىل اتخاذ قرارات مناسبة.
يُستحسن أن تجهزي مسبقا قامئة باألسئلة التي تريدين الحصول عىل إجابة عنها خالل
لقائك مع الطبيب .نويص أن تكتبيها برتتيب تنازيل من حيث أهميتها ،لتستطيعي دامئا
طرح أهم األسئلة التي لديك خالل الزيارة .وميكن طرح سائر األسئلة يف اللقاء التايل.
من املهم أن تعميل بعد تفكري كاف وأن ال تقررين برسعة .يُنصح بالحصول عىل
معلومات حول اإلمكانيات العالجية املتوفرة ،وفحص أي منها هو األنسب لك.
مبساعدة منظمة "ياد لهحلامه" التابعة لجمعية مكافحة الرسطان ميكنك التحدث مع
متطوعة مرضت برسطان الثدي وتعافت منه ،تتم مالءمتها لك من ناحية السن ،نوع
العملية واللغة ،وميكنها مرافقتك يف الطريق الذي ستجتازينه .لالتصال ،هاتف رقم:
 ،1-800-360-707أو اضغطي عىل الزر الورد ّي يف موقع الجمعية.
من املهم إعالم وتحديث طبيبة العائلة .من شأن طبيبة العائلة أن تكون "منسقة" تساعد
يف تقديم النصيحة ،الحصول عىل توجيهات ،وتعطي مصادقات لفحوص وما إىل ذلك.
ُيُنصح باستشارة طبيبة األورام أو طبيبة العائلة مبا يتعلق بفحوصات جينية .إذا تم
تشخيصك كحاملة طفرة جينية لرسطان الثدي ( BRCA1أو  )BRCA2قد يؤثر ذلك
عىل العالج املقرتح عليك.
لتلقي االستشارة الجينية ،عليك الحصول عىل توجيه (استامرة  )17من صندوق املرىض
الخاص بك .برنامج "االحتامل يف الخطر" التابع لجمعية مكافحة الرسطان ،واالستامرة
التفاعلية يف موقع الجمعية ،من شأنهام أن يساعدا عىل فهم فيام إذا كان لديك خطر
لحمل مرض جيني وهل يُنصح يف حاالت مثل حالتك التوجه ملتابعة االستيضاح.
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للحصول مجانا عىل ك ّراسة "االحتامل يف الخطَر"" ،كل ما تريدين معرفته عن الوراثة
والرسطان" التابعتني لجمع ّية مكافحة الرسطان ،وقامئة عيادات االستشارة الوراثية،
ميكن التوجه مجانًا إىل"تيليميداع"® عىل هاتف رقم  1-800-36-36-55أو إىل موقع
جمعية مكافحة الرسطان يف اإلنرتنت. www.cancer.org.il :
يف كل سؤال ميكن التوجه للحصول عىل استشارة يف "منتدى رسطان الثدي"،
"منتدى حمل املو ّرثات والنساء ذوات الخطر املرتفع لإلصابة برسطان الثدي
واملبيضَ ني" ،ومنتديات أخرى عىل موقع جمعيّة مكافحة الرسطان عىل اإلنرتنت:
.www.cancer.org.il
هناك لدى جمعية مكافحة الرسطان معلومات عديدة حول رسطان الثدي .ميكنك التوجه
مبكاملة مجانية إىل "تيليميداع"®  ،1-800-35-35-55أو إىل موقع الجمعية يف اإلنرتنت:
.www.cancer.org.il
رمبا ترغبني يف الحصول عىل رأي طبي إضايف ،إذا كنت مرتددة بالنسبة للعملية ،اإلجابة
الباثولوجية ،طرق العالج املقرتحة ،وغريها .وفق البند  3من قانون حقوق املريض :1996
"يحق ملتلقي العالج الحصول مببادرته عىل رأي إضايف حول طبيعة العالج امل ُق ّدم له؛
ويتعني عىل ُمق َِدم العالج واملؤسسة الطبية تقديم املساعدة ملتلقي العالج يف كل ما يتعلق
مبامرسة هذا الحق" .ميكنك التوجه مبكاملة مجانية إىل"تيليميداع"® ،1-800-36-36-55
للحصول عىل أسامء مهنيني مختصني يف املجال يف املراكز املختلفة يف البالد.

5أ
إذا كنت يف سن الخصوبة ،من املهم التحدث مع معهد طب األورام حول إمكانيات املحافظة
عىل الخصوبة ،قبل الحصول عىل العالج الدوايئ .أنظري البند  .9للحصول عىل معلومات
إضافية ميكن التوجه إىل كراستي "رسطان الثدي" و "رسطان الثدي لدى الشابات" ،حيث
ميكن القراءة فيهام عن طرق املحافظة عىل الخصوبة قبل عالجات األورام .ميكن الحصول عىل
الكراسات مجانا بواسطة التوجه إىل "تيليميداع"®  1-800-36-36-55أو يف موقع اإلنرتنت
الخاص بالجمعية عىل العنوان www.cancer.org.il
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العالج في مجال طب األورام ما قبل العملية

يهدف العالج يف مجال طب األورام ما قبل العملية إىل تصغري الورم يف الثدي وتحسني نتائج
العملية والعالج.
تقدم جمعية مكافحة الرسطان استشارة يف مواضيع :النظرة الذاتية إىل الجسم ،الجنسانية
والخصوبة ،م ّجانا ،ملريضات الرسطان وأزواجهن من قبل ممرضة أخصائية يف مجال
طب األورام ،من دون الحاجة إىل توجيه طبي .للمزيد من املعلومات ولتحديد دور
ميكن التوجه إىل لينا كورتس-أملوج ،ممرضة يف مجال طب األورام ومستشارة جنسية
يف جمعية مكافحة الرسطان ،عىل هاتف رقم.03-5721643 .

أسئلة ميكن طرحها عىل أخصائية يف طب األورام قبل اتخاذ القرار بالنسبة للعملية.
هل هناك حاجة إىل عالج إضايف إىل جانب العمليّة الجراحيّة؟
هل العملية طارئة؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،خالل كم من الوقت من املهم إنجازها؟
هل هناك أهم ّية لرتتيب العالجات؟ ب َم يُستحسن البدء؟
يف أي من الحاالت يتم البدء بعالج دوايئ قبل إجراء العملية؟
كل عالج؟
ما هي إيجابيات وسلب ّيات ّ
أية فحوص من امله ّم إجراؤها قبل العالجات وخاللها؟
هل يُنصح بالحصول عىل استشارة جينية لفحص وجود حمل مرض جيني ،ومتى؟
يل وعىل أفراد أرسيت؟
إذا تم تشخييص أنني حاملة طفرة وراثية ،كيف سيؤثر ذلك ع ّ
هل ميكن أن يؤثر وجود طفرة عىل العالج؟
هل ميكن لقاء متطوعة من منظمة "ياد لهحلامه" التابعة لجمعية مكافحة الرسطان،
متطوعة اجتازت عملية شبيهة بالعملية التي عيل أن اجتازها؟ ملن ميكن التوجه؟
هل يجب التبليغ عن أعرا ض جانبية أخرى يف الجسم (صداع ،دوخة وما إىل ذلك)؟
احي ،من املهم جدً ا
تذكري! يف حال تشخيص ورم رسطاين يف الثدي ،وقبل العالج الجر ّ
االستشاري.
أن تكون طبيبة األورام جز ًءا من الطاقم
ّ
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الجراحي (عملية)
 7العالج
ّ
هناك نوعان أساسيان لعمليات الثدي:
•استئصال جزيئ ( ،)Lumpectomyعمليات محافظة عىل الثدي ،يُستأصل فيها الورم
ويُحافظ قدر املستطاع عىل مبنى الثدي.
•استئصال الثدي ( ،)Mastectomyعمليات يتم فيها استئصال كامل للثدي.
ميكنك يف مركز ثدي متعدد املهن استشارة أخصائية يف جراحة الثدي ،أخصائية يف الجراحة
التجميلية ،وأخصائية طب األورام .ستُق ّدمن رشحا لك حول اإلمكانيات الجراحية املمكنة،
ونصيحة وفق حجم الورم الرسطاين ،مكانه ،ومدى انتشاره .سيتم تقديم الرشح حول إذا كان
ميكن إعادة بناء الثدي فورا أو أنه من األفضل تأجيلها .حني يجري الحديث عن إعادة بناء
الثدي ،تفوق االعتبارات الطبّية الخاصة بطب األورام عىل االعتبارات الجاملية.
ميكن قراءة املعلومات عن عمليات االستئصال الجزيئ للثدي ،االستئصال الكامل للثدي،
منع وعالج الوذمة اللمفاوية ،يف كراسة "رسطان الثدي" .ميكن الحصول عىل النرشة
بواسطة التوجه إىل تيليميداع® مبكاملة مجانية  1-800-36-36-55أو يف موقع اإلنرتنت
الخاص بالجمعية عىل العنوان www.cancer.org.il
أسئلة ميكن طرحها عىل طبيبة الج ّراحة قبل العملية:
أ ّي نوع عملية جراحية يُوىص بإجرائها يل؟
ما هي إيجابيات وسلبيات كل نوع عملية جراحية؟
كم من الوقت تستم ّر العملية؟
ما هي العقدة اللمفاوية الحارسة؟ هل ميكن االكتفاء باستئصالها فقط أو مثة حاجة إىل
استئصال غدد اإلبطني؟
هل هناك وسيلة تضمن أن يبقى الهامشان نظيفان وتقلل من الحاجة إىل إجراء عملية إضافية؟
بعد العملية الجراحية ،ما هي التقييدات املتوقعة يف أدايئ اليومي؟
ما هي امل ُضا َعفات املحت َملة ،وكيف ميكنني التعا ُمل معها؟
هل تفرز السوائل بعد العملية الجراحية؟ إذا كان األمر كذلك ،حتى متى ستفرز؟
11

ماذا يجب التحضري قبل العملية؟ (صدرية خاصة وما إىل ذلك)

هل ت ُتوقَّع أية تغيريات يف أدايئ الجسدي؟
هل سيطرأ أي تغيري عىل مظهري الخارجي؟
هل ت ُتوقَّع أية آالم؟
يل اإلبالغ عنها للطاقم املعالِج؟
أية ظواهر ع ّ
كيف يجب معالجة الندبة الجراحية؟
متى يُنصح بابتداء متارين الفيزيوترابيا؟
متى ،أين ،ومن قبل من يُنصح بالحصول عىل تدليك ملفاوي؟
فضلاً عن متابعة طبيبة األورام ،هل ستُجرى متابعة من ِقبل طبيبة الج ّراحة أيضً ا ،وبأية وترية؟
متى ميكنني العودة إىل كامل أدايئ؟
طب األورام؟
يل التو ّجه إىل معهد ّ
متى ع ّ

يف "يد للشفاء" (ياد لهحلامه) التابعة لجمع ّية مكافحة الرسطان،
ِ
يصا
خص ً
ميكنك لقاء متطوعة خضعت لعملية الثدي ،و ُد ّربت ّ
ملساعدتك يف عملية املواجهة ،املرافقة ،الدعم ،واملعلومات.
تتم مالءمة املتطوعات لك وفق نوع العملية ،السن ،واللغة.
لالتصال بـ "ياد لهحلامه" ،ميكن التوجه مبكاملة هاتفية ،م ّجانًا ،عىل
الوردي يف موقع
رقم  1-800-360-07-07أو الضغط عىل الزر
ّ
جمع ّية مكافحة الرسطان عىل اإلنرتنتwww.cancer.org.il :

8

ي���د ل��ل��ش��ف��اء

من واحدة مرت لواحدة متر

جراحة األورام التجميلية وإعادة بناء الثدي

العملية الجراحية املحافظة عىل الثدي (استئصال جزيئ للثدي) :تتيح تقن ّية الجراحة التجميلية
الورمي بواسطة استخدام نسيج الثدي املتبقي
لألورام تصليح النقص الناتج عن إزالة النسيج
ّ
إلكامل شكله .ميكن لكل أمرأة عىل وشك أن تجتاز عملية محافظة للثدي أن تفكر يف إجراء
عملية جراحية بالطريقة التجميلية ،ويُنصح باستشارة طاقم األطباء الذي يشمل طبيبة
ج ّراحة ،طبيبة أورام ،أخصائية عالج إشعاعي ،طبيبة تصوير ،وأخصائية يف الجراحة التجميلية،
لتحديد املال َءمة لهذا اإلجراء.
12
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يف عملية استئصال كامل للثدي ،تهدف إعادة بناء الثدي إىل بناء الثدي ثانية .ينبع قرار
اجتياز العملية الجراحية إلعادة بناء الثدي ،من دوافع تتعلق بإحساس املرأة الشخيص.
تتحدث أخصائية يف جراحة التجميل مع املرأة حول االحتامالت املختلفة إلعادة بناء الثدي
وحول اإلجراءات الجراحية املنوطة بها .ميكن ،باألساس ،إنجاز إعادة بناء ثدي فورا ،أثناء
إجراء عملية استئصال الثدي أو إجراء عملية جراحية إلعادة البناء خالل فرتة زمنية ما بعد
العملية .كام ذُكر سابقا ،يتم ذلك بالتنسيق مع أخصائية األورام.

مفصلة حول املوضوع يف كراسة "إعادة بناء الثدي" .ميكن الحصول
ميكن قراءة معلومات ّ
عليها يف "تيليميداع"® باالتصال عىل رقم  1-800-36-36-55ويف موقع اإلنرتنت التابع
للجمعية عىل العنوانwww.cancer.org.il :
أسئلة ميكن طرحها عىل أخصائية الجراحة التجميلية:
ما هي الطرق املختلفة إلعادة بناء الثدي ،وما هي مخاطرها؟
كل طريقة؟
ما هي إيجابيات وسلبيّات ّ
يل القيام بها ،وملاذا؟
أيّة إعادة بناء ثدي يجدر ع ّ
يل إعادة بناء بواسطة ثدي اصطناعي ،كم من الوقت قد تكون الغرسة
يف حال اقترُ ح ع ّ
جيدة؟
ستأصل الحلَمة أيضً ا خالل العمل ّية الجراح ّية؟ هل يمُ كن إعادة بنائها وبأية طرق؟
هل ستُ َ
هل يمُ كن أن تص ّعب إعادة البناء عىل التشخيص مستقبلاً عرب تصوير الثدي الشعاعي؟
هل سيُجرى استئصال الثدي وإعادة بنائه يف العملية الجراحية ذاتها؟
متس إعادة البناء بأدايئ الوظيفي الجسدي؟ كم يوما يُتوقَّع أن أتغيب عن العمل؟
هل ّ
هل سيكون أدايئ الوظيفي اليومي محدو ًدا يف إطار البيت والعائلة؟
هل من املمكن مشاهدة ُص َور لنساء أجري َن عملية إعادة بناء الثدي؟
13

9

الحفاظ على اإلخصاب (انظري أيضا " 5أ")

يمُ كن إنجاز العالجات التي تهدف إىل الحفاظ عىل قدرة املرأة عىل الحمل والوالدة يف املستقبل.
ت ُجرى العالجات قبل أن يلحق رضر باملبيضني نتيجة العالج الكيميايئ ،وكبح عمل املبيضني
املتعمد .يجري الحديث عن تجميد نسيج املبيض ،إخصاب البويضات ،االحتفاظ باألجنة ،أو
البويضات وغريها ،وذلك بهدف متكني الحمل يف املستبقل.
• إذا كنت يف سن الخصوبة ،من املهم التحدث مع معهد طب األورام حول
إمكانيات املحافظة عىل اإلخصاب .مثة الكثري من املعلومات يف كراسة
"الجنسانية واإلخصاب لدى املرأة" .ميكن التوجه إىل "تيليميداع"® عىل هاتف
رقم  1-800-36-36-55أو عىل موقع اإلنرتنت التابع للجمعية عىل العنوان:
.www.cancer.org.il
• تقدم جمعية مكافحة الرسطان استشارة يف مواضيع :النظرة الذاتية إىل الجسم،
الجنسانية واإلخصاب ،م ّجانا ،ملريضات الرسطان وأزواجهن من قبل ممرضة أخصائية
يف مجال طب األورام يف هذا املجال ،من دون الحاجة إىل توجيه طبي .للحصول عىل
املزيد من املعلومات ولتحديد دور ميكن التوجه إىل لينا كورتس-أملوج ،ممرضة
ومستشارة جنسية يف جمعية مكافحة الرسطان ،عىل هاتف رقم.03-5721643 :
• يف موقع الجمعية منتديات حول مواضيع اإلخصاب والجنسية بإدارة مختصني يف
املجال  -ميكن التصفح عىل العنوانwww.cancer.org.il/forums :

10

عالج في مجال طب األورام-الدواء

سوف يناقش الطاقم متعدد املهن نتائج العملية والفحوص ويقرتح عليك العالج املناسب
لك .من املهم أن تحصيل عىل رشح مفصل حول العالج املقرتح ،األعراض الجانبية املمكنة
وأن تستعدي لها.
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•
•

•

•

هناك لدى جمعية مكافحة الرسطان كراسات حول العالجات املختلفة :العالج الكيميايئ،
العالج الهورموين،كذلك كراسة معلومات حول عالج الوذمة اللمفية ومنعها .باإلضافة إىل
مفصلة حول األدوية املختلفة.
ذلك ،لدى جمعية مكافحة الرسطان نرشات معلومات ّ
"خطوات من أجل جودة الحياة"®  -مرشوع مم ّيز لجمع ّية مكافحة الرسطان يهدف
إىل كشف املريضات واملتعافيات من الرسطان عىل امل ّيزات الصحية الكامنة يف النشاط
الجسام ّين ،تشجيعهن عىل االندماج يف نشاط مخطَّط و ُمد َمج يف روتينهن اليومي ،وتقديم
استشارة ومرافقة مهن ّية للوايت يخرتن تبني الربنامج واالنخراط فيه .يعمل املرشوع يف
طب األورام يف أرجاء البالد ،مراكز دعم الجمع ّية ،وفُروعها يف أرجاء البالد .للحصول
معاهد ّ
عىل املزيد من املعلومات واالنضامم ،ميكن التوجه عىل هاتف.03-5721618 :
إذا كان العالج املقرتح عليك مرتبط بتساقط الشعر ،ينصح بقراءة كراسة الجمعية حول
موضوع" :مواجهة تساقط الشعر" .للحصول عىل الك ّراسة مجانا ،ميكن االتصال مجانًا
بـ"تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف رقم ،1-800-36-36-55
أو تصفح موقع اإلنرتنت التابع للجمعية عىل العنوان.www.cancer.org.il :
"املظهر الحسن والشعور األحسن"  -مرشوع مت ّوله جمع ّية مكافحة الرسطان ،يهت ّم يف
تطوعي بنساء
إطاره أفراد طاقم من مجال التجميل ،املاكياج ،وتصفيف الشعر بشكل
ّ
طب األورام ،فروع جمع ّية مكافحة الرسطان ،واملجتمع
مريضات بالرسطان يف معاهد ّ
يل .تحصل متلقيات العالج عىل عالج تجمييل وإرشاد حول كيفية العناية بوجههن
املح ّ
وشعرهن و/أو مالءمة ترسيحة شعرهن أو الشعر املستعار .يهدف ذلك إىل تحسني املزاج،
الشعور ،وكذلك إىل املساعدة يف عملية مواجهة املرض وتأثري أعراضه الجانب ّية .فضلاً عن
ذلك ،تعمل يف أرجاء البالد مراكز عناية وإعارة شعر ُمستعار من ِقبل املرشوع .للحصول
عىل املزيد من املعلومات واالنضامم ،ميكن التوجه عرب الهاتف.03-5721618 :

ميكنك التوجه إىل املراكز املختلفة للعالج املكمل ،وال سيام ،إىل املراكز التي تعمل بتنسيق
كامل مع املعهد املختص بطب األورام لفحص إذا كنت تستطيعني االستعانة بها للحصول
عىل عالج فردي للتعامل مع األعراض الجانبية و/أو أعراض املرض.
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للحصول عىل الكراسة حول الطب املكمل وهواتف مراكز الطب املكمل ،توجهي إىل
"تيليميداع"® عىل هاتف  1-800-36-36-55أو إىل موقع اإلنرتنت التابع للجمعية عىل
العنوان.www.cancer.org.il :
ميكن طرح األسئلة يف منتدى "الطب املكمل" يف موقع اإلنرتنت التابع للجمعية عىل
العنوان.www.cancer.org.il :
ميكن طرح أسئلة قبيل العالج الكيميايئ ،البيولوجي أو الهورموين عىل أخصائية طب األورام املعالِجة
املنسقة للثدي
وطلَب توضيح إضايف من املم ِّرضة ّ
ماذا ميكن أن أفعل للحفاظ عىل اإلخصاب؟
كيف يُح َّدد نوع العالج؟
أية أدوية ستُعطى خالل العالجات؟
هل هناك أدوية تالمئني وهي غري مشمولة يف السلة الصحية؟
هل مث ّة عالجات جديدة أو أبحاث رسيرية قد تكون ِ
مناسبة حتى إذا كانت تعطى يف مستشفيات
أخرى؟
ما هي األعراض الجانبية املتوقَّعة من العالج ،وكيف ميكن مواجهتها؟ (إذا كان سيتساقط
شعري ،فمتى من املتوقع أن يحصل ذلك؟)
كم من الوقت يستم ّر ّكل عالج يُق َّدم يل؟
ما هو عدد العالجات املتوقَّع؟
هل ستُعطى عالجات إضافية فضلاً عن العالج الكيميايئ (البيولوجي ،الهورموين وما إىل ذلك)؟
أية فحوص يجب إجراؤها قبل العالجات وخاللها؟
ما الذي يؤجل أو مينع الحصول عىل العالج يف الوقت املناسب؟
هل يالمئني الحصول عىل عالج بواسطة قسطار مركزي؟
خاصة يجب إبالغ الطاقم املعالِج بها فو ًرا؟
هل هناك ظواهر ّ
16
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هل يجب تغيري عادات مع ّينة ،كعادات األكل أو النوم؟
هل ميكنني قيادة س ّياريت بعد العالج ،أم يُفضَّ ل أن آيت مع ُمرا ِفق؟
هل يجب أن أحافظ عىل نفيس بشكل خاص من الشمس؟
هل يجب أن أحافظ عىل نفيس من أشخاص مرىض مبرض ٍ
معد أو من أشخاص تلقوا تطعيامت
فعالة؟
هل ميكنني االستمرار يف روتني حيايت كاملعتاد يف هذه الفرتة؟ هل ميكنني االستمرار يف العمل
كاملعتاد ،القيام بعالقات حميمة وما إىل ذلك؟
هل يوىص بإنجاز نشاطات جسدية؟ وأي منها؟ (هل مثة إطار يعمل عىل املوضوع يف املستشفى
و/أو املجتمع؟)
هل ميكن االستعانة بالطب املك ِّمل للتخفيف والدعم أثناء العالجات؟
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العالج في مجال طب األورام  -اإلشعاع
العالج اإلشعاعي (راديوترابيا)

هو عالج مك ّمل للعالج املوضعي بعد العملية الجراحية ،يهدف إىل منع عودة موضعية
خاص للنساء اللوايت خضع َن الستئصال جز ّيئ ،وأحيانًا
محلية للورم .يُعطى هذا العالج بشكل ّبعد استئصال كامل .ميكن استخدام العالج اإلشعاعي الجراحي لدى النساء فوق سن  60عاما
واللوايت لديهن رسطان ثدي يف مرحلة مبكّرة وخصائص أخرى.
للحصول عىل كراسة معلومات مجانا حول العالج اإلشعاعي لرسطان الثدي ،وكذلك
إرشادي (عىل شكل  )DVDقُبيل العالج اإلشعاعي للثدي ،ومعلومات حول
فيلم
ّ
العالج اإلشعاعي أثناء العملية الجراحية املتوفرة يف كراسة "رسطان الثدي" ،ميكن
التوجه مجانا إىل "تيليميداع"® عىل هاتف رقم1-800-36-36-55 :
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ميكن طرح أسئلة قبيل العالج اإلشعاعي عىل الطبيبة املُعالِجة واالستعانة أيضً ا مبم ّرضة
منسقة للثدي أو ممرضة خبرية باإلشعاع.
ّ
ما هي االستعدادات املطلوبة لهذا العالج؟
ما هي امل ُحاكاة؟
كم من الوقت يستم ّر العالج كلّه؟
هل يالمئني العالج اإلشعاعي أثناء العملية الجراحية؟
كم عال ًجا إشعاعيا مخططا يل؟
إشعاعي؟
كل ِعالج
كم من الوقت يستغرق ّ
ّ
ما هي املخاطر واألعراض الجانبية املتوقَّعة نتيجة العالج؟
ما هي تأثريات اإلشعاع عىل إعادة بناء الثدي يف املرحلة املتأخرة؟
كيف ميكنني الحفاظ عىل الجِلد يف املنطقة امل ُعالَجة؟
هل ميكنني االستمرار يف العيش حياة عادية خالل العالج اإلشعاعي؟
يل أن أحافظ عىل نفيس بشكل خاص من التع ّرض للشمس؟
هل ع ّ
هل يشكّل اإلشعاع خط ًرا عىل أفراد أرسيت وبيئتي؟
استصعبت املجيء يوم ًّيا لتلقّي العالج ،ماذا ميكنني أن أعمل؟
إذا
ُ
هل مثة ترتيبات مبيت يف فرتة العالج اإلشعاعي؟
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العالج النفسي-االجتماعي
• من املهم التوجه خالل جميع مراحل العالج إىل العاملة االجتامعية يف معهد طب
األورام الذي تتلقني عالجا فيه .فهي ستساعدك يف اإلجابة عن األسئلة حول الحقوق
واالسرتجاعات املالية املختلفة ،وعىل تعبئة االستامرات .ميكنها أن تكون املهنية الداعمة
واملستشارة فيام يتعلق بإشكاليات شخصية وعائلية يف مواجهة املرض و/أو العالجات.
ميكن أيضا التوجه إىل العاملة االجتامعية اإلقليمية التابعة لجمعية مكافحة الرسطان
عىل األرقام التالية:
منطقة الشامل :أريئيال  ،04-8511715 -منطقة املركز :دانا ،03-5721647 -
منطقة الجنوب :مريي 08-6271228 -
للحصول عىل الكراسات" :الحقوق والخدمات للمرىض واملتعافني من الرسطان"،
"كراسة ألزواح اإلناث اللوايت مرضن برسطان الثدي"" ،التحدث ،اإلصغاء ،الفهم
 أدوات للمتطوعني ،أفراد العائلة واألصدقاء"" ،ماذا سأقول ألوالدي" وغريها،مجانا ،ميكن التوجه إىل "تيليميداع"® عىل هاتف  1-800-36-36-55أو تصفح
موقع اإلنرتنت التابع للجمعية عىل العنوان.www.cancer.org.il :
ميكن أيضا طرح األسئلة عىل الطاقم النفيس-االجتامعي التابع لجمعية مكافحة
الرسطان يف منتدى " الدعم ملرىض الرسطان وأبناء عائالتهم ومعلومات حول الحقوق
والخدمات" يف موقع اإلنرتنت التابع للجمعية عىل العنوان.www.cancer.org.il :
• تعمل اليوم مراكز الدعم واملساعدة "أقوياء م ًعا" التابعة لجمعية مكافحة الرسطان يف
غفعتاييم ،حيفا ،القدس ،والعفولة ،بالتعا ُون مع "بيت إيدي معغان" يف برئ السبع ،ويف فروع
الجمعيّة يف أرجاء البالد .تعرض املراكز ،م ّجانًا ،عد ًدا من النشاطات التي تساعد يف املواجهة
النفسية والجسدية للمرض ،مثل مجموعات الدعم املختلفة ،النشاطات الجسدية  -النفسية
(مثل اليوغا وتيش كونغ) ،الورشات الفنية املختلفة ،الطبخ الصحي ،وغريها  .فضلاً عن ذلك،
تق ّدم املراكز دعماً ومرافقة طوال عملية التأقلُم ،إعادة التأهيل ،والشفاء.
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للحصول عىل معلومات إضافية ،تفاصيل االتصال مبراكز "أقوياء معا" ميكن التوجه مبكاملة
مجانية إىل "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف رقم1-800-36-36-55 :
• النظرة الذاتية للجسم ،الجنسية والحميمية  -حني يجري الحديث عن الحفاظ عىل
جودة الحياة يف فرتة مواجهة مرض الرسطان ،تُط َرح بشكلٍ
طبيعي الحياة الجنس ّية .إنها
ّ
لكل إنسان أيًّا كان ،دون عالقة بس ّنه أو مرضه.
تشكل مصدر الدفء ،القرب ،والحب ّ
من املهم الحفاظ عىل الحميمية والعالقة الزوجية يف مسرية مواجهة املرض أيضا.
للحصول عىل كراسة بعنوان "الجنسان ّية وخصوبة املرأة" مجانا ،ميكن التوجه إىل
"تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف رقم1-800-36-36-55 :
تق ّدم جمع ّية مكافحة الرسطان خدمة "استشارة جنس ّية" ملريضات الرسطان
وأزواجهن من ِقبل ممرضة أخصائية يف مجال طب األورام .تُق َّدم الخدمة م ّجانًا
زوجي .للحصول عىل املزيد من املعلومات وتعيني دور ،ميكن
فردي أو
بشكل ّ
ّ
االتصال عىل هاتف رقم.03-572164 :
ميكن الوصول إىل "منتدى الجنسية" ،الذي يديره مختصون يف املجال ،عرب موقع
اإلنرتنت التابع للجمعية عىل العنوانwww.cancer.org.il/forums :
األسئلة التي ميكن طرحها عىل الطاقم الداعم (الخدمة االجتامع ّية /النفس ّية):
كيف ميكن التعامل مع التغيري الذي مير به الجسد؟
ستحسن مشاركة امل ُحيطني يب مبشاعري الشخصية حول مرض الرسطان؟
هل يُ
َ
يل إخبار زوجي /رشيك حيايت؟
متى ع ّ
لدي؟
كيف ميكنني أن أخرب أوالدي ،أهيل ،أفراد أرسيت ،وأصدقايئ عن مرض الرسطان ّ
هل مثة من ميكنه إرشادي حول هذا املوضوع؟
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هل ميكنني االستمرار يف العمل كاملعتاد يف هذه الفرتة؟
هل مثة حاجة إىل عالج نفيس؟
َمن يكمنه أن يُساعدين عىل مواجهتي الشخصية والعائلية؟
كيف نتعامل مع الخوف من عودة املرض؟
املس به يف أعقاب العالجات؟
ماذا ميكن فعلُه يف حال خسارة اإلخصاب أو ّ
كيف ميكن تحسني النظرة الذاتية للجسد واألداء الجنيس؟ مبن ميكنني االستعانة؟
ما هي حقوقي كمريضة رسطان؟
ما هي حقوقي يف مكان عميل؟
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12

نهاية العالج والمتابعة

• من املهم مواصلة املتابعة الطبية وإجراء الفحوص الدورية وفق نصيحة أخصائية طب األورام.
عند انتهاء العالجات ،يُنصح بالتوجه إىل أخصائية األورام املعالجة والطلب منها الحصول عىل
مكتوب تلخييص للعالج ،مع نسخة مع ّدة لطبيبة العائلة ،يُسجل فيه تلخيص العالج الذي تم
تقدميه لك ،ما هي األعراض الجانبية طويلة األمد التي قد تحصل ،وتوصيات لنمط حياة صحي
يقلل من خطر املرض مجددا.
•
•

•
•
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يُنصح بالحفاظ عىل منط حياة صحي يشمل من بني أمور أخرى :الحفاظ عىل غذاء
متوازن ،االمتناع عن الوزن الزائد ،مامرسة النشاط الريايض الثابت ،االمتناع عن التدخني
والكحول لتقليل خطر عودة املرض.
ورشة عمل "متعافيات لحياة مفعمة بالصحة"  -ورشة عمل مميزة للنساء اللوايت تعافني
من رسطان الثدي ،ترافق هذه الورشة املتعافيات من الرسطان يف طريق عودتهن إىل
روتني حياتهن الصحي .يف إطار الربنامج ،الذي يعمل يف فروع الجمع ّية يف مراكز الدعم
واملراكز الطبية ،تُجرى لقاءات بإرشاد اختصاصيني يف املواضيع ذات الصلة ،مثل التغذية
امل ُال َءمة للمتعافيات ،مواجهة األعراض الجانبية ،العالقات الحميمية والجنسانية ،وغري
ذلك .للحصول عىل املزيد من املعلومات ،ميكن التوجه عىل هاتف03-5721618 :
للحصول عىل كراسة "نظرة نحو املستقبل  -مرشد للمتعافني" ،مجانا ،ميكن التوجه إىل
"تيليميداع"® عىل هاتف رقم  1-800-36-36-55أو عىل موقع اإلنرتنت التابع للجمعية
عىل العنوانwww.cancer.org.il :
تُشغل جمعية مكافحة الرسطان برامج دعم ،مساعدة وإعادة تأهيل للمتعافني
وألفراد عائالتهم يف املراكز الطبية ،يف مراكز الدعم "أقوياء معا" ،ويف فروع
الجمعية يف أنحاء البالد .توجهي إىل "تيليميداع ®" التابع لجمعية مكافحة الرسطان
عىل هاتف رقم.1-800-36-36-55 :
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األسئلة التي ميكن طرحها عىل أخصائية طب األورام قبيل نهاية العالجات
هل ميكنني الحصول عىل مكتوب "تلخيص عالج" لتحديث طبيب العائلة الخاص يب.
كيف ستجري املتابعة ،ما هي وتريتها ،ومن قبل َمن؟
يل التبليغ عنها ،أو التوجه للحصول عىل العالج؟
ما هي األعراض التي يجب ع ّ
هل سأمتكن من الحصول عىل توصيات ملواجهة األعراض الجانبية بعد العالجات؟
هل من املمكن أن تظهر أعراض جانبية متأخرة؟
هل يتوجب عيل تغيري شيئ ما يف منط الحياة (الغذاء ،النشاط الجسدي)؟
أين ميكنني الحصول عىل إجابات عن أسئلتي وحول الدعم خالل مرحلة الشفاء؟
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مجموعة الدعم ،المعلومات ،والمساعدة
ف���ي ج��م��ع��ي��ة م��ك��اف��ح��ة ال��س��رط��ان
�ن س��رط��ان الثدي
للنساء ال��ل��وات��ي ي��واج��ه� َ
مواجهة رسطان الثدي هي عمليّة معقّدة ،ترافقها اختيارات وتغيريات يف مجاالت عديدة :جسديّة،
رصف املرأة يف مراكز ص ّحة الثدي يف املستشفيات مهن ّيون
نفس ّية ،عائلية ،واجتامعية .تحت ت ُّ
ميكنهم تقديم اإلرشاد ،الدعم ،التوجيه ،واملرافقة .تساهم جمعية مكافحة الرسطان يف إنشاء
وترميم مراكز ثدي شاملة يف أرجاء البالد ،تكون املرأة فيها يف املركز ،ويهت ّم بها طاقم متع ّدد
االختصاصات .فضلاً عن ذلك ،تُدير الجمعيّة مجموعة قطرية لتوفري املعلومات ،املساعدة ،اإلرشاد،
والدعم ،م ّجانًا ،لل ُمصابات برسطان الثدي ،املتعافيات ،وأفراد أُرسه ّن:
• "يد للشفاء"  -من لحظة التشخيص ح ّتى الشفاء " -يد للشفاء" التابعة لجمعية مكافحة
الرسطان مك ّونة من نساء متط ّوعات واجه َن رسطان الثدي ،وخضع َن لتأهيل خصويص ،يُتيح
له ّن مساندة النساء اللوايت يواجه َن املرض .تجري مال َءمة املتط ّوعات للمريضات وفق الس ّن
واللغة ،وه ّن يساعدنه ّن عىل الخيارات املحيرّ ة املختلفة ،تقديم املعلومات ،والدعم العاطفي
والعميل ،من خربته ّن الشخص ّية .ندعو النساء املعنيات بتقديم الدعم واملساعدة ،وكذلك
النساء املعنياب بالتطوع واالنضامم إىل دائرة الدعم التابعة لـ "ياد لهحلامه" إىل التوجه
عىل هاتف 1-800-36-07-07 :أو الدخول إىل موقع جمعية مكافحة الرسطان عىل اإلنرتنت
والضغط عىل الزر الوردي عىل اإلنرتنتwww.cancer.org.il .:
منسقات لعالج رسطان الثدي  -خدمة ،أُ ِ
نشئت مببادرة
• شبكة مم ّرضات وعامالت اجتامعيات ّ
جمعيّة مكافحة الرسطان وتُدار عربها يف معظم املستشفيات يف البِالد ،ترافق يف إطارها
مم ّرضات وعامالت اجتامع ّيات املرأة املريضة برسطان الثدي منذ لحظة التشخيص ،ويق ّدمن
االستشارة ،التوجيه ،الدعم ،واملرافقة ،يف إجراءات العالج ،املتابعة ،وإعادة األهلية .تلتقي
املم ّرضات والعامالت االجتامعيّات خالل السنة يف مق ّر الجمعيّة لتلقّي اإلرشاد والتحديثات
الجارية .ميكن الحصول عىل التفاصيل يف مكاملة مجانية إىل "تيليميداع"®
عىل هاتف 1-800-36-36-55 :أو إىل قسم إعادة التأهيل والرفاه التابع لجمعية مكافحة
الرسطان ،هاتف.03-5721678 :
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•

•

•

•

"املظهر الحسن والشعور األحسن"  -مرشوع مت ّوله جمع ّية مكافحة الرسطان ،يهت ّم يف إطاره
تطوعي بنساء مريضات
أفراد طاقم من مجاالت التجميل ،املاكياج ،وتصفيف الشعر بشكل
ّ
طب األورام ،فروع جمعيّة مكافحة الرسطان ،واملجتمع املح ّيل .تحصل
بالرسطان يف معاهد ّ
متلقيات العالج عىل عالج تجمييل وإرشاد حول كيفية العناية بوجههن وشعرهن و/أو مالءمة
مستعار.كل ذلك بهدف تحسني املزاج ،الشعور ،وكذلك مساعدته ّن
ّ
ترسيحة شعرهن أو الشعر
يف مواجهة املرض وتأثري أعراضه الجانب ّية .فضلاً عن ذلك ،تعمل يف أرجاء البالد مراكز عناية
وإعارة الشعر امل ُستعار من ِقبل املرشوع .للحصول عىل املزيد من املعلومات واالنضامم ،ميكن
التوجه عىل هاتف.03-5721618 :
"خطوات من أجل جودة الحياة"®  -مرشوع مميّز لجمعيّة مكافحة الرسطان يهدف إىل كشف
املرىض واملتعافني من الرسطان عىل امليّزات الصحية الكامنة يف النشاط الجسام ّين ،تشجيعهم عىل
االندماج يف نشاط مخطَّط و ُمد َمج يف روتينهم اليومي ،وتقديم استشارة ومرافقة مهن ّية للذين
طب األورام يف أرجاء البالد،
يختارون تبني الربنامج واالنخراط فيه .يعمل املرشوع يف معاهد ّ
مراكز دعم الجمعيّة ،وفُروعها يف أرجاء البالد .للحصول عىل املزيد من املعلومات واالنضامم،
ميكن التوجه عىل هاتف.03-5721618 :
مجموعات دعم  -تشغّل الجمعيّة مجموعات دعم م ّجانًا يو ّجهها اختصاصيون يف أرجاء البالد،
بينها مجموعات دعم لألزواج ،مجموعات دعم للشابات بني سن  20و  40عا ًما اللوايت يواجه َن
مرض الرسطان ،مجموعة دعم للنساء املتعافيات املع ّرضات للخطر ،النساء املريضات بالرسطان
يف مرحلة التعايف من املرض ،وغري ذلك .للحصول عىل املزيد من املعلومات واالنضامم ،ميكن
التوجه عىل هاتف.03-5721678 :
مراكز الدعم واملساعدة "أقوياء م ًعا" التابعة لجمعية مكافحة الرسطان -تعمل مراكز الدعم
التابعة لجمعية مكافحة الرسطان اليوم يف غفعتاييم ،النارصة ،حيفا ،القدس ،والعفولة ،بالتعا ُون
مع "بيت إيدي معغان" يف برئ السبع ،ويف فروع الجمع ّية يف أرجاء البالد .تشكّل مراكز الدعم بيتًا
يف املجمتع املحيل للمرىض ،املتعافني ،وأفراد عائالتهم .تعرض املراكز ،م ّجانًا ،عد ًدا من النشاطات
التي تساعد يف املواجهة النفسية والجسدية للمرض ،مثل مجموعات الدعم ،النشاطات الجسدية
 النفسية (مثل اليوغا وتيش كونغ) ،الورشات الفنية املختلفة ،الطبخ الصحي ،وغريها .فضلاًعن ذلك ،تق ّدم املراكز دعماً  ،مرافقة ،ومعلومات طوال عملية التأقلُم ،إعادة التأهيل ،والشفاء.
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للحصول عىل معلومات إضافية ،ميكن التوجه مبكاملة مجانية إىل "تيليميداع"® التابع لجمعية
مكافحة الرسطان عىل هاتف.1-800-36-36-55 :
خدمة استشارة يف مواضيع الجنسان ّية والنظرة إىل الجسم  -تق ّدم جمع ّية مكافحة الرسطان
استشارة يف موضوع الجنسان ّية ملريضات الرسطان (وكذلك املرىض) وأفراد عائالتهن .تُق َّدم
لكل َمن يتو ّجه ،وتشمل معلومات حول تأثريات مرض الرسطان عىل الجنسانية،
الخدمة م ّجانًا ّ
النظرة إىل الجسم ،استشارة حول إمكانيات العالج وإعادة تأهيل األداء الجنيس ،الخصوبة،
خصصة لهذا
والتوجيه إىل أخصائيني مهنيني يف هذا املجال .للجمع ّية أيضً ا ك ّراسة خصوصية ُم ّ
املوضوع .لتعيني دور ونيل استشارة ،ميكن التوجه عىل هاتف ،03-5721643 :أو إىل منتدى
الجنسان ّية يف موقع جمع ّية مكافحة الرسطان عىل اإلنرتنت.www.cancer.org.il :
إرشاد والدين أحدهام مريض بالرسطان  -حني يُصاب أحد الوال َدين بالرسطان ،تجتاز العائلة
كلّها فرتة مواجهة طويلة ،صعبة ،ومعقَّدة ،مبا يف ذلك األوالد .رغب ًة منا يف التخفيف عن الوالدين
يف هذه الفرتة ،ومساعدتهم عىل تقديم الدعم واملعلومات ،تُدير الجمعيّة خدمة إرشاد للوالدين
تُعطى يف إطارها أدوات ،إرشاد ،ومساعدة عىل مواجهة مسائل مثل كيفية إخبار األوالد ،كيفية
املواجهة كعائلة يف فرتة العالجات ،وغري ذلك .لدى الجمع ّية أيضً ا كراسة مميزة بعنوان "ماذا
سأقول ألوالدي عن مرض الرسطان لد ّي" ،ميكن الحصول عليها م ّجانًا عرب مكاملة م ّجانية إىل
"تيليميداع"® هاتف .1-800-36-36-55 :للحصول عىل املزيد من املعلومات ،ميكن التوجه
عىل هاتف.03-5721678 :
كل أنحاء البِالد ،يرافق املتعافني من الرسطان
خاص يف ّ
"التعايف إىل حياة صحية"®  -برنامح ّ
صحي .يف إطار الربنامج ،الذي يعمل يف فروع الجمع ّية
يف طريقهم للعودة إىل روتني حياة ّ
األربعني تقري ًبا عىل مدار السنة ،وكذلك يف مراكز الدعم ،تُجرى لقاءات بإرشاد اختصاصيني
يف املواضيع ذات الصلة ،مثل التغذية امل ُال َءمة للمتعافني ،مواجهة األعراض الجانبية ،العالقات
الحميمية والجنسانية ،وغري ذلك .مثة مجموعات مميزة ،مثل "متعافيات لحيا ٍة مف َعمة بالص ّحة"
للنساء اللوايت يتامثل َن للشفاء من رسطان الثدي ،وكذلك كراسة إرشادية خصوصية للمتعافني
لكل َمن يطلبها م ّجانًا .للحصول عىل املزيد من
من الرسطان "وجهتنا نحو املستقبل" ،تُعطى ّ
املعلومات ،ميكن التوجه عىل هاتف.03-5721618 :
"تيليميداع"®  -تُدير الجمع ّية مركز "تيليميداع"® هاتفي باللغات العربية ،العربية،

دليل لإلناث اللواتي تم تشخيص ورم في الثدي لديهن

والروسية ،وتنرش موا ّد إيضاحية عديدة ومن ّوعة باللغات الثالث ،يف جميع املواضيع،
مبا فيها رسطان الثدي .كذلك ،تُدير الجمعيّة مركز معلومات متّصلاً بقواعد بيانات
يف أرج��اء العامل ،وموقع إنرتنت يجري تحديثه دور يًّ��ا ،ويشمل مجموعة أبحاث
رسيرية حديثة" .تيليميداع"® مبكاملة م ّجانية ،1-800-36-36-55 :مركز املعلومات:
 info@cancer.org.ilأو .03-5721608
•	 مركز "تلتميخاه" ® ت ُدير الجمع ّية مركز الدعم الهاتفي "تلتميخاه" بالعربية ،العربية
والروسيّة ،الذي مينح إسعافًا أوليًّا فوريًّا ملرىض الرسطان والقريبني منهم ،املوجودين يف
ضائقة نفسيّة ،ويحتاجون إىل دعم أويل وأذن مصغية .يتم توجيه املتوجهني إىل مواصلة
العالج وفق الحاجة يف املستشفيات أو يف إطار املجتمع.ميكن التوجه إىل "تلتميخاه"®
مبارشة عىل هاتف1-800-200-444 :
• منتديات جمع ّية مكافحة الرسطان عىل اإلنرتنت  -يف موقع الجمع ّية هناك مجموعة منتديات
واسعة تشمل ُ 18منتدى يف مواضيع مختلفة ،بينها منتدى عرب اإلنرتنت يُعنى مبوضوع رسطان
الثدي ،يُديره بالرشاكة ثالثة اختصاصيني :طبيبة جراحة ،طبيبة أورام ،وج ّراح تجميل ،وكذلك
منتدى للنساء الحامالت للمو ّرث واملع ّرضات للخطر ،منتدى التغذية ملرىض الرسطان ،منتدى
الجنسانية واإلخصاب ،منتدى حقوق املرىض ،وغريها .يطرح ز ّوار املوقع أسئلة شخصية
االختصايص املالئِم.www.cancer.org.il :
عديدة ،تتعلّق باملرض ،ويجيب عنها
ّ

ِ
جانبك من لحظة التشخيص،
جمعية مكافحة الرسطان إىل
وتتمنى ِ
لك ص ّحة ممتازة.
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َ
يواجهن رسطان الثدي:
للنساء اللوايت
"يد للشفاء" 1-800-36-07-07
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*الت ُّربعات لجمع ّية مكافحة الرسطان ُمع َرتف بها لغرض اإلعفاء الرضيبي،
وفق البند  46من أمر رضيبة الدخل.

تصميمbillet.co.il :

للحصول عىل معلومات إضاف ّية وموا ّد توضيحية حول أمراض
مجا ًنا:
الرسطان ،وطرق الوقاية منها ّ
"تيليميداع"®1-800-36-36-55 :
أو عرب الربيد اإللكرتوين
telemeyda@cancer.org.il
"تيليميداع"® باللغة العربية 1-800-36-36-55 :
"تيليميداع"® باللغة العربية1-800-599-995 :
•
لخدمات معلومات متقدّمة
 03-5721608أو
info@cancer.org.il
•
النفيس األويلّ:
لخدمة الدعم
ّ
"تلتميخاه"1-800-200-444 :
•
زورونا موقعنا عىل اإلنرتنت:
www.cancer.org.il
•
للت ُّربعات*1-800-35-46-46 :

