من أجل األوالد

وضد المرض

معالجة متعددة المجاالت من أجل األوالد مرضى السرطان
نشاطات جمعية مكافحة السرطان  -مجانية

المعطيات
يعيش في إسرائيل في يومنا هذا أكثر من  250,000مريض سرطان وهم يخضعون للعالج أو المتابعة .تب ّين ُ
أن هناك نحو  28,000مريض سرطان جديد في كل سنة ،منهم نحو  400ولد .بفضل تطور األبحاث والتشديد على
تحسين وسائل التشخيص ،الكشف المبكر والعالج ،كانت قد طرأت زيادة ملحوظة على عدد األوالد الذين يتعافون
من المرض .تصل نسبة التعافي إلى نحو  ،75%ويبدو وجود تحسين كبير في جودة حياة
متلقي العالج.
يثير األوالد مرضى السرطان لدى جميعنا مشاعر خاصة .إن التقدم في علوم الطب عامة وفي
مجال أمراض سرطان األوالد خاصة ،قد أدى إلى تغيير ملحوظ في مدة حياة األوالد المصابين
بأمراض السرطان المختلفة ،والذين يحظون بعالج متعدد المجاالت الذي يدمج بين العالج
الجراحي ،العالج الكيميائي والعالج اإلشعاعي .يشكل هذا العالج المهني المقدم للولد ولعائلته تحد ًيا في مجالي الصحة
والتربية .يثير هذا التحدي األفكار ،األسئلة ومحاوالت التدخل المهنية .مع ارتفاع عدد األوالد الذين يتعافون من المرض،
تزيد الحاجة إلى متابعة األوالد طويلة األمد ،ومرافقة داعمة لعملية إعادة انخراطهم في األطر التي تغ ّيبوا عنها نتيجة
مرضهم.
تقوم جمعية مكافحة السرطان بتفعيل منظومة خدمات ودعم شاملة من أجل مرضى السرطان وأبناء عائالتهم،
وتشمل هذه المنظومة ،فيما تشمل ،تحسين أساليب العالج والمكوث في معاهد معالجة السرطان ،تمويل
مالكات ألفراد طاقم متخصصين لعالج األوالد ،مثل :الممرضون والممرضات ،العاملون االجتماعيون ،المعالجون
بالفنون ،أخصائيو الحمية الغذائية وغيرهم؛ مساعدة مباشرة للعائالت؛ نشاطات ترفيه متنوعة وغيرها.
في إطار مشروع 'إكمال المواد الدراسية' ،الذي تم ّوله الجمعية ،يوجد تحت تصرف األوالد مرضى السرطان -
الذين يتغ ّيبون عن المدرسة بسبب مرضهم  -مرشدون ذوو خبرات مالئمة تم تأهيلهم لذلك ،يقومون بمساعدة
األوالد في إكمال المواد التي يتم تعلمها في المدرسة .يشارك في المشروع مئات األوالد من سن الروضة وحتى
التحضير المتحانات البجروت .يهدف المشروع إلى مساعدة الولد المريض كي ال يتأخر في دراسته ،رغما عن
مرضه.
في إطار مشروع 'حاسوب للولد المريض' ،تقدم الجمعية عشرات الحواسيب الشخصية لألوالد مرضى السرطان في مختلف
أنحاء البالد ،ابتداء من سن  9سنوات طيلة السنة الدراسية .يتم منح الحواسيب لطالب المدارس االبتدائية والثانوية ،الذين
ال تستطيع عائالتهم شراء حاسوب لهم.
في إطار مشروع 'أعطوا العالم لألطفال' مشروع لذكرى المرحومة ميري شتريت ،تنظم الجمعية
وتمول كل سنة اجازة مدتها أسبوع واحد في قرية األوالد في أورلندو في الواليات المتحدة ،لألوالد
مرضى السرطان الذين أصبح المرض لديهم متقد ًما ،وذلك برفقة أبناء عائالتهم .االستجمام في قرية
االستجمام الخاصة باألوالد المرضى في أورلندوُ ،متاح بفضل مساعدة يقدمها صندوق على اسم ميري
شتريت رحمها الله ،في جمعية مكافحة السرطان .تكون ردود فعل العائالت التي تشمل األخوة
واألخوات ،بعد العودة إلى البالد ،مثيرة جدًا للمشاعر وهي تقوي الرغبة في مواصلة بذل الجهد بهدف رسم االبتسامة
على شفاه األوالد وتمكينهم من تحقيق إحدى أمنياتهم.
'المظهر الحسن والشعور األحسن' هو مشروع يقوم في إطاره مهنيون من مجاالت التجميل ،تصفيف الشعر وتجميل
العينين ،بتمرير ورشات عمل للتجميل وتصفيف الشعر لألمهات واألوالد/البنات مرضى السرطان في مختلف أنحاء
البالد ومن دون مقابل .يجري المشروع في أقسام األطفال في المستشفيات وفي فروع جمعية مكافحة السرطان.
أيام ترفيهية وعروض لألوالد مرضى السرطان  -تذاكر لعروض خاصة باألوالد ،عروض موسيقية ،متنزه ألعاب ،مناسبات
خاصة مثل عروض "حانوكا" وتشكيلة من العروض الجذابة لألوالد ،تمنحهم ساعات من المتعة والراحة من مواجهة
المرض.
خدمة استشارة إلعادة التأهيل العصبي-النفسي-السرطاني مجموعة دعم لألهل واألوالد الذين يعانون من أورام في
الرأس ومنتدى في موقع الجمعية  -الخدمة معدّة لألوالد في مرحلة التعافي وأبناء عائالتهم وتشمل استشارة أولية وتوجيه،
إرشاد حول العودة إلى المدرسة وإلى نمط الحياة االعتيادي في العائلة والمجتمع المحلي .كذلك ،يتم تقديم مرافقة مهنية
وإرشاد للمهنيين المختلفين الذين يعملون مع األوالد وأبناء عائالتهم في أقسام طب األورام في المستشفيات والمجمتع
المحلي .إضافة إلى ذلك ،تقيم الجمعية مجموعات دعم نفسية-تربوية ألهالي األوالد الذين يعانون من أورام في الرأس.

'دوائر شفافة من القوة'  -يقوم مسرح "هكركراه" مع إيرز مشوالم (مخرج وكاتب مسرحي) بمساعدة األوالد المرضى
وكافة أبناء العائلة واألصدقاء عن طريق الوسائط المسرحية التي تتيح للولد ولبيئته القريبة إعادة تأهيله ،مواجهته ،تغلبه
وعودته إلى الحياة االعتيادية .تجري النشطات في هداسا عين كارم  -قسم أمراض السرطان ،األوالد.
مشروع 'إيمباكت للمجتمع المحلي  -طالب جامعيون حاصلون على منح' من قبل الجمعية من أجل الجندي ،بالتعاون
مع جمعية مكافحة السرطان .ينشط خالل السنة طالب جامعيون حائزون على منح في عدة مسارات :مساعدة مرضى
السرطان الوحيدين ،مرافقة األوالد مرضى السرطان ودعمهم ،مرافقة أوالد لوالد أو أخ مريض بالسرطان ودعمهم،
مساعدة في أقسام ومعاهد السرطان في المستشفيات.
مشروع 'إنجاز ولعب  -طالب جامعيون حاصلون على منح'  -برنامج يشارك فيه مئات الطالب الجامعيين في
مختلف أنحاء البالد ،ويقدمون ساعات عمل في المجتمع المحلي مقابل منحة دراسية .في إطار البرنامج ،يرافق الطالب
الجامعيون مرضى السرطان في المجتمع المحلي ،األوالد لعائالت ولد مريض ،أو أنه يتم إدراجهم في أقسام السرطان في
المستشفيات بهدف مساعدة طاقم القسم وإقامة عالقة مباشرة مع المرضى.
استجمام عائلي لألوالد مرضى السرطان وأبناء عائالتهم  -تجري الجمعية في كل سنة استجما ًما للعائالت لولد مريض
بالسرطان ،في فندق في أحضان الطبيعة .تشارك في االستجمام نحو  120عائلة من كافة القطاعات :يهودية
وعربية ،متدينة وعلمانية ،قادمون جدد ومواليد البالد .تستمتع العائالت من قضاء أوقات الفراغ في متنزه
الماء ،في متنزه السيارات في شفاييم وبرنامج فني ثري ،بمشاركة أفضل فناني إسرائيل .يشكل هذا االستجمام
فرصة خاصة للعائالت ألخذ قسط من الراحة من مواجهة المرض ،من التوتر والمخاوف التي ترافق العالجات
الصعبة ويتيح للمريض وألبناء عائلته المعافين قضاء األوقات م ًعا ،تبادل التجارب وجمع قوة استعدادًا لمواصلة
المواجهة.
بروتوكوالت قطرية لتحسين نتائج العالج  -تم ّول الجمعية وتساعد على تفعيل بروتوكوالت قطرية لعالج األوالد الذين
يعانون من السرطان .على سبيل المثال ،تبادر وتساعد الجميعة في تشغيل بروتوكول قطري لعالج مرض اللوكيميا عند
األوالد.
مالكات ألفراد الطواقم في األقسام التي تعالج األوالد مرضى السرطان تقوم الجمعية بتمويل مالكات للطواقم المهنية
التي تعالج األوالد مرضى السرطان :عشرات المالكات في أقسام األطفال في المستشفيات في مختلف أنحاء البالد
للممرضين والممرضات ،العاملين االجتماعيين ،األخصائيين النفسيين وغيرها ،تساعد األوالد وأبناء عائالتهم في مواجهة
مرضهم في كافة مراحل العالج.
تأهيل وإرشاد مهني -تقوم الجمعية بتأهيل وحتلنة أفراد الطواقم متعددة المهن بشكل دوري بواسطة دورات ،ورشات
عمل ودورات استكمال في البالد والخارج.
بناء وترميم أقسام لألوالد المرضى -تساعد الجمعية في تمويل ،بناء وترميم أقسام السرطان وأقسام األطفال في مختلف
أنحاء البالد ،بهدف تحسين شروط العالج لألوالد وتمكين الطاقم المهني من تقديم العالج األفضل.
شراء معدات طبية حديثة تم ّول الجمعية شراء أجهزة طبية حديثة لعالج األوالد الذين يعانون من السرطان في المراكز
الطبية في مختلف أنحاء البالد.
مراكز الدعم 'أقوياء م ًعا'  -يتم في هذه المراكز التي يتم تفعيلها في أماكن مختلفة من البالد تفعيل مجموعات دعم
بإرشاد من قبل مهنيين من مجال علم النفس-السرطان وهي معدة ألولياء أمور األوالد المرضى ،وكذلك إلخوة/أخوات
الولد المريض.
مساعدة مالية  -تمنح جمعية مكافحة السرطان مساعدة مالية (مؤقتة) لعائالت األوالد مرضى السرطان .يتم كل شهر منح
نحو  450حوالة بنكية للعائالت .يتم توجيه الطلبات بواسطة العاملين االجتماعيين في المستشفيات المختلفة
وهي معدة لعائالت المرضى الذين يستحقون مساعدة سلطات الرفاه .توفر هذه المنحة التي تقدمها جمعية
مكافحة السرطان للعائالت "هواء للتنفس" حتى ترتيب اإلجراءات البيروقراطية.
'تليميداع'

لطرح األسئلة والحصول على معلومات يمكن التوجه إلى ’تليميداع’ ،وهي خدمة المعلومات الهاتفية المأهولة على مدار  24ساعة في اليوم ،للرد على األسئلة وللحصول على مواد إرشادية حول موضوع مرض
السرطان ،التشخيص المسبق وطرق منع أمرا ض السرطان ،استحقاق المرضى وغيرها ،من دون مقابل

مراكز المعلومات

قسم إعادة التأهيل والرفاه03-5721678 :
’تليميداع’ باللغة العربية’ 1-800-36-36-55 :تليميداع’ | باللغة العبرية ’ | 1-800-599-995تليميداع’ باللغة الروسية1-800-34-33-44 :
خدمات معلومات متقدمة | 03-5721608 :خدمة الدعم النفسي األولي1-800-200-444 :
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