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ما هو سرطان األمعاء الغليظة؟
هو رسطان يبدأ يف األمعاء الغليظة أو يف املعي املستقيم (.)Rectum

كيف يتك ّون رسطان األمعاء الغليظة؟

يتطور الرسطان يف العديد من األحيان عندما تبدأ خاليا يف منطقة
مع ّينة يف األمعاء باالنقسام بشكل رسيع وغري مراقب .يف البداية ،تطرأ
تغيريات ما قبل رسطانية (خلل التنسج) ومن ثم تتح ّول إىل رسطانية.
من شأن التغيريات ما قبل الرسطانية أن تبدو كتال صغرية ومستديرة
(سالئل) أو مسطحة.

معطيات إحصائية حول رسطان األمعاء الغليظة

• رسطان األمعاء الغليظة واملعي املستقيم هو الرسطان الثاين من
حيث انتشاره (بعد رسطان الثدي لدى النساء ورسطان الربوستات
لدى الرجال) .يتم تشخيص ما يقارب  3200شخص برسطان األمعاء
الغليظة واملعي املستقيم يف إٍرسائيل سنويا.
• تصل نسبة الخطر لدى األشخاص الذين ينتمون إىل مجموعة
األشخاص املع ّرضني إىل خطر عادي لإلصابة برسطان األمعاء الغليظة
إىل نحو .4.5%
• إن رسطان األمعاء الغليظة هو مسبب الوفاة الثاين من حيث
انتشاره ،من بني كافة حاالت الوفاة بسبب أمراض الرسطان ،لدى
اليهود والعرب عىل حد سواء وكذلك لدى كال الجنسني (الرجال
والنساء) .ولكن ليس بالرضورة أن يبقى الحال هكذا ،وذلك ألن
االكتشاف املبكّر يتيح العثور عىل السالئل يف املرحلة ما قبل الخبيثة،
أو اكتشاف ورم رسطاين يف مرحلة مبكّرة ومن ثم ينجح يف منع
تط ّور الرسطان و/أو زيادة احتامل التعايف.
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عوامل الخطر
مثة عوامل تزيد من خطر اإلصابة بالرسطان ،ولكن يجدر التنويه إىل أنه
حتى من دون عوامل خطر معروفة ميكن أن يعاين األشخاص من رسطان
األمعاء الغليظة .العوامل التي تؤدي إىل ارتفاع الخطر:

• السمنة والسكري من نوع .2
• التدخني – األشخاص املدخنون حاليا أو سابقا هم أكرث عرضة لخطر
اإلصابة بعدد من األورام الخبيثة ،مبا يف ذلك رسطان األمعاء الغليظة.
• السن  -يرتفع خطر اإلصابة بالرسطان مع التق ُّدم يف السن .ولكن من
املقبول بدء إجراء مسح الكتشاف رسطان األمعاء الغليظة يف سن .50
• السالئل – ظهور سليلة من نوع الورم الغدي ،خاصة إذا كانت كبرية
أو احت��وت عىل عوامل عدوانية ( .)High grade dysplasiaكذلك،
يزداد الخطر كلام كان الس��ن الذي تم اكتشاف السليلة فيه أصغر أو
يف حال تم اكتشاف بضع سالئل.
• األورام الخبيثة املب كّرة – نس��بة الخطر أعىل لدى شخص كان قد
أصي��ب برسطان األمعاء الغليظة أو الرحم أو املعدة أو البنكرياس أو
حوض الكلية يف السابق.
• مرض األمعاء االلتهايب – املصابون مبرض األمعاء االلتهايب (داء كرون
أو التهاب القولون) معرض��ون لخطر أعىل .الخطر األكرب هو يف حال
كان هناك مرض يف مس��الك املرارة ( ،)PSCويرتفع كلام كانت حدة
االلته��اب أكرب ،فرتة املرض أطول ،وعند العثور عىل نتائج يف األمعاء
تشري إىل رضر.
• رسطان يف األمعاء أو سالئل تم تشخيصها لدى األقارب  -وجود
ماض عائيل لورم خبيث يف األمعاء أو س�لائل يف العائلة ،يرفع بشكل
جوهري خطر اإلصابة بالرسطان.
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• ماض عائيل – عند إصابة قريب واحد من الدرجة األوىل (أهل ،أخوة،
أوالد) برسطان األمعاء الغليظة ،وعند التشخيص بعد سن .50
• ماض عائيل مرتفع – عند إصابة عدد من األشخاص يف العائلة برسطان
األمعاء أو الرحم أو املعدة .قد يكون سن بعضهم أقل من  50عاما
(ولكن ليس بالرضورة) ،ويبدو أن املرض ينتقل من جيل إىل جيل.
• مرض جيني ورايث  -أشخاص تم تشخيص أحد أف راد عائلتهم أو
تشخيصهم أنهم يعانون من إحدى املتالزمات الجينية املعروف
عنها أنها ترفع خطر تطوير رسطان:
• مرض داء السالئل العائيل
( - )Familial adenomatous polyposisيتسبب نتيجة جني
ينتق��ل بالوراثة .يف حاالت كهذه يكون من املعروف وجود س�لائل
معروف��ة (عرشات/مئات) يف األمعاء الغليظة .إن هؤالء األش��خاص
معرضون لنسبة أعىل من خطر اإلصابة برسطان األمعاء الغليظة (يف
جيل صغري أيضا) وكذلك برسطان املع��دة ،األمعاء الدقيقة ،الغدة
الدرقية ،أورام نسيج ضام من نوع رباطي ( )Desmoidوغريها .يجب
ع�لى متلقي العالج هؤالء وأفراد عائالتهم أن يخضعوا إىل متابعة
مكثّفة يف عيادات لالكتشاف املبكّر من سن صغري ويف عيادات جينية
للعثور عىل الجني.
• متالزمة رسطان القولون الورايث غري السلييل
()Hereditary Non Polyposis Colon cancer - HNPCC
 تتسب نتيجة جني ينتقل بالوراثة .األشخاص ذوو متالزمة رسطانالقولون الورايث غري السلييل معرضون لخطر مرتفع جدا لتطوير
ورم خبيث يف األمعاء والرحم ،وأمراض رسطانية أخرى مبا يف ذلك يف
الرأس ،املعدة ،البنكرياس ،األمعاء الدقيقة ،يف جهاز املسالك البولية،
ويف الجلد .من املألوف أن يظهر الرسطان يف سن مبكّر (ولكن ليس
بالرضورة) ،وأن تظهر سالئل يف األمعاء ولكنها ليست كثرية أيضا .مبا
أن األورام تظهر يف هذه الحاالت بسن مبكّر وتتطور برسعة ،يجب
عىل متلقي العالج هؤالء أن يخضعوا إىل متابعة مكثّفة يف عيادات
لالكتشاف املبكّر وإجراء فحص جيني.
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• مثة متالزمات جينية أخرى ذات خطر مرتفع لإلصابة برسطان األمعاء
مث��لPEUTZ JEGHERS، JUVENILE POLYPOSIS، MUTYH :
وغريها.

ميكن العثور عىل معلومات إضافية حول هذه املتالزمات يف كراسة
"الوراثة والرسطان" التابعة لجمعية مكافحة الرسطان.
للحصول عىل الكراسة مجانا ،ميكن التوجه إىل "تيليميداع"®
التابع لجمعية مكافحة الرسطان:
1-800-36-36-55
كيف يمكن منع سرطان األمعاء الغليظة؟
• منط الحياة والعادات  -وفقا لألبحاث اليوم ،نُرشت نصائح التباع
أسلوب حياة صحي معد للجمهور عامة .تقلل هذه النصائح من
خطر اإلصابة برسطان األمعاء الغليظة واملعي املستقيم ،وأمراض
مزمنة أخرى مثل أمراض القلب والسكري.
• الحفاظ عىل تغذية متوازنة – يجب االمتناع عن الوزن الزائد،
اإلكثار من تناول الخضار والفواكه الطازجة ،الحبوب الكاملة،
البقوليات ،األسامك البحرية وزيت الزيتون ،التقليل من تناول
اللحم األحمر والطعام املص ّنع ،املقيل ،اململّح ،واملعلّب .يجب
التقليل من تناول اللحم املشوي وتفضيل رشب املاء بدال من
املرشوبات املحالة.
• الحد من كمية الكحول.
• االمتناع عن التدخني.
• إدارة أسلوب حياة ف ّعال -من املهم الحفاظ عىل نشاط
جسامين منتظم واالمتناع عن أسلوب حياة يكرث فيه الجلوس
(الجلوس املتواصل يف العمل ،أمام التلفاز وما إىل ذلك).
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للحصول عىل نرشة "قواعد لحياة صحية ونصائح للتشخيص
املبكّر للرسطان" ميكن التوجه إىل "تيليميداع"® التابع
لجمعية مكافحة الرسطان
عىل هاتف 1-800-36-36-55 :أو عىل موقع
الجمع ّية.www.cancer.org.il :
• إزالة بؤر ما قبل الرسطانية – ميكن التقليل بشكل ملحوظ من
خطر تطوير رسطان األمعاء الغليظة ،وذلك بواسطة إزالة سالئل،
وهي آفات ما قبل الرسطانية.
• لقد أثبتت األبحاث أن املشاركة يف برنامج منتظم لفحص ااكتشاف
دم خفي يف البرُ از مرة يف السنة من سن  50فام فوق ،تقلل بشكل
جوهري من خطر الوفاة نتيجة رسطان األمعاء الغليظة (حني يكون
االكتشاف يف املرحلة األولية من دون نقيالت).
• ميكن مالحظة وجود متالزمة عائلية لدى أشخاص ذوي نسبة
خطر مرتفعة .من املهم القيام بفحوص لوجود الجني يف العائلة
والحفاظ عىل متابعة مكثّفة بهدف منع الرسطان ،أو اكتشافه يف
مرحلة أولية .ميكن أيضا منع نقل الجني إىل الجيل اآليت مبساعدة
طبيب إخصاب.
فحوص مسح الكتشاف سرطان األمعاء الغليظة

تشمل فحوص املسح ) )Screeningدعوة لكافة جمهور الهدف،
وهي معدّة ألشخاص ليست لديهم أية شكاوى أو خلفية عائلية
لرسطان األمعاء.
تنقسم فحوص املسح إىل ثالثة أنواع:
• فحص دم خفي يف ال رباز – مبا أن األورام والسالئل متيل إىل النزيف،
يتم يف هذه الفحوص اكتشاف بقايا دم يف الرباز .تعليامت التنفيذ
مرفقة لكل من أساليب الفحص .تتعلق حساسية فحوص الدم
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الخفي بتنفيذ دقيق ونوع الفحص ،وترتاوح بني  80-60%للفحص.
يف حال تم إيجاد دم يف الرباز ،هناك أهمية قصوى للقيام بفحص
تنظري القولون بأقرب ما ميكن ،حيث أنه توجد نسبة مرتفعة جدا
لوجود سليلة متقدمة أو ورم رسطاين .قد تكون النتيجة سلبية أحيانا
عىل الرغم من وجود رسطان .لذلك ،حتى يف حال تم الحصول عىل
نتيجة سلبية ،من املهم أن يكون الشخص يقظا للمؤرشات املبكّرة
والتوجه إىل الطبيب يف حال ظهورها .لقد ُوجد يف األبحاث التي
تم نرشها مؤخرا أنه عند إجراء فحص للعثور عىل دم خفي يف
البرُ از بشكل منهجي مرة يف السنة ،من سن  ،74 - 50ميكن التقليل
بشكل جوهري من احتامل الوفاة نتيجة الرسطان.
• فحص تنظري القولون -تتضمن السلة الصحية ،يف إرسائيل،
لألشخاص ذوي خلفية عائلية لرسطان األمعاء أو نتيجة شكاوى
(كتغيري يف عادات الرباز ،نزيف رشجي ،آالم يف البطن) أو َمن تم
اكتشاف دم خفي يف الرباز لديه ،إجراء فحص تنظري القولون .منظار
القولون هو جهاز طويل ومرن يتيح فحص األمعاء الغليظة كلها .ال
يتطلب الفحص مكوثا يف املستشفى ،ولكن يتطلب تجهيزا مسبقا
من خالل رشب مادة ُمس ّهلة و/أو حقنة تنظيف األمعاء الغليظة.
يُجرى الفحص تحت تخدير خفيف ويستمر ما يقارب  20دقيقة.
يتميز بإمكانية استئصال سالئل حميدة خالل الفحص ،ملنعها من أن
تصبح رسطانية .إن تنظري القولون يف بعض دول أوروبا مشمول يف
فحص مسح الكتشاف سالئل أو رسطان يف املرحلة األولية .ال يوجد
يف الواليات املتحدة برنامج مسح مقصود ،ويتعلق إجراء الفحص
وكذلك الدفع املرفق به بنوع التأمني الذي ميلكه الشخص ،يف حال
كان ميلك واحدا.
• فحص  CTتصوير القولون  -االف رتايض (تنظري األمعاء الغليظة
االفرتايض)  -هناك شبه بني التحضري لهذا الفحص وبني فحص
تنظري القولون .بعد إدخال أنبوب صغري إىل فتحة الرشج يتم نفخ
األمعاء بالهواء ويتم إجراء فحص .CTعىل الرغم من أن دقة فحص
9

اكتشاف السالئل أو األورام مرتفعة ،إال أنه إذا تم اكتشاف ورم أيا
كان ،ال ميكن إزالته خالل الفحص وهناك حاجة إىل تحضري إضايف
قُبيل إجراء فحص تنظري القولون ،يتيح الفحص أيضا استئصال أورام
تم اكتشافها .يتم استخدام هذه الطريقة يف الواليات املتحدة ويف
بعض دول أوروبا وفق نوع التأمني والدفع.
ِّ
لمؤشرات وأعراض سرطان
أهمية االنتباه
األمعاء الغليظة.
من املهم جدا االنتباه إىل األعراض والتغيريات يف الجسم التي من
شأنها أن تشري إىل وجود رسطان األمعاء الغليظة.
قد ال يؤدي رسطان األمعاء الغليظة إىل أية شكاوى يف البداية ،رغم
ذلك ،قد يؤدي إىل أحد األعراض التالية:
• تغيري يف عادات الت ّربزات ،كاإلسهال ،التربزات الطرية واملخاطية،
اإلمساك ،وتغيري يف قُطر الرباز ،يستمر ألكرث من بضعة أيّام.
• الشعور بعدم القدرة عىل التربز.
• نزيف رشجي أو دم مختلط يف الرباز ،قد يكون لون الدم أحمر أو
بنيا وحتى مائل إىل األسود.
• آالم يف البطن.
• ضعف/فقر دم عىل خلف ّية نقص يف الحديد.
• فقدان الوزن.
يتطلب ظهور إحدى اإلشارات التوجه إىل طبيب العائلة .يف مثل هذه
الحاالت س ُيفكّر الطبيب بإحالتك إىل فحص تنظري القولون .إن فحوص
الدم الخفي يف البرُ از ليست مع ّدة ألشخاص يشتكون من هذه األعراض
بل لألشخاص الذين ال يعانون من أعراض ،كجزء من فحص املسح.
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ّ
المبكر
توجيهات لالكتشاف
• لدى األشخاص ذوي نسبة خطر عادية (من دون شكاوى أو خلفية عائلية)
من سن  50فام فوق ،يتوجب إجراء فحص دم خفي يف الرباز مرة يف
السنة وفق النوع املنتهج يف صندوق املرىض الذي يتبع له املؤمن.
• أشخاص ذوو خلفية عائلية لرسطان األمعاء الغليظة (قريب من
الدرجة األوىل أو قريبَني من درجة ثانية) – إجراء تنظري القولون من
سن  40أو  10سنوات قبل سن تشخيص املرض لدى القريب .إذا كان
الفحص سليام ،سيتم إجراء فحوص متابعة مرة كل  5أعوام.
• أشخاص ذوو خلفية عائلية مرتفعة ،أو تعدد حاالت األورام يف األمعاء
الغليظة أو الرحم يف العائلة ،يف سن صغري ،أو حني يكون من املعروف
عن متالزمة رسطان القولون غري الرسيري أو داء السالئل العائيل أو
عند وجود شك لحدوث حاالت كهذه  -يجب التوجه يف كل سن إىل
إحدى العيادات لالكتشاف املبكّر يف أقرب وقت إلجراء فحص.
• بالنسبة لألشخاص ذوي نسب خطر أخرى ،كمرض األمعاء االلتهايب،
سالئل يف األمعاء يف املايض أو سالئل لدى أقارب  -يجب استشارة
طبيب حول السن الذي يجب إجراء تنظري القولون فيه وكذلك وترية
الفحوص.

لقامئة العيادات لالكتشاف املبكّر ،ميكن التوجه مجانا إىل
"تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان
عىل هاتف 1-800-36-36-55 :أو عىل موقع االنرتنت:

www.cancer.org.il
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مجموعة الدعم والمساعدة في جمعية
مكافحة السرطان  -للمرضى ،المتعافين،
وأبناء عائالتهم.
• مركز املعلومات الهاتفي "تيليميداع"®1-800-36-36-55 :
• مركز املعلومات 03-5721608 :أو info@cancer.org.il
• منتديات عىل اإلنرتنت للمرىض ،املتعافني ،وأف راد عائالتهم،
بإدارة خرية االختصاص ّي ني ،يف موقع جمعية مكافحة
الرسطانwww.cancer.org.il :

أيام دراسية ملرىض الرسطان وعائالتهم

يُنظم قسم إعادة التأهيل والرفاه التابع للجمعية أيا ًما دراسية كثرية،
تتمحور حول تشكيلة من املواضيع ذات الصلة بأمراض الرسطان
وتأثرياتها ،مثال :طرق العالج ،األعراض الجانبية ،وجوانب مختلفة
ملواجهة املريض وأفراد عائلته للمرض .ميكن االطالع عىل معلومات
حول األيام الدراسية يف اإلنرتنت والصحافة املكتوبة ،كام يتم إجراء
تسجيل صويت للمحارضات وتحميلها عىل موقع اإلنرتنت التابع للجمعية.
ميكن التوجه إىل قسم إعادة التأهيل والرفاه التابع لجمعية
مكافحة الرسطان ،عىل هاتف.03-5721678 :

مجموعات الدعم

يُعقد لقاء مجموعات دعم مرىض الرسطان ،يف جمعية مكافحة الرسطان
وأفراد عائلتهم ،وفقًا للحاجة والطلب .يقوم أشخاص مهنيون (عاملون
اجتامعيون ،أخصائيون نفسيون ،وممرضات) مؤهلون بتوجيه املجموعات.
للحصول عىل معلومات ولالنضامم ميكن التوجه إىل قسم التأهيل،
هاتف .03-5721678 :تعمل املجموعات يف فروع الجمعية يف
مختلف أنحاء البالد وم راكز الدعم التابعة للجمعية.

مراكز النشاط والدعم "أقوياء م ًعا" التابعة لجمعية مكافحة الرسطان

تشكّل مراكز الدعم "أقوياء معا" بيتًا يف املجمتع املحيل للمرىض،
املتعافني ،وأفراد عائالتهم .تعمل املراكز اليوم يف غفعتايم ،القدس،
حيفا ،العفولة ،برئ السبع ويف فروع الجمعية يف أرجاء البالد .تُق ّدم
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املراكز تشكيلة من نشاطات الدعم ،املعلومات ،اإلثراء ونشاطات
أوقات الفراغ ،التي تساعد عىل املواجهة الشخصية والنفسية للمرض.
املراكز مع ّدة أيضً ا للمرىض الذين أنهوا العالج النشط ،ولكنهم ما زالوا
يحتاجون إىل الدعم والتأهيل.
تُقدّم جميع اللقاءات للمرىض وأبناء عائالتهم مجانًا .ميكن التوجه
إىل قسم إعادة التأهيل والرفاه.03-5721670 :

املعلومات املحدثة حول نشاطات مراكز الدعم متوفرة عىل
موقع اإلنرتنت التابع للجمعية:

www.cancer.org.il

"ياد لهحلامه" (يد للشفاء)

منظمة "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 ،ويساعدنه ّن عىل
الخيارات املحيرّ ة املختلفة ،تقديم املعلومات ،والدعم العاطفي
والعميل ،من خربته ّن الشخص ّية.
ندعو النساء املعن ّي ات بالدعم واملساعدة ،وكذلك النساء
املعن ّي ات بالتطوع واالنضامم إىل حلقة الدعم "يد للشفاء" إىل
التو ّج ه إىل الهاتف رقم 1-800-36-07-07 :أو النقر عىل الز ّر
الوردي يف موقع جمع ّي ة مكافحة الرسطان عىل اإلنرتنت:
ّ
 www.cancer.org.ilأو التوجه إىل رفيطال (طويل) موهليرب
عىل الربيد اإللكرتوينrevitalm@cancer.org.il :

"املظهر الحسن والشعور األحسن"

متثل جمعية مكافحة الرسطان يف إرسائيل مرشوع "املظهر الحسن
والشعور األحسن" وتنفذه .تهت ّم يف إطار املرشوع أخصائيات من
مجال التجميل ،املكياج ،وتصفيف الشعر ،باملصابني مبرض الرسطان
يف معاهد طب األورام ،يف فروع جمعية مكافحة الرسطان ،يف املجمتع
املحيل ويف ال ُن ُزل املنزيل.
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توجد يف بيت ماطي ،مقر جمعية مكافحة الرسطان يف غفعتايم،
غرفة عناية وإعارة شعر ُم ستعار مجانا .تدير املرشوع تطوع ًي ا
الدكتورة فرنسني روبنسون ،متطوعة يف "يد لهحلامه" .للحصول
عىل املزيد من املعلومات ،ميكن التوجه إىل مركّزة املرشوع ،سيلفيا
ألشفييل عىل هاتف،03-5721618 :
الربيد االلكرتوين.silvia_a@cancer.org.il :

"خطوات نحو جودة حياة"

®

مرشوع تم إعداده بهدف كشف مرىض الرسطان عىل مزايا النشاط
الجسامين الصحية ،تشجيعهم عىل دمج نشاط مخطط ومربمج ضمن
روتني حياتهم ،وتقديم استشارة ومرافقة مهنية للمرىض الذين يختارون
تبني املرشوع واالنخراط فيه .يتم إجراء املرشوع يف مراكز طبية يف
أرجاء البالد ،بإرشاد مجموعايت من قبل مهنيني من مجاالت الرتبية
البدنية والعالج الوظيفي.
للحصول عىل املزيد من املعلومات واالنضامم ،ميكن التوجه إىل
مركّزة املرشوع ،سيلفيا ألشفييل ،عىل هاتف،03-5721618 :
الربيد االلكرتوين.silvia_a@cancer.org.il :

"التعايف إىل حياة صحية"

®

ورشة عمل خاصة تهدف إىل مرافقة املتعافني من الرسطان أثناء املواجهة
ما بعد املرض ،تحسني جودة حياتهم ،تقديم إرشادات حول حياة
صحية ،وتشجيعهم عىل العودة إىل منط الحياة الشخيص واملجتمعي
الفعال .تُجرى ورشة العمل يف مراكز الدعم التابعة لجمعية مكافحة
الرسطان ،يف فروع الجمعية ويف املراكز الطبية .ت ُجرى اللقاءات بتوجيه
مهنيني من مجال علم األورام النفيس ،عاملني اجتامعيني ،ممرضات،
خرباء يف العالج الوظيفي ،أخصائيي تغذية ،وغريهم.
للحصول عىل معلومات ولالنضامم ميكن التوجه إىل ميخال كهالين
عىل هاتف،03-5721678 :
الربيد اإللكرتوينmichalk@cancer.org.il :
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استشارة رضيبية ُقطر ّية

تتوفر خدمة االستشارة الرضيبية يف فروع جمعية مكافحة الرسطان،
بالتعاون مع نقابة مستشريي الرضيبة يف إرسائيل .ت ُق ّدم االستشارة
حول املسائل الرضيبية الناتجة عن املرض فقط للمرىض الذين ُحددت
نسبة عجز لديهم يف اللجنة الطبية التابعة ملؤسسة التأمني الوطني.
يتم تقديم االستشارة مجانا وبتطوع ،يف لقاء شخيص ،أو عرب
الهاتف.
فرع حيفا ،بيت روزنفلد ،شارع روزنفلد  ،25بات جاليم .هاتف:
.04-8511715/7
فرع نتانيا ،شارع رميز  ،13هاتف.09-8344268 :
فرع تل أبيب ،شارع رفيفيم  ،7غفعتايم .هاتف 03-5721642 :أو
قسم إعادة التأهيل والرفاه ،هاتف.03-5721678 :

النزل عىل اسم السري تشارلز كلور

أقامت جمعية مكافحة الرسطان ال ُن ُزل عىل اسم تشارلز كلور يف
غفعتايم يف العام  ،1976بهدف تقديم العالج الداعم ملرىض الرسطان
الذين يسكنون يف مناطق نائية ويتلقون عالجا يف مركز البالد .يتم نقل
املرىض الذين يتلقون العالج يف املراكز الطبية ايخيلوف ،شيبا ،رابني،
وأسوتا مبرافقة متطوعني ملعاهد طب األورام التي يتلقون عالجا فيها
ويعودون إىل ال ُنزل الذي يحصلون فيه عىل إرشاد ملامرسة نشاطات
إعادة التأهيل ،الدعم وما إىل ذلك .يستقبل املركز مرىض من كافة
صناديق املرىض وتديره جمعية مكافحة الرسطان .تتم اإلحالة من
قبل الطاقم الطبي– التمرييض يف معاهد عالج األورام.
للحصول عىل املزيد من املعلومات ،ميكن التوجه إىل طاقم ال ّنزل
عىل هاتف ،03-5721623/4/7 :فاكس ،03-7313812 :أو الربيد
اإللكرتوينmaon-clore@cancer.org.il :

تُقدّ م كافة نشاطات الجمعية قطريًّا ،مجموعات الدعم،
ومراكز الدعم  -مجانا!
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للحصول عىل مزيد من املعلومات
واملوا ّد اإليضاح ّية حول أمراض الرسطان
وطرق الوقاية منها م ّجانًا
تو ّجهوا إىل جمعية مكافحة الرسطان:

"تيليميداع"® باللغة العربية.1-800-36-36-55 :

telemeyda@cancer.org.il

"تيليميداع"® باللغة العربية1-800-599-995 :
"تيليميداع"® باللغة الروسية1-800-34-33-44 :

لخدمات معلومات متقدّ مة:

مركز املعلومات 03-5721608 :
أو info@cancer.org.il

النفيس األو ّيل:
لخدمة الدعم
ّ

"تيليتميخاه"®1-800-200-444 :

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

جمعية مكافحة الرسطان

للت ُّربعات*1-800-35-46-46 :
تصميمbillet.co.il :

قسم اإلعالم واإلرشاد ،جمعية مكافحة الرسطان
هاتف 03-5719577 :فاكس03-7322780 :

info@cancer.org.il
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