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דבר היו"ר
בדומה לשנים עברו ,גם השנה החולפת היוותה עבורנו שנה ברוכה בעשייה עשירה ומגוונת .הקדשנו
מאמצים מיוחדים למען קידום פעילותנו במגזרים השונים באוכלוסייה ,ציינו את חודשי המודעות
לסרטן השד ,סרטן הערמונית ,סרטן המעי הגס ואת שבוע המודעות לסרטן העור ,אשר עוררו כולם
הדים חיוביים רבים.
המשכנו לפעול ולהשקיע משאבים לטובת העלאת המודעות הציבורית למחלות הסרטן ולדרכי מניעתן
בפעילויות הסברה רבות ,ערכנו כנסים וימי עיון רבים לצוותים מקצועיים ,לחולים ,לבני משפחותיהם
ולציבור הרחב ,מסעות הסברה חדשים בתחום נזקי העישון והשמש וקמפיין חדש על חשיבות מאזן
האנרגיה  הימנעות מהשמנה ואימוץ אורח חיים בריא הכולל פעילות גופנית.
פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה והנשיא
היוצא של ארגון הסרטן
הבינלאומי

המשכנו להשקיע רבות בקידום חקר מחלות הסרטן ,ברכישת ציוד רפואי ,בשיפוץ וסיוע בהקמת מכוני
טיפול ומרפאות ,בעדכון ובתמיכה של המערך המקצועי המתמודד עם חולי הסרטן מדי יום ,ובשיפור
איכות החיים ורווחת חולי הסרטן ובני משפחותיהם.
השנה חנכנו חדר צחוק לרווחת ילדים חולי סרטן במרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר ואת מרכז
קרן ראובן במרכז הרפואי לין בחיפה ,מרכז השד החדש ע"ש שרה מרקוביץ ז"ל במרכז הרפואי קפלן
עדיין נמצא בבנייה .החלה הרחבת היחידה האונקולוגית במרכז הרפואי זיו בצפת ,ואנו ממשיכים לפעול
במרץ לקידום פרויקטים חדשים למען רווחתם של חולי הסרטן ,המחלימים ובני משפחותיהם.
בשנה שחלפה ,איבדה האגודה למלחמה בסרטן את נשיאה היקר והמסור ,בני גאון ז"ל ,ממחלת
הסרטן ,ואנו אבלים על לכתו בטרם עת .יהי זכרו ברוך.
בברכה,
פרופ' אליעזר רובינזון
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן
לשעבר הנשיא של ארגון הסרטן הבינלאומי ,הUICC
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ברכותינו ליו"ר האגודה למלחמה בסרטן ,פרופ' אליעזר רובינזון ,לרגל מינויו ליו"ר הועדה
לקשרים בינלאומיים ב ,ASCOהאגודה האמריקאית לאונקולוגיה קלינית
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ,התמנה בחודש יוני ליו"ר הועדה לקשרים
בינלאומיים של  ,ASCOהאגודה האמריקאית לאונקולוגיה קלינית .המינוי ניתן למשך שלוש שנים
והתפקיד מתבצע בהתנדבות .פרופ' רובינזון ,אונקולוג בהכשרתו ,כיהן כמנהל המכון האונקולוגי
במרכז הרפואי רמב"ם ושימש בעבר כיו"ר ארגון הסרטן הבינלאומי ה .UICCהאגודה האמריקאית
לאונקולוגיה קלינית ) ,(The American Society of Clinical Oncologyהינה עמותה רשומה ,המאגדת
כ– 25אלף אונקולוגים ברחבי העולם.
ברכות גם על מינויו של פרופ' רובינזון לחבר בוועדת המינויים של ה.UICC

ברכת עובדי ומתנדבי האגודה למלחמה בסרטן שלוחה לסגן נשיא האגודה ,מר ליאון רקנאטי
על קבלת "אות נשיא התאחדות התעשיינים לתעשיין המתנדב" שהוענק לו על תרומה ונתינה
מתמשכת ומשמעותית ועל האמונה בדור הצעיר מתוך תחושת אחריות לחברה .האות הוענק
לו על ידי שרגא ברוש ,נשיא התאחדות התעשיינים ,יואב שלוש יו"ר עמותת תעשיידע ואביבה
מישאל ,מנכ"ל עמותת תעשיידע.
בנימין )בני( דוד גאון ) 11בפברואר  10  1935במאי  ,(2008נולד בירושלים ,בנם של משה דוד גאון
ושרה )חכים( גאון ,ולו שלושה אחים :יגאל ,כלילה ערמון והזמר יהורם גאון .לאחר שירות סדיר ושנתיים
בקבע ,השתחרר מצה"ל בדרגת רס"ר .בשנות השישים עבד כחשמלאי בלהקת "התרנגולים" התרנגולים
יחד עם אחיו יהורם גאון ,אשר שר בלהקה .לאחר מכן עבר לעבוד כמנהל שירות בחברת "אלקטרה".
בשנת  1962מונה למנהל מחלקת השיווק של מזגני האוויר ולאחר טיפוס בסולם הדרגות ,הגיע למשרת
מנכ"ל "תדיראן מוצרי צריכה" .גאון למד מנהל עסקים בז'נבה .הוא היה חבר נפש של מזכ"ל חברת
העובדים )הסתדרות העובדים( ישראל קיסר ,ובשנת  1988הציע לו זה לנהל את קונצרן כור ,אשר עמד
בפני פשיטת רגל .גאון ,אשר הצליח לשקם את כור ,וזכה אז לתשבחות עולם העסקים הישראלי ,כיהן
בתפקיד המנכ"ל עד שנת  ,1998אז התפטר מתפקידו והקים את "גאון אחזקות".
את תפקיד נשיא האגודה הסכים בני לקבל על עצמו לאחר לבטים וחששות רבים .הוא התוודה ,גם בספריו,
שתמיד הקפיד לדלג ולעקוף את הכתבות העוסקות בסרטן .היתה לו ,כמו לרבים וטובים ,רתיעה עזה
מהנושא ומהמחלה .רק לאחר שהחל את פעילותו באגודה ,כיו"ר מבצע הקש בדלת  ,1993בעת שהיה
מנכ"ל כור ,והתוודע לפעילויות הרבות של האגודה  הבין את חשיבות המאבק בסרטן במטרה להציל
חיי אדם .בני נרתם ,ב"בולדוזריות" אופיינית ,ופעולתו הראשונה הייתה לסייע ברכישת ניידת הממוגרפיה
"מיכל" ,שנועדה לאפשר בדיקה חשובה זו ביישובי הפריפריה ובמגזרי אוכלוסיה שלא היו נגישים לה.
בעקבות הצלחתו הרבה בתפקיד זה והקשר החם ויוצא הדופן שנרקם אותה שנה בין האגודה לבני ז"ל,
הוא מונה בשנת  1993לנשיא האגודה למלחמה בסרטן .מאז ועד הרגע האחרון ,הוא העניק את כל מרצו
וזמנו לטובת קידום מטרותיה של האגודה למלחמה בסרטן וראה בתפקידו שליחות מהדרגה הראשונה
במעלה .שבע שנים לאחר מכן חלה בעצמו בסרטן בכליות .בשנת  1997הוציא לאור את ספרו הראשון
"רק המעז מנצח" במסגרתו הקדיש פרק מיוחד למחלת הסרטן שתקפה אותו פעמיים והוא יכל לה,
והדגיש את חשיבות ההתמודדות עם המחלה בפתיחות .הוא לחם במחלה בעוז רוח .צריך אומץ רב
וחוסן רב ,כדי לחשוף את פרטי המחלה בפומבי .בני עשה זאת ,כי חשוב היה לו להפיץ את המסר,
שהסיכוי להחלים עולה ,ככל שהגילוי מוקדם יותר! חשוב היה לו שהציבור הבריא יהיה מודע לקריטיות
של הבדיקה ושל האבחון המוקדם .חשוב היה לו שהציבור יכיר את ההישגים בהתמודדות עם המחלה,
ושהרפואה בארץ והרופאים הטובים ,שטיפלו בו ,מגבירים הסיכוי והתקווה לגבור על הסרטן.
השנה ,תקפה אותו מחלת הסרטן בפעם השלישית .בפעם הזו ,המחלה הקשה הכריעה אותו והוא
נפטר ב 10במאי  2008בגיל  .73הוא נטמן בבית העלמין של מושב הלוי ,אשר בעמק חפר ,והותיר
אחריו אישה ,שלושה בנים ובת .אחד מבניו הוא היועץ האסטרטגי משה גאון ,אשר מונה ליו"ר חברת
"גאון אחזקות" אותה הקים אביו .מלבד תפקידו כנשיא האגודה למלחמה בסרטן שימש בני גאון גם
כיו"ר הליגה לידידות אמריקהישראל וזכה בתארים נוספים עבור פעילותו הרבה בכלכלה הישראלית,
ביניהם פרס נשיא המדינה מהתאחדות התעשיינים בישראל ,ומגן ירושלים על ידי ראש הממשלה ,ראש
העיר והפורום הבינלאומי למען ירושלים מאוחדת.
האגודה למלחמה בסרטן מרכינה ראש ומשתתפת בצער משפחת גאון על לכתו בטרם עת של
נשיאה ,מר בני גאון ז"ל .איבדנו חבר יקר ודובר אמיץ של האגודה .לכתו ,בטרם עת מאיתנו ,אך
מדגיש את הצורך להמשיך ביתר שאת את המאבק במחלה.

ליאון רקנאטי,
סגן יו"ר האגודה

בני גאון ז"ל,
נשיא האגודה
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פריסת תקציב המאבק
בסרטן לשנת 2008
ארגון ,מינהל וסניפים
)למעלה מ 70סניפים
ברחבי הארץ(
5,057
בינוי וציוד
3,320

תוכניות חדשות בדיון
1,312

2%

שירותים רפואיים סוציאליים
9,160
מחקר ,רישום ומעקב,
ופרוטוקולים קליניים
4,750
17%

9%

9%
הדרכה מקצועית
1,200

6%
2%

31%
24%

הסברה והדרכה לציבור
מניעה וגילוי מוקדם,
13,085

שימושים

6

שיקום ורווחה )כולל הוספיס,
מעון לחולי סרטן ומרכזי
תמיכה לחולים ולמחלימים(
17,087

פירוט הסכום באלפי ₪

פירוט באחוזים

שירותים רפואיים סוציאליים

9,160

17

מחקר ,רישום ומעקב ,ופרוטוקולים קליניים

4,750

9

שיקום ורווחה )כולל הוספיס ,מעון לחולי סרטן
ומרכזי תמיכה לחולים ולמחלימים(

17,087

31

הסברה והדרכה לציבור ,מניעה וגילוי מוקדם

13,085

24

הדרכה מקצועית

1,200

2

בינוי וציוד

3,320

6

ארגון ,מינהל וסניפים
)למעלה מ 70סניפים ברחבי הארץ(

5,057

9

תוכניות חדשות בדיון

1,312

2

54,971

100

סך הכל שימושים

שירותים רפואיים
שירותים משלימים בבתי חולים
וסיוע במימון תקנים של צוות
סיעודי ופסיכוסוציאלי
השאיפה להעניק טיפול כוללני רב  מקצועי לחולי
סרטן בבתי החולים ובקהילה ,הניעה את האגודה
למלחמה בסרטן ,לסייע במימון שירותים משלימים
ותקנים של אנשי צוות ייעודיים במסגרת תכניות
מיוחדות .מדיניות האגודה היא לממן את השירותים
והתקנים למשך זמן מוגבל של מספר שנים  עד
שמוכחת יעילותם .בתום תקופה זו מקבל המוסד,
במסגרתו פועלת התכנית ,את האחריות למימונו.
כיום בזכות יוזמה והשקעה מאסיבית זו ,זוכים חולי
הסרטן לקשת רחבה ומגוונת של שירותים הניתנים
ע"י אנשי צוות מיומנים ונעשה שדרוג של ממש
בטיפול הכוללני במערך האונקולוגי.
מתאמות הטיפול בחולות סרטן השד  האגודה
ממשיכה לממן תקנים מיוחדים לאחיות ועובדות
סוציאליות ,הפועלות כמתאמות טיפול בחולות
סרטן שד ,בכל שלבי האבחון ,הטיפול והמעקב.
מטרת הפרוייקט אותו יזמה האגודה ,ללוות את
האשה בכל שלבי האבחון והטיפול ,להעניק לה
מידע ,תמיכה וסיוע ,ובכך להקל משמעותית את
התמודדות האשה עם מחלתה .שירות זה ניתן
כיום ב 15מרכזים ברחבי הארץ .במרכזים אחרים,
שירות זה כבר נקלט והאגודה ממשיכה בעדכון
הצוותים .בזכות האגודה נוצרה רשת של אנשי
מקצוע הנמצאים בקשר מקצועי מתמיד ברמה
הארצית לרווחת חולות סרטן השד.
בנק הדם הטבורי הארצי  הוקם בשיתוף שירותי
הדם של מגן דוד אדום יחד עם המרכז הרפואי
ע"ש וולפסון וההסתדרות המדיצינית הדסה ,בסיוע
תרומה נכבדה של אגודת הידידים של האגודה
למלחמה בסרטן בלונדון בראשות ורד אהרון.
השירות מופעל ע"י שירותי הדם של מד"א ,המפעיל
את התכנית הארצית לתרומת דם טבורי לזכרה
של נטלי שעיה ז"ל ,בסיוע האגודה למלחמה
בסרטן .במסגרת סיוע זה נרכש מקפיא לשימור
דם טבורי וממומן תקן לטכנאית מעבדה .חדרי

הלידה במרכז הרפואי ע"ש וולפסון ,מרכז הרפואי
ת"א ע"ש סוראסקי ,מרכז רפואי הדסה והמרכז
הרפואי הסהר האדום במזרח ירושלים משמשים
כמרכזי איסוף דם טבורי .במרכז הרפואי הדסה
מבצעים את בדיקות סיווג הרקמות.
תכניות שירותי רווחה  האגודה ממשיכה לממן
תקנים של עובדים סוציאליים במרכזים הרפואיים:
מרכז שניידר לרפואת ילדים ,מרכז רפואי רבין 
קמפוס בלינסון ,בי"ח מאיר ,מרכז רפואי וולפסון,
בי"ח לגליל מערבי נהריה ,שערי צדק ,מרכז רפואי
העמק ,מרכז רפואי בני ציון ,מרכז רפואי פוריה,
שירותי בריאות כללית ,בי"ח לניאדו נתניה ,מרכז
רפואי סוראסקי ת"א ,קופת חולים מאוחדת ,מרכז
רפואי הדסה הר הצופים ,מרכז רפואי הדסה עין כרם,
בי"ח משפחה קדושה נצרת ,מרכז רפואי ברזילי,
מרכז רפואי רמב"ם ,ובי"ח רבקה זיו צפת.
שירותים פסיכולוגיים  האגודה ממשיכה במימון
תקנים של פסיכולוגים במכונים האונקולוגיים במרכז
הרפואי הדסה ירושלים ,מרכז רפואי רמב"ם בחיפה,
מרכז רפואי רבין ,קמפוס בלינסון ובביה"ח לגליל
מערבי נהריה ובמרכז הרפואי אסף הרופא.
שירותי סיעוד  האגודה מממנת תקנים לאחיות
לטיפול בבעלי סטומה ,אחיות לטיפול תומך
ותקנים לאחיות המתאמות השתלות מח עצם
במרכזים הבאים :מרכז רפואי קפלן ,בי"ח לגליל
מערבי נהריה ,שערי צדק ,מרכז רפואי אסף הרופא,
שירותי בריאות כללית ,מרכז רפואי סוראסקי ת"א,
הדסה הר הצופים ,הדסה עין כרם ,בי"ח משפחה
קדושה נצרת ,מרכז רפואי רמב"ם ,הוספיס גליל
עליון ,נוף הדר חיפה
שרות דיאטניות  שירות הדיאטניות ממשיך לפעול
בסיוע האגודה במרכזים הרפואיים :מרכז רפואי רבין
)קמפוס בלינסון( ,שערי צדק ,מרכז רפואי העמק,
מרכז רפואי הדסה עין כרם ,ומרכז רפואי כרמל
השתלת מח עצם  האגודה ממשיכה לסייע
במימון כוח האדם הנדרש לטיפול המורכב של
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השתלת מוח עצם עצמית והשתלת מוח עצם
מתורם זר ,בילדים חולי סרטן במרכז לפדיאטריה
אונקולוגית בביה"ח שניידר לרפואת ילדים בקמפוס
רבין בפתח תקוה .האגודה סייעה במימון הפעלתה
של היחידה מאז הקמתה ,ומסייעת במימון כוח
האדם ובהכשרתו.
סיוע ניתן גם למחלקות לפדיאטריה אונקולוגית
במרכז הרפואי הדסה עין כרם ,במרכז הרפואי
ע"ש שיבא בתל השומר ,במרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי ובמרכז הרפואי רמב"ם בחיפה בו
המחלקה לפדיאטריה אונקולוגית הוקמה בסיוע
האגודה .האגודה משתתפת במימון כחאדם
הדרוש לשם כך.
תכניות לטיפול פליאטיבי  תומך בחולי סרטן

בשלבים מתקדמים של המחלה  האגודה
ממשיכה לתמוך בתכניות המשלבות טיפול רפואי
פליאטיבי ,וטיפול סיעודי ופסיכוחברתי הניתן על
ידי צוות מקצועי מיומן .מדובר בהוספיסים ,ושירותי
הוספיס בית וכן ממשיכה להפעיל את הוספיס
הבית מתוך ההוספיס במרכז הרפואי ע"ש שיבא
בתל השומר שהוקם בסיוע האגודה למלחמה
בסרטן .התוכניות מופעלות במרכזים רפואיים
ובמרפאות קהילתיות ברחבי הארץ.
פעילות ליצנים רפואיים  האגודה מסייעת
במימון הפעלת שירות של ליצנים רפואיים
במספר מכונים אונקולוגיים שהביעו את
רצונם להפעיל שירות זה לחולי הסרטן
המטופלים אצלם.

שירותים אונקולוגיים במוסדות
רפואיים בבתי חולים ובקהילה
הנתמכים על ידי האגודה
• מרכז רפואי ע"ש זיו ,צפת :תחנה לבדיקת שד,
יח' אונקולוגית ,שירות סוציאלי.
• מרכז רפואי ממשלתי ,נהריה :יח' אונקולוגית ,תחנה
לבדיקת שד ,שירותי סיעוד ,שירות סוציאלי.
• מרכז רפואי פוריה ,טבריה :מכון אונקולוגי ,מכון
גסטרואנטרולוגי ,שירות סוציאלי.
• מרכז רפואי "העמק" ,עפולה :יח' אונקולוגית,
שירותי תזונה ,מח' נשים ,שירות סוציאלי.
• נוף הדר ,חיפה :הוספיס.
• מרכז רפואי כרמל ,חיפה :מכון המטולוגי ,מרפאה
לייעוץ למשפחות בסיכון ,שירות סוציאלי.
• מרכז רפואי רמב"ם ,חיפה :מכון אונקולוגי ,מכון
המטולוגי ,מח' המטואונקולוגית ילדים ,מח'
להשתלות מח עצם ,תחנה לבדיקת שד ,מח'
נוירואונקולוגית ,שירותי סיעוד ,שירות סוציאלי.
• מרפאת לין של "שירותי בריאות כללית" ,חיפה:
• מכון אונקולוגי ,מרכז רפואי זבולון.
• מרפאה מחוזית של "שירותי בריאות כללית",
חיפה :יח' לטיפול בית.
• מרכז רפואי בני ציון ,חיפה :תחנה לבדיקת שד,
שירות סוציאלי.
• בית חולים "המשפחה הקדושה" נצרת :מרכז
לבריאות השד ,שירות סוציאלי ,שירותי סיעוד.
• מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא :המרכז לבריאות
השד ,שרות סוציאלי.
• מרכז רפואי רבין ,קמפוס בלינסון ,פתח תקווה:
המערך האונקולוגי ,מח' המטואונקולוגית ,מכון
אורולוגיה ,מכון גסטרו ,שרות סוציאלי.
• מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל ,פתח
תקווה :מח' להמטואונקולוגית ילדים ,שירות
סיעודי ,שירות סוציאלי.
• מרכז רפואי רבין ,קמפוס גולדה ,פתח תקווה:
יח' אונקולוגית ,שירותי סיעוד.
• מרכז רפואי ע"ש שיבא ,תל השומר :מכון
אונקולוגי ,מח' המטואונקולוגית ילדים.
• מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי :מכון אונקולוגי,
מכון גסטרואנטרולוגי ,היחידה לאורטופדיה
אונקולוגית ,מח' להמטואונקולוגית ילדים,

מרכז לבריאות השד ,מח' המטולוגית ,יח' כאב,
מרפאה גניקו–אונקולוגית ,אשפוז יום אונקולוגי,
שירות סוציאלי ,שירותי סיעוד.
• מעון צ'ארלס קלור ,גבעתיים.
• מרכז רפואי אסף הרופא ,צריפין :מח' אונקולוגית,
מכון לבריאות השד ,מכון גסטרואנטרולוגי ,שירותי
סיעוד ,שירות פסיכולוגי.
• מרכז רפואי קפלן ,רחובות :יח' לאונקולוגיה,
תחנה לבדיקת שד.
• מרכז רפואי הדסה עין כרם ,ירושלים :מח'
אונקולוגית ,יח' לטיפול יום לאונקולוגית ילדים,
מערך כירורגי ,מח' להשתלת מח עצם ,יח' לסיווג
רקמות ,מח' המטולוגית ,יח' נוירואונקולוגית,
מרפאת שד ,שירות סוציאלי ,שירותי סיעוד.
• מרכז רפואי הדסה הר הצופים ,ירושלים:
הוספיס ,תחנה לבדיקת שד ,שירות סוציאלי,
שירותי סיעוד.
• מרכז רפואי שערי צדק ,ירושלים :יח' אונקולוגית,
תחנה לבדיקת שד ,מח' המטואונקולוגית ,שירותי
דיאטה ,שירותי סיעוד ,שירות סוציאלי.
• מרכז רפואי וולפסון ,חולון :יח' אונקולוגית ,תחנה
לבדיקת שד ,מכון המטולוגי ,שירות תזונה ודיאטה,
יח' גניקו–אונקולוגיה ,שירות סוציאלי.
• מרכז רפואי ברזילי ,אשקלון :יח' אונקולוגית,
שירות סוציאלי.
• מרכז רפואי סורוקה ,באר שבע :מח' אונקולוגית,
שירותי סיעוד.
• בי"ח לניאדו :שירות סוציאלי
• "שירותי בריאות כללית" :שירותי סיעוד ,שירות סוציאלי,
מוקד אחיות בהנהלה ראשית ,ובמחוזות :המרכז ,צפון,
חיפה וגליל מערבי ,הדרום ,דןפתח תקוה ,ירושלים.
• הוספיס גליל עליון.
• הוספיס העמקים :שירות סוציאלי.
• מרפאות של "מכבי שירותי בריאות" ,מחוז
צפון ,מרכז השפלה ומחוז השרון ,מחוז הנגב
ומחוז ירושלים :שירותי סיעוד.
• קופת חולים מאוחדת :שירות סוציאלי.
• בי"ח אסותא :כירורגית ומרפאות :שרותי סיעוד.

9

דין וחשבון 2008

פרסומים
חדשים

”להיות הורה ולהתמודד
עם מחלת הסרטן“ 
חוברת הדרכה למשתתפים
בסדנאות הורים חולי סרטן
חוברת ההדרכה נכתבה על
ידי ד"ר מיכל בראון ,מהיחידה
הפסיכואונקולוגית במכון
שרת ,הדסה עין כרם ,וד"ר
אילנית חסון–אוחיון מהמחלקה
לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר
אילן המנחות סדנאות להורים
חולי סרטן ומיועדת לסייע להם
להתמודד עם ילדיהם בתקופת
זמן הטיפולים וכל הכרוך בהם.
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ספר חדש :מעי גס תורשתי
ביוזמת פרופ' פאול רוזן ,יועץ
לשירותי אבחון ומניעת מחלות
ממאירות של מערכת העיכול
מהמרכז הרפואי רבין והמרכז
הרפואי תל אביב וענבל קדר,
יועצת גנטית ממכון רפאל רקנאטי
לגנטיקה מהמרכז הרפואי רבין
ובסיוע תרומת משפחת קצמן,
תורגם מאנגלית לעברית והופק
ספר מעשיר ומקצועי שחובר על
ידי חוקרים ורופאים מרחבי העולם,
בכדי לשמש ככלי עזר שיעניק
מענה לשאלות הרבות בנושא
סרטן המעי הגס המשפחתי.

הסברה והדרכה לציבור
האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מאמצים ומשאבים
רבים על מנת לקדם את הידע שיש בידי הציבור בכל
הקשור למחלות הסרטן ובמיוחד לאפשרויות המניעה
והאבחון המוקדם של מחלות סרטן נפוצות הניתנות
למניעה או לאבחון מוקדם .הפעילות ההסברתית
כוללת שימוש רחב היקף באמצעי התקשורת ,תוך
שימת דגש על מגזרים מיוחדים באוכלוסייה ,ביצירת
מסעות הסברה ,בהפקת חומר הסברה המופץ
במאות אלפי עותקים ,בשפות עברית ערבית ורוסית,
ובארגון ימי עיון וכנסים ,סדנאות הדרכה ,הרצאות
והכשרות מקצועיות .פעילויות ההסברה מגוונות
וניתנות במסגרות שונות כמו בתי הספר ,מתנ"סים,
מקומות עבודה ,קופות חולים ,בסיסי צה"ל ,סניפי
האגודה למלחמה בסרטן ועוד.
בנוסף מפעילה האגודה למלחמה בסרטן שירות מידע
טלפוני מיוחד" ,טלמידע" ,הפועל בשפות עברית,
ערבית ורוסית .במסגרת השירות ניתן לקבל מידע
בכל הקשור למחלות הסרטן ודרכי מניעתן .כמו כן ,ישנו
מרכז מידע ,הכולל ספרות מקצועית עדכנית וחיבור
למאגרי מידע רבים ,ובו ניתן לקבל סיוע ממידעניות
המיומנות בחיפוש במאגרי מידע ממוחשבים בינלאומיים
ומעודכנות במידע החיוני לחולים.
במטרה להפחית את התחלואה והתמותה מסרטן,
משקיעה האגודה למלחמה בסרטן מאמצי הסברה
מיוחדים במחלות השכיחות הניתנות למניעה או
אבחון מוקדם .במסגרת זו פועלת האגודה במטרה
להעלות את מודעות הציבור לחשיבותם של האבחון
המוקדם ומניעת סרטן השד ,סרטן המעיהגס ,סרטן
הערמונית ,מניעת נזקי העישון ,מניעת נזקי השמש
והאבחון המוקדם של סרטן העור ,תזונה נכונה
ואורח חיים בריא .כמו כן ,פועלת האגודה לאימוץ
סגנון חיים השומר על מאזן האנרגיה  הימנעות
מהשמנה וביצוע סדיר של פעילות גופנית ,העשויים
להפחית את הסיכון לחלות במחלות הסרטן.

אבחון מוקדם של סרטן השד
סרטן השד הינה המחלה הממארת השכיחה
ביותר בישראל .האגודה למלחמה בסרטן מובילה
את המאבק בסרטן השד בכל החזיתות ,בכדי

להפחית את התמותה ולסייע לנשים החולות
ולבני משפחתן להתמודד ,להשתקם ולחזור
למסלול חיים רגיל ,ככל הניתן.

חודש המודעות לסרטן השד

חודש המודעות הבינלאומי לסרטן השד מתקיים
בכל שנה בחודש אוקטובר ,במטרה להעלות את
המודעות לחשיבות האבחון המוקדם ,שבכוחו
להציל חיים ,ואת המודעות להתמודדות של נשים
רבות עם המחלה .בזכות חשיפת הנושא נשבר
קשר השתיקה והופרכו מיתוסים רבים .האגודה
למלחמה בסרטן יזמה את ישום הפעילויות של
חודש זה בישראל למעלה מעשור.

מסע הסברה לרגל חודש המודעות
לסרטן השד 2007

כמדי שנה ,ציינה האגודה למלחמה בסרטן את
חודש המודעות לסרטן השד בחודש אוקטובר 2007
בצד אירועים רבים ,כגון "לחגוג את החיים" ,ימי
עיון לנשים הנמצאות בסיכון גבוה לחלות בסרטן
שד ולנשים צעירות חולות סרטן שד .במקביל,
נערך קמפיין הסברה בכל אמצעי התקשורת
בנושא סרטן השד .קמפיין ההסברה בנושא כלל
מודעות ותשדירים ,ביניהם התשדיר בו מצולם
חזה של אישה לבושה בגופיה ,ומעליו הכיתוב:
"יש פרסומות שמשתמשות בזה ללא סיבה .לנו
יש סיבה מצוינת .החיים שלך ".הקמפיין לציון
חודש המודעות לסרטן השד הופק בהתנדבות
באמצעות משרד הפרסום גיתם ,BBDO SOHO
וכלל מודעות בעיתונות הארצית והמקומית ,בכל
המגזינים והשבועונים המיועדים לנשים ,בעיתונות
הרוסית והערבית ,בטלוויזיה ובערוצי הכבלים של
 .HOTמטרת הקמפיין הייתה להגביר את המודעות
לגילוי מוקדם של סרטן השד ולעודד היענות
לבדיקת הממוגרפיה .מטרה העוברת באמצעות
המסר" :בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן השד
יכולה להציל את החיים שלך .כדאי לך להיבדק".
הקמפיין הציע לנשים לפנות לקבלת עלון מידע
ללא תשלום ל'טלמידע' או לאתר האינטרנט.
השנה ,לקראת חודש המודעות  2008הופק תשדיר
חדש שנועד להבהיר כי בדיקת ממוגרפיה חד
פעמית אינה מספקת ויש לבצעה באופן סדיר אחת

"להאיר בוורוד" 2007
באור זרקורים ורוד בסימן "ההבטחה הורודה" )Pink
 (Promiseבתחילת חודש אוקטובר הואר באור
ורוד מגדל עזריאלי  לציון פתיחת חודש המודעות
למלחמה בסרטן השד לשנת  2007ביוזמת חברת
אסתי לאודר בישראל בשיתוף האגודה למלחמה
בסרטן בישראל .בטקס החגיגי השתתפה הזמרת
רצ'י גוטמן ,מתנדבת "יד להחלמה" אשר ליוותה את
האירוע בשירתה המרגשת וכן מנכ"ל חב' אלקליל
המפיצה בין השאר את אסתי לאודר בישראל ,מר
אורן רווח .במקביל לטקס בארץ נערך טקס פתיחה
עולמי באמפייר סטייט בארה"ב בהשתתפות הגב'
אוולין ה.לאודר סגנית נשיא בכירה של חברות אסתי
לאודר ומייסדת ויו"ר הקרן לחקר סרטן השד ,ואליזבט
הרלי דוברת אסתי לאודר העולמית .אתרים נוספים
שהוארו באור ורוד בעולם ,כחלק מהמיזם הבינלאומי
להגברת המודעות ,הם :הטאג' מאהל בהודו ,האמפייר
סטייט בילדינג בניויורק ,מפלי הניאגרה באונטריו
קנדה ,מגדל טוקיו ביפן ,סיטי הול בסיאול קוריאה,
בניין האופרה בסידני ועוד רבים אחרים.

לשנתיים .תשדיר זה הופק על בסיס המידע כי 80%
מהנשים מדווחות על ביצוע בדיקת ממוגרפיה אי
פעם במהלך חייהן ,אך רק כ 65%מבצעות את
הבדיקה באופן סדיר אחת לשנתיים.

מחקרים חדשים שפורסמו לרגל חודש
המודעות לסרטן השד

במסגרת מאמצי ההסברה של האגודה למלחמה
בסרטן להעלאת המודעות למחלת סרטן השד
וחשיבות גילויה המוקדם פרסמה האגודה למלחמה
בסרטן שני מחקרים חדשים .הראשון הוכיח כי הנקה
מפחיתה משמעותית את הסיכון לחלות בסרטן
השד גם בקרב נשים שילדו לראשונה בגיל מאוחר
ונמצאות בסיכון גבוה יותר למחלה .המחקר השני
גילה כי ליהודיות ממוצא אשכנזי ועיראקי מוטציות
גנטיות זהות הגורמות לכ 10%ממקרי סרטן השד.
עוד עלה מהמחקר כי לנשאיות המוטציות ונשים
שאינן נשאיות ,סיכוי זהה להחלמה .המחקר הקיף
 1,514נשים חולות סרטן שד ונערך

פרסומים
חדשים

”תשישות ועייפות בקרב חולי סרטן“
בשפה הרוסית

מדריך ”להיראות טוב  להרגיש טוב
יותר“ לגבר
בדומה למדריך פרוייקט ”להיראות טוב
 להרגיש טוב יותר“ לנשים שיצא לאור
לאחרונה הפיקה האגודה למלחמה
בסרטן מדריך נפרד וייחודי לגברים.
המדריף מקיף את כל סוגי הטיפולים
ותופעות הלוואי העלולים להשפיע על
הדימוי והמראה החיצוני של חולה הסרטן
ומציעה דרכי התמודדות מגוונים .דורון
שפר שחקן הכדורסל הידוע ,שהחלים
ממחלת הסרטן ,ניאות לאפשר לאגודה
להשתמש בתמונתו על גבי
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דין וחשבון 2008

פרסומים
חדשים

חוברת דני במכון הקרינה  שתי
חוברות הדרכה לילד המקבל
טיפול קרינתי לאזורים שונים בגוף
ולאזור הראש )מוח(
ביוזמת שרה גרדין ,אחות הקרינה
במרכז הרפואי רבין ובאדיבות חב‘
רוש פרמצבטיקה ישראל בע“מ
במסגרת פעילותה בפרויקט ”רוש
מושיטה יד לחולה“ הופקו שתי
חוברות מיוחדות לילדים העוברים
טיפול קרינתי במרכזים הרפואיים
השונים .החוברות מאויירות על ידי
חיה יניב והשתתפו בהפקתן בייעוץ
מקצועי ורעיוני צוות מרכז שניידר
לרפואת ילדים :אילנה בוכוול ,אחות
ראשית ,אורנה מגידס ,יהודית שלו
ושני טרייסטר מרפאות באמנות,
ונעמי דותן פסיכולוגית קלינית
לילדים .החוברות נבנו כידידותיות
לקורא הצעיר ,מאויירות וצבעוניות
ובקרוב ייצאו לאור גם בשפה
הערבית והרוסית.
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ע"י פרופ' גדי רנרט מהמחלקה לרפואת הקהילה
והמרכז הארצי לבקרת סרטן של שירותי בריאות
כללית בבית החולים כרמל ופרופ' סטיבן נרוד
מאוניברסיטת טורונטו קנדה .במחקר הוכחה
לראשונה תדירות ההפרעות הגנטיות הייחודיות
לאוכלוסייה היהודית ,באוכלוסייה שאינה אשכנזית
ונמצא כי הן מופיעות גם באוכלוסייה היהודית
ממוצא עיראקי בתדירות של  7%ומתמקדת
בתקלה בגן אחד .1BRCA ,כמו כן ,נמצא כי לגודל
הגידול בקרב נשים נשאיות אין השפעה על שיעורי
ההישרדות מהמחלה וכי לטיפול הכימי יעילות
רבה יותר בקרב נשים אלו.

מסע הסברה חדש לגילוי סרטן השד:
"מישהו שאוהב אותך מזכיר לך להיבדק"

מחלקת הסברה והדרכה יצאה במסע הסברה
חדש" ,הגלויות הוורודות" ,לרגל חודש המודעות
לסרטן השד ,במסגרתו נקראו הלקוחות הפוקדים
את סניפי הדואר ברחבי הארץ לשלוח גלויה אישית
ורודה למישהי יקרה ואהובה )אמא ,סבתא ,אישה,
חברה( המזכירה לה את חשיבות הגילוי המוקדם
של סרטן השד ומעודדת אותה ללכת ולהיבדק.
הגלויה נשלחה חינם לנמענת .מסע ההסברה
נערך במשותף עם האגודה למלחמה בסרטן,
חברת דואר ישראל ובאדיבות חב' נובארטיס
אונקולוגיה .המסע הושק בטקס מיוחד באמצע
אוקטובר ונמשך כחודש ימים .השקת מסע
ההסברה התקיימה בסניף "מקווה ישראל" של
חברת הדואר בתל אביב במעמד מנכ"לית האגודה
למלחמה בסרטן מירי זיו ,יו"ר חברת דואר ישראל

בית נקי מעישון  מדבקה
חדשה
מדבקה חדשה שהופקה
השנה ,המזמינה את הילדים
והוריהם להדביקה בביתם
ובכך להכריז על התא
המשפחתי כ“נקי מעישון“
שלי גפני משיקה את הקמפיין בשליחת הגלויה הראשונה בסניף הדואר
בת"א יחד עם מירי זיו ,מנכ"לית האגודה למלחמה בסרטן ואבי הוכמן,
מנכ"ל חברת דואר ישראל.

אבי הוכמן ובהשתתפות אשת העסקים והדוגמנית
שלי גפני ששלחה את הגלויה הראשונה בקמפיין
ל"מישהי יקרה ואהובה לה".

ניידת הממוגרפיה "מיכל" ממשיכה את
מסעה ברחבי הארץ

לקראת סוף אוקטובר סיימה הניידת לעבור ביישובי
המרכז והדרום והגיעה לאילת .בחודשים נובמבר,
דצמבר וינואר שבה הניידת ליישובי המרכז ,כגון:
רמלה ,לוד ,בת ים ,גן יבנה ,רחובות ,אזורי חן ושדרות
ובמהלך חודש מרץ ביקרה באבן שמואל ,נהורה,
ורדון ,אשקלון ,קריית מלאכי ,חולון ופתח תקווה.
פרויקט ניידת הממוגרפיה מתקיים בישובים מרוחקים
ובמגזרים באוכלוסייה בהם ההיענות נמוכה לבדיקת
ממוגרפיה ומטרתה לצמצם פערים בהיענות לבדיקה
שבכוחה להציל חיים ,גם בקרב נשים המתגוררות
בעיירות פיתוח ,עולות חדשות ,נשים בכפרים
הערביים ועוד .בכל עיר וישוב שוהה הניידת מספר
ימים או שבועות בהתאם לכמות הנשים בכל מקום.
הבדיקה הינה ללא תשלום כחלק מסל הבריאות,
לנשים בגיל המתאים )כלל הנשים מגיל  50עד
 ,74פעם בשנתיים; ולנשים באוכלוסיית סיכון ,להן
אם או אחות שחלו בסרטן השד מגיל  40ומעלה,
פעם בשנה( .הבדיקה בניידת ניתנת לחברות קופות
החולים שירותי בריאות כללית ,מכבי שירותי בריאות
וקופת חולים לאומית ,העומדות בקריטריונים על
פי סל הבריאות.

אבחון מוקדם של סרטן המעי–הגס
מסיבת עיתונאים לרגל פתיחת חודש
המודעות לסרטן המעי הגס

פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה
בסרטן ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן הכריזו בתחילת מרץ במסיבת עיתונאים
על פתיחת "חודש המודעות לסרטן המעי הגס
 ,"2008אשר נערך במהלך חודש מרץ בישראל
במקביל למדינות נוספות בעולם .במהלך חודש
המודעות ערכה האגודה למלחמה בסרטן
מסע הסברה בכלי התקשורת האלקטרונים
ובעיתונות הכתובה ,בשיתוף משרד הבריאות,
שהתמקד בחשיבות הגילוי המוקדם כמציל
חיים ,וכן קיימה יום עיון ,ללא תשלום ,לחולים
ולבני משפחותיהם בסוף החודש )הרחבה בפרק
"שיקום ורווחה"(.

סרטן המעי הגס הוא הגידול השני בשכיחותו בארץ
ומופיע בשיעור דומה אצל גברים ונשים ,במיוחד
בגילאי  50ומעלה .על פי נתוני רישום הסרטן
בישראל ,שנמסרו על ידי ד"ר מיכה ברחנא ,אובחנו
בשנת  2006בארץ  3,236חולים חדשים בסרטן
המעי הגס והחלחולת .שיעור הפטירות מהמחלה,
זהה לשיעור הקיים בסרטן הריאות וגבוה משיעור
הנפטרות מסרטן השד .בשנת  2001נפטרו 1,342
חולים מהמחלה ,גברים ונשים במידה דומה.
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה
בסרטן קרא לתקשורת לסייע בהחדרת המודעות,
בעיקר לאוכלוסיה הבריאה ,לעובדה שסרטן המעי
הגס ניתן למניעה על ידי שמירה על משקל תקין,
תזונה נכונה וביצוע פעילות גופנית .בניגוד לסוגי
סרטן רבים אחרים ,מדובר באפשרות מניעה
ב 100%של המחלה" .לצערי ,על פי הנתונים,
ולמרות שהגילוי המוקדם במגמת עליה ,עדיין רק
קרוב ל 30%מהציבור מעל גיל  ,50עבר בדיקה
לגילוי מוקדם על פי ההמלצות .חמור מכך ,על
פי מחקר שנערך בארה"ב ,בקרב האוכלוסיה
בסיכון – כלומר מי שיש לו קרוב משפחה מדרגה
ראשונה שחלה בסרטן המעי הגס  רק 4%
ביצעו בדיקה לגילוי מוקדם .לאחר התערבות
רופאים ,עלה שיעור הנבדקים לכ 40%מקרב
קרובי המשפחה .ההערכה היא כי בארץ מדובר
בנתונים דומים או אף חמורים יותר".
ד"ר יחיאל זיו ,יו"ר החברה הישראלית לכירורגיה
של הקולון והרקטום ,החטיבה הכירורגית ,בית
החולים אסף הרופא ,צריפין ,הזכיר לציבור מהם
הסימנים העלולים להעיד על קיומו של סרטן
במעי הגס :דם בצואה ,אנמיה )חסרדם( ,שינוי
בפעולת המעיים הנובע מגידול החוסם באטיות את
חלל המעי ומפריע לזרימת התוכן ,כאבי בטן שלא
חולפים ,ירידה משמעותית ,לא רצונית ,במשקל.
כל אלו מחייבים פנייה מיידית לרופא .בהמשך,
דיווח ד"ר זיו על טכניקות וחידושים בטיפול בסרטן
המעי הגס .כיום מבוצעים יותר ניתוחים לכריתת
גידול סרטני של הרקטום דרך פי הטבעת ,ללא
פתיחת בטן .טכניקות אלו מתאימות לסרטן המעי
בשלב הראשון .מכאן  חשיבות הגילוי המוקדם
אשר לא תסולא בפז .קיימות טכניקות חדישות
יחסית לכריתת גידול סרטני של הרקטום ללא צורך
בביצוע סטומה קבועה )פתח בדופן הבטן המשמש

פרסומים
חדשים

לריקון תוכן מעי( .טכניקות אלו מיושמות כיום
במספר בתי חולים בארץ ,במרבית הגידולים מעל
השליש התחתון של הרקטום .החברה הישראלית
לכירורגיה של הקולון והרקטום יזמה באוקטובר
 ,2007בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן ,סדנת
ניתוחים בהנחיית פרופ' ביל הילד )אבי השיטה
המקובלת כיום ברחבי העולם ,כטיפול הכירורגי
המועדף בסרטן הרקטום( אשר הועברו בשידור
חי למנתחים מרחבי הארץ .טכניקה ניתוחית
זו לטיפול בסרטן הרקטום מציבה כיום שאלה
בדבר הנחיצות בטיפול קרינתי ו/או כימי על מנת
למנוע הישנות מקומית של התהליך הסרטני
והגדלת מספר האנשים הנרפאים מהמחלה.
דר' זיו גם פנה למשרדי הבריאות והאוצר בנושא
בדיקות לגילוי מוקדם של סרטן המעי ,במסגרת
שותפותה של החברה הישראלית לכירורגיה של
הקולון והרקטום ליוזמה המחודשת של הכנסת
בדיקת הקולונוסקופיה לסל הבריאות כבדיקת
בחירה לגילוי מוקדם של סרטן המעי .דר' זיו
ביקש ממשרד הבריאות ומשרד האוצר לאפשר
בדיקה זו לכל אדם מעל גיל  ,50המעוניין באופציה
זו וקרא לציבור להגביר היענותו בביצוע בדיקות
צואה לדם סמוי הנמצאת בסל הבריאות.

נמצא בישראל "גן ספרדי" המעלה סיכון
לסרטן המעי הגס

במסגרת מסיבת העיתונאים ,נחשף מחקר ישראלי
חדש אשר גילה מוטציה גנטית נדירה המעלה את
הסיכון לסרטן המעי הגס 1520% .ממקרי סרטן המעי
הגס קשורים כיום לגורמים משפחתיים תורשתיים.
בבני משפחה של חולים עם גידולי מעי גס ,הסיכון
להופעת המחלה מוגבר עד פי  32בהשוואה
לאוכלוסייה הכללית .רוב השינויים הגנטיים בקרב
המשפחות אינם ידועים ולכן גם אינם מאובחנים .בני
המשפחה מופנים ,כמו יתר האוכלוסייה בסיכון

כך תורמת התרומה  עלון
לתורמים בשפה הערבית

עלון למרכז התמיכה החדש ע“ש קלייר
ועמנואל ג‘ רוזנבלט בבית רוזנפלד
לפני מספר חודשים נחנך מרכז התמיכה
החדש והמרווח בסניף חיפה של האגודה
למלחמה בסרטן .לרגל פתיחתו ,יזמו ג‘ודי
רבינר ,אריאלה ליטביץ ושאר צוות הסניף,
הפקת עלון חדש ומיוחד המזמין את חולי
הסרטן ובני משפחותיהם להיעזר בשירותי
התמיכה והפעילויות המוצעות להם .העלון
צבעוני ומשולב בשלל תמונות הסניף החדש
והפעילויות הנערכות בו.
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נרגילה הורגת בדיוק כמו סיגריה
 כרזה חדשה
לצורך העלאת המודעות לנזקי
הנרגילה בה נפוץ השימוש בקרב
צעירים ובני נוער ,הפיקה האגודה
למלחמה בסרטן כרזה חדשה
המזהירה מפני נזקי הנרגילה.
הכרזה ,עוצבה בצע שחור כשעשן
הנרגילה מתמר בלבן והיא נושאת
את הכיתוב :יש עובדות שאי אפשר
להסתיר  נרגילה הורגת בדיוק
כמו סיגריה“.

לבדיקות למניעה ולגילוי מוקדם .המחקר ,שנערך
בראשות פרופ' נדיר ארבר ,מנהל המרכז למניעת
סרטן במרכז הרפואי תלאביב ,ובתמיכת האגודה
למלחמה בסרטן ,בדק האם ניתן לאתר בדמם של
אותם בני משפחה את הגנים הגורמים למחלה .במידה
וימצאו ,יהיה ניתן לעקוב אחר מצבם של הנושאים את
הגנים ,להציע טיפולים תרופתיים שימנעו את הופעת
המחלה .ובמקביל  לאפשר לבני המשפחה שאינם
נושאים את הגנים מעקב פחות תכוף .מתוצאות
ראשוניות של בדיקות שנערכו בלמעלה מ2,500
איש בישראל ,נמצאה מוטציה הקיימת באחוז ורבע
מהאוכלוסייה בישראל .בקרב ישראלים ממוצא
ספרדי ,הייתה מוטציה זאת שכיחה יותר ו 3%נשאו
את המוטציה הגנטית .החידוש במציאת הגן הוא
כי בכ 70%מנשאי המוטציה נמצא פוליפ )השלב
הטרום סרטני( או סרטן .מדובר בסיכון יחסי של פי
 5.5מהקיים באוכלוסיה הכללית ,לחלות במחלה.
עקב ממצאים חדשניים ולא צפויים אלו ,משערים
החוקרים כי מוטציה זו מנבאת סיכון מוגבר לסרטן
המעי הגס ושאדם הנושא אותה צריך להיות במעקב
תכוף יותר לגילוי מוקדם .כיוון שמדובר בגן נדיר ,לא
מומלץ לכלל האוכלוסיה לבצע את הבדיקה לגילוי
הגן ,אך במידה והוא מתגלה ,יש לערוך בדיקות
אנדוסקופיות מסודרות.
במהלך מסיבת העיתונאים מסר פרופ' גדי רנרט
סיכום ראשון של נתוני התוכנית הלאומית לגילוי
מוקדם של סרטן המעי הגס ודיווח הקופות במסגרתה
)הרחבה בפרק "גילוי מוקדם"(.
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”סרטן זה לא חיה“ 
ספר ילדים חדש
ספר ילדים חדש שהופק ויצא
לאור הודות ליוזמתן הברוכה של
שתי נשים צעירות ,אמהות לילדים
צעירים ,שחלו במחלת הסרטן
והחלימו .אביבה שצברג ,אשת חינוך,
מתמחה בשילוב אומנויות בחינוך,
היתה אמונה על הכתיבה וטליה ציון
עטיה ,אמנית ,עיטרה את הספר
באיורים .הספר מביא את נקודת
מבטו של ילד שאמו חלתה בסרטן,
על כל שלבי האבחון ,הטיפול,
השיקום וההחלמה .הספר יצא לאור
באדיבות חב‘ רוש פרמצטביקה
ישראל בע“מ במסגרת פרוייקט
”רוש מושיטה יד לחולה“.

מסע הסברה להעלאת מודעות לחשיבות
הגילוי המוקדם לסרטן המעי הגס" :הגעתם
לגיל  – 50גשו והבדקו!"

לרגל חודש המודעות לסרטן המעי הגס יצאה האגודה
למלחמה בסרטן גם השנה במסע הסברה להעלאת
מודעות לחשיבות הגילוי המוקדם של סרטן המעי
הגס והנעת הציבור הרחב להיבדק ולקבל מידע
על המחלה ,כאשר קהל היעד לקמפיין הוא נשים
וגברים בני  .50+את הקמפיין הוביל הסלוגן" :בחיים
באמיתיים  לא תמיד יש נורת אזהרה .הגעתם
לגיל   50גשו להיבדק!" .הקמפיין מתמקד הפעם
באישה והוא סרטון המשך לקמפיין "הצל" בו כיכב
גבר ,כדי להפריך את הדיעה המוטעית שמדובר
במחלה הפוגעת בעיקר בגברים .הסרטון שליווה
את הקמפיין הציג גבר ואשה בני  50+בחדר משרדי,

כאשר ברקע נשמע צלצול אזהרה שמקורו לא ברור.
הגבר והאישה מנסים לאתר את מקור הרעש עליו
מתריע הצפצוף בין מכשירי החשמל השונים גלאי
עשן ,פקס ,מכונת צילום .בסוף הסרטון מתגלה כי
הצפצוף עולה מבטנה של האישה ,שם נדלקה נורת
אזהרה .ברקע נשמע קולה של יונה אליאן ,אשר
התנדבה לקחת חלק במסע ההסברה " :בחיים
האמיתיים לא תמיד נדלקת נורת אזהרה .הגעתם
לגיל  50גשו להיבדק!" .הקמפיין כלל סרטון טלוויזיה
ששודר בערוצים  ,1,2,10בסיוע משרד הבריאות,

והאגודה דאגה גם לפרסום מודעות בעיתונים
ותשדירי רדיו .הקמפיין נוהל בהתנדבות על ידי גיתם
 BBDO SOHOוהקריינות ,כאמור ,בהתנדבות על ידי
השחקנית הידועה יונה אליאן.

קו פתוח בגלי צה"ל לרגל חודש המודעות
לסרטן המעי הגס

בתחילת חודש מרץ התקיים בתחנת הרדיו הצבאית
"גלי צה"ל" קו פתוח בנושא סרטן המעי הגס ,בו
השתתפו מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
דר' יחיאל זיו יו"ר החברה הישראלית לכירורגיה
של הקולון והרקטום ,החטיבה הכירורגית ,בית
החולים אסף הרופא ,ופרופ' דן אדרקה ,מנהל
היחידה לגידולי מערכת העיכול ,המכון האונקולוגי,
המרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר .הצוות
השיב לשאלות הקהל ביחס לדרכי המניעה,
האבחון והטיפול במחלה.

המאבק בעישון
האגודה למלחמה בסרטן ממשיכה לפעול בכל
החזיתות בכדי לצמצם את היקף העישון ולהפחית
את הנזקים הנגרמים כתוצאה ממנו בישראל.

הצעת חוק למניעת עישון במקומות
ציבוריים והעישון הכפוי של ח"כ גלעד
ארדן אושרה פה אחד בקריאה שנייה
ושלישית ונכנסה לתוקפה בחודש נובמבר

הצעת החוק הניעה את המהפכה באכיפת האיסור
על העישון במקומות ציבוריים בתקווה להשוואת
המצב לזה הקיים בארה"ב ושיונהג בקרוב ברוב
מדינות אירופה .הצעת החוק מטילה קנסות על
בעלי עסק )כולל ברים( בהם יעשנו בניגוד לחוק,
ואוסרת הצבת מאפרות במקומות ציבוריים אשר
לא הוקצו כאזורים נפרדים לעישון .כמו כן מחויבות
הרשויות לפרסם מספר טלפון אליו ניתן לפנות
לקריאה לפקח .חשוב לציין שעד היום האחריות
של בעלי עסקים וקניונים הייתה רק לתלות שלט
המודיע שאסור לשען במקום זה וכעת חלה חובה
על בעל העסק לבקש מהמעשן במקום האסור,
להפסיק ובמידה והמעשן מסרב ,על בעל העסק
לדווח לרשות המקומית .האגודה למלחמה בסרטן
תומכת ומברכת על אישור החוק .מחקרים הוכיחו
כי חקיקה בתחום הגבלת העישון מובילה באופן

ישיר לצמצום נזקי העישון .הגדלת סכום הקנס
והעברתו גם לבעלי העסק מהווה גורם מרתיע
נוסף והופכת את בעלי העסק לשגרירי רצון טוב
של החוק .ראוי לציין יום זה כאבן דרך במלחמה
בעישון הפסיבי ובדרך לצמצום נזקי העישון.

פרסומים
חדשים

אל תהיו פסיביים" :גלאי עשן" – טופס
תלונה מוכן לסובלים מעישון פסיבי ,מחכה
באתר האגודה למלחמה בסרטן

האגודה למלחמה בסרטן פרסמה טופס דיווח
מיוחד ,לאזרחים שסבלו מעישון כפוי ,בניגוד לחוק.
את הטופס ,המובנה על פי עיקרי החוק ,ניתן
להוריד מאתר האינטרנט של האגודה ,למלא את
הפרטים הקשורים להפרת החוק שאליה נחשף
האזרח  ולשלוח לרשות המקומית הרלוונטית.
לרגל כניסת התיקון לחוק למניעת העישון במקומות
ציבוריים והחשיפה לעישון לתוקף ,פרסמה האגודה
למלחמה בסרטן טופס שבעזרתו יוכל כל אזרח
לדווח בקלות על בית אוכל ,או בית משקה ,שעברו
על חוק עישון במקומות ציבוריים .הטופס מגדיר
את הנקודות הבעייתיות על פי חוק ,ותאפשר
לכל אזרח בקלות ,לסמן את העבירה על החוק,
ולשלוח לרשות המקומית הרלוונטית .באתר
פורסמו גם פרטי הרשויות המקומיות .את היוזמה
למהלך שיישמה האגודה העלו אורן כהן ועינת
חורין וסייעו בהכנת הטופס עו"ד עמוס האוזנר
ועמותת "אוויר נקי" .המטרה היא אכיפת החוק
הקיים שנועד להגן על רוב תושבי המדינה הלא
מעשנים בתקווה שתושבי ישראל יגלו מחוייבות
אזרחית וידווחו לרשויות המקומיות על כל הפרה
של החוק ובכך יעודדו הצבת פקחים כנדרש ,מהלך
שיוביל להפחתת נזקי העישון הסביבתי.

האגודה למלחמה בסרטן יצאה במסע
הסברה חדש להעלאת המודעות לנזקי
העישון הפאסיבי – הסביבתי" :אמא יקרה,
כשאת מעשנת לידו את פוגעת בו"

האגודה למלחמה בסרטן יצאה בסוף נובמבר
במסע הסברה ארצי להעלאת המודעות בקרב
אמהות לנזקי העישון הפאסיבי .מסע ההסברה
נערך תחת הכותרת" :אמא יקרה ,כשאת
מעשנת לידו את פוגעת בו" והופק על ידי גיתם
 BBDO SOHOהמלווה במשך שנים בהתנדבות
את מהלכיה ההסברתיים של העמותה .מסע
ההסברה התאפשר באדיבות חברת רוש

התמודדות עם נשירת שיער
חוברת חדשה המכילה מידע ודרכי
התמודדות לחולי סרטן הסובלים
מנשירת שיער .החוברת תורגמה
ועובדה על בסיס מידע מאתר ארגון
הסרטן הבריטי,cancer backup ,
ועברה עדכון והתאמה לצרכי הארץ.
החוברת מכילה מידע על השפעות
הטיפולים על השיער ,מידע על
שימוש בפיאות ,עצות מעשיות
במהלך הטיפולים ולאחריהם .סייעו
בייעוץ המקצועי ליויה כסלו ,אחות
ראשית באגודה למלחמה בסרטן,
ועו“ס מחוז מרכז באגודה למלחמה
בסרטן ,אורית שפירא.

עדכון וחידוש חוברת הטיפול
התזונתי התומך בחולה הסרטן
חודשה והורחבה חוברת הטיפול
התזונתי התומך בחולה הסרטן.
החוברת מכילה מידע רב ביחס
להרגלי תזונה נכונים לאורך כל שלבי
המחלה ,עצות ותפריטים המסייעים
להתמודדות עם תופעות הלוואי,
מידע על השפעות הטיפולים השונים
על התזונה ,מוצרי מזון להעשרה,
הצעות למספר מרשמים להעשרה
והמלצות תזונתיות לאחר הטיפולים.
סייעה בעדכון ובהפקה יעל שפאץ,
דיאטנית קלינית מוסמכת במכון
האונקולוגי במרכז הרפואי ע“ש שיבא
בתל השומר.
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לרגל החופש הגדול ופתיחת
עונת קיץ   2008הופק פוסטר
צבעוני ”חכם בשמש“  חדש
לילדים ,המסביר על כללי
הבטיחות בשמש .הפוסטר עוצב
על ידי סטודיו בילט.

פרמצבטיקה ישראל בע"מ ,מובילת פרויקט
"רוש מושיטה יד לחולה" .בתשדיר ובמודעות
בעיתונים התמקדה האגודה למלחמה בסרטן
באמהות כקהל יעד ספציפי ,במטרה להגביר
את המודעות לנזקי העישון הנגרמים לילדיהן
ולעצמן .העישון הינו הגורם העיקרי לסרטן הריאה
ובמחקרים אף הוכח כי חשיפה לעישון פסיבי
משפיעה על בריאות הילדים וסיכויים לפתח
מחלות בעתיד .בסרטון שליווה את הקמפיין,
נראים ילדים במיקומים שונים  במטבח בבית,
על מיטת ההורים ובגן השעשועים ,כשהם שרים
את שיר הילדים המוכר "אמא יקרה לי" .כל
אחד מהילדים ,בחלק מסוים של השיר ,מתחיל
להשתעל תוך כדי שירה .בסוף הסרטון עלתה
הכותרת ,מלווה בקריינות" :אמא יקרה ,כשאת
מעשנת לידו את פוגעת בו" .הקמפיין נמשך
כשבועיים ועלה בערוצי הטלוויזיה ובעיתונות
המודפסת .מחקרים שונים מצביעים על כך
שילדים החשופים לעישון סובלים יותר ממחלות
בדרכי הנשימה וגדל הסיכוי באופן ניכר שהם
יתחילו לעשן בגיל הנעורים .הקמפיין נועד לגרום
להורים בכלל ,ולאמהות בפרט ,לחשוב שוב
ושוב לפני שהן הדלקת סיגריה.

כחלק ממסע ההסברה ,פיזרו האגודה
למלחמה בסרטן ומשרד הפרסום גיתם
 BBDO SOHOברחובות תל אביב כוסות
פלסטיק של ילדים מלאות בבדלי סיגריות

כחלק ממסע ההסברה להעלאת המודעות
בקרב הורים לנזקי העישון הסביבתי ,האגודה
למלחמה בסרטן באמצעות משרד הפרסום
גיתם  ,BBDO SOHOפיזרה כוסות פלסטיק של
ילדים מלאות בבדלי סיגריות .כוסות הפלסטיק
פוזרו במספר אתרים אטרקטיביים למשפחות
באזור תל אביב :שדרות רוטשילד ,שדרות בן
גוריון ונמל תל אביב .בתוך הכוס הונחה תמונת
הדמיה של בדלי סיגריות .מסע ההסברה נועד
לגרום להורים בכלל ,ולאמהות בפרט לחשוב
שוב ושוב לפני שהן מדליקות סיגריה .הכוסות
שפוזרו היוו פעילות משלימה לקמפיין ,בתקווה
שמראה הכוסות הילדותיות ,המלאות באפר
סיגריות ,ידליקו בקרב אמהות מעשנות בפרט
ובקרב הורים בכלל ,נורה אדומה.

עלון מעון קלור  חדש
בשפה הערבית

החוק עבר :סוף לעישון בבסיסי צה"ל
ובמשטרה
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מדבקה חדשה” :עישון זה פאסה
 אז אל תנסה“
מדבקה שנבחרה להיות חלק
ממגוון חומרי ההסברה של האגודה
למלחמה בסרטן במסגרת שיתוף
פעולה מיוחד שערכה מחלקת
הסברה באגודה למלחמה בסרטן
עם מגזין הילדים והנוער ”מעריב
לנוער“ .עוד על כך בפרק ”הסברה
והדרכה לציבור“.

הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את התיקון
לחוק למניעת עישון במקומות ציבוריים אותו יזם
ח"כ יואל חסון .בתיקון נקבע כי האיסורים החלים
על עישון במקומות ציבוריים יחולו מעתה גם
בבסיסי צה"ל ,בתחנות משטרת ישראל ,בשירות
בתי הסוהר וכן ביחידות ביטחוניות אחרות .החוק
אושר ברוב של  11חברי כנסת נגד מתנגד אחד,
ח"כ משה שרוני מהגמלאים .הצעת החוק קובעת
עוד כי כוחות הביטחון יחויבו לקבוע הנחיות ברורות
ופומביות בנוגע לאכיפת החוק ,במסגרתן יובהר מה
מותר ומה אסור בכל הנוגע לעישון בבסיסים .על
פי החוק החדש ,אסור יהיה לעשן בכיתות בבסיסי

צילום :פלאש 90

פרסומים
שעודכנו

שאלות ותשובות על סרטן השד
בערבית

"גם אני בעד אוויר נקי מעישון" – משחק ראווה מיוחד למען אוויר נקי מעישון ושמירה
על אורח חיים בריא :כוכבי טלוויזיה ואמנים מול שחקני כדורגל מליגת העל
בתחילת פברואר נערך משחק ראווה מיוחד בהשתתפות כוכבי טלוויזיה ואמנים אשר
התמודדו מול שחקני כדורגל מליגת העל .האירוע נערך למען העלאת המודעות לחשיבות
אוויר נקי מעישון ושמירה על אורח חיים בריא והתקיים במתחם גול טיים בת"א .המשחק
נערך ביוזמת רון מקרין ,מנהל שיווק ושיתופי פעולה באגודה למלחמה בסרטן אשר חבר
לארגון שחקני הכדורגל ,בראשות אבי כהן ,ובשיתוף פעולה עם מחלקת הסברה אשר היתה
אמונה על הדוברות.
באירוע השתתפו :כשחקני הקבוצה הלבנה ,ידוענים כגון  צביקה פיק ,דדי בן דיין ,מולי קרצ'ו
)הישרדות( ,אושרי כהן ,ג'ובאני רוסו ,עמרי אפק ,טל חן ובוני גינזבורג ושחקני הקבוצה הכחולה
 אלי האנה ,מיכאל זנדברג ,אייל גולן ,אריק בנאדו ,שרון ניסים ,לירן שטראובר ,עומר פרץ
וכפיר אדרי .גם עומר גלעדי )הישרדות( וגיא צרפתי )עירוני קרית שמונה( הגיעו למשחק.
לאחר  40דקות של משחק מאומץ ,הוא הסתיים בתוצאה  1615לטובת הקבוצה הכחולה.
"העיקר שהציבור יהיה מודע לאורח חיים בריא" אמר מולי מ"הישרדות" .בסיום המשחק ,קיבלו
השחקנים תעודות הוקרה מהאגודה למלחמה בסרטן ומדליות שהוכנו במיוחד לאירוע על ידי
ארגון שחקני הכדורגל .הודות למאמצי ההסברה ,האירוע זכה לחשיפה תקשורתית חסרת
תקדים והביא להדים חיוביים רבים ביותר.

זכויות ושירותים לחולי סרטן
 מהדורת 2008
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סרטן השד בעברית

דין וחשבון 2008

פרסומים
שעודכנו

באולמות הרצאות ובעוד מקומות סגורים בעלי אופי
ציבורי .חייל יוכל לעשן בחדר מגוריו .אסירים למשל
לא יוכלו לעשן בחדרי אוכל ובאולמות ,אבל בתאיהם
יוכלו לעשן .החוק הזה ,יחד עם החוק הקודם שאוסר
עישון במקומות ציבוריים ,מביא לשינוי הנורמה של
העישון בחברה הישראלית.

סמינר עמיתים

קטלוג הפרסומים של האגודה
למלחמה בסרטן

כמדי שנה ,האגודה למלחמה בסרטן חברה
לשירות הפסיכולוגי הייעוצי במשרד החינוך )שפ"י(
בתוכנית הכשרה ייחודית לנוער בבתי הספר
ובחטיבות הביניים .במסגרת תוכנית ההכשרה
בוחרים מבין כלל התלמידים את המצטיינים
והמובילים חברתית ,ומכשירים אותם לשמש
כמובילים חברתיים ולהעביר פעילויות בנושא
מניעה בתחום העישון .מחלקת ההדרכה אחראית
להעברת מספר הרצאות בתוכנית ההכשרה ,על
ידי סטודנטים מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
הפרויקט התקיים עד כה בעשרות בתי ספר ברחבי
הארץ ,והשנה הוכשרו מעל ל  1,500עמיתים.

מרכזי למידה "לשאוף אוויר בריא" ופיתוח
תוכניות לבתי הספר

סרטן וסביבה
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בדומה לשנים קודמות ,האגודה רכשה גם השנה
עשרים מרכזי למידה ,המשמשים לפעילות הסברה
חווייתית בנושא העישון ונזקיו ,פרסום סיגריות,
לחץ חברתי ועוד .הערכות עוברות בין מספר
בתי ספר מידי שנה ,ומאפשרות למאות ואלפי
תלמידים לקחת חלק בחוויית הלמידה .ערכות
אלה משמשות את העמיתים בפעילות בקרב בני
הנוער .כמו כן ,האגודה למלחמה בסרטן יזמה,
כתבה והפיקה תוכניות ומערכי הדרכה המיועדים
לצוותים המקצועיים.

תלונות הציבור והסברה בנושאי נזקי העישון

חכמים בשמש – כיצד?

בעקבות כניסת התיקון לחוק למניעת עישון ובעקבות
"גלאי העשן" שהפיצה האגודה למלחמה בסרטן
)ראה עמ'  ,(15התקבלו באגודה מאות פניות ותלונות
מאזרחים על עישון במקומות ציבוריים ובמקומות
עבודה בניגוד לחוק .מעבר לשיחות הבהרה רבות
בע"פ ולתשובות בכתב ,לאחר בירורים ,נשלחו
לגורמים הרלוונטיים מכתבי אזהרה מטעם האגודה
בבקשה לפעול על פי החוק .בעקבות הפניות נוצרו
שיתופי פעולה ונשלחו חומרי הסברה למפעלים
ומקומות עבודה אחרים.

המועצה הישראלית למניעת עישון

המועצה הישראלית למניעת עישון הינה קואליציה
של הגופים העוסקים בנושא העישון ,לצורך העברת
מידע ,תיאום פעילויות ואיחוד כוחות למען צמצום
היקף העישון ונזקיו בישראל .בין הגופים החברים
במועצה ניתן למנות את משרד הבריאות ,האגודה
למלחמה בסרטן ,קופות החולים ,משרד החינוך
וצה"ל .בראש המועצה עומד עו"ד עמוס האוזנר,
ומחלקת הסברה והדרכה של האגודה למלחמה
בסרטן מרכזת את פעילותה .בעקבות הצעת החוק
של חבר הכנסת הנדל אשר ניסתה לתקן את
החוק האוסר עישון במקומות ציבוריים ולהעניק
הקלות למעשנים ,ובעידוד האגודה למלחמה
בסרטן ,התגייסה המועצה למסע שכנוע של
חברי הכנסת בדבר הצורך בהתנגדות להצעה.
נערכו עשרות שיחות עם חברי כנסת באופן אישי
וכן פניה בכתב לכלל חברי הכנסת .לשמחתנו,
עבודת הלובי נשאה פרי והצעת החוק שעתידה
היתה לפגוע באופן ברור בבריאות הציבור במידה
והייתה עוברת ,נדחתה.

סדנאות לגמילה מעישון

כחלק מפעילות האגודה למלחמה בסרטן לצמצום
נגע העישון ,נפתחו במהלך השנה מספר סדנאות
טיפוליות לגמילה מעישון בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים .המשתתפים עוברים
טיפול קבוצתי והתנהגותי ,ובתיאום עם רופא
המשפחה ובהשגחת מנחה הסדנא ,מקבלים
תרופות מתאימות או תחליפי ניקוטין .את הסדנא
מעביר מר עמוס טפלא ,פסיכולוג ומומחה לגמילה
מעישון ,המלווה ומנחה את המשתתפים בתהליך
הגמילה מעישון .בכל סדנא נערכים עשרה מפגשים
בני שעתיים .במקביל ,נערכו גם סדנאות לגמילה
מעישון בשיתוף קופת החולים "מכבי" ברחבי
הארץ  ברמת השרון ובכפר סבא.

רשת ערים בריאות

האגודה למלחמה בסרטן חברה ב"רשת ערים
בריאות" ,הפעילה מאז שנת  1990לקידום מדיניות
של "בריאות לכל" ,שתשפיע על כלל התושבים
במדינת ישראל מבחינת בריאות ,איכות חיים ,איכות
סביבה ,תכנון אורבאני ועוד .השנה הוחל בהטמעת
ויישום המודל של "עיר נקייה מעישון" ,במטרה
לסייע למקבלי ההחלטות ברשויות המקומיות
לאמץ ולממש את חזון "עיר נקייה מעישון" ,עיר

שבה הרשות מחויבת לצמצום מימדי העישון,
לאכיפת איסור העישון במקומות ציבור ועוד.
האגודה החלה ללוות מספר ערים ורשויות בתהליך
זה ,בהן כפר סבא ,עיר הכרמל )דליה/עוספיה(
וקריית ספר/מודיעין עילית.

יום ללא עישון
כבכל שנה ,היום הבינלאומי ללא עישון צויין בישראל
ב  31במאי ,במקביל ל"יום ללא עישון" הבינלאומי
המתקיים ברחבי העולם ,בכל המדינות החברות
בארגון הבריאות העולמי ) (WHOכבר מאז שנת
 .1987מטרת יום זה להעלות על סדר היום העולמי
את "מגיפת העישון" ,להגביר את המודעות לגבי
הסכנות הכרוכות בעישון טבק ובעישון פסיבי,
להגביר את הפעילויות הנעשות במטרה להילחם
בנגע העישון ,ולעמוד על זכותנו לבריאות ,לחיים
בריאים ולהגנה על דור העתיד.
השנה ,עמד יום ללא עישון בסימן "נעורים נקיים
מעישון" והתמקד בבני הנוער .האגודה למלחמה
בסרטן הצטרפה לארגון הבריאות העולמי בקריאה
לאיסור כולל על כל סוגי הפרסום ,הקידום ומתן
החסות של מוצרי טבק
בכל העולם ,רוב המעשנים מתחילים לעשן לפני
גיל  .18כמעט רבע מהם מתחילים לעשן לפני גיל
 .10ככל שהילדים צעירים יותר כאשר הם מתחילים
לעשן ,כך גדול יותר הסיכוי כי הם יהפכו למעשנים
על בסיס קבוע וקטן הסיכוי כי הם יפסיקו לעשן.
הפרסום הינו רשת אשר נפרשת באופן מכוון על ידי
תעשיית הטבק על מנת להפיל אותם בפח ההתמכרות.
על אף העובדה כי בישראל קיים חוק איסור מכירת
סיגריות לקטינים ,שיטות השיווק המתוחכמות פונות
אף אליהם .הוסכם כי הגיע הזמן לנתק את רשת שיווק
הטבק ולשחרר את הילדים והמבוגרים מהשפעת
הפרסום .אחת מן הדרכים היעילות ביותר להגן
עליהם מפני התמכרות ,מחלות ומוות בטרם עת,
הינה לאסור על כל סוג של פרסום ישיר ועקיף של
טבק  כולל קידום של מוצרי טבק ומתן חסות של
תעשיית הטבק לכל אירוע או פעילות".

מחקר חדש קובע :עישון מעלה את הסיכון
לחלות בסרטן בלוטות הלימפה

מחקר חדש שפורסם במסגרת "יום ללא עישון"
בדק את הקשר בין עישון לסרטן בלוטות הלימפה

)לימפומה( על סוגיו השונים .המחקר נערך על
ידי חוקרים מכמה אוניברסיטאות ברחבי אירופה.
החוקרים השתמשו במאגר נתונים גדול שנאסף
בעזרת שאלון בנושא סרטן וסגנון חיים .במחקר
השתתפו כ 500אלף בני אדם מ 23מרכזים
רפואיים שונים ב 10מדינות באירופה .המחקר
מצא כי עישון מעלה את הסיכון לחלות בלימפומה
מסוג הודג'קין ,פי שניים בקרב נשים וגברים כאחד.
זהו המחקר הראשון בעולם ,אשר קושר בין עישון
לבין סרטן בלוטות הלימפה ,בנוסף לסוגי סרטן
אחרים ,אשר עבורם כבר הוכח כי הם נגרמים
מעישון .המחקר פורסם בגיליון מאי של כתב העת
המדעי .American Journal of Epidemiology

גן חדש משפיע על כמות הסיגריות
אצל המעשן

מחקר חדש מצא קשר בין גנטיקה לכמות הסיגריות
אותן מעשנים .במחקר נמצא קשר חזק בין הגן שאותר,
לתלות של המעשן בניקוטין .בדיקת הקשר בין תחלואה
בסרטן הריאה ובמחלת כלי הדם ההיקפיים ,לבין
הימצאות הגן בקרב מעשנים ,מצאה גם היא קשר
חזק בין השניים .עם מציאת הקשר בין הגן לתלות
בניקוטין ,הדגישו עורכי המחקר כי חשוב לזכור כי
הגנום האנושי משפיע לא רק על הדרך בה מגיבים
לסביבה ,אלא גם על הנטייה לחפש או להימנע מאותה
סביבה .המחקר נערך על ידי חוקרים מאירופה ,ניו
זילנד ,וארצות הברית ופורסם בכתב העת המדעי
 Natureבמהדורת אפריל .2008

פרסומים
שעודכנו

שתיית אלכוהול וסרטן

אבחון מוקדם של סרטן השד
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תחרות שנתית בין בתי הספר בנושא העישון

גם השנה לרגל "יום ללא עישון" נערכה תחרות
ארצית בין קבוצות תלמידים מבתי ספר שונים
בארץ ,שכחלק מהעיסוק השוטף בנושא מניעת
העישון ,ביצעו עבודות מחקר ,או יצרו מיצגים

דין וחשבון 2008

"יום ללא עישון" בתחנה המרכזית החדשה
בתל אביב

פרסומים
שעודכנו

מדריך לרכישת פרוטזה ובגדי ים

בנושא העישון .בתחרות זו ובמימונה שותפים
האגודה למלחמה בסרטן ,משרד החינוך  שפי
 שירות פסיכולוגי יעוצי והליגה למחלות ריאה
ושחפת בישראל.

"בתי חולים בנצרת – נקיים מעישון"

כל מה שרצית לדעת על הסרטן
ולא העזת לשאול
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לימפדמה – בצקת לימפטית או
גפה נפוחה

במסגרת פרויקט "מחוז הצפון נקי מעישון" נערכה
בסוף מאי מסיבת עיתונאים בבית חולים "המשפחה
הקדושה"  האיטלקי בנצרת ,בהשתתפות המהנדס
ראמז ג'ראייסי  ראש עיריית נצרת ,מיכל כהןדר
 רופאה מחוזית משרד הבריאות מחוז הצפון,
בשארה בשאראת מנהל ב"ח נצרת ,סלים נח'לה
 מנהל ב"ח צרפתי ,אבראהים חרבג'י – מנהל ב"ח
המשפחה הקדושה ,ומר פאתן ג'טאס  מנהל
פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית.
במסיבת העיתונאים החגיגית למען קידום בריאות
האוכלוסייה בעיר נצרת והאזור ,חתמו המשתתפים
על אמנת הצהרה מיוחדת על שמירה על בתי החולים
כנקיים מעישון .הצוותים הרפואיים בשלושת בתי
החולים בנצרת בהשתתפות עיריית נצרת ,האגודה
למלחמה בסרטן ,ומשרד הבריאות בצפון "במסגרת
מחוז צפון נקי מעישון"  הצהירו והתחייבו למנוע עישון
בין כותלי שלושת בתי החולים בעיר נצרת ,להוות
דוגמה אישית טובה לחברה שלנו ולהנהגת אורח חיים
בריא ולהעלאת המודעות לבריאות בחברתנו.

התחנה המרכזית החדשה ,האגודה למלחמה בסרטן
והפיקוח העירוני של עיריית תל אביב יפו ,חברו יחדיו
לשיתוף פעולה מיוחד לטובת הגברת המודעות לנזקי
העישון לרגל היום הבינלאומי ללא עישון .שיתוף הפעולה
נוצר במטרה להעלות את המודעות לנזקי העישון,
לעודד אורח חיים בריא ולהעביר מסר ברור כי התחנה
המרכזית החדשה בתל אביב ,הינה מקום נקי עישון.
במסגרת שיתוף הפעולה שנמשך מספר ימים ,הוצבו
דוכני הסברה של האגודה למלחמה בסרטן ברחבי
התחנה ,בהם חולקו דפי מידע וסטיקרים למבקרים
בתחנה .במקביל ,הוקרנו על גבי מסך גדול סרטוני
פרסומת בנושא נזקי העישון ,הושמע ג'ינגל ברחבי
התחנה והוצבו שלטי הסברה .לצד פעילות ההסברה
התקיימו שיעורי ספורט פתוחים לציבור הרחב ,במטרה
לעודד אורח חיים בריא .כחלק מהפעילות בתחנה
המרכזית החדשה ,נערך מבצע "זרוק את הסיגריה"
במסגרתו נציגת הסברה מטעם התחנה המרכזית,
הסתובבה בין ציבור המבקרים וביקשה מהמעשנים
לזרוק את קופסת הסיגריה לשקית אשפה .המוותרים
על קופסת הסיגריות זכו להטבות ומתנות מטעם בעלי
עסקים בתחנה ,הדוגלים בתחנה ללא עישון.

לרגל "יום ללא עישון" :קמפיין "זהירות
מקמטים" בשירותי הנשים במועדונים

כחלק מהפעילות סביב "יום ללא עישון" פרסמה
האגודה למלחמה בסרטן מודעות מיוחדות
בשירותי הנשים בלמעלה מ 200ברים ,בתי
קפה ,מועדונים ובשילוט חוצות ברחבי הארץ,
המזהירות" :קמטי עישון זה הבעיה הקטנה שלך.
העישון הורג" .החוק האוסר עישון במקומות
ציבוריים נכנס לתוקפו לפני כחצי שנה ,אך למרות
ההתקדמות בשטחי המסעדות ובתי הקפה ,בסצנת
המועדונים בישראל עדיין נותר רבות לשפר .לכן
הוחלט באגודה ,בנוסף לפעילות ההסברה נגד
עישון בבתי הספר ,בכלי התקשורת ,בכנסים ועוד
– לפנות לציבור הבליינים ,במקום בו כולם מבקרים.
השנה ההתמקדות היתה דווקא בבלייניות .על פי
נתוני משרד הבריאות שיעור המעשנות נמוך יותר
משיעור המעשנים בישראל ,אך הירידה בשיעורי
העישון ב 20השנים האחרונות הייתה נמוכה יותר
בקרב נשים .מסע ההסברה פנה לנשים צעירות,
חיילות או אפילו בנות נוער כאשר המודעה מציגה
אישה צעירה ,יפה ומטופחת ,אך "מקומטת" והמסר

שיתוף פעולה מיוחד בין מח' הסברה והדרכה
באגודה למלחמה בסרטן לבין "מעריב לנוער"

בתחילת חודש יוני חבר מגזין הילדים והנוער
"מעריב לנוער" למחלקת הסברה והדרכה
באגודה למלחמה בסרטן והכריז על מבצע
לקידום המודעות בקרב בני נוער לנזקי העישון.
במהלך המבצע יצאה לדרך תחרות מיוחדת
למציאת סיסמה למדבקה חדשה נגד עישון .כל
הצעה שהתקבלה זיכתה את השולח במדבקת
"החיים יפים ללא עישון" של האגודה למלחמה
בסרטן ושלושת המקומות הראשונים זכו בפרסים
יקרי ערך .הסיסמה שנבחרה" ,עישון זה פאסה
– אז אל תנסה" קיבלה חשיפה ב"מעריב לנוער"
והמדבקה הופקה ומופצת לקהל הרחב על ידי
האגודה למלחמה בסרטן.

פרסומים
שעודכנו

לשוב לחיים רגילים עם אורוסטומיה
)סטומה של השתן(

סרטון "הנרגילה" של האגודה למלחמה

בסרטן שהופק על ידי גיתם BBDO SOHO

זכה במקום הראשון בתחרות הסרטים של
 ,UICCארגון הסרטן הבינלאומי

הוא" :קמטי עישון זה הבעיה הקטנה שלך .העישון
הורג" .המודעות הופיעו בשירותי נשים בלמעלה
מ 200מועדונים ,בתי קפה וברים מובילים ברחבי
הארץ באמצעות חברת "לעומק התודעה" .את
המודעה עיצב בהתנדבות משרד הפרסום גיתם
 .BBDO SOHOבמקביל ,נתלו במקומות בולטים
בשירותי הגברים מודעות המזהירות כי עישון עלול
לגרום לאימפוטנציה .מודעות אלו מצטרפות למסע
הסברה נרחב שהאגודה למלחמה בסרטן עורכת
בכל ימות השנה ,ומתוגבר סביב היום ללא עישון שחל
ב .31.5האגודה הפעילה ביום זה דוכני הסברה בכל
רחבי הארץ ,קיימה פעילויות הסברה בבתי הספר
ויצאה במסע הסברה בכל כלי התקשורת.

תשדיר השירות של האגודה למלחמה בסרטן
הנרגילה ,שהופק על ידי  , BBDO SOHOזכה במקום
הראשון בתחרות של ארגון הסרטן הבינלאומי.
הסרטון הזוכה נבחר בקטגוריית תשדירי שירות
בפסטיבל סרטים בנושא סרטן שהתקיים לראשונה
בשוויץ במסגרת הכנס השנתי של ארגון הסרטן
הבינלאומי ה) UICCהרחבה על הכנס בפרק
"כינוסים בינלאומיים"( .מטרת הקמפיין "נרגילה
הורגת כמו סיגריה" הייתה העלאת המודעות בקרב
קהל יעד של צעירים בגילאי  12עד  ,18שמאמינים
כי נרגילה אינה מזיקה כמו סיגריה והיא איננה גורמת
לסרטן .מחקרים רבים בתחום הראו כי תפיסה זו
מוטעית ועישון נרגילה מזיק לבריאות ועלול לגרום
לסרטן כמו סיגריה .בסרטון הזוכה מוצגת הדמיה
של נרגילה וממנה יוצא ענן עשן שהופך תוך כדי
תנועה לאותיות ולמילים "בננה"" ,תפוח"" ,תות",
"דובדבן" כמגוון הטעמים שניתן לשלב במסגרת
עישון נרגילה .אז עולה שקופית אחרונה והקריין
שואל "באיזה טעם אתם אוהבים

רדיותרפיה לאזור השד
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פרסומים
שעודכנו

לדעת יותר על סרטן הגרון

את הסרטן שלכם ?  נרגילה הורגת כמו סיגריה".
התחרות היתה קשה ,הסרטון התמודד מול
 250קמפייני הסברה אשר נוצרו במדינות שונות
בעולם בנושא מודעות למחלת הסרטן .מתוך
 250הסרטים והתשדירים שהוגשו 33 ,עלו לגמר,
מתוכם סרטה של גלי מאירי "זמן שקוף" ו4
תשדירים של האגודה  תשדיר הצ'יפס ,תשדיר
הכדורסל ,תשדיר הצל והתשדיר נרגילה שזכה
בפרס הראשון בקטגוריה זו וזכה לכינוי "סטייליסטי
ומיוחד" על ידי צוות השופטים.

מניעת נזקי שמש ואיבחון מוקדם
של סרטן העור
לדעת יותר על סרטן גרורתי
שמקורו אינו ידוע

האגודה למלחמה בסרטן החלה לפני כ20
שנה בפעילויות הסברה לציבור הרחב ,במטרה
לצמצם את נזקי השמש ולהגביר את המודעות
לחשיבות האבחון המוקדם .במסגרת זו ,נערך
ב 17השנים האחרונות ,מדי שנה ,שבוע מודעות
למניעת סרטן העור ואבחונו המוקדם בתחילת
הקיץ ,לצד פעילויות הסברה הכוללות ימי עיון,
ימי בריאות ועוד ,לקהל הרחב ולילדים.

יום עיון למקדמי בריאות לרגל שבוע
מודעות העור
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לדעת יותר על סרטן שניוני בכבד

לראשונה ,יזמה מקדמת הבריאות באגודה
למלחמה בסרטן ,הגב' נועה גל ,יום עיון ארצי
למקדמי הבריאות שנערך באמצע מאי בבית מטי,
בית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים לקראת
שבוע המודעות לסרטן העור וגילויו המוקדם .את
יום העיון פתחה דוברת ומנהלת מחלקת הסברה
והדרכה באגודה למלחמה בסרטן ,הגב' רבקה
פרייליךזלצר בסקירת פעילות האגודה למלחמה
בסרטן לקידום המודעות לנזקי השמש ולגילוי

מוקדם .לאחר מכן נערכה ההרצאה "מניעה
והגנה מפני נזקי השמש  כיצד?" על ידי ד"ר
פליקס פבלוצקי דרמטולוג ,מרכז רפואי שיבא
וחבר ועדת עדכון עור באגודה למלחמה בסרטן.
בהמשך ,הרצה על "גילוי מוקדם של סרטן העור
 חידושים ועידכונים" ד"ר יואב ברנע ,מומחה
בכירורגיה פלסטית ,המחלקה לכירורגיה פלסטית,
מרכז רפואי תל אביב .לקראת סיום נערך דיון פתוח
בהשתתפות הקהל ,תחת הכותרת "מעורבות
והפריה הדדית בתחום קידום המניעה והגילוי
המוקדם של סרטן העור".

מסיבת עיתונאים לרגל פתיחת "שבוע
מודעות למניעת סרטן העור ולגילויו המוקדם"

שבוע מודעות סרטן העור התקיים השנה באמצע
חודש יוני ,זו השנה ה .17בזכות מבצע זה ,עלה שיעור
האבחון המוקדם של מלנומה במאות אחוזים ,הן בקרב
נשים והן בקרב גברים .במהלך השבוע נערך מסע
הסברה בנושא סרטן העור וגילויו המוקדם ,שכלל
קמפיין בטלוויזיה ,ברדיו ובעיתונות וכן עשרות דוכני
הסברה במקומות מרכזיים בערים שונות .כמו כן ,נפתחו
מעל ל 300תחנות בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן
העור בכל הארץ ,בשיתוף כל קופות החולים ובסיוע
האיגוד הישראלי לרפואת עור ומין והאיגוד הישראלי
לכירורגיה פלסטית .בתחנות נערכו בדיקות חינם לגילוי
מוקדם של סרטן העור ללא תלות בחברות באחת

מקופות החולים ,וכן חולקו עלוני מידע לכלל הציבור.
במהלך מסיבת העיתונאים נחשף סקר מיוחד של
האגודה למלחמה בסרטן ,דווח על מחקרים חדשים
ועל נתוני רישום סרטן הלאומי בישראל.
מירי זיו מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן אמרה" :זהו
המבצע הגדול ביותר שנערך במערכת הבריאות
המשלב כוחות באופן ייחודי ויוצא דופן לטובת
בריאותו של הציבור בישראל .זוהי מסורת מבצעית
הנמשכת כבר  17שנה ותורמת באופן משמעותי
לשיעור האבחון המוקדם של מלנומה בארץ ואף
להטמעה של מסרים בקרב הציבור הרחב ,להעשרת
הידע אודות הסכנה שבחשיפה לא מבוקרת לשמש
והפנמת חשיבות האבחון המוקדם שבכוחו להציל
חיים .שילוב הכוחות אינו דבר מובן מאליו במציאות
הישראלית ואני מודה לקופות החולים ולמאות
רופאי העור והכירורגים הפלסטיים אשר נרתמים
מדי שנה למטרה החשובה הזו".
דר' מיכה בר חנא ,מנהל רישום הסרטן הלאומי
במשרד הבריאות ציין כי" :בישראל מאובחנים מדי שנה
כ– 1,200חולים חדשים ביחס ל –  970חולים בשנים
קודמות .העלייה מתרכזת במחלה הממוקדת בקרב
נשים ובקרב גברים ילידי ישראל ש"משלמים" היום
את הנוהג של >אמבטיות שמש' שהיה נפוץ בינקותם.
אצל הנשים נרשמה יציבות בהיארעות ואולי אפילו
מגמה של ירידה .המצב מצביע על עליה בשיעור
האבחון המוקדם ועל הגברת המודעות והערנות
בציבור תוך הגדלה של סיכויי הריפוי וההחלמה"
דר' מיכל לוטם ,דרמטו – אונקולוגית ,במכון האונקולוגי
במרכז הרפואי הדסה ירושלים ,דיווחה על חיסון
חדש ,שנועד למנוע את חזרת המחלה בקרב חולי
מלנומה עם גרורות ,אשר פותח במרכז הרפואי הדסה
בירושלים ,בסיוע מימון האגודה למלחמה בסרטן
ואמרה" :היתרון הטמון בשימוש בתאי סרטן לטיפול
זה ,הוא באותנטיות הגבוהה שלהם .העובדה ,כי הם
מכילים את כל אבני היסוד של הגידול ,בדיוק כפי
שהם אצל המחוסן המסוים ,הופכת אותם לחיסון
אולטימטיבי וייחודי לחולה .זוהי שיטה עתירת עבודה
כיוון שלכל חולה יש להכין טיפול אישי ומשום כך
היכולת למנפה באופן שיווקי ומסחרי הנו בעייתי .על
כן ,בית החולים הדסה ,בסיוע מימון האגודה למלחמה
בסרטן ,נטל על עצמו את הפקת החיסונים בשל
תוצאות ההישרדות המעודדות של המטופלים .השנים
שחלפו מאז ראשית המחקר בשנת  1996והיישום
שלו באמצעות החיסון ,לימדו אותנו כי התוצאות

המבטיחות הראשוניות היו ממשיות ומידת המובהקות
שלהן הלכה וגדלה בחלוף השנים ובקרוב ייושם גם
כטיפול חיסוני לחולי סרטן המעי הגס".
דר' דרור גוברמן ,מנהל המחלקה לרפואה קהילתית
במשרד הבריאות רענן ,לבקשת האגודה ,את
ההמלצות לשמירה מפני השמש וציין כי" :יש לאחסן
את תכשיר ההגנה מפני השמש בטמפרטורות
נמוכות עד  25מעלות .גם בתמרוקים המכילים
מסנני קרינה ,שאורך החיים שלהם קצר מ30
חודשים יסומן תאריך תפוגה .מוצרי שמש נועדו
להגנה מפני השמש ולא לעידוד שיזוף .לכן ,שמן
לשיזוף לא יקבל רישיון אלא אם כן יכיל מקדם
הגנה מן השמש ושמו יהיה שמן הגנה ,בדומה
לקרם הגנה ותחליב הגנה".

פרסומים
שעודכנו

לדעת יותר על סרטן הקיבה

סקר חדש של האגודה למלחמה בסרטן
לרגל פתיחת שבוע המודעות למניעת
סרטן העור ולגילויו המוקדם

סקר חדש שנערך באמצעות מכון המחקר
 Market Watchעבור האגודה למלחמה בסרטן
לרגל שבוע המודעות לסרטן העור בקרב מדגם
מייצג של האוכלוסייה היהודית דוברת העברית
בישראל בגילאי  18ומעלה ,הצביע על מגמת
מודעות גבוהה בקרב הציבור להתנהגות נכונה
בשמש ,כאשר רובו המכריע של הציבור הישראלי
) (73%ציין כי הפנים את המסר שאומר כי בריאות
קודמת לשיזוף ,מגמה זו בולטת במיוחד בקרב בני
 86%) 4554מתוכם הפנימו מסר זה( .מיעוט של
 5%ציינו כי בקיץ הקרוב הם מתכוונים להשתזף
הרבה וכמה שיותר מהר ,ו 18%ציינו כי הם
מתכוונים להשתזף רק בשעות הבטוחות  לפני
 10.00ואחרי  .16.00בנוסף ,הסתבר כי הציבור
הישראלי מודע לנזקי השמש יותר מבעבר.
המודעות לקשר בין החשיפה לשמש לבין
הנזקים הנגרמים ,גבוהה באופן מובהק בהשוואה
לסקר קודם .סרטן העור צוין באופן בלתי נעזר
כנזק שמש העיקרי ,על ידי  95%מהציבור77% .
מהציבור ציינו באופן בלתי נעזר את הכתמים על
העור כנזק שמש .גם במקרה זה ,נשים ציינו זאת
יותר בהשוואה לגברים ) 87%מול  67%בהתאמה(.
לאחר מכן הוזכרו הנזקים של קמטים ) (73%
כאשר נשים ציינו זאת יותר בהשוואה לגברים
) 81%מול  64%בהתאמה( כמו כן ,שיעור גבוה
יותר של חילונים ) (78%ציינו זאת בהשוואה לאלו
המגדירים עצמם כדתיים או חרדים.

לדעת יותר על לוקמיה לימפוציטית
כרונית )(CLL

לדעת יותר על לוקמיה מיאלואידית
כרונית )(CML
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פרסומים
שעודכנו

.קמפיין חכם בשמש חוזר לערוץ הילדים:
האגודה למלחמה בסרטן וערוץ הילדים עלו
בקמפיין נוסף לסדרת ההסברה המוצלחת
והאפקטיבית "חכם בשמש" להעלאת המודעות
בקרב ילדים לנזקי השמש

קמפיין חינוכי משותף לאגודה למלחמה
בסרטן ולערוץ ג'טיקס – כוכבי ג'טיקס "גור
ואוח" הובילו את הקמפיין בסדרת מערכונים
לילדים העוסקים בהתנהגות חכמה בשמש
צילום :ישראל הדרי ואסף דהאן  טוינג

לדעת יותר על סרטן ראשוני בכבד

לדעת יותר על סרטן הערמונית

צילום :ישראל הדרי

24
לדעת יותר על סרטן צינור המרה

האגודה למלחמה בסרטן וערוץ ג'טיקס יצאו
באמצע חודש יוני בקמפיין חינוכי משותף "חכם
בשמש" אשר כלל סדרת מערכונים חדשים
שנכתבו במיוחד לילדים ונוער שעסקו בנושא
התנהגות חכמה בשמש .במסגרת הקמפיין,
הפיקו האגודה למלחמה בסרטן וערוץ ג'טיקס,
מערכונים הומוריסטיים באורך של  3060שניות,
אשר תוכנם הותאם במיוחד לקהל היעד של ערוץ
ג'טיקס ,ילדים בגילאי  6עד  14וכללו הפנייה גם
לאתר הילדים של האגודה למלחמה בסרטן
באינטרנט .הקמפיין עלה לאוויר בערוץ ג'טיקס
לקראת החופש הגדול ונמשך כל עונת הקיץ .כמו
כן ,באתר ג'טיקס באינטרנט הוקרנו המערכונים
השונים והצופים הוזמנו לדרג את המערכון הכי
מצחיק .כל מי שדירג קיבל מדבקת "חכם בשמש".
במערכונים החדשים כיכבו צוות שחקני "גור ואוח".
סיטקום שהפך לקאלט בקרב קהל המטרה .גור
ואוח הם אודי גוטשלק ,ואביעד בנטוב .לאודי
ואביעד הצטרף אורח מיוחד "הצל" יואב אליאסי
כשחקן אורח .במסגרת שיתוף הפעולה הועלו גם
שידורים חוזרים של קמפיין "חכם בשמש" אשר בו
כיכבו צוות שחקני הסדרה "קומי קומי" עם דודו
ארז אשר מותח את העוברים ושבים ברחוב ועל
שפת הים ובנימה היתולית מלמד אותם את חוקי
"חכם בשמש" .שיתוף הפעולה המוצלח נמשך
זו השנה החמישית ברציפות ,במטרה להרחיב
את המודעות ולגרום לשינוי ההתנהגות בשמש
בקרב הילדים .העברת המסרים באמצעות תכנים
איכותיים תוך שימוש בהומור ,נמצאה כאפקטיבית
ביותר לעודד התנהגות נכונה בשמש

האגודה למלחמה בסרטן וערוץ הילדים ,עלו
בקמפיין נוסף לסדרת ההסברה המוצלחת
והאפקטיבית "חכם בשמש" ,שמטרתו להעלות
את המודעות לנזקי השמש בקרב ילדים .במסגרת
הקמפיין עלו בתחילת הקיץ בערוץ הילדים ובמיני
סייט באינטרנט ,מעברונים קצרים והומוריסטיים,
בכיכובה של הדר לוי .בכל מעברון מתמודדת לוי
עם חשיפה לשמש ,בסיטואציות הלקוחות מחיי
היומיום ,תוך שהיא עושה שימוש בכללי האגודה
למלחמה בסרטן לחשיפה זהירה לשמש כמו,
כובע על הראש ,שהייה בצל ,שרוולים ארוכים,
קרם הגנה ,משקפי שמש ועוד .במהלך הפיתרון
משתנה הסיטואציה הבעייתית והופכת לסיטואציה
במהלכה לוי נעשית לחכמה בשמש .המיני סייט
עלה בכתובת  www.kidstv.co.ilוכלל מידע על
הסכנות הכרוכות בחשיפה לא זהירה לשמש,
סרטוני המעברונים וכן משחק אינטראקטיבי
שנבנה במיוחד לאתר" ,אל תהפוך לטוסט!",
חידונים ועוד .סדרת ההסברה של חכם בשמש
מבוססת על עיקרון השיווק החברתי במסגרתו
מעבירה האגודה למלחמה בסרטן מסרים חינוכיים
והסברתיים בתחום הבריאות באמצעות כלי
התקשורת ,בסגנון הומוריסטי ובשפה >המדברת'
לילדים ,מקובלת עליהם ומאפשרת להם להתחבר
למסרים .הסדרה עלתה לראשונה בערוץ הילדים
לפני כ 16שנים והיא מלווה בפעילות הסברה
בקייטנות ,בתי ספר וגני ילדים המתבצעת באמצעות
סטודנטים לרפואה ובריאות הציבור במימון האגודה
למלחמה בסרטן.

פרסומים
שעודכנו

יום המודעות לסרטן הערמונית
האגודה למלחמה בסרטן ציינה בראשית
ספטמבר את יום המודעות לסרטן הערמונית,
מחלת הסרטן השכיחה ביותר בקרב גברים
בישראל .יום זה מצוין בכל העולם בחודש
ספטמבר במטרה להעלות על סדר היום
הציבורי נושאים הקשורים למניעה ,אבחון
מוקדם וטיפול בסרטן הערמונית .על פי נתוני
רישום הסרטן הלאומי במשרד הבריאות
מדי שנה מתגלים בישראל כ 2,500גברים
החולים בסרטן הערמונית וכ 400גברים מתים
מהמחלה .הגורמים לסרטן הערמונית אינם
ידועים במלואם .עם זאת ,נמצא כי גברים ,שיש
להם בני משפחה קרובים אב או אח שחלו
במחלה לפני גיל  ,70נמצאים בסיכון מוגבר יותר
לפתח סרטן הערמונית ועליהם להיות ערים
לכך ולבצע החל מגיל  50בדיקת  PSAאחת
לשנה ,משולבת עם אולטרא סאונד רקטלי.
קיימים גורמים נוספים המגבירים את הסיכון
לחלות בסרטן הערמונית כמו ,עישון ,תזונה לא
בריאה ,השמנה וחוסר פעילות גופנית .לאחרונה
פורסמו מספר מחקרים חדשים המצביעים
על הקשר בין סרטן הערמונית לסגנון החיים.
סרטן הערמונית נפוץ בעיקר בקרב גברים מעל
גיל  50וגילויו בקרב צעירים יותר פחות שכיח.
בניגוד לסוגי סרטן אחרים ,סרטן הערמונית
גדל מאוד לאט ,ולכן פעמים רבות ,בעיקר
בקרב מבוגרים הוא אינו גורם לתסמינים.
ישנם מקרים בהם תאי סרטן נמצאים בתוך
בלוטת הערמונית בגוף והגידול בערמונית יכול
להיוותר ללא שינוי במשך תקופה ארוכה .על
פי עדויות מדעיות לכשליש מהגברים מעל גיל
 50ולרוב המוחלט של הגברים מעל גיל ,80
ישנם תאים סרטניים בערמונית ,אך כאמור
רק אצל חלק קטן מהם יחסית ,למחלה
יש השפעה על תוחלת החיים .לקראת יום
המודעות לסרטן הערמונית ,עלתה האגודה
למלחמה בסרטן בקמפיין תקשורתי אשר
כלל תשדירי רדיו ומודעות בעיתונים תחת
הסיסמה "עדיף למות מבושה ?" באמצעות
משרד הפרסום גיתם  .SOHO BBDOבמקביל,

ערכה האגודה למלחמה בסרטן יום עיון לחולי
סרטן הערמונית ובנות זוגם )מידע נוסף בפרק
"שיקום ורווחה"( ,והרצאות פתוחות לקהל
הרחב ,ללא תשלום ,במספר סניפי האגודה
למלחמה בסרטן ברחבי הארץ בשיתוף איגוד
האורולוגים הישראלי בנושא מניעה ,אבחון
מוקדם וטיפול בסרטן הערמונית.

לדעת יותר על סרטן הלבלב

מחקרים חדשים נוספים הוכיחו קשר
בין סגנון חיים לסרטן הערמונית

לרגל יום המודעות ,פרסמה האגודה למלחמה
בסרטן מחקרים חדשים המצביעים ומחזקים
את הקשר בין סגנון החיים לסרטן הערמונית .כך
למשל ,מחקר חדש שנערך באוניברסיטת אתונה
שביון קובע כי עבודה הכוללת פעילות גופנית
מקטינה את הסיכון לחלות בסרטן הערמונית.
במהלך המחקר נבדקו  320גברים אשר חלו
בסרטן הערמונית ,אותם השוו החוקרים ל246
גברים בריאים .החוקרים מצאו שבקרב גברים
אשר עבודתם מתבצעת בישיבה ,כגון ,עובדי
משרדים ,מורים ,עובדים ציבוריים ואנשים
העובדים בעבודות נוספות ללא פעילות גופנית,
נמצאים בסיכון הגבוה ב 30%לחלות בסרטן
הערמונית ,לעומת גברים העובדים בעבודה
הכרוכה בפעילות גופנית כגון פועלים ,אופים,
חשמלאים וספרים .העובדים הבלתי פעילים
הינם גם בעלי  40%יותר סיכוי לסבול ממצב
שפיר של ערמונית מוגדלת .המחקר פורסם
בגיליון ספטמבר של כתב העת European
.Journal of Cancer Prevention

רדיותרפיה לאזור הערמונית

לדעת יותר על משטח צוואר הרחם
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פרסומים
שעודכנו

פעילויות הסברה נוספות לקידום
המאבק במחלות הסרטן
קמפיין חדש של האגודה למלחמה בסרטן
בהפקת גיתם  BBDO SOHOלהעלאת
המודעות לחשיבות שמירה על מאזן
אנרגיה ואורח חיים בריא

לדעת יותר על סרטן האשכים

לדעת יותר על סרטן הפות

26

עלון ספר החיים

האגודה למלחמה בסרטן יצאה במסע הסברה ארצי,
להעלאת המודעות בקרב הציבור לחשיבות שמירה
על אורח בריא ומאזן אנרגיה ,במטרה להקטין את
הסיכון לחלות בסרטן .ידוע שניתן למנוע מחלות
סרטן שונות על ידי אימוץ סגנון חיים בריא יותר.
מחקרים חדשים מצביעים על כך שמשקל עודף,
תזונה בעלת שיעורי שומן גבוהים ,צריכת קלוריות
רבות ופעילות גופנית מועטה ,עלולים להגביר את
הסיכון לחלות במחלות סרטן .בעקבות המחקרים,
פרסם ארגון הסרטן הבינלאומי ,ה ,UICCכי כ
 40%ממקרי הסרטן ניתנים למניעה .לכן ,המסר
העיקרי לציבור הוא :שימרו על משקל גוף תקין,
הרבו באכילת פירות וירקות טריים ,בצעו פעילות
גופנית באופן סדיר ,הפסיקו לעשן והימנעו משתייה
מופרזת של אלכוהול .באמצעות הקמפיין ניסתה
האגודה להניע אנשים לפעולה ולשמירה על מאזן
האנרגיה בגופם .הסרטון ,המלווה את הקמפיין ,נראה
בהתחלה כמו מודעת דרושים לקמפיין תוכנית
ריאליטי בטלוויזיה ,כאשר הכותרות רצות על המסך
בסגנון פרומו לתוכנית טלוויזיה ,והקריין ברקע מזמין
את הצופים להגיש מועמדות לפרסומת חדשה.
הדרישות :בעלי עודף משקל ,שהספורט היחיד
שלהם הוא לרבוץ מול הטלוויזיה ,שותים אלכוהול
בהפרזה ,מכורים לג'אנק פוד ,יתרון למעשנים
)נרגילה גם נחשב( .לאחר הצגת הדרישות שואל
הקריין" :עונים על הדרישות? אתם עלולים להיות
הכוכבים הבאים בקמפיין של האגודה למלחמה
בסרטן ".הקמפיין נמשך כשבועיים ועלה בערוצי
הטלוויזיה ,באתרי האינטרנט ,בעיתונות המודפסת
וברדיו .הקמפיין נוהל בהתנדבות על ידי גיתם
 BBDO SOHOוהקריינות בוצעה בהתנדבות על
ידי גיל קומר.

סקר שבוצע בעקבות קמפיין "אורח חיים
בריא" של האגודה למלחמה בסרטן קובע כי
 51%מהישראלים ישנו את אורח החיים שלהם

מסתבר כי הציבור הישראלי מוכן לשנות את אורח
החיים כאשר הוא מבין את הסיכונים הכרוכים בסגנון

חיים לא בריא .סקר חדש שנערך ביוזמת האגודה
למלחמה בסרטן באמצעות מכון גיאוקרטוגרפיה
קובע כי  51%מהישראלים טענו כי השתכנעו לשנות
את הרגלי אורח החיים שלהם בעקבות קמפיין
האגודה .הסקר נערך בקרב  500גברים ונשים,
המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה ,במהלך
השבוע הראשון של חודש יוני  2008בעקבות קמפיין
האגודה להעלאת המודעות בקרב הציבור לחשיבות
שמירה על אורח בריא במטרה להקטין את הסיכון
לחלות בסרטן .הקמפיין הופק בהתנדבות על ידי
גיתם  BBDO SOHOועלה למשך כשבועיים בערוצי
הטלוויזיה ,באתרי האינטרנט ,בעיתונות המודפסת
וברדיו .מהסקר שנערך בעקבות הקמפיין עלה כי
כשליש ) (34%מהציבור בישראל נחשף לקמפיין
של האגודה )המהווים  24%מכלל הציבור( ראו את
הקמפיין בטלוויזיה .שיעור הנחשפים לקמפיין יורד
עם העלייה בגיל ,נמוך יחסית בקרב בעלי הכנסה
נמוכה ) (27%ובקרב משפחות דתיות חרדיות ).(19%
 77%מהישראלים שנחשפו לקמפיין ,ידעו להסביר
את המסר של הפרסומת 54% .מהציבור ציינו
שהמסר המועבר במסע ההסברה של האגודה
למלחמה בסרטן לגבי הקשר בין חוסר פעילות
ספורטיבית ,השמנה ואלכוהול לבין הסיכון לחלות
בסרטן ,אמין במידה רבה ורבה מאוד בעיניהם .שיעור
זה גבוה באופן מובהק בקרב ציבור שציין שנחשף
לפרסומת באופן בלתי נעזר ,בהשוואה למי שלא
ראה או שמע את הפרסומת באמצעי התקשורת
) 61%לעומת  ,50%בהתאמה( .כאמור  51%מהציבור
ציינו שהמסר המועבר די או מאוד מניע ומשכנע
אותם לשנות את הרגלי אורח החיים שלהם.

יום עיון בנושא "גילוי מוקדם מציל חיים!"
בקצרין רמת הגולן

ביוזמת סניפי הצפון ועו"ס מחוז הצפון ,אריאלה
ליטביץ נערך יום עיון מיוחד לציבור הרחב בסניף
קצרין בנושא מחלת הסרטן – מודעות וחשיבות
הגילוי מוקדם .ביום העיון ניתנו ההרצאות הבאות:
"מחלת הסרטן  מודעות וחשיבות הגילוי המוקדם"
על ידי דר' שנירר ,ראש המכון האונקולוגי
במרכז הרפואי פוריה ו"גיוס מערכת החיסון
למלחמה בסרטן" על ידי דר' גידי גרוס ראש
החוג לביוטכנולוגיה במכללה האקדמית תלחי
וחוקר בכיר באימונולוגיה מכון המחקר מיג"ל.
מחלקת הסברה של האגודה למלחמה בסרטן
סייעה בפרסום האירוע במקומוני הצפון.

"כולנו מנצחים" – יום הפנינג מיוחד
להגברת המודעות לגילוי מוקדם ומניעת
מחלת הסרטן בקרית שמונה

סניף קרית שמונה של האגודה למלחמה בסרטן
יזם הפנינג מיוחד למען הגברת המודעות לחשיבות
הגילוי המוקדם של מחלת הסרטן ומחלקת
הסברה סייעה בהפעלה ובפרסום האירוע
במקומוני הצפון .באירוע ,שנערך בתחילת חודש
יוני בצומת הגומא ,מתחם מועדון הכושר ,bodies
הוקמו דוכני הסברה והרצאות בנושא נזקי עישון
ונזקי חשיפה לשמש ונערכו פעילות יצירה לילדים,
מרתון ספינינג ,שיעורי אירובי ועיצוב הגוף באדיבות
מועדון הכושר .bodies

שירותי האגודה למלחמה בסרטן

יום עיון מיוחד לצוות הטלמידע בעברית

בסוף ינואר התקיים יום עיון למתנדבי הטלמידע
אותו יזמה וארגנה נורית צין ,מנהלת הטלמידע.
יום העיון נכחו כעשרים מתנדבים אשר זכו לשמוע
הרצאה מרתקת בנושא שחזור השד וניתוחים
משמרי שד מפי דר' יואב ברנע כירורג פלסטי בכיר
במחלקה לכירורגיה פלסטית במרכז הרפואי ת"א.
בהמשך נערכה סדנא מיוחדת מלווה בהרצאה
על ידי עו"ס רותי בר לבב מהמרכז הרפואי רבין.
במהלך הסדנא שוחחו המשתתפים על התחושות
המתעוררות במהלך עבודתם השוטפת עם פונים
המתמודדים עם מחלת הסרטן.

ה'טלמידע' בשפה הערבית

קו הטלמידע בשפה הערבית הוקם באמצע
שנת  ,2003ומראשית פעילותו החל להעניק
מענה לפונים  24שעות ביממה .הקו פועל
בליווי ובהדרכת מנהל המגזר הערבי מר פאתן
ג'טאס ,העובדת הסוציאלית של האגודה
במחוז הצפון ,גב' אריאלה ליטביץ ,והעובדת
הסוציאלית גב' הנד עבאיה .כיועצים מקצועיים
משמשים פרופ' ג'מאל זידאן ,מנהל המכון
האונקולוגי במרכז הרפואי זיו בצפת ,ודר'
מנסא רמון ,כירורג במרכז השד במרכז הרפואי
המשפחה הקדושה בנצרת .אוכלוסיית הפונים
לקו המידע והתמיכה הינה מגוונת ומתקבלות
פניות רבות מחולים אשר אובחנו כחולי סרטן,
מחולים המחלימים ממחלתם ,מקרובי חולים
ומכרים הדורשים מידע ,קשר או תמיכה ,וגם
מאנשי מקצוע והקהל הרחב הנעזר בחוברות

האגודה והמעוניין במידע נוסף .חלקם של
הפונים נחשפים בשמם וחלקם מעדיפים
שלא להזדהות .תכני השיחות נעים בין שיחות
למטרת קבלת מידע על שאלות בנושאי סוגי
מחלות ,לבין שיחות שמטרתן הענקת תמיכה
נפשית לפונים הנמצאים במצבי ייאוש ,איבוד
תקווה וחוסר אונים .נושא הסיוע הכספי ובקשה
לעזרה בתרופות יקרות מהווים אף הם חלק
נכבד מהפניות .פרסום הקו באמצעי התקשורת
מביא לעלייה בכמות הפניות באופן משמעותי.
כיום מתקיימת פעילות הסברתית לקידום הקו
באמצעות בתי חולים ולשכות הרווחה.

פעילות ”טלמידע“ בשפה הרוסית

בשנת  2008הגיעו אלפי פניות לקו המידע בשפה
הרוסית .הפניות מגוונות :מידע על מחלות ,דרכי טיפול
ומניעה ,חומר הסברה ,שאלות על זכויות ושירותים,
תמיכה נפשית ורגשית ודרכי התמודדות עם הסרטן.
כמו כן מועלים חששות מהאפשרות לחלות )חשיפה
לקרינה מצ'רנוביל ,נשאות סרטן שד בקרב נשים
אשכנזיות ,סרטן העור וכו'( .לצוות הקבוע מצטרפים
מדי פעם יועצים עו"ס ,עו"ד ופסיכולוגיים .הצוות מסייע
בתרגום חוברות המידע של האגודה למלחמה בסרטן
ובחודשי המודעות מאייש את קו המידע צוות מתוגבר.
בחודש המודעות לסרטן העור ולגילויו המוקדם
נרשמה הפעם עלייה משמעותית בפניות ,כ200
פניות באותו שבוע ,כולן סביב תחנות הבדיקה והגילוי
המוקדם .צוות הרופאים הפועלים במקום ,בראשותו
של מנהל הטלמידע בשפה הרוסית ,דר' סמיון שפירו,
עורכים ימי בריאות בכל רחבי הארץ בצירוף רופאים
מומחים דוברי השפה כמו אונקולוגים ,אנדוקרינולוגים,
אורולוגים וכו' .ימי הבריאות נועדו במיוחד להעלאת
המודעות לחשיבות הגילוי המוקדם ושימת הדגש על
קיום אורח חיים בריא.

תגבור צוות מרכז המידע וחידושים באתר
האינטרנט של האגודה למלחמה סרטן

מרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן פועל
מזה כעשרים שנה ,כאשר עם השנים נוספו לו
עוד ועוד תחומי פעילות חדשים ,כגון אחריות
מקצועית ומדעית אוןליין על אתר האינטרנט של
האגודה למלחמה בסרטן ולכן השנה תוגבר הקו
במידענית חדשה נוספת ,אשר הצטרפה לצוות
המנוסה והוותיק .הצוות עונה לפניות בעיקר של
חולי סרטן ובני משפחותיהם בנושאים רבים
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ומורכבים ,ביניהם הקשר בין המטופלים למערכת
הבריאות ,סיוע והכוונה לגורמי תמיכה שונים ,עזרה
במגע עם קופות החולים בכל הקשור בתרופות
וטיפולים שאינם בסל הבריאות ,חיפושי מידע
נוספים וכד' .במקביל לעבודה השוטפת ,שודרג
לאחרונה אתר האינטרנט של האגודה ,לרווחת
החולים .בנוסף למידע הרב הקיים באתר כיום,
הכולל מענה פרטני לשאלות הפונים ,בימים אלו
עלה לאוויר מערך פורומים חדש של האגודה
למלחמה בסרטן .כרגע פועלים שמונה פורומים
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מנוהלים על ידי מיטב המומחים חברי ועדות
העדכון של האגודה למלחמה בסרטן ,ועל פי
הביקוש וההיענות יעלו פורומים נוספים לסוגי
סרטן שונים ונושאים נוספים הקשורים במחלות
הסרטן ,השיקום וההתמודדות .בנוסף ,הורחב
לאחרונה אתר האגודה בשפה הרוסית והועלו
לאוויר מספר רב של דפי הסברה נרחבים בנושא
מחלות הסרטן השונות בשפה הרוסית .לוח אירועים
מתעדכן אוןליין .גם אתר האגודה בשפה הערבית,
ממשיך ומתעדכן מדי יום.

גילוי מוקדם
סרטן השד
התכנית הלאומית לאבחון סרטן השד

התכנית הלאומית לאבחון סרטן השד אותה יזמה
האגודה למלחמה בסרטן ומפעילה אותה כיום בשיתוף
פעולה עם משרד הבריאות וקופות החולים ,מנטרת את
הפעילות לגילוי סרטן השד בישראל מזה כ 15שנה.
בראשה עומד פרופ' גד רנרט ,מנהל המח' לרפואת
הקהילה ואפידמיולוגיה בבית החולים כרמל.
מאז הפעלת התכנית ,עלה מספר יחידות הממוגרפיה
הפועלות בישראל מ 20ל  .56מכלל היחידות
הפועלות בישראל 50 ,יחידות מנוטרות כיום על ידי
התכנית הלאומית לגילוי סרטן השד .ניטור זה כולל
פעילות תחת הכללים הלאומיים והבינלאומיים
שנקבעו ,הפעלת אמצעי מחשוב המספקים מידע
הכרחי ומאפשרים ניטור איכות האבחון .המכונים
הנמצאים תחת תהליך אבטחת האיכות ,כמקובל
במדינות העולם המערבי ,מקבלים מידע מלא על
שיעור הגילוי של נשים שנבדקו בהם ,על מאפייני
הגידולים שהתגלו ועל מדדי כשל אפשריים.
מטרת התכנית הלאומית לאבחון סרטן השד ,היא
להבטיח ירידה בשיעורי התמותה מסרטן השד
בישראל ,כפי שהוכח במחקרי אוכלוסייה שמצאו
ירידה של כ 30%בתמותה בנשים מעל גיל 50
שנסרקו בממוגרפיה ,בתוכניות מבוקרות.
השנה נמשך זימון מתוכנן לבדיקת ממוגרפיה,
המתבצע בשיתוף פעולה הדוק עם קופות
החולים .הזימון של כל אוכלוסיית הנשים בגיל
 5074נעשה אחת לשנתיים .פעילות תכנית
הממוגרפיה והזימון הביאו לעליה בשיעור ההיענות
לבדיקה והוא עומד כיום על כ .65%סך הכל
נוטרו בישראל כ 3.2מיליון בדיקות ממוגרפיה
מהן כ 350,000בשנה האחרונה.

ניידת הממוגרפיה הארצית – מיכל

ניידת הממוגרפיה "מיכל" של האגודה למלחמה
בסרטן ,פועלת זו השנה השביעית ברחבי הארץ.
מטרת פעילות הניידת היא לאפשר לנשים
המתגוררות בישובים מרוחקים כמו גם לנשים
שאינן מודעות לחשיבות הבדיקה ,לבצע אותה קרוב
לביתן .כל זאת במטרה לשפר את הנגישות ואת
ההיענות לבדיקה שבכוחה להציל חיים .פרויקט

ניידת הממוגרפיה "מיכל" פועל בשיתוף קופות
החולים "שרותי בריאות כללית"" ,מכבי  שירותי
בריאות" ו"לאומית" .מאז הפעלת הניידת צומצמו
משמעותית הפערים שהיו בעבר בין מגזרים שונים
באוכלוסייה ,בהיענות לביצוע בדיקה זו .השנה,
הודות לפנייתו של מר יואל פלדשו ,חבר הנהלת
האגודה ,איגוד יבואני הרכב בישראל ,הרים תרומה
נכבדה שסייעה במימון הפעלתה.

הניידת מאויישת ע"י צוות מקצועי של חב' מור
מאר ,האחראית לביצוע בדיקות האבחון ופענוחן.
בכל ישוב אליו מגיעה הניידת נשלח מכתב זימון
אישי לנשים בגילאים המתאימים ומתפרסמות
מודעות בעיתונות המקומית ,המודיעות על מועד
פעילות הניידת באזור) .עוד על פעילות הניידת ניתן
למצוא בפרק הסברה והדרכה לציבור(

התחנות האזוריות לגילוי מוקדם של סרטן השד

האגודה ממשיכה לסייע בהפעלתן של התחנות האזוריות
לגילוי מוקדם של סרטן השד ברחבי הארץ.
תוכנית ההדרכה הארצית למודעות לבריאות השד
ולמודעות לחשיבות האבחון המוקדם של סרטן
השד נערכת לכלל הנשים בישראל .מאמצים רבים
מושקעים במגזרים שונים באוכלוסיה ,כולל במגזר
הערבי ,בקיבוצים ,בקרב עולות חדשות ,המיגזר
החרדי וכדו' .חומר הסברה בנושא מופץ במאות
אלפי עותקים בשפות עברית ,ערבית ורוסית.

סרטן במשפחה– מערכת ייעוץ
למשפחות בסיכון גבוה
אנשים ,להם קרוב משפחה מדרגה ראשונה,
שחלה בסוגי סרטן מסוימים כמו מעי גס ,שד,
שחלה ,ערמונית ומלנומה  מצויים בסיכון גבוה
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בסרטן .בבית החולים כרמל בחיפה ובמרכז הרפואי
תל אביב ,פועלות מזה שמונה שנים מרפאות ייעוץ
לאוכלוסייה בסיכון גבוה.
פרויקט זה נעשה בשיתוף האגודה למלחמה
בסרטן ,אשר ממשיכה לסייע במימון הצוות
המקצועי המפעיל את השירות במרכז הרפואי
כרמל ,המהווה יחידה ארצית בנושא.

סרטן המעי הגס
איתור אוכלוסיה בסיכון גבוה

מזה למעלה מעשר שנים מאמצים באגודה
את המלצות ארגון הבריאות העולמי והארגון
הבינלאומי למלחמה בסרטן ,ביחס לחשיבות סריקת
אוכלוסיה בעלת סיכון יתר לפתח סרטן במעי
הגס .התכנית משלבת הדרכה לציבור במסגרת
הקהילה ובמקומות עבודה .במטרה לקדם את
המודעות לחשיבות הגילוי המוקדם ולהעלות את
אחוז הנענים לביצוע הבדיקות ,מממנת האגודה
מדי שנה ,למשך שנתיים פעילות ייעודית בשלושה
מרכזים אשר הציגו תכנית של מצויינות לאיתור
אוכלוסייה בסיכון גבוה ,תוך קיום פעילות הדרכה
לאנשי מקצוע והסברה לציבור הרחב.
המרכזים הרפואיים לשנת  2008הם :מרכז רפואי
הדסה עין כרם ,מרכז רפואי רבין – בי"ח בלינסון
והמרכז רפואי ע"ש רבקה זיו בצפת.
מרכזים אלה נתבקשו לפעול על פי ההמלצות
שגובשו בישיבת קונצנזוס שנערכה בחסות משרד
הבריאות ,האגודה למלחמה בסרטן ,ההסתדרות
הרפואית ,ובהשתתפות מומחים מחו"ל .ההמלצות
ניתנו גם ביחס לצורך בביצוע סריקה ייעודית לגילוי
מוקדם של סרטן המעי הגס באוכלוסיה בריאה
מגיל  ,50וביחס לצורך לקיים פעילות הסברה
לציבור המקצועי ולציבור הרחב.
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ספר חדש :מעי גס תורשתי

בתחילת השנה ראה אור הספר "מעי גס תורשתי"
אשר תורגם ,עבר התאמה לצרכי הארץ והופק
במהדורה עברית תואמת לגרסה האוסטרלית
המקורית .הספר ראה אור לראשונה באוסטרליה
ונכתב על ידי מספר רב של מחברים מכל העולם,
במקור בשפה האנגלית .שילוב המחברים הייחודי
נועד להעלות על הכתב את הידע והניסיון הרבים
שרכשו כל אחת ואחד מהמחברים בתחומו .אחת
המטרות העיקריות של הספר היא להגיע לכל

אדם במדינתו ובשפתו ולכן ,ביוזמת פרופ' פאול
רוזן ,יועץ לשירותי אבחון ומניעת מחלות ממאירות
של מערכת העיכול מהמרכז הרפואי רבין והמרכז
הרפואי תל אביב וענבל קדר ,יועצת גנטית ממכון
רפאל רקנאטי לגנטיקה מהמרכז הרפואי רבין
ובסיוע תרומת משפחת קצמן ,תורגם והופק
הספר המעשיר והמקצועי בכדי לשמש ככלי
עזר שיעניק מענה לשאלות הרבות בנושא סרטן
המעי הגס המשפחתי.

הפעלת תכנית לאומית לגילוי מוקדם של
סרטן המעי הגס

משרד הבריאות נענה ליוזמת האגודה למלחמה
בסרטן ומפעיל מזה שלוש שנים תכנית לאומית
לגילוי מוקדם לסרטן המעי הגס .תכנית זו דומה
לתכנית הקיימת זה מכבר לאיתור סרטן השד אצל
נשים והיא נחוצה נוכח העובדה שמחלת סרטן
המעי הגס גורמת לשיעורי תמותה גבוהים .היא
ניתנת למניעה וגילוי מוקדם שלה ,עשוי להעלות
משמעותית את סיכויי הריפוי וההחלמה.
במסגרת התכנית ,המבוצעת על ידי קופות החולים,
מוזמן כל אדם מעל גיל  50לבצע בדיקות דם סמוי
בצואה אחת לשנה .חולים אחרים ,הנמצאים בסיכון
גבוה ,זכאים לבדיקת קולונסקופיה אחת לשנה או
בהתאם להמלצות הרופא .הדיווח והמעקב נעשים
על ידי המרכז לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס
)מרכז התוכנית הרפואית ,המחשבים ועובדי מינהל
ומיחשוב( אשר ירכז את כל המידע המתקבל
ובאמצעות ועדת היגוי הכוללת את נציגי קופות
החולים ,נציג משרד הבריאות ונציג האגודה למלחמה
בסרטן .כיו"ר ועדת ההיגוי ,מונה פרופ' גדי רנרט.
בהמלצת האגודה למלחמה בסרטן נכנסה בדיקת
דם סמוי בצואה למדדי האיכות הנבדקים על ידי
משרד הבריאות בקופות החולים השונות.

חודש המודעות לסרטן המעי הגס

מדי שנה בשנה בתחילת חודש מרץ ,מכריזה
האגודה למלחמה בסרטן על פתיחתו של חודש
המודעות לסרטן המעי הגס .אירוע זה ,הנערך
בישראל ,ובמקביל נפתח אף ברחבי העולם ,מוכרז
באופן רשמי במסגרת מסיבת עיתונאים מיוחדת,
בהשתתפותם של מיטב המומחים בתחום מערכת
העיכול .במהלך החודש עורכת האגודה למלחמה
בסרטן מסע הסברה נרחב ומקיף בכל אמצעי
התקשורת והמדיה הציבוריים .מסע הסברה זה

ואומצה ע"י משרד הבריאות לפני כ 3שנים,
הונחו כל קופות החולים לבצע בדיקת סריקה
של כלל אוכלוסיית המבוטחים לפי המדיניות
שנקבעה בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות ממאי
 ,2005בהמלצת המועצה הלאומית לאונקולוגיה.
מדיניות זו קבעה כי כל התושבים בגיל 5074
יוזמנו אחת לשנה לבצע בדיקה לנוכחות דם סמוי
בצואה .התוכנית הלאומית עוסקת בניטור בדיקות
הגילוי המוקדם המתבצעות בארץ ,ובפיתוח מסדי
נתונים למטרת שיפור איכות .מסדים אלו כוללים
מידע על הפעולות הקולונוסקופיות המתבצעות
בארץ והממצאים בבדיקות אלו ,פעולות האיבחון
הרדיולוגי כולל בדיקות חוקן בריום וקולונוסקופיה
וירטואלית ,כל הדוחות ההיסטולוגיים של רקמת
המעי )הן נגעים שפירים והן נגעים ממאירים( ומידע
מהמכונים האונקולוגיים .בשלב זה עדיין מועבר
מידע חלקי בלבד מחלק ממוסדות הבריאות
בארץ .כל המידע מנוטר על מנת להבטיח תהליך
לאומי באיכות גבוהה ,שבסופו צפויה להופיע ירידה
בשיעור ההיארעות ובשיעור התמותה מסרטן
המעי הגס בישראל.
כולל תשדירי טלוויזיה ,המיוחדים לנושא ,תשדירי
רדיו שונים להעברת חשיבות המסר לגילוי מוקדם,
מופעל קו מומחים פתוח בגלי צה"ל ,וכן מודעות
בעיתונות ,בהיקף ארצי ומקומי ,בשפה העברית,
הרוסית ,והערבית.
הסיסמה שנבחרה להוביל השנה את מסע
ההסברה של האגודה למלחמה בסרטן הינה
"בחיים האמיתיים  לא תמיד יש נורת אזהרה.
הגעת לגיל  ?50אבחון מוקדם יכול להציל חיים,
כדאי להיבדק!"
האגודה למלחמה בסרטן מאמינה כי הבאת הנושא
לסדר היום הציבורי תשפיע על ציבור הנשים
והגברים מעל גיל  50לבצע בדיקה לאבחון מוקדם
של סרטן המעי הגס .בדיקה שבכוחה למנוע את
המחלה ולאתר אותה בשלב המאפשר ריפוי.

סיכום ראשון של נתוני התוכנית הלאומית
לגילוי מוקדם ומניעה של סרטן המעי הגס

מדיווח ראשון של נתוני התוכנית הלאומית לגילוי
מוקדם ומניעת סרטן המעי הגס ,עולה כי שיעור
הנבדקים עדיין נמוך  כ ,30%אך מדובר בעלייה
משמעותית לעומת השנים הקודמות .במסגרת
התוכנית ,שיזמה האגודה למלחמה בסרטן

דיווח הקופות במסגרת התוכנית הלאומית:

מדיווח הקופות עולה כי בשנת  2007בוצעו
כ 260,000בדיקות לדם סמוי באוכלוסיית יעד
של כ 1.28מיליון איש עם הבדלים בשיעורי
הביצוע בין הקופות .בנוסף בוצעו באותה שנה
עוד כ 100,000בדיקות קולונוסקופיות אופטית
וקולונוסקופיה וירטואלית באוכלוסיית היעד .הבדיקה
הקולונוסקופית מומלצת לאוכלוסייה הנמצאת
בסיכון גבוה לסרטן המעי הגס ובכללה אנשים
עם סיפור משפחתי של סרטן המעי בקירבה
ראשונה ואנשים עם מחלות דלקתיות של המעי
ומשמשת גם לבירור אצל חולים סימפטומטיים.
מכל אלו עולה כי שיעור ההיענות הארצי לבדיקות
הגילוי המוקדם והקולונוסקופיות מתקרב ל.30%
שיעור זה מהווה עליה ניכרת לעומת השנה
הקודמת בה שיעורי הביצוע היו נמוכים מ,10%
אך עדיין מבטאים פער גדול לעומת הרצוי שהוא
שיעור סריקה אוכלוסייתי הקרוב ל .70%דווח
גם נתון מדאיג לפיו ,למעלה משליש מהנבדקים
שהתגלה אצלם דם סמוי חיובי המחייב בדיקת
המשך ,עדיין לא הגיעו לבצע את בדיקת ההמשך
הקולונוסקופית .ייתכן כי הנתונים אף חמורים יותר.
קיים קושי במסירת נתון מדוייק בכל הנוגע
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לבדיקות שבוצעו למטרות גילוי מוקדם בלבד,
זאת כיוון שרבות מהקולונוסקופיות מבוצעות
בשל ממצא קליני או מעקב אחרי חולים .פרופ'
גד רנרט ,מנהל התוכנית הלאומית אשר דיווח
במסיבה על הנתונים הביע תקווה כי בשנה הבאה,
עם תוכנית ניטור מורחבת יותר ,יוכל להציג נתונים
אופטימיים יותר ,שיצילו חיי רבים וקרא לציבור:
"בדיקה פשוטה ,שאינה פולשנית ונערכת בבית,
יכולה להציל את חייכם וחיי מאות אחרים ,בכל
שנה ושנה .גשו להיבדק".

האגודה במסע הסברה לציבור ,מופץ חומר
הסברה של האגודה במחנות צה"ל ,בבתי ספר
וכדומה ,ועומד לרשות הציבור מערך ארצי של
כ 300תחנות בדיקה המאויישות על ידי רופאי
עור וכירורגים פלסטיים בכל קופות החולים בכל
רחבי הארץ .מאז תחילת המבצע עלו שיעורי
האבחון המוקדם של מלנומה ,מחלת סרטן
העור הממאיר פי חמישה!

פרויקטים ותכניות מחקר לגילוי מוקדם

• האגודה מעודדת הגשת הצעות לפרוייקטים
או מחקרים בתחום הגילוי המוקדם .במסגרת
פעילות הועדה לגילוי מוקדם אושרו השנה
למימון הפרוייקטים שלהלן:
• פרופ' עמיאל עליזה ,מרכז רפואי מאיר בנושא:
זיהוי מוקדם של חולי הפטיטיס  Cשמועדים
לפתח מחלה ממארת.

מסיבת העיתונאים לרגל חודש המודעות לסרטן המעי הגס 2008

שבוע המודעות לסרטן העור

מזה כ 17שנה נערך המבצע להגברת המודעות
לחשיבות מניעת נזקי השמש ואיבחון מוקדם של
סרטן העור .במבצע ניתן דגש על הדרכת הציבור
בכל הנוגע להימנעות משהיה בשמש בשעות
המסוכנות ,בשימוש באמצעי ההגנה שיאפשרו
חשיפה "חכמה" לשמש ,ומודעות לחשיבות
האבחון המוקדם )ראו הרחבה על המבצע בפרק
הסברה והדרכה לציבור( .במהלך המבצע יוצאת
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• ד"ר רוזנר גיא ,מהמרכז הרפואי סוראסקי ת"א,
בנושא השלמת בירור גנטי מולקולרי במטופלים
עם מאפיינים קלינים של פוליפוזיס משפחתית
) (FAPושריצוף בסיסים חלקי בגן  APCאצלם
נמצא תקין.
• ד"ר צ'רנינסקי רקפת ,מהמרכז הרפואי הדסה ע"כ,
בנושא :אפיון סמנים ביולוגיים בדם וברוק חולים
עם נגעים טרום ממאירים של חלל הפה.
• פרופ' יוסף קפילושניק ,מהמרכז הרפואי סורוקה,
בנושא :אבחון מוקדם של סרטן המעי הגס
באמצעות ספקטרוסקופיה באינפרא אדום.

שיקום ורווחה
ימי עיון לציבור הרחב
ימי עיון בנושאים שונים מאורגנים על ידי מחלקת
השיקום באגודה למלחמה בסרטן בתדירות גבוהה
ומתמקדים בנושאים שונים ביחס למחלות הסרטן,
כגון :דרכי הטיפול ,תופעות לוואי והיבטים שונים
ביחס להתמודדות החולה ובני המשפחה עם
המחלה .ההדים החיוביים המגיעים מהמשובים
שקיבלנו בתום ימי העיון ,מחזקים את החשיבות
והצורך להמשיך ולקיים מדי שנה ימי עיון לקהל
חולי הסרטן ובני משפחותיהם.
כמדי שנה ,גם השנה התקיימו כנסים ארציים
וימי עיון רבים ומעשירים ,לטובת חולי הסרטן
ובני משפחותיהם ,הציבור הרחב והצוות הרפואי
המטפל בחולי הסרטן:

כנסים ארציים
הכנסים הארציים השנתיים של ארגון
בעלי סטומה בישראל

בתחילת אוקטובר  2007התקיים כנס ארצי שנתי של
ארגון בעלי סטומה בישראל במרכז הרפואי רמב"ם.
הכנס התקיים באודיטוריום ספנסר ,קומת הכניסה
בבנין המרכזי של המרכז הרפואי רמב"ם  הקריה
הרפואית לבריאות האדם ,בת גלים ,חיפה .הכנס
נפתח בצפייה בתערוכה ובהתכנסות סביב שולחנות
עגולים לשאלות ותשובות של המשתתפים מול אחיות
הסטומה .לאחר מכן נערכו ההרצאות הבאות:
• "התמודדות עם שינוי" על ידי רוני גגין ,מנהלת
השרות לעבודה סוציאלית ,רמב"ם  הקריה
הרפואית לבריאות האדם ,חיפה
• "שיפור הבריאות המינית של גברים בעלי סטומה"
על ידי ד"ר יוזה חן ,מרפאה לטיפול מיני ,מרכז
רפואי ע"ש סוראסקי ,תלאביב.
• "אינטימיות עם סטומה  הכיצד?" על ידי ליויה
כסלו ,אחות מטפלת בבריאות מינית מטעם
האגודה למלחמה בסרטן
• "רשמים מכנס בעלי סטומה בפוארטוריקו" על
ידי רן רובינשטיין ,מתנדב ונציג קבוצת "צעירים
בעלי סטומה"
• "התפתחויות חדשות במערכת הבריאות" על

ידי מידד גיסין ,נשיא ארגון בעלי סטומה ,יושב
ראש צ.ב.י  צרכני בריאות ישראל.
בתחילת נובמבר  2008יתקיים כנס ארצי שנתי נוסף
של ארגון בעלי סטומה בישראל בבית מטי ,בית
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים .הכנס נפתח
במתכונת דומה לכנס הקודם בצפייה בתערוכה
ושולחנות עגולים עם אחיות הסטומה לשאלות
ותשובות .לאחר מכן הרצתה גב' אביבה אייזנברג,
פסיכולוגית קלינית ורפואית ,מרכז רפואי קפלן על
"הגוף והסטומה  מאי שלמות אל השלמה ופיוס".
ליויה כסלו ,האחות ראשית באגודה למלחמה
בסרטן ערכה טקס הוקרה לגב' עליזה יפה ,האחות
הראשית של האגודה למלחמה בסרטן שפרשה
לאחרונה מתפקידה ,ד"ר עופר כספי ,מנהל רפואה
אינטגרטיבית ,במרכז רפואי רבין קמפוס בלינסון
הרצה על "צרכנות נבונה ברפואה משלימה",
גב' יפית נאור ,מתנדבת בארגון הצעירים בעלי
סטומה סיפרה על פעילויות הארגון הצעיר ,ומר
מידד גיסין ,נשיא ארגון בעלי סטומה ,יושב ראש
צ.ב.י צרכני בריאות ישראל הרצה על "עדכונים
וחדשות ממערכת הבריאות ומכנס אירופאי של
ארגוני בעלי סטומה ,צ'כיה ."2008

יום עיון לנשים צעירות שחלו בסרטן השד
– 2007

באמצע אוקטובר  2007התקיים בבית מטי ,בית
האגודה למלחמה בסרטן ,יום עיון לנשים צעירות
)עד גיל  (40שחלו בסרטן שד ולבני זוגן .השתתפו
בו כ 100נשים והוא נשא הרצאות בעלי אופי
ייחודי לציבור הנשים הצעירות .יום העיון התקיים
בהנחיית פרופ' משה ענבר ,מנהל המכון האונקולוגי
במרכז הרפואי תל אביב ופתחה אותו מירי זיו,
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן .במהלך יום
העיון נערכו ההרצאות הבאות" :חידושים ועדכונים
בטיפול בסרטן שד בצעירות" מאת דר' אלה
עברון ,מנהלת שירות סרטן השד במרכז הרפואי
אסף הרופא" ,גנטיקה בסרטן השד" מאת גב' שרי
ליברמן ,יועצת גנטית במרכז הרפואי שערי צדק,
"העידן המודרני של שחזורי השד בכריתה מלאה
ובכריתה חלקית" מאת דר' אייל גור ,מנהל היחידה
למיקרוכירורגיה במחלקה לכירורגיה
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דין וחשבון 2008

פלסטית במרכז הרפואי תל אביב" ,פריון בנשים
צעירות עם סרטן שד" ,מאת דר' דרור מאירוב,
אחראי שירות גינקולוגי לנשים עם סרטן השד
במרכז הרפואי שיבא" ,אינטימיות בקרב חולות
סרטן שד צעירות" מאת גב' ליויה כסלו ,יועצת
המיניות באגודה למלחמה בסרטן" ,תמיד להיות
אמא – התמודדות ילדים עם מחלת האם" מאת
דר' מיכל בראון ,פסיכואונקולוגית ממכון שרת,
המרכז הרפואי הדסה עין כרם .לקראת סיום נערך
פאנל מומחים לשאלות ותשובות בהשתתפות
המרצים מיום העיון .יום העיון נערך באדיבות
חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ במסגרת
פרוייקט רוש מושיטה יד לחולה.

יום עיון לנשים צעירות שחלו בסרטן השד
– 2008
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בסוף ספטמבר  2008ערכה האגודה למלחמה
בסרטן בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים יום עיון לנשים צעירות )מתחת לגיל
 (40שחלו בסרטן השד ובני זוגן .יום העיון נערך
בהנחייתה של דר' אלה עברון ,מנהלת שירות סרטן
השד במרכז הרפואי אסף הרופא .את יום העיון
פתחה בברכה מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן .לאחר מכן נערכו ההרצאות הבאות:
• "חידושים ועדכונים בטיפול בסרטן השד בצעירות"
מאת דר' בלה קאופמן ,מנהלת היחידה לסרטן
השד במרכז הרפואי שיבא תל השומר.
• "כי ממני באת "....על הורות למתבגרים והתמודדות
עם סרטן" מאת דר' ענבר כהן ,פסיכואונקולוגית,
מכון שרת ,המרכז הרפואי הדסה עין כרם.
• "שחזורי שד בגיל צעיר  מגמות וחידושים" מאת
דר' דין עדאל ,מנהל המחלקה לכירורגיה
פלסטית ,מרכז רפואי רבין ,בילינסון ומרכז רפואי
שניידר ,רופא ראשי כללית אסטטיקה.
• "אופציות לשימור פוריות אצל חולות סרטן
השד" מאת דר' פואד עזאם ,מנהל השירות
לשימור ופוריות ,מרכז רפואי ע"ש סוראסקי
איכילוב ,תל אביב.
• "סרטן השד ומיניות האישה" מאת דר' ליאורה
אברמוב ,מרפאה לטיפול מיני ,בי"ח ליולדות ליס,
מרכז רפואי ע"ש סוראסקי ,איכילוב תל אביב.
• "תורשה של סרטן השד  האם כדאי לדעת על
כך בגיל צעיר?" מאת דר' מיכל שגיא ,מרכזת
הייעוץ הגנטי למשפחות עם סרטן השד והשחלות,
מרכז רפואי הדסה עין כרם.

בסוף יום העיון נערך פאנל מומחים לשאלות
ותשובות בהשתתפות המרצים מיום העיון .היום
המעשיר נערך באחריותה הארגונית והמקצועית
של העו"ס מחוז הצפון אריאלה ליטביץ ובאדיבות
חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון "לחגוג את החיים" – 2007

בסוף אוקטובר  2007נערך יום העיון המסורתי של
האגודה למלחמה בסרטן "לחגוג את החיים" לחולות
סרטן השד ובני זוגן בכפר המכביה .ביום העיון
השתתפו למעלה מ–  600נשים וההדים החיוביים
והנרגשים שנתקבלו ,מעידים יותר מכל על חשיבות
הנושאים שהובאו בפני המשתתפות .את יום העיון
פתחה מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן
והנחתה דר' שולמית ריזל ,מנהלת שירות השד
במכון האונקולוגי מהמרכז הרפואי דוידוף .לאחר
מכן ,נערכו ההרצאות הבאות" :חידושים בטיפול
בסרטן השד" מאת דר' בלה קאופמן ,מנהלת
היחידה לסרטן השד במערך האונקולוגי במרכז
הרפואי ע"ש שיבא" ,תפירת טיפול אישי בסרטן
השד" מאת דר' נעה אפרת )בן ברוך( ,מנהלת
המכון האונקולוגי במרכז הרפואי קפלן" ,רפואה
משלימה בסרטן השד  צרכנות נבונה" מאת דר'
עופר כספי ,מנהל הרפואה האינטגרטיבית במרכז
הרפואי רבין" ,שנינו ביחד וכל אחד לחוד  על סרטן
וזוגיות" מאת דר' מיכל בראון ,פסיכואונקולוגית
במרכז הרפואי הדסה עין כרם" ,חכמה מהי  פו
הדב פוגש את וודי אלן" מאת דר' חיים שפירא,
מתמטיקאי ופילוסוף .בסוף יום העיון נערך פאנל
לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים והתזונאית
אורנית טופז  פלוטניק והפיזיותרפיסטית רותי פלג.
יום העיון נערך באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.

יום העיון לחגוג את החיים – 2008

בסוף אוקטובר  2008נערך יום העיון המסורתי
לנשים המתמודדות עם סרטן השד "לחגוג את
החיים" בכפר המכביה ברמת גן .את יום העיון
הנחתה דר' בלה קאופמן ,מנהלת יחידת השד
במרכז הרפואי ע"ש שיבא תל השומר ופתחה אותו
בדברי ברכה מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן הגב'
מירי זיו .לאחר מכן נערכו ההרצאות הבאות:
• "חידושים בטיפול בסרטן השד" מאת דר' נעה
אפרת )בן ברוך( ,מנהלת המכון האונקולוגי
במרכז הרפואי קפלן.

• "תופעות לוואי מאוחרות של טיפולים" מאת דר'
נאוה זיגלמן  דניאלי ,מנהלת תחום אונקולוגיה,
"מכבי שירותי בריאות".
• "החידושים בשחזורי השד" מאת דר' יואב ברנע,
מנהל השירות לשחזורי שד ,המחלקה לכירורגיה
פלסטית ,המרכז הרפואי תל אביב.
• "פעילות גופנית ותזונה" מאת דר' יוני ירום,
מומחה לרפואת ספורט.
• "בטיחות השימוש בצמחי מרפא ותוספי תזונה"
מאת דר' לי גולדשטיין ,השירות לפרמקולוגיה
קלינית ,מרכז רפואי "העמק".
• "זוגיות ,אינטימיות ומיניות  להפוך את הבלתי
אפשרי לאפשרי" מאת גב' גילה ברונר ,מנהלת
השירות הסקסולוגי ,מרכז לרפואה מינית ,המרכז
הרפואי ע"ש שיבא תל השומר.
לאחר ההרצאות ,נערכה הופעה ייחודית ומרגשת
– "לרקוד את החיים"  מתנדבות "יד להחלמה",
יחד עם נשים שניתחו את המחלה הצטרפו לרקדני
התוכנית "רוקדים עם כוכבים" במופע ריקוד .בסוף
יום העיון נערך פאנל מומחים לשאלות ותשובות
בהשתפות המרצים מיום העיון וכן הפיזיותרפיסטית
ז'יל ברכה מהמרכז הרפואי הלל יפה וסיגל
פרישמן ,מנהלת שירותי התזונה הקלינית במרכז
הרפואי רבין .יום העיון נערך באדיבות חב' רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון לנשים הנמצאות בסיכון לחלות
בסרטן השד

בסוף אוקטובר  2007התקיים בבית מטי,
בית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ,יום
עיון לנשים בריאות הנמצאות בסיכון לחלות
בסרטן השד .במהלך יום העיון נערכו הרצאות
מרתקות בנושאים הבאים" :גנטיקה ,משפחה
וסרטן השד" מאת פרופ' איתן פרידמן ,מרכז
רפואי "שיבא"" ,פעילות גופנית ותזונה" מאת
מר יאיר קרני ,מומחה לתזונה ופעילות גופנית,
ו"גורמי סיכון ,מניעה וגילוי מוקדם של סרטן
השד" מאת פרופ' תמר פרץ ,מנהלת מכון
"שרת" ,בי"ח הדסה עין כרם .בסוף יום העיון
התקיים פאנל מומחים לשאלות ותשובות
בהשתתפות המרצים מיום העיון .ביום העיון
השתתפו כ 100נשים והוא נערך באדיבות
חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ .יום העיון
הבא לנשים הנמצאות בסיכון לחלות בסרטן
ייערך במהלך נובמבר .2008

יום עיון לחולי סרטן הריאות

האגודה למלחמה בסרטן ערכה באמצע נובמבר
 ,2007בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן,
יום עיון לחולי סרטן ריאות ולבני זוגם בהנחיית
דר' דב פלקס ,רופא בכיר במרכז דוידוף ,קמפוס
בילינסון .את יום העיון פתחה מירי זיו ,מנכ"ל האגודה
למלחמה בסרטן .לאחר מכן נערכו ההרצאות
הבאות" :אבחון וטיפול ניתוחי בגידולי הריאה
מאת דר' אלון בן נון ,מנהל מחלקת ניתוחי חזה
במרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר" ,חידושים
ועדכונים בטיפול בסרטן הריאות" מאת דר' מיה
גוטפריד ,מנהלת היחידה לאונקולוגיה של הריאות
במרכז הרפואי ספיר" ,איכות החיים של חולה
בסרטן הריאות המקבל טיפולים אונקולוגיים"
מאת דר' מיה גיפס ,אונקולוגית בכירה מהמרכז
הרפואי שערי צדק .בסיום יום העיון נערך פאנל
לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים מיום
העיון .ביום העיון השתתפו כ 150חולים והוא
נערך באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל
בע"מ .יום העיון הבא לחולי סרטן הריאות ייערך
בסוף נובמבר .2008
כ  200חולי סרטן הריאה שהשתתפו ביום
העיון הצטרפו למאבק במחלה וחתמו על
תמרור עצור  בקריאה לעצור את העישון
ובכך  לעצור את מחלת הסרטן .חולי
סרטן הריאה חתמו בצעד מיוחד ,בזה
אחר זה על שלט תמרור עצור ,המסמל
עבורם ועבור שאר החולים במחלה,
קריאה לציבור להפסיק לעשן ,ועל ידי
כך למנוע את סרטן הריאות "לעצור את
העישון  לעצור את המחלה".
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יום עיון לחולי סרטן הערמונית 2007

באמצע נובמבר  2007התקיים בכפר המכביה יום
עיון לחולי סרטן הערמונית ובני משפחותיהם .ביום
העיון השתתפו כ 750איש אשר זכו להרצאות
מעשירות בנושאים הבאים:
• "סרטן הערמונית – מניעה ואבחון" מאת פרופ'
חיים מצקין ,מנהל המחלקה האורולוגית במרכז
הרפואי תל אביב.
• "הטיפול הניתוחי בסרטן הערמונית" מאת דר'
זהר דותן ,מנהל השירות האורואונקולוגי במרכז
הרפואי ע"ש שיבא תל השומר.
• "טיפולים הורמונליים אצל חולי סרטן הערמונית"
מאת דר' אביבית נוימן ,רופאה אונקולוגית בכירה
במרכז הרפואי ספיר )מאיר(.
• "פרוטוקולים עדכניים וחידושים עתידיים בכימותרפיה
אצל חולים בסרטן הערמונית" מאת פרופ' אבישי
סלע ,מנהל המכון האונקולוגי במרכז הרפואי
אסף הרופא.
• "הטיפול הקרינתי בסרטן הערמונית" מאת דר'
אליהו גז ,רופא בכיר במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי רמב"ם,
• "טיפול תומך בחולי סרטן הערמונית" מאת הגב'
יעקבה קאופמן ,אחות אחראית במכון האורולוגי
במרכז הרפואי ע"ש שיבא.
• "התמודדות עם תפקוד מיני לנוכח סרטן
הערמונית" מאת דר' צחי בן ציון ,מנהל המרפאה
לטיפול בהפרעות תפקוד מיני וזוגי במרכז
הרפואי סורוקה.
בסוף היום נערך פאנל מומחים לשאלות ותשובות
בהשתתפות המרצים מיום העיון והדיאטנית אורנית
טופז משירותי בריאות כללית .יום העיון נערך
בהנחייתו של פרופ' עופר נתיב ,מנהל המחלקה
האורולוגית במרכז הרפואי בני ציון והתקיים באדיבות
חברות נוברטיס ואוונטיס.

36

יום עיון לחולי סרטן הערמונית 2008

בסוף ספטמבר התקיים בכפר המכביה ברמת גן
יום עיון לחולי סרטן הערמונית ובנות זוגם בהנחיית
פרופ' יעקב רמון ,מנהל המחלקה האורולוגית
במרכז הרפואי ע"ש שיבא תל השומר בהשתתפות
חסרת תקדים של כ 900איש .את יום העיון פתחה
בדברי ברכה הגב' עליזה דולב ,מנהלת מחלקת
השיקום והרווחה ,באגודה למלחמה בסרטן .לאחר
מכן ,ניתנו ההרצאות הבאות:
• "סרטן הערמונית  מניעה ,אבחון וגורמי סיכון" מאת

דר' אילן ליבוביץ ,מנהל המחלקה האורולוגית
המרכז הרפואי ספיר ,מרכז רפואי מאיר
• "הטיפול הכירורגי בחולי סרטן הערמונית" מאת
פרופ' עופר נתיב ,מנהל המחלקה האורולוגית
במרכז הרפואי בני ציון
• "טכנולוגיות עדכניות בטיפול בסרטן הערמונית
מאת דר' מנחם לאופר ,מחלקה אורולוגית
מהמרכז הרפואי שיבאprostate cancer ,
.foundation
• "עדכונים וחידושים בטיפול בחולי סרטן
הערמונית" מאת דר' אלי רוזנבאום  מנהל
היחידה האורואונקולוגית ,מרכז דוידוף ,מרכז
רפואי רבין.
• "הטיפול הקרינתי בסרטן הערמונית" מאת דר'
מרק ויגודה ,מנהל היחידה לרדיותרפיה ,מרכז
רפואי הדסה עין כרם.
• "טיפול תזונתי תומך בחולי סרטן הערמונית"
מאת גב' לימור בן חיים ,תזונאית משירותי
בריאות כללית.
• "התמודדות עם תפקוד מיני לנוכח סרטן
הערמונית" מאת ליויה כסלו ,אחות ראשית
באגודה למלחמה בסרטן.
בסוף יום העיון נערך פאנל מומחים לשאלות
ותשובות בהנחיית פרופ' אבישי סלע ,מנהל
המכון האונקולוגי במרכז הרפואי אסף הרופא.
בפאנל השתתפו המרצים מיום העיון והגב' אמירה
שטנגר ,אחות אונקולוגית מתאמת אורולוגיה
מהמרכז הרפואי סוראסקי תל אביב .יום העיון
נערך באחריותה של העו"ס מחוז מרכז אורית
שפירא ובאדיבות חב' נובארטיס אונקולוגיה
וחב' סאנופיאוונטיס.

יום עיון לחולי סרטן המעי הגס ובני
משפחותיהם

בסוף מרץ נערך בכפר המכביה ברמת גן יום
העיון לחולי סרטן המעי הגס ובני משפחותיהם
בהנחיית דר' אילה הוברט ,אחראית תחום
גידולי מערכת העיכול במרכז הרפואי הדסה עין
כרם .את יום העיון פתחה בברכות הגב' מירי זיו,
מנכ"ל האגודה מלחמה בסרטן .לאחר מכן ,נערכו
ההרצאות הבאות:
• "גורמי סיכון ,מניעה וגנטיקה" על ידי פרופ' דן
אדרקה ,מנהל היח' לגידולי מערכת העיכול,
המכון האונקולוגי ,מרכז רפואי "שיבא"  ,תל
השומר.

• "חידושים ועדכונים בטיפול בסרטן המעי הגס" על
ידי דר' אלכס בני  מרכז תחום גידולי מערכת
העיכול ,רמב"ם  הקריה הרפואית לבריאות
האדם.
• "איכות חיים אצל חולי סרטן המעי הגס" על ידי
פרופ' עפר מרימסקי  מנהל היחידה של השלד
ורקמה רכה ,המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי תל
אביב )איכילוב(.
• "רפואה משלימה  לבריאות שלימה" על
ידי דר' עופר כספי  מנהל היחידה לרפואה
משלימה בסרטן ,מרכז "דוידוף" ,מרכז רפואי
רביןבילנסון.
• "מתגלגלים מצחוק"  סדנת צחוק בהנחיית גב'
רותי חי ,מנחה בכירה ליוגה צחוק.
בסוף יום העיון נערך פאנל לשאלות ותשובות
בהשתתפות המרצים מיום העיון ווהדיאטנית הגב'
הגר מילר מ"שירותי בריאות כללית".
יום עיון לחולי לימפומותCLL ,

ולוקמיות חריפות

בתחילת אפריל נערך בכפר המכביה ברמת גן
יום עיון לחולי לימפומות CLL ,ולוקמיות חריפות
בהנחיית פרופ' אליעזר רחמילביץ  מנהל המכון
ההמטולוגי במרכז הרפואי וולפסון .את יום העיון
פתחה מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,מירי זיו.
לאחר מכן נערכו ההרצאות הבאות:
• "הטיפול בלוקמיות  הווה ועתיד" מאת פרופ'
עופר שפילברג ,מנהל המכון ההמטולוגי במרכז
הרפואי רבין – בלינסון.
• "הטיפול בלימפומות  הווה ועתיד" מאת פרופ'
דינה בן יהודה ,מנהלת המכון ההמטולוגי במרכז
הרפואי הדסה עין כרם.
• "טיפול כוללני בחולה ההמטולוגי" מאת דר' עירית
אביבי ,מהמכון ההמטולוגי במרכז הרפואי רמב"ם.
• "השתלת מוח עצם וכיוונים חדשים לעתיד" מאת
דר' אביחי שמעוני ,מנהל המחלקה להשתלות
מוח עצם במערך ההמטולוגי במרכז הרפואי ע"ש
שיבא בתל השומר.
לאחר ההרצאות ,נערכה הופעה מיוחדת "דרך
הלב  מפגש עם יובל דור" עם האומן יובל דור.
לקראת סיום נערך פאנל לשאלות ותשובות
בהשתתפות המרצים מיום העיון והדיאטנית לימור
בן חיים מהמרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.
יום העיון נערך באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.

יום עיון לחולים עם גידולים
נוירואנדוקרינים

בתחילת אפריל התקיים יום עיון לחולים עם
גידולים נוירואנדוקרינים בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים .את יום העיון הנחה
פרופ' דוד גרוס  מתאם המערך לטיפול בחולים
עם גידולים נוירואנדוקרינים במרכז הרפואי הדסה
עין כרם .את יום העיון פתחה בברכות מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,הגב' מירי זיו .לאחר
מכן נערכו ההרצאות הבאות:
• "החולה עם גידול נוירואנדוקריני  אבחון וטיפול"
על ידי פרופ' דוד גרוס ,מתאם המערך לטיפול
בחולים עם גידולים נוירואנדוקרינים במרכז
הרפואי הדסה עין כרם.
• "חידושים בטיפול הנוירואנדוקריני" מאת דר'
עידו וולף מהמכון האונקולוגי במרכז הרפואי
ע"ש שיבא בתל השומר.
• "הטיפול הניתוחי של הגידולים הנוירואנדוקרינים"
מאת פרופ' פתחיה רייסמן ,מנהל המחלקה
הכירורגית במרכז הרפואי שערי צדק.
• "הבסיס הגנטי לגידולים נוירואנדוקרינים" מאת
דר' סימונה גרוזינסקי ,אנדוקרינולוגית במרכז
הרפואי רביןבילינסון.
• "כולנו באותה צלחת" מאת הגב' יעל שפאץ,
תזונאית קלינית במרכז הרפואי ע"ש שיבא
בתל השומר.
בסיום יום העיון נערך פאנל שאלות ותשובות
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בהשתתפות מומחים מיום העיון ובהנחיית דר'
אשר שלמון  מכון שרת ,מרכז רפואי הדסה עין
כרם ומינהל הרפואה במשרד הבריאות .יום העיון
נערך באדיבות חב' נובארטיס אונקולוגיה.

כנס ארצי חצי שנתי לאנשים שעברו
כריתת גרון שלמה

בסוף מאי נערך הכנס הארצי חצי שנתי לאנשים
שעברו כריתת גרון שלמה .הכנס נערך בבית
מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן ,במתכונת
של "מפגש חברים והרצאות" אשר לוו בדיון בין
משתתפי הכנס וצוות המרצים .בתחילת המפגש
נפגשו המשתתפים והמרצים על כוס קפה לשיחה
חופשית ,ולביקור בתערוכה של ציוד תומך ,כמו
שסתום הדיבור ,כיסויים לסטומה ועוד .לאחר מכן,
הרצה דר' אנדי וולף ,רופא שיניים ונשיא חברת
סליוול בע"מ על "התמודדות עם יובש פה :מה
חדש?" ,נערכה סדנת "יוגה צחוק  חוויה משחררת"
על ידי גב' בלה עברון ,מדריכה מוסמכת ליוגה
צחוק ,נערך דיון בין משתתפי הכנס וניתנו דברי
סיכום על ידי פרידה קורנברוט ,קלינאית תקשורת
של האגודה למלחמה בסרטן.

יום עיון משותף של האגודה למלחמה
בסרטן והאיגוד הישראלי להמטולוגיה
אונקולוגית ילדים בנושא מחלת הסרטן
בגיל הילדות והנעורים
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בתחילת חודש יוני נערך בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים יום עיון להורים
לילידם חולים בנושא מחלת הסרטן בגיל הילדות
והנעורים בהנחיית פרופ' מרים בן הרוש ,יו"ר האיגוד
להמטולוגיה אונקולוגית ילדים .את יום העיון פתחו
בברכות מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,הגב'
מירי זיו ,ומנחת האירוע ,פרופ' מרים בן הרוש.
לאחר מכן נערכו הרצאות מעשירות ומתרתקות
בתחום ובסופו נערך פאנל לשאלות ותשובות
בהנחיית פרופ' יוסף קפלושניק ,מנהל המכון
ההמטולוגיאונקולוגי ילדים במרכז הרפואי סורוקה.
עוד על יום העיון בפרק "אירועים וכנסים".

יום עיון בנושא "איכות חיים לחולי סרטן"

באמצע יוני נערך יום עיון מיוחד בנושא איכות חיים
לחולי סרטן בכפר המכביה ברמת גן .יום העיון
נערך בהנחיית פרופ' רפאל קטן ,מנהל המערך
האונקולוגי במרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר.

את יום העיון פתחה בדברי ברכה מנכ"ל האגודה
למלחמה בסרטן ,מירי זיו .לאחר מכן נערכו
הרצאות מרתקות בנושאים הבאים:
• "התמודדות עם תופעות הלוואי של הטיפולים
הכימותרפיים מאת דר' רבקה כצנלסון ,אונקולוגית
בכירה במכון האונקולוגי במרכז הרפואי קפלן.
• "התמודדות עם תשישות ,אנמיה והפרעות שינה
במהלך הטיפולים" מאת דר' איתי לוי ,מנהל
המערך ההמטולוגי במרכז הרפואי אוניברסיטאי
"סורוקה".
• "בטיחות השימוש בצמחי מרפא ותוספי תזונה"
מאת דר' לי גולדשטיין ,השירות לפרמקולוגיה,
פנימית ג' ,מרכז רפואי "העמק".
• "התמודדות המשפחה עם מחלת הסרטן" מאת
עו"ס יניב בן שושן ,מטפל משפחתי ,הצוות
לטיפול תומך גליל עליון.
• "אינטימיות וזוגיות בתקופת הטיפולים" מאת ליויה
כסלו ,אחות ראשית באגודה למלחמה בסרטן.
• "בוקר של שלוש זריחות"  מדריך לחיים אופטימיים
מאת גב' חגית סימן טוב ,מרצה ומדריכה.
בסיום יום העיון נערך פאנל לשאלות ותשובות
מיום העיון בהשתתפות המרצים .יום העיון נערך
באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון לחולי סרטן הכליה
ושלפוחית השתן

בסוף יוני נערך יום עיון לחולי סרטן הכליה
ושלפוחית השתן בכפר המכביה ברמת גן.
יום העיון נערך בהנחיית דר' זהר דותן ,מנהל
השירות האורואונקולוגי במרכז הרפואי ע"ש שיבא
בתל השומר ונערכו בו ההרצאות הבאות:
• "עדכונים וחידושים בסרטן הכליה ושלפוחית
השתן" מאת פרופ' אבישי סלע  מנהל
המכון האונקולוגי במרכז הרפואי אסף
הרופא.
• "הטיפול הניתוחי בסרטן הכליה ושלפוחית
השתן" מאת פרופ' ז'אק בניאל מנהל מחלקה
אורולוגית במרכז הרפואי רבין  בילינסון.
• "תופעות לוואי ואיכות חיים אצל חולי סרטן
הכליה ושלפוחית השתן" מאת דר' אביבית
נוימן  רופאה בכירה במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי ספיר "מאיר".
בסיום נערכה הופעת אמן מיוחדת של הגב'
רינה פדוה "מה שלומך את?" .יום העיון נערך
באדיבות חב' פייזר.

במסגרת יום העיון בנושא "איכות חיים" ,הוזמנו
החולים ובני משפחתם ,להשתתף בפעילות
ייחודית בה העלו על הכתב את נקודת המבט
שלהם בנושא איכות חיים .הדברים שנכתבו על
מדבקות פרחים צבעוניות הודבקו על שלושה
לוחות גדולים שהוצבו בכניסה ליום העיון תחת
הכותרת "איכות חיים בשבילי היא" .בין הדברים
שכתבו החולים בלטו משפטים המבטאים
את תחושתם כמו "לישון כל הלילה רצוף
עד הבוקר"" ,לראות כל יום את הזריחה ואת
השקיעה"" ,לחיות בשמחה ולדעת שהכל עוד
לפני"" ,חשיבה חיובית היא חיונית" ועוד.

כנסים אזוריים
יום עיון משותף לאגודה למלחמה בסרטן
והמרכז הרפואי זיו בצפת בנושא סרטן השד

בראשית פברואר נערך יום עיון משותף לאגודה
למלחמה בסרטן והמרכז הרפואי זיו בצפת בנושא
סרטן השד במלון כנען ספא .את יום העיון פתחו
בברכות :דר' אוסקר אמבון ,מנהל מרכז רפואי זיו
בצפת ,פרופ' ג'מאל זידאן ,מנהל המכון האונקולוגי
במרכז הרפואי זיו בצפת וגב' אריאלה ליטביץ,
עו"ס מחוז הצפון של האגודה למלחמה בסרטן.
ביום העיון ניתנו ההרצאות הבאות:

• "חידושים בטיפול בסרטן השד" מאת פרופ'
ג'מאל זידאן ,מנהל המכון האונקולוגי במרכז
הרפואי זיו בצפת ,מרצה בכיר בפקולטה לרפואה
בטכניון חיפה.
• "אבחון מוקדם של סרטן השד באמצעות
ממוגרפיה ואולטרא סאונד" מאת דר' אריאל
פרובר ,מנהל מחלקת הרנטגן במרכז הרפואי
זיו בצפת
• "האם יש הבדל ביולוגי בסרטן השד? מחקר
השוואתי בין נשים ערביות ויהודיות" מאת פרופ'
ג'מאל זידאן מנהל המכון האונקולוגי במרכז
הרפואי זיו בצפת.
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• "אינטימיות וזוגיות בתקופת הטיפולים" מאת גב'
ליוויה כסלו ,אחות אונקולוגית ,אחות ראשית
באגודה למלחמה בסרטן.
• "ניקוז לימפטי  טיפול ושימור בריאות היד" מאת
גב' לוטי מלר ,פיזיותרפיסטית ,המרכז הרפואי
זיו בצפת.
• "תזונה נבונה" גב' מיכל אילון ,דיאטנית קלינית,
המרכז הרפואי זיו בצפת.
בסוף יום העיון התקיים פאנל לשאלות ותשובות
בהשתתפות המרצים מיום העיון בהנחיית פרופ'
זידאן וניתנה הרצאתו של מר יגאל יחזקאלי,
יועץ התנהגותי ,ארגוני וחינוכי בנושא "לקחת
את החיים בקלות ואת ההומור ברצינות" .יום
העיון נערך באדיבות חב' רוש פרמצטביקה
ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא לימפומה ולוקמיה
לימפוציטית כרונית )(CLL
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בתחילת מרץ נערך יום עיון לחולי סרטן ובני
משפחותיהם בנושא לימפומה ולוקמיה לימפוציטית
כרונית ) (CLLבמרכז הרפואי העמק בעפולה .את
יום העיון פתחו בברכות גב' אריאלה ליטביץ,
עובדת סוציאלית מחוז הצפון של האגודה
למלחמה בסרטן ודר' מיכאל בנט ,מנהל המכון
ההמטואונקולוגי במרכז הרפואי העמק ,שהנחה
את האירוע.
ביום העיון נערכו ההרצאות הבאות:
• "לימפומה מהי? והטיפול המתקדם בה" על ידי
דר' מיכאל בנט ,מנהל המכון ההמטואונקולוגי
במרכז הרפואי העמק.
• "טיפולים חדשניים בלוקמיה לימפוציטית
כרונית ) "(CLLעל ידי דר' יבגני צ'ובר ,המטולוג
בכיר המכון ההמטואונקולוגי מרכז רפואי
העמק.
• "הטיפול התומך בתופעות הלוואי של כימותרפיה"
על ידי דר' ישראל גביש ,המטולוג בכיר במכון
ההמטואונקולוגי המרכז הרפואי העמק.
• "התמודדות עם מחלת הסרטן של בן המשפחה"
על ידי חגית צוקר ושרה אשל ,עובדות
סוציאליות ,השירות לעבודה סוציאלית ,מרכז
רפואי העמק.
לסיום ,סופר סיפור אישי של חולת סרטן ,עופרה
קין ונערך פאנל לשאלות ותשובות בהשתתפות
המרצים מיום העיון .יום העיון נערך באדיבות
חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא חידושים בטיפולים ומידע
בנושא מחלת הסרטן באזור הצפון

בחודש מרץ נערך יום עיון בנושא חידושים בטיפולים
ומידע בנושא מחלת הסרטן במתנ"ס "תקוותנו"
בקרית שמונה בארגונה של אריאלה ליטביץ ,עו"ס
מחוז הצפון באגודה למלחמה בסרטן ובסיוע יו"ר
סניף האגודה למלחמה בסרטן בקרית שמונה,
הגב' רות שוורץ וסטודנטיות לעו"ס ממכללת תל
חי .את יום העיון פתחה בברכות אריאלה ליטביץ,
עו"ס מחוז הצפון ולאחר מכן הרצה דר' גידי גרוס,
ראש החוג לביוטכנולוגיה במכללה האקדמית תל
חי על "סרטן ומערכת החיסון" ,עו"ס יניב בן שושן,
מטפל משפחתי בהוספיס גליל עליון ,הרצה על
"התמודדות המשפחה עם מחלת הסרטן" ,ופרופ'
סנאית תמיר ,דיקן הפקולטה למדעים וטכנולוגיה
במכללה האקדמית תל חי ,הרצתה על "מחקרים
חדשים בנושא תזונה לחולי סרטן".

יום עיון בנושא סרטן השד במרכז הרפואי
רמב"ם בחיפה

בסוף חודש יולי נערך יום עיון בנושא סרטן השד
במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה .את יום העיון פתח
בברכות מנהל המכון האונקולוגי במרכז הרפואי
רמב"ם ,פרופ' אברהם קוטן .לאחר מכן נערכו
ההרצאות הבאות:
• "חידושים ועדכונים בטיפול בסרטן השד" מאת
דר' ג'אורג'טה פריד ,מנהלת שירות השד ,המכון
האונקולוגי במרכז הרפואי רמב"ם.
• "אינטימיות וזוגיות בתקופת הטיפולים ולאחריהם"
מאת ליויה כסלו ,אחות ראשית באגודה למלחמה
בסרטן.
• "כאב לאחר ניתוחי שד" מאת גב' נעמי גוטליב,
פיזיותרפיסטית מומחית לטיפול בכאב ולימפדמה,
המרפאה לשיכוך כאב ברמב"ם.
• "פעילויות האגודה למלחמה בסרטן במחוז
הצפון" מאת גב' אריאלה ליטביץשרמן ,עו"ס
מחוז הצפון באגודה למלחמה בסרטן.
• "לבחור בשמחה ,במשמעותי ובתקווה ,באמצעות
מיומנויות גוף נפש להתמודדות במחלת הסרטן"
מאת גב' דבורה רייכר ,עו"ס באגודה למלחמה
בסרטן.
בסיום יום העיון נערך פאנל מומחים לשאלות
ותשובות בהנחיית גב' חנה זהר ,אחות מתאמת
שד ,מכון אונקולוגי/שד רמב"ם .יום העיון באדיבות
חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא היבטים וחידושים בטיפול
בסרטן בטבריה

ביוזמתו הברוכה של סניף טבריה של האגודה
למלחמה בסרטן נערך בתחילת אוגוסט במלון
קיסר פרמייר בטבריה יום עיון לחולי סרטן ובני
משפחותיהם בנושא היבטים וחידושים בטיפול
במחלת הסרטן .את יום העיון פתחו יו"ר סניף
טבריה של האגודה למלחמה בסרטן ,גב' דליה
סלוצקי והגב' אריאלה ליטביץ עו"ס מחוז צפון של
האגודה למלחמה בסרטן .לאחר מכן דר' יצחק
שנירר ,מנהל המכון האונקולוגי במרכז הרפואי
ע"ש ברוך פדה פוריה הרצה בנושא "חידושים
בטיפול במחלת הסרטן" והגב' לבנה ברנשטיין,
אחות מתאמת בריאות השד ,במכון האונקולוגי
במרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה פוריה ,הרצתה על
"אינטימיות וזוגיות בתקופת הטיפולים".

השתלמויות לאנשי מקצוע
האגודה למלחמה בסרטן ,הינה מוסד מוכר ע"י
משרד החינוך לצורך גמול השתלמות .ההשתלמויות
המקצועיות הן חלק חשוב מפעילות האגודה
למלחמה בסרטן להכשרת אנשי מקצוע בתחום
הייחודי של טיפול בחולי סרטן ובני משפחותיהם.
מדובר בהכשרה ייעודית לתחום האונקולוגי שאינה
ניתנת במסגרת ההכשרה האוניברסיטאית.
יום עיון למזכירות המטואונקולוגיות התקיים
בחודש נובמבר .במהלך יום העיון נערכו הרצאות
בנושא" :רפואה משלימה" מפי דר' עופר כספי
מבי"ח רביןבילינסון ,חידושים בטיפול בסרטן
המעי הגס" מפי דר' בני אלכסנדר מהמרכז
הרפואי רמב"ם" ,טיפול פסיכוסוציאלי במכון
האונקולוגי" מפי עו"ס טטיאנה גלייסר מבי"ח
רבקה זיו בצפת ,ו"דילמות :חוק החולה הנוטה
למות" מפי דר' שלומית פרי ממרכז דוידוף ,המרכז
הרפואי רבין .יום העיון נערך בארגונן של אריאלה
ליטביץ ,אורית שפירא ורחל אופיר ,העובדות
הסוציאליות המחוזיות.

ימי עיון של האגודה הישראלית
לפסיכואונקולוגיה

בסוף נובמבר  2007התקיים יום עיון של האגודה
הישראלית לפסיכואונקולוגיה בבית מטי ,בית
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים .ביום העיון

השתתפו כ 100אנשי מקצוע מתחום הסיעוד,
הפסיכולוגיה והעבודה הסוציאלית ,המטפלים
בחולי סרטן .דר' מיכאלה ברקוביץ הביאה את
הנושא "דילמות בסוף החיים :מתי להפסיק
טיפול מרפא" ,דר' יאירה חממהרז הרצתה על
"הסתגלות של מחלימי מלנומה ,תרומתם של
חוסן אישי ,סגנון התקשרות והערכה קוגניטיבית",
פרופ' מיכאל זילברמן הרצה על "התאגיד המזרח
תיכוני לסרטן   MECCמהותו והרלבנטיות שלו
לפסיכואונקולוגיה" .והגב' עינבר כהן הביאה את
סיפור התמודדותן של אם חולת סרטן שד ובתה
המתבגרת.
יום עיון נוסף של האגודה לפסיכואונקולוגיה
בנושא :הטיפול בחולה הסרטן הקשיש" נערך
בסיוע קרן לאה ואליהו ארבל ז"ל ,בבית מטי,
בית האגודה למלחמה בסרטן ,בתחילת נובמבר
 .2008דר' שלומית פרי ,יו"ר האגודה הישראלית
לפסיכואונקולוגיה ומנהלת היחידה לפסיכואונקולוגיה,
במרכז "דוידוף" ארגנה את יום העיון .לאחר הפתיחה
והברכות ,נערכו ההרצאות הבאות:
• "מאפייני הטיפול הפסיכוסוציאלי בחולי סרטן
זקנים" על ידי דר' מירי כהן ,החוג לגרונטולוגיה,
הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ,חיפה
• פרופ' לודוויץ' בלדוצ'י ממרכז הסרטן בטמפה,
ארה"ב הרצה על "אונקולוגיה גריאטרית :האם
חולי סרטן גריאטריים צריכים לקבל טיפול שונה
מצעירים בעלי אותן מחלות?"
• דר' אוריאל לוינגר ,מחלקה פנימית ב' ,המרכז
הרפואי בילינסון פתח תקווה הרצה על "לוחות
ושברי לוחות :הקשיש והחולה ביהדות"
• "להיות זקן ולהיות חולה סרטן :סוגיות חוקיות
ואתיות בטיפול בחולי סרטן" מאת דר' ישראל
דורון ,החוג לגרונטולוגיה ,הפקולטה למדעי
הרווחה והבריאות ,חיפה
• "טיפול רפואי בסוף החיים :מה רוצים החולים
ומה חושבים ועושים הרופאים" מאת פרופ' שרה
כרמל ,נשיאת החברה הישראלית לגרונטולוגיה
והחוג למדעי הבריאות ,אוניברסיטת בןגוריון.
בסוף יום העיון נערך פאנל מומחים בו הוצג מקרה
ונערך דיון פורה בין המשתתפים.

יום סטודנטים לרפואה מבי"ח סורוקה

בחודש יולי התכנסו כ 50סטודנטים שנה ב' מבית
הספר לרפואה "סורוקה" בבאר שבע ליום עיון
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מרוכז באגודה למלחמה בסרטן .זוהי מסורת רבת
שנים ,שסטודנטים לרפואה "טועמים" מעט מתחום
האונקולוגיה והפסיכואונקולוגיה .נירה תמוז ,מנהלת
מרכז המידע באגודה למלחמה בסרטן סקרה בפניהם
את פעילות האגודה למען החולים ונגד המחלה ,ליויה
כסלו האחות הראשית של האגודה למלחמה בסרטן
הרצתה בנושא :מיניות ודימוי גוף אצל חולי סרטן",
שרי מרכס ,קלינאית תקשורת מהמרכז הרפואי רבין
 בילינסון הביאה בפניהם את נושא שיקום הדיבור
לאחר כריתת גרון .אורית שפירא ,עו"ס מחוז המרכז,
הציגה את פעילות מחלקת השיקום ובמיוחד האירה
את פרוייקט "בוגרים צעירים  יוצאים לחיים" .את
היום חתמו שתי מתנדבות מ"יד להחלמה" שהביאו
את סיפורן האישי על התמודדותן עם סרטן השד.
המשוב היה חיובי ביותר .יום העיון נערך בהנחיית
יונינה רנדלר ,רכזת "יד להחלמה" של האגודה
למלחמה בסרטן.

השתלמות קלינאיות תקשורת
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מזה  6שנים ,מתקיימת באופן קבוע )אחת
לחודשיים( בבית האגודה למלחמה בסרטן,
השתלמות לקלינאיות תקשורת המטפלות
בחולים לאחר כריתת גרון או סוגים שונים
של סרטן בראש ובצוואר לשם שיקום הדיבור
והבליעה .במפגש משתתפות כ 10קלינאיות
תקשורת מבתי החולים ברחבי הארץ .הסדנה
מונחית על ידי פרידה קורנברוט ,קלינאית
תקשורת ארצית באגודה .במהלך המפגשים ,הן
פוגשות חולים ובני משפחותיהם המקבלים יעוץ
ובאמצעותו משיגות המשתתפות ניסיון מעשי
בטיפול ובשיקום .נכונות המשפחות למפגש
ייעוצי  חינוכי תורם רבות למיומנויות הטיפול
והידע של קלינאי התקשורת שהתמחותם
בשיקום הדיבור והבליעה ,בחולים עם גידולי
ראשצוואר .המשתתפות מתעדכנות בשאלות
העולות בספרות ובמחקר המקצועי וניתנת להן
במה להעלות שאלות ולדון במקרים .פרידה
קורנברוט מוזמנת באופן קבוע לתת הרצאות
בנושא שיקום הדיבור והבליעה בחולים עם גידולי
ראשצוואר במסגרות הכשרה והתמחות של
אחיות ורופאים המשתלמים ברפואת אף ,אוזן
וגרון וכן בבתי ספר ללימודי הפרעות בתקשורת
ובבתי חולים שונים .במסגרת תפקידה של פרידה
קורנברוט הוכנסו השנה בסל הבריאות מכשירי
דיבור אלקטרוניים למנותחי גרון.

פורום עו"סים אונקו–פדיאטרים

הפורום של העובדים הסוציאליים האונקו
פדיאטריים ,ממשיך בפעילותו מחודש נובמבר
 .2006בפורום משתתפים כ  30עובדים סוציאליים
המטפלים בילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם,
מבתי החולים ברחבי הארץ .במפגשים מקבלים
המשתתפים כלים טיפוליים ייחודיים לטיפול
בילדים החולים ובבני משפחותיהם .הפורום
באחריות המקצועית של מחלקת השיקום
באגודה למלחמה בסרטן.

סדנאות לצוותים רפואיים בנושא
בריאות מינית של חולי סרטן

לשם קידום הבריאות המינית של חולי סרטן
מקיימת האגודה למלחמה בסרטן סדנאות
לצוותים המטפלים בחולי סרטן במרכזים
הרפואיים ובקהילה .הסדנאות כוללות בדיקת
עמדות וקשיים ,הקניית ידע אודות השלכות
המחלה והטיפולים על הבריאות המינית ,מתן
כלים להתערבות בסיסית ,בהתאם למודל ה
 PLISSITותרגול .הסדנאות התקיימו עד כה במרכזים
הרפואיים :הדסה עין כרם ,סורוקה בבאר שבע,
שיבא תל השומר )גניקו אונקולוגיה ומחלקה
אונקולוגית( ,איכילוב  תל אביב ,ואסותא תל
אביב .כמו כן ,הועברה הסדנה לצוות האונקולוגי
של שרותי בריאות כללית בקהילה במחוז מרכז.
סדנאות נוספות תתקיימנה במרכזים רפואיים
נוספים ,כגון מאיר כפר סבא ,קפלן ברחובות,
שיבא תל השומר לצוותי המטולוגיה ,השתלות
מח עצם ועוד .הסדנאות התקיימו על ידי ליויה
כסלו ,האחות הראשית באגודה למלחמה
בסרטן והחל מחודש אפריל ,הצטרפה לנה
קורץ יועצת המיניות של האגודה למלחמה
בסרטן ,להנחייה.

קורס הכשרת אחיות הסטומה ומפגשי
אחיות סטומה

בחודשים מאי  יוני  2008התקיים קורס
להכשרת אחיות סטומה ,בריכוז עליזה יפה,
ליויה כסלו ואדית קוגן ,אחות ראשית של
קופת חולים מאוחדת .בתוכנית ,אשר כללה
שבעה מפגשים ,השתתפו כ 36אחיות מכל
קופות החולים ומהקהילה .לאחר החגים יחודשו
מפגשי מתאמות הסטומה בריכוזה של ליויה
כסלו בדומה לקבוצת מתאמות השד.

הדרכה קלינית לאחיות במסגרת הוספיס בית

ליויה כסלו ,האחות הראשית באגודה למלחמה בסרטן,
החלה לשמש כמדריכה קלינית לאחיות הלומדות
בקורסים על בסיסיים באונקולוגיה ,במסגרת הוספיס
בית .הסטודנטיות מתלוות לביקורי בית ,משתתפות
בישיבות צוות רב תחומיות ובדיונים קליניים.

מתן הרצאות בכנסים בינלאומיים

בחודש מאי  2008הוזמנה ליויה כסלו
לתת שתי הרצאות בכנס גינקו אונקולוגי

רשת אחיות ועו"סיות לתיאום
הטיפול בסרטן השד

האגודה יזמה ,מימנה ומכשירה את פעילותן
של אחיות ועו"סיות לתיאום הטיפול בסרטן
השד ברחבי הארץ )מידע נוסף בפרק "שירותים
רפואיים"(.

פורום האחיות מתאמות הטיפול בחולות
עם סרטן השד

נמשכים מפגשים של מתאמות השד באופן
סדיר ,בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן,
לשם עדכון ידע ,שיתוף בבעיות ובהתנסויות
בעבודה השוטפת וייעוץ הדדי .בנוסף לכך,
האחיות עובדות על מספר נושאים ,על פי
העדפתן .לדוגמא ,תת קבוצה אחת בחרה
לבצע מחקר ארצי וקבוצה שנייה תעבור על
ניסוח הגדרת התפקיד של מתאמת השד.
את הקבוצה החלה לרכז עליזה יפה לפני
מספר שנים וליויה כסלו ,האחות הראשית
של האגודה למלחמה בסרטן ,ממשיכה את
פועלה מאז פרישתה לגמלאות.

פורום עובדות סוציאליות מתאמות
הטיפול בסרטן השד

פורום העובדות הסוציאליות מתאמות הטיפול
בסרטן השד ממשיך את פעילותו.

השתלמות לאחיות ועו"ס
לתיאום הטיפול בסרטן השד

למעלה מ 20משתתפות כבר הבטיחו את מקומן
בקורס ההכשרה בהנחיית פרופ' לאה ביידר,

בתורכיה .אחת ההרצאות נגעה לתופעות
הלוואי של טיפול קרינתי לאגן בקרב נשים
הסובלות מסרטן הרחם וסרטן צוואר
הרחם .ההרצאה השנייה עסקה בשיקום
הבריאות המינית של חולות בסרטן גינקולוגי.
בספטמבר  2008הציגה ליויה כסלו מחקר
בכנס מחקר אירופאי שהתקיים באוסטריה
בנושא" :שקרים לבנים שמספרים זה לזה
בני זוג ,שהאחד מהם חולה בסרטן במצב
סופני".
ראש היחידה לפסיכואונקולוגיה במרכז הרפואי
הדסה עין כרם .ההשתלמות שתתקיים בבית
מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים,
תכלול ארבע מפגשים חד חודשיים החל מנובמבר
 2008ועד לפברואר  .2008הקורס באדיבות חב'
רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

פעילויות משותפות לאגודה
למלחמה בסרטן ולעמותה
לקידום הסיעוד האונקולוגי

בריאות העצם  ביצוע מחקר ארצי סיעודי
בנושא :הערכת הדרכה ומעקב אחר חולים
המטופלים בביפוספנאטים על שכיחות הופעת
אוסטאונקרוזיס )נמק( של הלסת .המחקר
נמצא בשלבי אישור וועדות הלסינקי של
המרכזים הרפואיים השונים .יוזמת המחקר היא
שרה בן עמי ,יו"ר העמותה לקידום הסיעוד
האונקולוגי .מרכזת המחקר מטעם האגודה
למלחמה בסרטן היא ליויה כסלו ,האחות
הראשית באגודה למלחמה בסרטן .המחקר
יתבצע באדיבות חברת נובארטיס.

סדנאות לאחיות גינקו אונקולוגיות

בנובמבר  2008ובינואר  2009יתקיימו שתי
סדנאות לאחיות גינקו אונקולוגיות .מרכזות:
שרה בן עמי וליויה כסלו ,באדיבות חב' גלקסו
סמית קליין .בסדנא תתבקש כל אחות להציג
בפני הקבוצה מאמר בנושא ספציפי ,בנוסף
להרצאת אורח .מטרת הסדנאות להקנות
ידע ייחודי בתחום ,להכיר עמיתים לתחום
זה מהמרכזים השונים ולהחליט על המשך
פעילות משותפת לקבוצת עניין זו.
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"יד להחלמה'"
כנס המתנדבות השנתי של "יד להחלמה"
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בסוף מאי נערך במלון "הילטון תל אביב" הכנס
השנתי של מתנדבות "יד להחלמה" בהנחיית מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,מירי זיו .הכנס נפתח
בריקודי סלסה והפעלה בהנחיית הגב' ענת קורן,
לאחר מכן נערכו ההרצאות הבאות:
• "חידושים בטיפול בסרטן השד" מאת דר' בלה
קאופמן ,מנהלת היחידה לסרטן השד ,המערך
האונקולוגי במרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל
השומר.
• "האם רגשות שליליים הם בהכרח רעים" מאת
דר' גילי גולדצוויג ,פסיכולוג קליני במכללת תל
אביביפו.
• "פריון בנשים עם סרטן שד" מאת דר' תניר אלוייס,
כירורגית שד ,בתי החולים הדסה ירושלים.
• "לילד הזה פיללנו?!"  התמודדות הורים
חולי סרטן עם ילדיהם" מאת דר' ענבר כהן,
פסיכולוגית ,מכון שרת בי"ח הדסה עין כרם.
• "עדכונים בגנטיקה של סרטן השד" מאת פרופ'
אפרת לוי–להד ,מנהלת היחידה לגנטיקה רפואית
במרכז הרפואי שערי צדק.
• "כוח נשי בעולם גברי  נשים מעולם המקרא
והספרות" מאת דר' רחל פרוידנטל ,הסטוריונית
באוניברסיטה העברית ומכללת "עלמא" והגב'
אגי משעול ,משוררת ,כלת פרס האוניברסיטה
העברית.
לקראת סיום היום המעשיר והמרתק ,נערך שיח
מתנדבות תחת הכותרת" :ההתנדבות  משמעותה
ותרומתה עבורי" בהנחיית פרופ' לאה ביידר ,ראש
היחידה לפסיכואונקולוגיה במרכז הרפואי הדסה עין
כרם .לאחריו ,נערכה פרידה מרגשת מלבנה כהן,
מנהלת אגף השיקום וארגון "יד להחלמה" שפרשה
לגמלאות לאחר עשרות שנות עשייה פוריות .הכנס
נערך באדיבות חב' נובארטיס אונקולוגיה וחברת
גלקסוסמיתקליין אונקולוגיה.

פרוייקט חדש – שילוב מתנדבות "יד
להחלמה" בתוך מרפאות השד

בינואר  2008הושק פרוייקט חדש במרפאת השד
במרכז הרפואי סוראסקי בתל אביב .מדובר בתוכנית
תורנות מתנדבות "יד להחלמה" במרפאת השד,
העומדות לרשות כל אישה המגיעה למרפאה ,לאבחון,
להוצאת תפרים ,להתייעצות לאחר הניתוח ותכנית

טיפול ,אשר בשלב כלשהו ,מעוניינת לשוחח עם
אשה שהיתה במצבה .בקבוצה מתנדבות פעילות
המגיעות במסירות ,כל אחת ביום התורנות שלה,
למרפאת השד ,למספר שעות .את הפרוייקט
מלוות :אורית שפירא עו"ס מחוז המרכז ויונינה
רנדלר  רכזת "יד להחלמה" .כדוגמת "אחיו התל
אביבי" ,בחודש ספטמבר  ,2008נערכה השקת
פרוייקט תורנות המתנדבות במכון האונקולוגי בבי"ח
"העמק" בעפולה .מתנדבות המתגוררות באזור
בית החולים ,נענו להשתתף בפרוייקט המתקיים
בשיתוף פעולה הדוק עם הצוות הפסיכואונקולוגי
בבית החולים .את הפרויקט מלוות אריאלה
ליטביץ עו"ס מחוז הצפון ויונינה רנדלר רכזת
"יד להחלמה".
שתי מתנדבות מ"יד להחלמה" השתתפו בכנס
הקואליציה האירופאית למאבק בסרטן השד
"אירופה דונה" .אביבה ש .ומאיה א .השתתפו
במפגש השנתי של אירופה דונה .הן נפגשו עם
נציגות מכל ארצות אירופה ,החליפו דעות וקשרו
קשרים אמיצים עם חלק מן הנציגות.
קבוצת המעקב הטלפוני של מתנדבות "יד להחלמה"
התרחבה ומחודש יוני החל לעבוד הקו גם מ"בית
רוזנפלד" בחיפה .בתחילת יולי ,התקיים מפגש תקופתי
למתנדבות החברות בצוות המעקב הטלפוני .הן שמעו
סקירת עדכונים על חידושים בטיפולים בסרטן השד,
מפי ליויה כסלו האחות הראשית באגודה למלחמה
בסרטן ,ובחלקו השני של המפגש דנו בעזרת אורית
שפירא עו"ס מחוז המרכז ,במצבים בהן הן נתקלות
בשיחותיהן עם המנותחות .השתתפו במפגש גם
עליזה דולב ,מנהלת מחלקת השיקום הנכנסת
ויונינה רנדלר ,רכזת "יד להחלמה".

סדנה למתנדבות חדשות

לאחרונה הסתיימה סדנה למתנדבות חדשות ב"יד
להחלמה" בהנחיית פרופ' לאה ביידר ולבנה כהן.
השתתפו בה  12מתנדבות ,רובן נשים צעירות,
מכל רחבי הארץ.

מפגש יד להחלמה בבי"ס לרפואה
באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע

ביוני נערך מפגש יוצא דופן בין סטודנטים לרפואה
שנה א' לבין שתי מתנדבות יד להחלמה .המפגש
נערך במטרה להפגיש את הסטודנטים עם ההליך

הרגשי שעוברות חולות סרטן שד .את המפגש
הנחתה רחל אופיר ,עו"ס מחוז דרום .מהמשוב
שקיבלנו הן מהסטודנטים והן מהמתנדבות מסתבר
ששני הצדדים יצאו נשכרים .לסטודנטים נפתח צוהר
חשוב בנושא והמתנדבות עברו חוויה מיוחדת.

מפגשים חברתיים למתנדבות "יד להחלמה"
– הרמת כוסית לקראת חג הפסח

ביוזמת יונינה רנדלר רכזת "יד להחלמה" התקיימו
השנה מפגשים חברתיים למתנדבות "יד להחלמה".
בתחילת אפריל ,התקיים מפגש למתנדבות חיפה
והצפון בבית רוזנפלד בחיפה ,בו השתתפו כ20
מתנדבות שנפגשו עם צוות "יד להחלמה" למפגש
חברתי .בחלק השני של המפגש הופיע מר דורון
אורסאנו שהפעיל את הקבוצה בתרפיה במוסיקה,
דרך מוסיקה וצלילים אינדיאנים .במפגש השתתפו
אריאלה ליטביץ עו"ס מחוז הצפון ,ג'ודי רבינר
מפעילת "יד להחלמה" סניף חיפה ,יפה קורן רכזת
סניף חיפה ויונינה רנדלר רכזת "יד להחלמה" .במהלך
חודש אפריל התקיים מפגש דומה למתנדבות איזור
המרכז ובאר שבע בבית מטי ,בית האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים .המתנדבות שהגיעו נפגשו עם צוות
"יד להחלמה" באגודה למלחמה בסרטן ,אורית
שפירא עו"ס מחוז המרכז ויונינה רנדלר רכזת "יד
להחלמה" .בחלקו השני של המפגש ,התקיימה
סדנת יוגה צחוק בהנחייתה של הגב' בלה ברעם.
היה זה מפגש של התפרקות והנאה.

מפגש "נשי–אישי"

במסגרת פעילות הקרן "כולן מנצחות" של חב'
רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ וקבוצת הכדורסל
אלקטרה רמת השרון ,לרווחת מתנדבות "יד
להחלמה" שהתמודדו עם סרטן השד ,התקיים
בחודש ספטמבר  2007מפגש מיוחד במלון "כנען
ספא" בצפת .כ 40מתנדבות "יד להחלמה" מכל
רחבי הארץ הגיעו אחר הצהריים למלון .לאחר
ארוחת ערב חגיגית ,שמעו הרצאה מפי הגב' מרים
ברנהרדט "מה מיטיב עם חיינו" ולסיום הערב ,שרו
עם הזמרת אנדלה ניר .למחרת בבוקר ,לאחר
שיעור פילאטיס וארוחת בוקר ,שמעו הרצאה
מפי הגב' שירי חבקין ,על פרחי באך והכירולוג
דב רוזנבליט הביא בפניהן את ההרצאה מעשירה
"המסע אל כף היד" .המשתתפות נהנו מההרצאות
המרתקות ומערב מבדר ומלא שירה וריקודים עם
פורקן  ,צחוק עד דמעות וגיבוש אמיתי.

בערב חגיגי לכבוד פתיחת עונת המשחקים
 2007–2008הוענקה תרומת קרן כולן
מנצחות למתנדבות "יד להחלמה"

בתחילת אוקטובר  2007ברמת השרון נערך ערב
חגיגי לרגל פתיחת עונת המשחקים של נבחרת
הכדורסל אלקטרה רמת השרון .במהלך הערב
החגיגי הוצג לראשונה סגל השחקניות החדש של
הקבוצה ,וכן הספונסר החדש ,חברת אלקטרה.
האירוע התקיים במעמד ראש העירייה ,יצחק
רוכברגר ,וחברי מועצת העיר ,ובחלקו האמנותי
הופיעה הזמרת קורין אלאל .קרן כולן מנצחות
הינה יוזמה משותפת של קבוצת אלקטרה וחב'
רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ שהוקמה למען
חולות סרטן .מטרת הקרן להעלות את המודעות
למחלה ,כמו גם לתמוך בחולות ולעודד את רוחן.
הכסף לקרן מגויס על ידי פעילות ספורטיבית.
מספר הנקודות שהשיגה הקלעית הבולטת בקבוצה
מתורגם לכסף הנתרם על ידי הקבוצה ,מוכפל בח"י
שקלים על ידי חב' רוש ונאסף בקרן כולן מנצחות,
לרווחת החולות .עד כה נאספו בקרן ₪ 250,000
שנוצלו לרווחת מתנדבות "יד להחלמה".

"סופשבוע רגוע" במלון "דן קיסריה"
לחולים ובני זוגם

בתחילת ינואר  2008הוזמנו חולי סרטן ובני זוגם
באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ
להשתתף בסוף שבוע רגוע במלון דן קיסריה.
כ 40זוגות אשר אחד מבני הזוג חולה במחלת
הסרטן נענו להזמנה והשתתפו בשלושה ימים של
התרגעות ופינוק .סוף השבוע הייחודי העניק להם
תקווה מחודשת וכלים נוספים להמשך ההתמודדות
עם מחלת הסרטן .שביעות רצונם של המשתתפים
השתקפה על פי תגובותיהם
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הנלהבות במהלך הפעילויות ובמשובים
שנכתבו על ידם .האווירה החמה והתומכת
ששררה ,אפשרה להם לקחת חלק פעיל
בתוכנית ולהרגיש נינוחות ,גם אם לא הכירו
האחד את השני לפני כן .לא אחת נשמעו
הערות כמו" :אני לא זוכר/ת מתי צחקתי
לאחרונה ."...להצלחת האירוע תרמו התכנון
והארגון היסודיים והתוכנית המגוונת ,אשר
נבחרה בקפידה ,והיתה רלוונטית ומעוררת
עניין אצל של המשתתפים.

יום כיף למתנדבות "יד להחלמה" במתחם
"אסי בלו" למרגלות הגלבוע

במסגרת קרן "כולן מנצחות" לרווחת נשים חולות
סרטן ,של קבוצת הכדורסל "אלקטרה רמת השרון"
וחברת התרופות "רוש" ,הוזמנו בסוף ספטמבר 2008
כ 50מתנדבות ליום של התרגעות והנאה :ארוחת
בוקר מפנקת ,שייט קיאקים בנחל ה"אסי" ,סדנת
יוגה טיבטית המשלבת תנועה ומוסיקה מול הנחל,
ארוחת צהריים מול הנחל ולסיום אירוע וירטואוזי
המשלב נגינה על הגוף וחפצים שונים לצד יצירת
תזמורת מנצחת באמצעות תופים וכלי הקשה.

יום כייף למתנדבות יד להחלמה
וכדורסלניות אלקטרה רמת השרון
בספא קיסר בקיסריה

בפברואר  2008נפגשו מתנדבות יד להחלמה
וכדורסלניות אלקטרה רמת השרון ליום של
גיבוש והנאה בספא קיסר בקיסריה .שם לקחו
חלק בסדנת ריקודי בטן ובסדנת יוגה צחוק,
האווירה והפורקן מילאו מצברים לעוד חודשי
עשייה רבים של התנדבות והמשתתפות הודו על
היום המרגש ,המחוייך והשמח שהוענק להן.
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טקס שתילת פרחים בכיכר ברמת השרון  ,לכבוד
חודש המודעות לסרטן השד ,התקיים בתחילת
אוקטובר  2008ברמת השרון ,בנוכחות ראש העיר,
קבוצת הכדורסל "אלקטרה רמת השרון" ,מנכ"ל
חברת "רוש" וקבוצת מתנדבות מ"יד להחלמה"
שהודו על הפעילות הברוכה שמאפשרת קרן
"כולן מנצחות".

סדנאות ופעילויות לרווחת חולי הסרטן
"להיראות טוב – להרגיש טוב יותר"

האגודה למלחמה
בסרטן מייצגת ומפעילה
בישראל את פרויקט
"להראות טוב ...להרגיש
טוב יותר" שאת יישומו
בישראל יזמה מתנדבת
"יד להחלמה" ,דר'
פרנסין רובינסון ,המנהלת אותו בהתנדבות .במסגרת
הפרויקט קוסמטיקאיות ,מאפרות ,פאניות וספרים
מטפלים בהתנדבות בנשים החולות בסרטן במכונים
האונקולוגיים ,במסגרת אשפוז יום בבתי חולים,
בסניפים של האגודה למלחמה בסרטן ,במסגרת
הוספיס בית ובקהילה .המטופלות מקבלות טיפול
קוסמטי והדרכה כיצד לטפל בשיער ו/או התאמת
תספורת במטרה לשפר את הרגשתן ולסייע להן
לחוש שניתן להיראות טוב ובעקבות כך להרגיש
טוב יותר .מעבר לכך ,ספרים מתנדבים מטפלים
בפאות ומתאימים אותן למטופלות .הפאות ניתנות
לנשים הזקוקות להן ללא תשלום.
נכון להיום ,הפרויקט מתקיים ב 41מרכזים
ברחבי הארץ.
• במסגרת הפרויקט מתנדבים  48קוסמטיקאיות,
מאפרות ,ספרים ופאניות.
• במהלך השנה השתתפו בו כ 7,000נשים.
• במהלך כל שנה מתקיימות כ 10סדנאות למטופלות
חולות סרטן בבית מטי ,בית האגודה למלחמה
בסרטן ובמרכזים שונים ,כגון סניפי האגודה למלחמה
בסרטן ובתי חולים שונים .כמו כן ,התקיימו כארבעה
ימי מפגש של מתנדבים בפרויקט לגיבוש ,הנחיות
מקצועיות ודיון בסוגיות רלוונטיות.
במהלך שנת  2008התקיימו סדנאות איפור וטיפוח
ב"מעגן" מרכז תמיכה לחולי סרטן בבאר שבע,
מחלקת אשפוז יום אונקולוגי במרכז הרפואי

רמב"ם בחיפה ,מחלקת אשפוז יום אונקולוגי
במרכז הרפואי לניאדו בנתניה ,ביום הכייף לחולי
הסרטן ובני משפחותיהם שנערך בפארק יהושע
תל אביב ,וסדנא בשפה הערבית בסחנין.

יום טיפוח ואיפור מיוחד לנשים חולות
סרטן לכבוד השנה החדשה

יום טיפוח ואיפור מיוחד מבית "להיראות טוב
– להרגיש טוב יותר" נערך לחולות סרטן בסוף
ספטמבר בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים .כ 20נשים שהגיעו ליום המרגש זכו
לחווית יופי וטיפוח מיוחדת מידי המאפרות שהגיעו
באדיבות חב' ירין שחף ,סידור השיער והפאות
נעשה באדיבות חב' רבקה זהבי פאות ,ועל הצילום
האיכותי והמקצועי יניר סלע באדיבות "סטודיו יניר
סלע" .מתוך הצילומים נבחרו תמונות ייצוגיות אשר
יתנוססו על גבי פוסטר מיוחד שיופץ לחולי הסרטן
ברחבי הארץ שיזמינם להשתתף בפרוייקט הייחודי
והמוצלח מבית האגודה למלחמה בסרטן.
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סדנאות ופעילויות נוספות
שתתקיימנה עד סוף שנת :2008

אריק זאבי ,מרינה מקסימילאן בלומין ,דני
רובס ואוהד חיטמן בהפנינג של האגודה
למלחמה בסרטן "חזקים ביחד" המתקיים
זו השנה השנייה

• סדנת טיפוח ואיפור לנשים חולות סרטן בסניף חיפה
של האגודה למלחמה בסרטן בחסות יוסי ביטון.
• סדנא למטופלים במסגרת מרכז התמיכה
"חזקים ביחד" של האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים
• הפקת ביטאון "להראות טוב ...להרגיש טוב יותר".
• סדנת מתנדבים בבית מטי ,בית האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים.

תחת הכותרת "חזקים ביחד" ,ערכה האגודה
למלחמה בסרטן ,זו השנה השנייה ,הפנינג לחולי
סרטן ובני משפחתם ,ביער בראשית בפארק
הירקון באדיבות חב' גלקסו סמית קליין .בהפנינג
השתתפו כ– 500חולי סרטן מכל רחבי הארץ אשר
נהנו ביחד עם בני משפחתם ממגוון פעילויות
וסדנאות ,כגון :יוגה צחוק ,צ'י קונג ,סדנת הקשבה,

פרוייקט זה החל לפעול בסוף שנת  .2007מטרתו
לחשוף את חולי הסרטן ליתרונות הבריאותיים
הגלומים בפעילות הגופנית ,לעודדם לשלב
פעילות מתוכננת ומובנית בשגרת חייהם ולתת
יעוץ וליווי מקצועי לחולים שיבחרו לאמץ ולהשתלב
בתכנית.
יתרונותיה הבריאותיים ,הפיזיים והרגשיים של
הפעילות הגופנית בקרב חולי הסרטן ,נחקרה
רבות בשנים האחרונות .המחקרים השונים
התמקדו באוכלוסיות מטופלים מגוונות כגון:
מושתלי מח עצם ,חולות סרטן שד ,חולים
המקבלים טיפול כימי או קרינתי ועוד .הספרות
המקצועית מצביעה באופן עקבי על שיפור
בדפוסי השינה ובאיכות חייהם )הפיזית והנפשית(,
של החולים ,כתוצאה מביצוע פעילות גופנית.
הפרוייקט ,באדיבות חב' "ינסןסילג" ,מופעל ע"י
האגודה למלחמה בסרטן בהנחייתם המקצועית
של דר' נעמה קונסטנטיני ,מומחית לרפואת
ספורט ושחר נייס ,פיזיולוג של מאמץ מהמרכז
הרפואי הדסה .מטעם האגודה למלחמה בסרטן
אחראית ליויה כסלו ,התכנית כוללת מתן
הדרכה אישית או קבוצתית ע"י אנשי מקצוע
מתחומי החינוך הגופני והפיזיותרפיה .כל משתתף
מקבל חוברת הסבר ,חוברת מעקב ,מד צעדים
וממתח גומי לביצוע התרגילים .הפרוייקט החל
בשלושה מרכזים רפואיים :המרכז הרפואי תל
אביב )איכילוב( ,המרכז הרפואי הדסה עין כרם
והמרכז הרפואי ע"ש שיבא תל השומר ,וכיום
הצטרפו אליו גם המרכז הרפואי מאיר בכפר
סבא ,המרכז הרפואי רמב"ם בחיפה והמרכז
הרפואי קפלן ברחובות כאשר המטרה היא
להרחיבו להיקף כלל ארצי.

השקת פרוייקט צעדים איכות חיים במרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי בהנחיית עדנה בוקשטיין ,מומחית לתחום ההליכה.

פרוייקט "צעדים לאיכות חיים"

48

פינות איפור ,סדנת הליכה נכונה ,מופע של צ'יקו
הליצן וכיבוד בסגנון ים תיכוני על טהרת הפלאפל
והפיתות .בכניסה להפנינג העניק הג'ודאי אריק
זאבי מדליית ניצחון לכל חולה סרטן וחתימה
אישית על החולצה לכל דורש .בשיאו של הערב
הופיעו בהתנדבות מרינה מקסימילאן בלומין ,דני
רובס ואוהד חיטמן .במהלך הופעתו של אוהד
חיטמן ,סיפר הזמר לחולי הסרטן שבקהל כי גם
הוא עצמו התמודד עם מחלת הסרטן פעמיים
ותרם המלצה מניסיונו האישי" :תתרכזו בעובדה
שיש עתיד ,ותרקמו את החלומות שלכם" .מרינה
מקסימילאן בלומין ,עלתה לבמה ברגליים יחפות
ושרה שירים שקטים בשיתוף הקהל .עם תום
ההופעה שלה הזמינה לבמה את דני רובס ואוהד
חיטמן ויחד הם ביצעו שיר מאולתר שהמציאו
על הבמה שהתבסס על משפטים שביקשו
מהקהל שסחף את הקהל למחיאות כפריים
סוערות .האירוע הופק על ידי אלון בן שושן ,בסיוע
הנהלת גני יהושע ,יער בראשית ,עיריית תל אביב
 מחלקת אירועים ,נירה רבינוביץ' ,סיני הראל,
צחי יניב ,שלומית לנגרמן ,דר' פרנסין רובינסון,
כנרת הפקות מודולארט ,פאזה הגברה ותאורה,
רותי חי ,גיתם  ,BBDOגלקסו סמית קליין ומגן
דוד אדום.

מפגש בנושא "גישות חדשות רפואיות
וההיבט הרגשי"

סניף חדרה של האגודה למלחמה בסרטן ,תחת
הנחייתה וארגונה של עו"ס מחוז הצפון אריאלה
ליטביץ ,ערך מפגש בנושא "גישות חדשות רפואיות
וההיבט הרגשי" בסוף נובמבר בסניף האגודה בחדרה.
במהלך המפגש הרצתה דר' אורית סופר ,מנהלת
היחידה ההמטואונקולוגית במרכז הרפואי "הלל

יפה" בחדרה על גישות חדשות בטיפול האונקולוגי,
וגב' ליויה כסלו ,אחות אונקולוגית ויועצת בנושא
מיניות של האגודה למלחמה בסרטן הרצתה
על אינטימיות וזוגיות במהלך הטיפולים ולאחר
סיומם .מתנדבי סניף חדרה ,הגב' טלי שבתאי
והגב' עדי שיטה סייעו בארגון האירוע יחד עם
עו"ס אריאלה ליטביץ.

להיות הורה ולהתמודד עם מחלת הסרטן
– סדנת הורים

בתחילת ינואר נערכה לראשונה מסוגה סדנה
מיוחדת לחולי סרטן בשלבי מחלה ראשוניים ולבני
זוגם ,הורים לילדים עד גיל  .18הסדנה נערכה בבית
מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים.
את הסדנה פתחו בדברי ברכה ,מנכ"ל האגודה
למלחמה בסרטן ,הגב' מירי זיו ודר' מיכל בראון
פסיכואונקולוגית בכירה במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי הדסה עין כרם .לאחר מכן ,נערכה עבודה
בקבוצות בנושא "מה אספר לילדיי" בהנחיית
פסיכואונקולוגים ממרכזים רפואיים ברחבי הארץ,
ניתנה הרצאה "לספר ולשתף" על ידי דר' אילנית
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מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן ,וכן
הרצאה על "תגובות ילדים ואיתור מצבי מצוקה" על
ידי דר' מיכל בראון .בהמשך נערכו שיחות בקבוצות
נוספות בהנחיית הפסיכואונקולוגים בנושא "איך
מגיבים ילדיי" ו"על שגרה ושינויים" .את הסדנה
סיכמה דר' מיכל בראון .הסדנה נערכה בתמיכת
חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

אתר האגודה למלחמה בסרטן .בחודש אפריל
 2008התקיים יום עדכון ידע לבוגרות המחזור
הקודם של אחיות הסטומה .גם קורס זה רוכז
על ידי האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף קופת
חולים מאוחדת .יום זה הוקדש בעיקרו לתרגול
מיומנויות התאמת ציוד ולעדכון ידע בנושא תרופות
ביולוגיות בסרטן המעי הגס.

ייעוץ מיני מטעם האגודה למלחמה
בסרטן ברחבי הארץ

"אמבולנס המשאלות"

מזה מספר חודשים ניתן שירות של ייעוץ מיני
בסניף האגודה למלחמה בסרטן בחיפה ,כאחת
לחודש ,על ידי לנה קורץ ,אחות אונקולוגית ויועצת
האגודה בתחום הבריאות המינית .בתוכנית ,להתחיל
בחודש אוקטובר ייעוץ דומה בסניף האגודה
למלחמה בסרטן בבאר שבע .שרות זה ,כמובן,
אינו כרוך בתשלום ,ומיועד לתת מענה למטופלים
המתקשים להגיע למרכז האגודה בגבעתיים .מאז
כניסתה של לנה קורץ לתפקידה ,בחודש מרץ
 ,2008הייעוץ המיני ניתן גם בשפה הרוסית ,עובדה
המרחיבה את היקף השרות לאוכלוסייה נרחבת
יותר .תוכניות בתחום הבריאות המינית של חולי
סרטן המתוכננות לשנה הקרובה הן :עדכון חוברת
מיניות הגבר ,הוצאת חוברת הדרכה לחברה הדתית,
קיום סדנאות למטופלים ,חידוש מפגשי קבוצת
עניין של אחיות לקידום הנושא ותכנון קורס בעל
גמול השתלמות לאחיות בנושא "שיקום הבריאות
המינית של חולי סרטן".

פעילויות ארגון בעלי סטומה
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הפעילויות מרוכזות בידי ליויה כסלו ,סילביה
אלשווילי ומידד גיסין .בנוסף לכנסים השנתיים
והכשרות הצוותים המקצועיים ,גיליון נוסף של כתב
העת "פתחון פה" ייצא לאור בנובמבר הקרוב.
הנושאים המרכזיים בגיליון זה הם "התמודדות עם
סטומה" ופועלה של עליזה יפה ,אשר השאיר את
חותמו בקרב בעלי סטומה והצוותים המטפלים
בהם כאחד.
ארגון "צעירים עם סטומה" :בשנה החולפת נערכו
שני מפגשים בבתיהם של חברי הקבוצה .יפית
נאור ורן רובינשטיין ,אשר הקימו את הקבוצה עם
עליזה יפה ,מרכזים כיום את פעילותה ,יחד עם
ליויה כסלו וסילביה אלשווילי .בשנה הבאה אנו
מתכננים להרחיב את מעגל הפגישות והפעילויות
המשותפות .אתר "צעירים עם סטומה" הוקם בחסות

נשלמות ההכנות להשקת פרוייקט אמבולנס
המשאלות .מדובר בפרויקט חדש משותף לאגודה
למלחמה בסרטן ולמגן דוד אדום .פרויקט אנושי
זה נועד לחולי סרטן במצב מחלה מתקדם,
בעיקר כאלה השוהים בהוספיס או בהוספיסי
בית .הרעיון העומד בבסיס הפרויקט הוא לעזור
להגשים משאלה לחולה סרטן ,שיודע שימיו
ספורים .הגשמת המשאלה תאופשר בעזרת
שימוש באמבולנס ,בכסא גלגלים עם עבירות
גבוהה שנרכש בתמיכת ידידי האגודה למלחמה
בסרטן בהולנד ובליווי צוות רפואי ,שיאפשרו לאנשים
שאיבדו כבר את יכולת הניידות שלהם להגיע
לאירועים משפחתיים ,ביקור באתרי נוף ייחודיים
או מעוררי זכרונות ,מופעי תרבות ,ביקור קרובים
וכד' .מימוש המשאלה עבור החולים מהווה הישג
חשוב ומשמעותי עבורם .הסיוע ניתן לכל מטופל
ללא הבדל דת ,גזע או לאום ,ולכל חולה עם
יחס חם ומחבק ללא תשלום .הרעיון מבוסס על
ארגון דומה הקיים בהולנד הנוחל הצלחה גדולה.
שני הארגונים ,מד"א והאגודה למלחמה בסרטן,
משלבים את התמחותם להצלחת הפרוייקט.
מד"א תעמיד לרשות החולים אמבולנס חדש
המצויד בכל התנאים והמכשור החדשניים ביותר
בכדי לשרת את החולה ,ואילו האגודה למלחמה
בסרטן יצרה את הקשר עם המתנדבים המגיעים
ברובם ממחלקות רלוונטיות בבתי החולים השונים,
אשר שנבחרו על בסיס מקצועיותם וניסיונם .כל
נסיעה של האמבולנס תתוכנן בקפידה ותתואם
עם הרופא האחראי .בשלב הראשון יינתן השרות
דרך ההוספיס וההוספיסבית .בשלב השני יורחב
השרות גם לחולים בבתי חולים בעזרת קשר עם
עובדים סוציאליים במחלקות הרלוונטיות .העובדים
הסוציאליים ימלאו את הטפסים הרלוונטיים וימליצו
על החולים להם דרוש השרות .יזמה את הפרויקט
גב' יעל גרא ומתאמת את הפרוייקט יחד איתה
היא הגב' יעל גייסט.

מפגשי תמיכה לחולי סרטן
קבוצות תמיכה – נשים וסרטן

בהנחיית אורית שפירא עו"ס מחוז המרכז ועו"ס
ענת זכאי ממרכז השד בבית חולים אסף הרופא.
כ 15נשים צעירות ,חולות סרטן ,בגילאי 3040
נפגשות פעם בשבועיים .הקבוצה מהווה מקור
תמיכה לנשים עם סוגי סרטן שונים ,במצבים
משפחתיים שונים .הקבוצה דנה בנושאי זוגיות,
עבודה ,התמודדות עם חרדה ,ילדים ,מעבר מחולי
לבריאות ,היבטים חברתיים ,ובעיקר מהווה מקור
תמיכה להתמודדות עם המחלה והשלכותיה .בסניף
האגודה בנתניה בהנחיית אורית שפירא עו"ס
מחוז המרכז ,נערכת אחת לחודש קבצוה דומה
המהווה מקור תמיכה ועידוד לנשים הגרות באזור.
במחוז הצפון מתקיימת קבוצת תמיכה במתכונת
דומה בהנחיית אריאלה ליטביץ ,עו"ס מחוז הצפון
ועו"ס טטיאנה גלייסר מהמכון האונקולוגי במרכז
הרפואי זיו בכרמיאל.
קבוצת תמיכה לבני זוג ,אלמנים ואלמנות שאיבדו
את יקירם ממחלת הסרטן ,מתקיימת בהנחיית
עו"ס מחוז הצפון ,אריאלה ליטביץ ועו"ס דבורה
רייכר ממרכז התמיכה ע"ש קלייר ועמנואל ג'
רוזנבלט בחיפה .דבורה רייכר גם מנחה בצפון
קבוצות "שילוב גוף נפש" ופרופ' אורה גילבר
עו"ס מאוניברסיטת חיפה מנחה במקום קבוצת
תמיכה נשים וסרטן.
ממשיכה בפעילותה קבוצת תמיכה לחולי סרטן
המעי הגס בהנחיית עו"ס מחוז מרכז אורית שפירא
ועו"ס ארזה אשכנזי מבי"ח איכילוב תל אביב.
בימים אלה מסתיימת קבוצת תמיכה במסגרת
"בוגרים צעירים" בהנחיית אורית שפירא עו"ס
מחוז מרכז ורחל אופיר עו"ס מחוז דרום ובקרוב
תיפתח קבוצה חדשה.
עומדת להיפתח קבוצת תמיכה לבני זוג של
חולות סרטן בהנחיית אורית שפירא עו"ס מחוז
מרכז וענת זכאי.
מזה כשנה מתקיימים מפגשים אחת לחודש של
הורים שכולים אשר איבדו את ילדים )מעל גיל
 .(18רוב המשתתפים הם הורים לבנים ובנות

שהיו בפרוייקט "בוגרים צעירים" .קבוצה זו מלווה
ומונחית ע"י עו"ס מחוז מרכז אורית שפירא
והאחות הראשית של האגודה למלחמה בסרטן,
ליויה כסלו.
בטבריה נפתחה קבוצת תמיכה לנשים "מחולי
לבריאות" המיועדת לתושבות טבריה והסביבה.
הקבוצה מונחית ע"י עו"ס דליה גבעוני מבית
החולים פוריה ואריאלה ליטביץ עו"ס מחוז הצפון
של האגודה.
ביולי נערכו שני מפגשים של קבוצת נשים חולות
סרטן בערד ,המטרה לתמוך ,להדריך ולייעץ.
המפגש נערך בהנחיית רחל אופיר עו"ס מחוז
דרום ובשיתוף דני שור יו"ר סניף ערד של האגודה
למלחמה בסרטן.

פורום לחולי סרטן הערמונית

• בספטמבר התקיים מפגש לחולי סרטן הערמונית
ובני משפחותיהם בבית מעגן בבאר שבע
בהשתתפות רופא מומחה מהמכון האונקולוגי
בסורוקה דר' וילמוש מרמלשטיין ובהנחיית רחל
אופיר ,עו"ס מחוז דרום .אחת לחודש ,מתכנס
פורום לחולי סרטן הערמונית בבית מעגן בבאר
שבע ,בהנחיית עו"ס מחוז דרום ,רחל אופיר.
• אחת לחודש מתכנס פורום לחולי סרטן הערמונית גם
במרכז התמיכה ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט בחיפה
בהנחיית העו"ס מחוז הצפון ,אריאלה ליטביץ.
• פורום נוסף של חולי סרטן הערמונית מתכנס
גם בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים בהנחיית דר' אריאלי ובריכוזה של
האחות שרה ניסימוב.

פעילות למען ילדים חולי סרטן
הצגות ילדים לילדים חולי סרטן

השנה הוענקו בתרומה כ  450כרטיסים
לפסטיגל בחנוכה ע"י עירית תל אביביפו
וכרטיסים להצגות "נרניה" ו"מסביב לעולם
ב  80יום" ,בשיתוף עם רון מקרין ,מנהל
מחלקת השיווק.
זהבה כץ ,רכזת פרוייקט "ילדים חולי סרטן"
באגודה ,דאגה להפצת הכרטיסים בין המחלקות
לאונקולוגית ילדים בבתי החולים ברחבי
הארץ.
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חן אהרוני ,מרים טוקאן ועוד רבים – חזקו את
הילדים החולים שהשתתפו בנופש המשפחות
המסורתי של האגודה למלחמה בסרטן בחג סוכות
כמדי שנה ,גם בחול המועד סוכות  2007ערכה
האגודה למלחמה בסרטן נופש משפחות בו
השתתפו כ 150ילדים חולי סרטן יחד עם כל
בני משפחתם ,אחיהם והוריהם ,מכל רחבי
הארץ ,יהודים וערבים ,דתיים וחילוניים ,עולים
חדשים וילידי הארץ .הנופש התקיים במלון
שפיים ובפארק המים במשך ארבעה ימים.
המשתתפים בנופש נהנו מפעילויות מגוונות
במקום כמו סדנת עפיפונים ,מופע אשליות,
הפרחת בלונים ,מופעי אימפרוביזציה ,פארק
המים והפארק המוטורי ועוד .כמו כן יצאו
המשתתפים לטיול בספארי ונהנו משלל
הופעות ,הצגות ,אמנים וזמרים .השנה זכו
המשתתפים בנופש לביקורם של זמרים
מובילים כמו כוכבי כוכב נולד ,חן אהרוני ומרים
טוקאן ,דנה דבורין ,זהבה בן ,שולי נתן ,אליקי

מרים טוקאן חן אהרוני מוטי וגנר והילדה שרון.

והטברנה ,להקת "צעירי ביאליק" ,אסף
אשתר" ,נחשון וחברים" ,ערוץ "הופ" ,ליאור
נרקיס ,רוני סופרסטאר ,שמעון בוסקילה,
משפחת אלייב ודנה דבורין ,סי היימן ועוד,
וכן אומנים ,בדרנים ,רקדנים ונערכות מגוון
פעילויות לילדים ולבני משפחתם לאורך כל
היום .האומנים הגיעו לנופש בסיוע חברת
החשמל וביוזמת מוטי וגנר ,מנהל הרווחה של
חברת החשמל בצפון ,בשיתוף עם המפיק
אהר'לה גלעדי .כן תרמה להתהוות הארוע
גם חברת זיו תיירות .במהלך הנופש מקבלים
הילדים החולים ואף האחים והאחיות מגוון של
מתנות אשר נתרמו לפרויקט .הנופש מאורגן
ע"י מחלקת השיקום באגודה למלחמה
בסרטן וריכזו אותו כבכל שנה ,לבנה כהן
וזהבה כץ.

הילד אביתר בן השנתיים
ושמונה חודשים השתתף
בפעילות

הילדה הודיה עם יונת המשאלות.
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דנה דבורין עם מוטי וגנר ,הילדה רותם ובתה של דנה דבורין

רותם עם סי היימן.

השלמת חומר נלמד

פרויקט השלמת חומר נלמד נמשך גם השנה תחת
אחריותה של רכזת הפרוייקט ,זהבה כץ .במסגרת
התוכנית ילדים חולי סרטן הנעדרים תכופות מבית
הספר בשל הטיפולים במחלתם ,יכולים להמשיך
ולהתקדם בתחום הלימודי .בפרויקט חשוב זה
נעזרים מאות ילדים מגיל הגן ועד לתלמידי י"ב
המתכוננים לבחינות הבגרות .הסטודנטים ,מגיעים
לבית הילד החולה ומסייעים לו בלימודיו ,על מנת
לשמור על מעורבותו הפעילה בחומר הנלמד בכיתה
בהעדרו .ההשקעה בעתיד הילד החולה מעניקה
כוח ותקווה לו ולהוריו בהתמודדותם המורכבת.
קבוצת הסטודנטים המלמדים בהשלמת חומר
נלמד נפגשים למפגשי הדרכה וליווי .מפגשי
ההדרכה והליווי נערכים במחוזות השונים ע"י
העו"ס המחוזיות עו"ס אריאלה ליטביץ ,עו"ס
אורית שפירא ,עו"ס רחל אופיר.

פרוייקט impact

פרוייקט "אימפקט לקהילה" של האגודה למען
החייל בריכוזה של עו"ס דליה שטרן ,ממשיך את
שנת פעילותו השלישית .במהלך השנה פועלים
הסטודנטים במספר מסלולים :סיוע לאנשים
בודדים חולי סרטן ,ליווי ותמיכה לילדים חולי
סרטן ,ליווי ותמיכה לילדים להם הורה או אח
חולה סרטן ,סיוע במחלקות ובמכונים האונקולוגים
בבתי החולים .לאורך כל שנת הפעילות ,לפחות
אחת לחודש ,קיים קשר אישי של רכזת הפרוייקט
עם כל אחד ואחד מהסטודנטים ,המעניק הדרכה
מקצועית ,מתן ייעוץ ,ליווי ותמיכה .בנוסף לקשר
האישי השוטף של רכזת הפרויקט עם הסטודנטים,
התקיימו במהלך השנה שני מפגשים קבוצתיים,
בכל אחד מהמחוזות .מפגש ראשון נערך בתחילת
שנת הפעילות ההתנדבותית והוא התמקד
באוריינטציה לפעילות .המפגש השני נערך לקראת
תום שנת הפעילות והוא התמקד בהכנה לקראת
הפרידה הצפויה מהילד/משפחה/צוות .במפגשים
הקבוצתיים ניתנה "במה" לכל סטודנט לספר על
אופי פעילותו ולשתף את הקבוצה בחוויות המיוחדות
שחווה ,בקשיים בהם נתקל ,בהתלבטויות ,בהנאה
ובסיפוק שחווה .בנוסף ,ניתנו כלים להתמודדות
עם התכנים שעלו .קבוצות הדרכה לסטודנטים
מונחים בהתאם לאזורים על ידי העו"ס המחוזיות
של האגודה ,עו"ס אריאלה ליטביץ ,עו"ס אורית
שפירא ,עו"ס רחל אופיר בשיתוף עו"ס דליה

שטרן  רכזת הפרוייקט .ההדים החמים מהשטח
מדגישים את משמעותו הרבה של פרוייקט חשוב
זה .השנה פעלו באגודה למלחמה בסרטן 128
סטודנטים אשר תרמו  16,640שעות פעילות
לקהילת חולי הסרטן ובני משפחותיהם.

פרוייקט "תנו לילדים את העולם"

במסגרת הפרויקט "תנו לילדים את העולם"
יוצאים ילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם לשבוע
ימים לכפר הילדים בפלורידה ,ארה"ב .הטיול
מאפשר למשפחות אשר ילדם חולה במחלה
עיקשת אשר דורשת חזרה לטיפול במשך
תקופה ארוכה .המשפחות נהנות משהיה בכפר
עם מגורים בוילות מצויידות בכל טוב ,מקבלים
כרטיסי כניסה לפרקים כמו דיסנילנד ,סיוורלד
ואולפני הסרטים יוניברסל סטודיוס ,הם מקבלים
מכונית לנהיגה עצמית ובמידת הצורך גם מתלווה
אליהם מלווה דובר אנגלית אשר מסייע למשפחה
בתרגום ובליווי לכל התקופה .מדי שנה יוצאות
כ 15משפחות במסגרת זו ,אשר מרוכזת על ידי
פרידה קורנברוט.

פרוייקט שח"ק

פרוייקט שח"ק ממשיך אף הוא בפעילותו .במסגרת
פרוייקט זה מקיימת האגודה למלחמה בסרטן
שיתוף פעולה מיוחד לטובת חולי הסרטן ,כאשר
סטודנטים עולים חדשים משתלבים במערך
התמיכה לחולי הסרטן ונשלחים לפעילות חברתית
קהילתית .המשתתפים מלווים בהדרכה אישית
וקבוצתית ע"י רכזת הפרוייקט ,עו"ס אורית שפירא
והעו"ס המחוזיות ,לאורך כל התנדבותם במסגרת
הפרוייקט .בחודש ינואר נערכה קבוצת הדרכה
לסטודנטים המשתתפים בפרוייקטים של אימפקט
ושח"ק בהנחיית עו"ס אורית שפירא.

"בוגרים צעירים  יוצאים לחיים"
"בוגרים צעירים  יוצאים לחיים" היא קהילה
שנולדה ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן מתוך
הצורך לייסד קבוצה תומכת חדשה ולתת מענה
לצרכים של צעירות וצעירים בני עשרים עד שלושים,
רווקים ורווקות ,שהחלימו ממחלת הסרטן .לקבוצה
מגיעים צעירים וצעירות שהמחלה פגשה בהם
בתחילת חייהם הבוגרים והם המתחילים את חייהם
מנקודת זינוק בעייתית במיוחד .התכנית
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עוצבה כחממה הכוללת קבוצת תמיכה במסגרת
האגודה למלחמה בסרטן במהלכה נערכת סדרת
פגישות שבועיות בהנחיית העובדות הסוציאליות
אורית שפירא ורחל אופיר ומתבצע ליווי שוטף
של הצעירים ותמיכה ,או סיוע ,על פי צרכיהם
המיוחדים .הקבוצות נפתחות בזו אחר זו במהלך
השנה .בסיום המפגשים נפתח מעגל פעילות חברתית
הכולל מסעות ,מסיבות ואירועים שונים .הפעילויות
החברתיות מתבצעות על ידי מתנדבים המסורים
לעניין ,באמצעות תמיכת האגודה למלחמה בסרטן,
עמותת "רוח טובה" ,ותרומות ייעודיות הנאספות על
ידי המתנדבים בפרוייקט .במהלך השנה מתקיימים
טיולי ג'יפים ברחבי הארץ ומסיבות.

ה"בוגרים הצעירים" חצו את הכנרת
בשייט רפסודיות

כ 30צעירים ,בני  ,2030חברי קבוצת "בוגרים
צעירים יוצאים לחיים" של האגודה למלחמה בסרטן
חברו בסוף שבוע קייצי בתחילת אוגוסט לחוויה
מיוחדת :הם בנו רפסודות בעצמם ויחד  חצו את
הכנרת .חברי הקבוצה נפגשו בחוף חוקוק והחלו
בבניית רפסודות .ביום שישי ,אחרי לילה של שירה
בציבור ,יצאו להפלגה לכיוון חוף דוגית וצלחו את
הכנרת .הפעילות המשותפת מעניקה סוג של תמיכה
הדדית שרק "מי שהיה שם" יכול להעניק .שייט
הרפסודיה התאפשר בשיתוף פעולה של האגודה
למלחמה בסרטן ועמותת "רוח טובה".

ה"בוגרים הצעירים" יצאו למסע אתגרי
לאורך חופי הולנד
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בסוף אוגוסט יצאה קבוצת הבוגרים הצעירים ,כ
 20משתתפים ,בלוויית העו"ס של מחוז המרכז,
אורית שפירא ,דר' מרק שילקרוט ,אונקולוג
מהמרכז הרפואי רמב"ם ,והמתנדבים גב' ליאת
סקוק ומר אמיר צ'ייט ,ובוגר צעיר מלווה מר
דן רובינשטיין לשיט אתגרי באיים הצפוניים של
הולנד .על פי המסורת ,מסע השיט נערך בספינת
מפרשים אותנטית בים הצפוני מול חופי הולנד
הקסומים .במסע השיט השיטו המשתתפים את
הספינה ,הרימו מפרשים ,הכינו אוכל ,ניקו ותחזקו
את הספינה ,ויצאו לטיולים וטיולי אופניים באיים
הציוריים של הולנד .המסע התאפשר בזכות
המשאבים שגייסו למטרה זו המתנדבים המסורים
ובאמצעות מופע מיוחד שיזם הזמר האהוב אוהד
חיטמן ,בוגר הקבוצה.

פעילות שוטפת של העובדות
הסוציאליות המחוזיות
סיוע חומרי ראשוני לחולי סרטן

פעילות מתן סיוע חומרי ראשוני לחולי סרטן
שזה עתה נתגלתה אצלם המחלה נמשכת כמדי
שנה לאלפי משפחות .הסיוע ניתן בדרך כלל עד
כניסתם של שירותי הקהילה והביטוח הלאומי
לבתי המשפחות.
נערכה סדנת להכשרת מתנדבים חדשים בנהריה,
מגדל העמק ,טבריה וכרמיאל בהנחיית צביקה
בירן ,רכז סניפי הצפון של האגודה למלחמה
בסרטן ועו"ס מחוז צפון ,אריאלה ליטביץ.
התארגנה קבוצת מתנדבים אשר מיועדים לערוך
ביקורי בית .הקבוצה תפעל בשיתוף פעולה עם
הוספיס בית ,שירותי בריאות כללית ומיועדת לכל
תושבי חיפה .המתנדבים יעברו הכשרה וילוו ע"י
עו"ס אולגה עגור משירותי בריאות כללית ועו"ס
מחוז הצפון ,אריאלה ליטביץ.
קבוצות הנחייה למתנדבים בקהילה באזור המרכז
נערכו אחת לחודש בהנחיית אורית שפירא עו"ס
מחוז המרכז בסניף נתניה של האגודה למלחמה
בסרטן קבוצת הנחייה למתנדבים בקהילה .בצפון
נערכו אחת לחודש קבוצות הנחייה בחדרה
ובכרמיאל בהנחיית עו"ס מחוז הצפון ,אריאלה
ליטביץ.

שיתוף פעולה בין סטודנטים לעבודה
סוציאלית ממכללת תל חי

זו השנה השנייה בה מתקיים שיתוף פעולה בין
מכללת תל חי ומחלקת שיקום באגודה למלחמה
בסרטן בו סטודנטיות מהמכללה מסייעות בפיתוח
פעילויות לחולי סרטן באיזור קרית שמונה .מתוכננים
להיפתח חוגים לפעילות גופנית ,ימי מידע ופעילויות
נוספות .עו"ס מחוז צפון ,אריאלה ליטביץ מדריכה
ומלווה את פעילות הסטודנטיות.
שלוש בנות שירות לאומי בבי"ח סורוקה ובת
שירות לאומי בבי"ח ברזילי פועלות כסיוע
לצוות המקצועי המטפל בחולי הסרטן ובבני
משפחותיהם .הבנות מודרכות ע"י רחל אופיר,
עו"ס מחוז הדרום.

שבע בנות שירות לאומי מופעלות בבתי החולים
באונקולוגיות ילדים בשניידר והדסה עין כרם ומקבלות
הדרכה ע"י עו"ס מחוז צפון ,אריאלה ליטביץ.

לצורך ליבון בעיות וחשיבה משותפת לפיתוח
פרוייקטים נוספים לטובת חולי הסרטן במסגרת
מעגן באר שבע.

באמצע דצמבר התקיים מפגש לחולי סרטן חברי קופ"ח
מכבי באיזור הקריות בנושא מידע ,זכויות ושירותים
לחולי סרטן .במפגש הרצתה עו"ס מחוז צפון ,אריאלה
ליטביץ בנושא :שירותים וסיוע של האגודה למלחמה
בסרטן עם הדגש על פעילות גוףנפש.

במאי נערך מפגש מקצועי עם אחיות ואחים
בתחום האונקולוגי של קופ"ח מכבי מחוז דרום
באחריות מלי פתיחי ,אחות מתאמת סיעוד
אונקולוגי .במפגש זה נערכה סקירה של פעילויות
האגודה והפרוייקטים השונים על ידי עו"ס מחוז
דרום ,רחל אופיר .לאחר מכן נערך דיון פתוח בין
המשתתפים שכלל גם אפשרויות שיתוף פעולה
בעבודה היום יומית.

מפגשים מקצועיים משותפים של עו"ס מחוז
דרום ,רחל אופיר עם צוות מעגן באר שבע

מרכז הסיוע והתמיכה ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט בחיפה
מרכז הסיוע והתמיכה בחיפה הינו מרכז תמיכה
לחולי סרטן ולבני משפחותיהם אשר הוקם לפני
כשנתיים .המרכז פועל בחסות האגודה למלחמה
בסרטן ובסיוע תרומות .המרכז הינו מקום בו
החולה ,המחלים ובני משפחתו מוצאים מגוון
פעילויות המסייעות להם בהתמודדות הנפשית,
הרגשית והפיזית עם המחלה כהשלמה לטיפול
הניתן על ידי המערכת הרפואית .כל המפגשים
לחולים ולבני משפחותיהם ניתנים ללא תשלום.
כיום ,משתתפים בפעילויות המרכז כ 200
מחלימים ובני משפחה.

פעילויות המרכז

קבוצות תמיכה  גוף נפש ,מחולי לבריאות ,בני
זוג אלמנים/ות ,אחים ואחיות לחולי סרטן.
פעילויות גופניות  מתקיימות  5פעילויות
בשבוע :פלדנקרייז ,יוגה ,צ'י קונג ,פילאטיס
וריקודי בטן.
סדנאות  במרכז מתקיימות  2סדנאות :תרפיה
במוסיקה וצילום ככלי לביטוי.
חוגים  חוג אומנות )מכל תחומי האומנות על
מנת לתת מגוון רחב של נושאים(.

טיפול מיני פרטני וזוגי  מיועד לחולים ולבני
משפחה המעוניינים במפגשים פרטניים
ובמפגשי יעוץ והדרכה.
הרצאות  מדי חודש מתקיימת הרצאת
מפגש בנושאים הרלוונטיים לאוכלוסיה
הפעילה .כעת עובדים על מפגשים נוספים
בסגנון "קפה תרבות" גם הם מתוכננים
להתקיים בתדירות כזו.
ספריה  לפני מספר חודשים הקמנו ספריה
להשאלת ספרים.

פעילויות חדשות המתוכננות
לשנה הקרובה:

מקהלת זמר הנמצאת בשלבי הקמה
ראשוניים שתונחה ע"י איש מקצוע ,קבוצת
דרמה תרפיה שתונחה ע"י פסיכולוגעו"ס
מנחה קבוצות ,חוג "ציור כראייה טיפולית"
שיועבר ע"י אנשי מקצוע בתחום ,קבוצת
אימון אישיקבוצתי אשר תונחה ע"י עו"ס
המתמחה בנושא ,וסדנאות לאנשי מקצוע
שיועברו ע"י פרידה קורנברוט קלינאית
התקשורת באגודה למלחמה בסרטן.
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 - The Wellness Communityמרכז התמיכה "חזקים ביחד" לחולי סרטן
מרכז "חזקים ביחד" ,ה  ,Wellness Communityהינו
מרכז תמיכה לחולי סרטן ולבני משפחותיהם אשר
הוקם לפני כ 7שנים על פי מודל אמריקאי ופועל
בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים.
המרכז מופעל על ידי האגודה למלחמה בסרטן.
ביה"ס לעבודה סוציאלית וביה"ס למקצועות
הבריאות באוניברסיטת תל אביב נותנים חסות
מקצועית לפרויקטים ולפעילויות המחקר" .חזקים
ביחד" משמש בית בקהילה המציע לחולה
ולבני משפחתו מגוון פעילויות המסייעות להם
בהתמודדות הנפשית עם המחלה כהשלמה
לטיפול הניתן על ידי המערכת הרפואית .כל
המפגשים לחולים ולבני משפחותיהם ניתנים
ללא תשלום .כיום משתתפים בפעילויות
המרכז כ 700חולים ובני משפחה.

טיולים  המרכז עורך  34טיולים בשנה
ברחבי הארץ .בחודש פברואר האחרון נערך
טיול לחיפה בנושא שלוש הדתות ובחודש יוני
נערך טיול לגבול הצפון  בעקבות מלחמת
לבנון השנייה.

קבוצות תמיכה  מחלת הסרטן הינה מסע
אישי ,זוגי ומשפחתי .קבוצות התמיכה מאפשרות
הרחבת דרכי ההתמודדות של החולה ומשפחתו.
במרכז מתקיימות  11קבוצות תמיכה :קבוצות
למחלה ראשונית ,למחלה חוזרת ,לבני משפחה,
להורים ולשכול .מתוך  11הקבוצות הקיימות,
נוספו  3קבוצות בשנה האחרונה :קבוצת שכול
ו 2קבוצות למחלה חוזרת.

פעילות בקהילה  בשיתוף עם שירותי הרווחה
של עיריית ת"א התקיימו מפגשים קהילתיים
ברמת אביב ,ביפו ובשכונת שפירא במרכזי
יום למבוגרים .ברמת גן ובגבעתיים התקיימו
מפגשים עם עו"סים להעלאת מודעות הנושא
של משפחה המתמודדת עם מחלת הסרטן.
בשיתוף עם מח' כוח אדם של מפעלים
בתעשייה האווירית התקיימו קבוצות לעובדים
חולים ולעובדים להם בני משפחה חולים.

ממגוון הפעילויות שנערכו בשנה החולפת:

פעילויות גופניות לחיזוק גוףנפש  מתקיימות
 10פעילויות בשבוע :פלדנקרייז ,יוגה ,צ'י קונג,
פילאטיס )פעמיים בשבוע(  ,אימון גופני
וריקודי סלסה .שתי הפעילויות האחרונות
נוספו השנה.
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או מפגשי "וולנס קפה" המועברים לרוב
בהתנדבות ,לדוגמה" :קסם הצבע"" ,קונפליקט
בין נשיםשרה והגר"" ,גיישות וטקסים
ביפן".

סדנאות  במרכז מתקיימות  6סדנאות :תזונה
ובישול ,אימון אישי ) ,(Coachingהומור וצחוק,
פסיכודרמה ו 2קבוצות לתרפיה באומנויות.
 4הסדנאות האחרונות נוספו השנה.
טיפול רפואי פרטני ומשפחתי  מיועד לחולים
ולבני משפחה המעוניינים במפגשים פרטניים
ובמפגשי יעוץ והדרכה חד פעמיים.
הרצאות  מידי חודש מתקיימות כ 3הרצאות

ספריה  בשנה האחרונה הקמנו ספריה
להשאלת ספרים ופתחנו מועדון קריאה.
כאשר התוכנית היא לקיים  34מפגשים
כאלה בשנה.

בשנה הקרובה מתוכננות:
קבוצת תמיכה לבני זוג שאחד מהם חולה
במחלת הסרטן שתעסוק בשימור הזוגיות
בצל המחלה ,קבוצת טבע תרפיה לחולי
סרטן ולבני זוגם בגישה חדשנית המשלבת
טיפול קבוצתי בנופי טבע ייחודיים ,מחקרי
הערכה על תרומת פעילות גוףנפש לחולים
בשיתוף עם דר' רינה פייגין מביה"ס לעבודה
סוציאלית ופרופ' תמר קרוליק מביה"ס
למקצועות הבריאות ,סדרת הרצאות ופעילות
בקהילה במרפאות גדולות של קופת חולים
כללית ,מכבי ומאוחדת בשיתוף עם הצוות
הרב מקצועי של המרפאה .כמו כן ,תימשך
הפעילות עם שירותי הרווחה של ת"א ,ר"ג
וגבעתיים.

פעילויות נוספות באזור הצפון:

מרכז "  Wellness Communityחזקים ביחד"
בעפולה  הסניף הנוסף של המרכז בעפולה בחסות
האגודה למלחמה בסרטן ובאדיבות ראש עיריית
עפולה ומשפחת שניידר החל את פעילותו בשנה
החולפת .במרכז מתקיימות פעילויות מגוונות :כגון
יוגה ,ריקודי בטן ,סדנאות של תרפיה במוסיקה ,שילוב
אומנויות ,ציור על משי ואימון אישי  .coaching
כמו כן ,נערכים טיולים וניתנות הרצאות בנושאי
אומנות ובנושאים מגוונים אחרים.
במהלך חודש ינואר נפתחה קבוצת יוגה לחולי
סרטן מנצרת והסביבה בהנחיית הגב' ורד לונגמן.
גב' לונגמן פועלת בהתנדבות למען רווחת החולים.

את ארגון הקבוצה ,מלווים מר אלכס גדלקין ,יו"ר
סניף נצרת עילית של האגודה ועו"ס מחוז הצפון
אריאלה ליטביץ.
קבוצת היוגה בכרמיאל שנפתחה בשנה שעברה
ממשיכה בפעילותה ,בהנחיית מר חיים פיינגולד
הפועל בהתנדבות .את ארגון הקבוצה מלווה גב'
מירה רון מסניף כרמיאל של האגודה למלחמה
בסרטן ועו"ס של מחוז הצפון אריאלה ליטביץ.
באפריל נפתחה בעכו קבוצת טאי צ'י בהנחיית
מר שלמה בונומו ומלווה על ידי גב' סוניה שקד,
יו"ר סניף עכו באגודה למלחמה בסרטן ועו"ס מחוז
הצפון אריאלה ליטביץ.
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המעון ע"ש סר צ'ארלס קלור
מעון קלור הוקם על ידי האגודה למלחמה בסרטן
)בשנת  (1976בעזרת תרומתו הנדיבה של סר
צ'ארלס קלור ז"ל .הבית ממוקם בגבעתיים ,צמוד
לבית האגודה למלחמה בסרטן ,בית מטי ,במבנה
המוקף גינה מטופחת ומופעל על ידי האגודה
למלחמה בסרטן .בשנים האחרונות עבר בנין
המעון שיפוץ כללי לרווחת המטופלים השוהים
בו בסיוע קרן קלור .המעון קולט לתוכו חולי סרטן,
המקבלים טיפולים במכונים האונקולוגיים של בתי
החולים הגדולים באזור המרכז .במעון ניתן לטפל
בארבעים חולים בוזמנית.
הצוות המטפל במעון קלור מורכב מאחיות אונקולוגיה
מוסמכות ,בראשותה של רומא לוריא ,שיש להן
ניסיון ויכולת לסייע במגוון רחב של בעיות בתחום
הסיעודיהאונקולוגי .האחיות מקיימות קשר רצוף
עם הרופאים המטפלים במכונים האונקולוגיים
ומטפלות בכל התופעות הנגרמות עקב הטיפולים.
בשעות הערב והלילה מתקיימת כוננותעל של
אונקולוגים בכירים מהמרכז הרפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי .לצוות הסיעודי ניסיון רב בטיפול בחולים,
שמצבם מחייב השגחה מקצועית ,בהתמודדות עם
תופעות הלוואי של הטיפול הכימי או הקרינתי ,ועם
מחלות רקע שונות .בנוסף ,יש את צוות המטבח
המבשל יום יום ארוחות חמות עם תפריט משתנה,
על פי צרכיו המיוחדים של כל חולה ואת צוות
החדרניות הדואג לנקיון וסידור החדרים ומעניק
אוירה ביתית וחמה לשוהים במעון.
מינואר  2008ועד יולי  2008טופלו במעון כ430
חולים ,רובם מתגוררים במרחק רב מהמרכז בו
הם מטופלים.
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מעון קלור מציע:

שהייה של חמישה ימים בשבוע ,מיום א' בבוקר עד
יום ה' בצהריים .בסופי שבוע המעון סגור.
חדרים מרווחים ,אותם חולקים שני מטופלים .בחדרים
ישנם שירותים צמודים ,מיזוג אוויר ומערכת תקשורת
אחותחולה.
חדר תרבות ,חדרי טלוויזיה ,חדר אמנות ועבודת יד.
שלוש ארוחות ביום ,הכוללות מזון טרי ומגוון ,המבושל
במקום ומותאם לצרכים הדיאטטיים של המטופלים.
הסעות יוםיומיות לטיפולים בבתי החולים ובחזרה
למעון ,בליווי מתנדבים מיומנים.
מגוון רחב של פעילויות פנאי :התעמלות ,מלאכתיד,
קבוצת סיור בעיר בליווי מתנדב ,קוסמטיקה ,עמדת
אינטרנט.
קבוצות תמיכה והרצאות בהשתתפות מנחים
מקצועיים.

לראשונה השנה המעון פתח שעריו בחול המועד
פסח לאחר שעבר הכשרה וקבל תעודת הכשר
מהרבנות הראשית של גבעתיים .במסגרת ישיבת צוות
לעובדי המטבח נתנה הגב' פרידה קורנברוט ,קלינאית
התקשורת המחוזית באגודה למלחמה בסרטן הרצאה
בנושא "קשיי אכילה אצל מטופלי ראש צוואר" ועלון
המידע של המעון תורגם לערבית )באמצעות מחלקת
הדרכה והסברה( והופץ בבתי החולים .החולים מוזמנים
גם להשתתף בפעילויות המגוונות של מרכז התמיכה
"חזקים ביחד" הנמצא בבית מטי ,בית האגודה למלחמה
בסרטן בצמוד למעון.
עד סוף השנה ,באדיבות קרן קלור ,תוחלפנה מיטות
החולים בכל החדרים ותשודרגנה בצורה משמעותית
לרווחת החולים.

אירועים וכנסים
כנס ISCORT
בחודש ינואר התקיים באילת הכנס השנתי של
האיגוד הישראלי לאונקולוגיה   .ISCORTבערב
הפתיחה סקרה מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן את פעילותה העניפה של האגודה והעניקה
פרס לאונקולוגית המצטיינת שניתן הפעם לדר'
רובינוב קרן מהמכון האונקולוגי במרכז הרפואי
סורוקה בבאר שבע .בכינוס השתתפה באמצעות
קרן שופר מקנדה ,פרופ' מרי גוספודרוביץ מטורונטו
שהרצאותיה עוררו הדים מצויינים.

מפגשי החוג לאורולוגיה אונקולוגית

באמצע ינואר התקיים מפגש של החוג האורו
אונקולוגי בבית מטי .המפגש עסק בנושא" :סרטן
מתקדם מקומי וסרטן בסיכון מוגבר של הערמונית".
את המפגש פתח בברכות דר' זהר דותן מהשירות
האורואונקולוגי ,המחלקה לאורולוגיה במרכז
הרפואי ע"ש שיבא תל השומר ולאחר מכן נערכו
ההרצאות הבאות:
• הערכה של גורמים טבעיים במניעה ובטיפול
של סרטן הערמונית" על ידי דר' פואד פארס
מהמחלקה לגנטיקה מולקולארית במרכז
הרפואי כרמל ,חיפה.
• הגדרות ואפידמיולוגיה של סרטן הערמונית מתקדם
מקומי ו "HIGH RISKעל ידי דר' זהר דותן,
השירות האורואונקולוגי המחלקה לאורולוגיה,
המרכז הרפואי ע"ש שיבא תל השומר.
•  Stagingמקומי של סרטן ערמונית מתקדם 
 MRIעל ידי דר' תמר סלע המחלקה לרדיולוגיה
בהדסה עין כרם.
• טיפול כירורגי ראשוני על ידי דר' דני ליבוביץ מהמחלקה
לאורולוגיה במרכז הרפואי אסף הרופא.
• טיפול ראשוני על ידי קרינה וטיפול הורמונלי דר' צבי
סימון מהיחידה לברכיתרפיה ,המחלקה האונקולוגית
במרכז הרפואי ע"ש שיבא תל השומר.
לקראת סיום הוצגו מקרים לדיון בנושא סרטן
מתקדם מקומי וסרטן בסיכון מוגבר של הערמונית.
המפגש נערך באדיבות חב' אבוט.

מפגש נוסף של החוג האורואונקולוגי התקיים
באמצע יולי בבית מטי ,בית האגודה למלחמה
בסרטן .המפגש עסק בנושא "גידולי אשך 
 ."GERM CELL TUMORSבמפגש נערכו
ההרצאות הבאות:
• "תפקיד הפתולוג בהערכה של גידולי אשך 
קביעת האבחנה וגורמי הסיכון על פי radical
 orchiectomyמאת פרופ' רומליה קורן,
המחלקה לפתולוגיה מרכז רפואי רבין  קמפוס
השרון.
• "המקום של  RPLNDראשוני בטיפול חולי
 "NSGCTמאת דר' אילן ליבוביץ ,המחלקה
האורולוגית במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא.
• "הטיפול הכימותרפי המשלים בחולי NSGCT-
 "clinical stage 1מאת דר' מיכאל ויגודה,
המחלקה האונקולוגית ,המרכז הרפואי הדסה
עין כרם
• "  PC-RPLNDבחירת החולים ותוצאות
אונקולוגיות" מאת פרופ' ג'ק בניאל ,המחלקה
האורולוגית ,המרכז הרפואי ע"ש רבין  קמפוס
בילינסון ,פתח תקווה.
• הצגת מקרים בנושא גידולי אשך בהשתתפות
פרופ' ג'ק בניאל ,דר' מיכאל ויגודה ,דר' אילן
ליבוביץ ,דר' אביבית נוימן ופרופ' רומליה קורן,
בהנחיית דר' זהר דותן ,המחלקה האורולוגית
המרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר .המפגש
נערך באדיבות חב' סנופיאוונטיס.

ימי עיון של החברה הישראלית למחלות שד

• בסוף ינואר נערך בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן יום עיון של החברה הישראלית
למחלות שד .את יום העיון פתח בברכות פרופ'
ראובן אורדע ,יו"ר החברה למחלות שד .יום
העיון חולק לשני חלקים .את החלק הראשון
הנחה :דר' מ .קורץ ,מהמרכז רפואי סורוקה ,בו
נערך דיון בנושא "מרכזי השד הרב תחומיים
 האם יש הצדקה לקיומם?" על נסיון סורוקה
הרצה דר' מ .קורץ ,מרכז רפואי סורוקה ,על
נסיון אסףהרופא הרצתה דר' ת .קרני ,מרכז
רפואי אסףהרופא ועל נסיון רמב"ם  הרצה
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פרופ' ר .קטן ,מרכז רפואי שיבא .במהלכו ניתנה
הרצאה בנושא "בדיקה פתולוגית תוך ניתוחית
בניתוחי שד" על ידי דר' י .זנדבנק ,מרכז רפואי
אסףהרופא ובנושא "חידושים ועדכונים בטיפול
הקרינתי לסרטן השד" על ידי דר' מ .בןדוד,
מרכז רפואי שיבא .דר' ת .אלוייס ,מרכז רפואי
הדסה עדכנה את הנוכחים בחידושים מהכנס
בסן אנטוניו ולסיום הוצג מקרה לדיון על ידי
דר' א .עברון ,מרכז רפואי אסףהרופא.
• בתחילת אפריל התקיים יום עיון נוסף של
החברה הישראלית למחלות שד .את יום העיון
הנחתה דר' תניר אלוויס מהמרכז הרפואי
הדסה עין כרם והוצגו בו מספר נושאים :דר'
מ .סקלייר לוי מהמרכז הרפואי הדסה עין
כרם ופרופ' פפא מהמרכז הרפואי שיבא
הרצו בנושא התוויות מבוססות ראיות לביצוע
 MRIשדיים ,פרופ' ע .אבןספיר מהמרכז
הרפואי הרצתה בנושא הדמיית PET-CT
בסרטן השד ,דר' א.פישר מקופת חולים
מאוחדת הרצה בנושא טכנולוגיות הדמיה
מתקדמות בסרטן השד :זווית המבטח ,ופרופ'
א.קוטן מהמרכז הרפואי רמב"ם ודר' מ.ויגודה
מהמרכז הרפואי הדסה עין כרם הרצו בנושא
הקרנה חלקית לשד .בסיומו של יום העיון
הוצגו מקרים ונערך דיון.

הכשרה משלימה ברישום ומידע רפואי
בתחום סרטן המעי הגס והחלחולת
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במסגרת ההכשרה המשלימה ברישום ומידע
רפואי בתחום מחלות הסרטן לעובדים במכונים
לפתולוגיה נערכה השתלמות בקידוד ובדיווח סרטן
המעי הגס והחלחולת בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים .את ההשתלמות פתחו
בברכות הגב' מ .זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן ,דר' ט .טישלר ,מנהל מחלקה לאונקולוגיה
מרכז דוידוף ,מרכז רפואי רבין ,חבר ועדת ההיגוי
לתכנון ויישום תוכנית ההכשרה ,דר' מ .בר חנא,
מנהל רישום הסרטן הלאומי ,חבר וועדת ההיגוי,
גב' ש .צ'ונה ,מרכזת הדרכה והשתלמויות ,תחום
הדרכה ופיתוח ,משה"ב ,חברת וועדת ההיגוי ,וגב'
ר .הכט ,מנהלת תחום רישום ומידע רפואי משה"ב,
חברת וועדת ההיגוי .דר' מ .בר חנא ,מנהל הרישום
הסרטן הלאומי במשרד הבריאות נתן הקדמה
לנשוא סרטן המעי הגס והחלחולת ,לאחר מכן

גב' י .פישלר מהמרכז הלאומי לבקרת מחלות
במשרד הבריאות הרצתה בנושא "סרטן המעי
הגס והחלחולת  מונחים והגדרות )כולל רענון
הנחיות הדיווח( ובנושא "הנחיות לקידוד מורפולוגיה
 רענון" .לאחר מכן הוצגו מקרים למטרת
תרגול ודיווח על ידי גב' יהודית פישלר ,הרוח
החיה היוזמת ומארגנת את המפגשים ,מהמרכז
הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות ,גב'
ו .כהן ,רשמת רפואית ארצית בשירותי בריאות
כללית וגב' ר .גיל ,תחום רישום ומידע רפואי
במשרד הבריאות .לקראת סיום הוקרן סרט
ההדרכה" :מרוץ ללא קו סיום" ולאחריו נערך
משוב וסיכום.

הכנס השנתי ה– 13של עמותת "תמיכה"
– טיפול פליאטיבי הזכות לכולם?

בסוף ינואר נערך הכנס השנתי ה 13של עמותת
"תמיכה" שעסק בנושא "טיפול פליאטיבי הזכות
לכולם?" .הכנס נערך במלון דן פנורמה בתל
אביב ונפתח בברכתם של דר' יהורם זינגר,
יו"ר עמותת תמיכה ,היחידה לטיפול פליאטיבי
באוניברסיטת בן גוריון בנגב בבאר שבע ושירותי
בריאות כללית מחוז דרום ,והגב' מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן .בהמשך דר' בלהה נוי
מירושלים שיתפה בסיפורה האישי" ,לגלות את
הכוחות" ,פרופ' מולי להד ,משאביםהמכללה
האקדמית תל חי הרצה "על החיים ועל המוות
 מבט רב תרבותי" ,דר' אמיתי אוברמן ,מנהל
בפועל ,המחלקה הגריאטרית במרכז הרפואי
ע"ש ברוך פדה פוריה ודר' דורון גרפינקל ,מנהל
מחלקת אבחון ושיקום והיחידה הפליאטיבית ,שהם
 המרכז המשולב לרפואת הגיל השלישי פרדס
חנה ,הרצו על "העמקת התפיסה הפליאטיבית
במאה ה :21הזכות למטופל ,החובה למטפל
וההישג לחברה ולמדינה".
לאחר מכן נערכו מושבים מקבילים במגוון
תחומי הטיפול הפליאטיבי בהנחיית אנשי מקצוע
מובילים ,כגון טיפול פליאטיבי במחלות שאינן
סרטן ,היבטים פסיכוסוציאליים בטיפול פליאטיבי,
דילמות בסוף החיים וחוק החולה הנוטה למות,
ההיבט הרוחני בטיפול הפליאטיבי ,עדכונים
ברפואה פליאטיבית ,טיפול פליאטיבי בילדים
ובבית ,חינוך פליאטיבי והתמודדות צוות מטפל
במצבי סוף החיים.

הכינוס האונקולוגי השנתי העשירי בצפון
הארץ וסדנא מקצועית בנושא טיפול
קרינתי בסרטן הראש והצוואר ,קיבה
וחלחולת – הבסיס העובדתי

בסוף פברואר נערך הכינוס האונקולוגי השנתי
העשירי בצפון הארץ וסדנא מקצועית בנושא
"טיפול קרינתי בסרטן ראש צוואר ,קיבה וחלחולת
 הבסיס העובדתי" במלון דן כרמל בחיפה .הכינוס
נערך בחסות המרכז הרפואי רמב"ם ,הפקולטה
לרפואה ע"ש רפפורט בטכניון ,האיגוד הישראלי
לאונקולוגיה קלינית ולרדיותרפיה ,האגודה למלחמה
בסרטן ,התאגיד המזרח תיכוני לסרטן )(MECC
ומשפחת שפירא.
את הכינוס פתחו בברכות פרופ' רפאל באייר ,מנהל
המרכז הרפואי רמב"ם ,פרופ' עידו פרלמן ,דיקן
הפקולטה לרפואה ,פרופ' יורם כהן יו"ר האיגוד
הישראלי לאונקולוגיה ורדיותרפיה ,יו"ר האגודה
למלחמה בסרטן פרופ' אליעזר רובינזון ופרופ'
אברהם קוטן ,מנהל המכון האונקולוגי במרכז
הרפואי רמב"ם .הכינוס חולק לשני מושבים אשר
דנו בנושאים שונים כגון חידושים בטיפולים במחלת
הסרטן ,ניהול הטיפול ,ושיטות טיפוליות חדישות.
את הכינוס כיבדו בנוכחותם אורחים מחו"ל ,פרופ'
וינסנט גרגורי ופרופ' קארין הסטרמנס ,יו"ר איגוד
הרדיולוגים האירופי ) (EORTCמבלגיה ,אשר
העניקו הרצאות מרתקות בתחום ,ופרופ' סידאת
טורקאן מאינסטנבול.

הועידה השנתית לטיפול במחלת הסרטן

בראשית מרץ נערכה במלון הילטון תל אביב
הועידה השנתית השנייה לעדכונים בנושא הטיפול
במחלת הסרטן .את הועידה פתח פרופ' ברוך
קליין מנהל המכון האונקולוגי במרכז הרפואי
מאיר ,אשר הרצה לאחר מכן בנושא "חידושים
בטיפול במעי הגס וחשיבות הגילוי המוקדם".
לאחר מכן נערך דיון בנושא "גידול קולון גרורתי
האגודה למלחמה בסרטן מברכת את
פרופ' יוסף ירדן ,יו"ר ועדת המחקר של
האגודה ,לרגל מינויו ליו"ר האקדמיה
הלאומית הישראלית למדעים .האגודה
מוקירה ומעריכה את פעילותו וגאה על
ההכרה היוקרתית והחשובה לה הוא
ראוי ובה הוא זכה.

 הוצאת הגרורה בשלב הראשון או טיפול כימי
תחילה" .פרופ' אברהם צ'רניאק ,מומחה לכירורגיה
של הכבד ,דרכי המרה והלבלב ,מנהל מחלקה
כירורגית א' במרכז הרפואי וולפסון טען בעד
ניתוח תחילה ודר' אריה אריש ,מנהל השירות
לכירורגיה של הכבד ודרכי המרה במחלקת
כירורגיה ב' במרכז הרפואי רמב"ם .לאחר מכן,
הרצה יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ,פרופ'
אליעזר רובינזון תחת הכותרת "מסרטן אפשר
גם להחלים  הישרדות מהמחלה".
לאחר מכן ,נערכו שני מושבים במקביל אשר
דנו בחידושים ועדכונים בנושאי סרטן הוושט,
הקיבה ,גידולי שחלה ,טיפולים משולבים בחלל
הבטן ,טיפולים ביולוגיים בסרטן השד ,טיפולים
חדשניים בסרקומה ,שחזור שד לאחר כריתה,
טיפולי קרינה פליאטיביים ואין אונות אצל גברים
המקבלים כימותרפיה .לסיום נערך פאנל בנושא
הביטוחים המשלימים של קופות החולים.

הכנס הבינלאומי השני לרפואה פליאטיבית

הכנס הבינלאומי השני לרפואה פליאטיבית תחת
הכותרת "רפואה פליאטיבית בתרבויות שונות"
התקיים באמצע מרץ במלון הרודס אילת ,בסיוע
האגודה למלחמה בסרטן.
הכנס נערך עבור אנשי המקצוע העוסקים
ומתעניינים בתחום הרפואה הפליאטיבית ,רפואה
פנימית ,אונקולוגיה ,גריאטריה ,כאב ,שיקום,
פסיכיאטריה ,פיזיותרפיה ועבודה סוציאלית.
בין הנושאים שנדונו בכנס :רפואה פליאטיבית
בעולם ,רפואה פליאטיבית כתחום רפואי  כאן
ועכשיו ,רפואה פליאטיבית חיונית גם למחלות שאינן
סרטן ,עבודת צוות ,רפואה פליאטיבית בשירותים
רפואיים שונים ,מקצוענות ברפואה פליאטיבית,
עידוד התמיכה ההתנדבותית ,רפואה פליאטיבית
ותמיכה רוחנית ,המחקר ברפואה פליאטיבית ,רפואה
משלימה ,תמיכה רוחנית בתרבויות שונות ,שליטה
בכאב ,היבטים משפטיים ברפואה פליאטיבית,
גישות שונות בשליטה בתסמינים ,איכות חיים,
גישות אתיות וכד'.

הכינוס הצפוני השני בגינקולוגיה
אונקולוגית" :הטיפול בסרטן בהריון:
מחשבות ,התלבטויות ופתרונות"

באמצע מאי נערך הכינוס הצפוני השני בגינקולוגיה
אונקולוגית אשר התמקד בנושא יוצא דופן ומלא
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חולות סרטן הנאלצות לקבל טיפול בעת היותן
בהריון .את הכינוס פתחו בברכות דר' י.פרבשטיין,
מנהל המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה,פוריה ,דר'
ע.לביא ,יו"ר האיגוד הגינקואונקולוגי הישראלי,
גב' מירי זיו מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
מר זהר עובד ראש עיריית טבריה ופרופ' שלו,
יו"ר האיגוד למיילדות וגינקולוגיה .הכינוס חולק
לארבעה מושבים.
במושב הראשון הרצו דר' פ.ארגנטה ,אוניברסיטת
מיניסוטה ארה"ב בנושא "טיפול בסרטן צוואר הרחם
בהריון" ,דר' י.שנירר ,מנהל המכון האונקולוגי במרכז
הרפואי פוריה ,דר' פ.גטסון מאוניברסיטת מיניסוטה
ארה"ב על "טיפול כימותרפי בהריון  ההשפעה
על האם והעובר ונקודות חשובות".
במושב השני הרצו פרופ' ג'.זידאן מנהל המכון
האונקולוגי במרכז הרפואי זיו בצפת על "סרטן
שד בהריון" ,פרופ' ס.גרנאי ,מנהל המרכז לטיפול
בסרטן האישה באוניברסיטת בראון ארה"ב על
"הטיפול בסרטן שחלה בהריון".
לאחר מכן ,נפתח שולחן עגול בהנחיית פרופ'
י.בורנשטיין שעסק בטיפול הרב תחומי בהריון
 על תזמון הלידה ,דיקור לבשלות ,סטרואידים,
דרך הילוד ,זכות האם לסרב טיפול למען העובר,
מתי להרות לאחר סרטן וזכותו של עובר במצב
של סרטן מתקדם ,בהשתתפות דר' י.פרליץ ,דר'
א.אטלס ,דר' א.קושניר ,גב' מ.טל וגב' ס.מיצל.
במושב הרביעי נערכה הדמייה של גידולים בהריון
על ידי דר' ג.קוןהגר ,מחלקת הדמייה מאוניברסיטת
מיניסוטה  הרצאה בשידור ישיר מאוניברסיטת
מיניסוטה .לקראת סיום נערך שולחן עגול בינלאומי
תוך קשר וידאו ישיר עם אוניברסיטת מיניסוטה
בהנחיית פרופ' ס .גרנאי .בפאנל הישראלי ישבו
דר' פ .ארגנטה ,דר' פ .גטסון ,דר' ט .לוי ,דר' ע.
לביא .בפאנל האמריקאי ישבו פרופ' לינדה קרסון
ודר' ג .לוי ,והוצגו שלושה מקרים לדיון על ידי דר'
י.בן דוד ,דר' א .עמית ודר' א .אטלס.

יום עיון בנושא טיפול קרינתי בילדים

באמצע מאי נערך יום עיון בנושא טיפול קרינתי
בילדים בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים .את יום העיון פתחה יוזמת האירוע ,הגב'
שרה גרדין ,אחות אחראית ביחידת הקרינה במרכז
דוידוף ,מרכז רפואי רבין קמפוס בילינסון ,והגב'
חיה יניב ,אחות אונקולוגית ואמנית ,בהרצאה על
"דני במכון הקרינה "  הכנת ילדים לטיפול קרינתי

דרך סיפור .לאחר מכן הרצה דר' יצחק יניב ,מנהל
היחידה להמטואונקולוגיה ,מרכז שניידר לרפואת
ילדים על "קרינה בילדים  בעד ונגד" .דר' מרק
ויגודה ,מנהל היחידה לרדיותרפיה ,בית חולים
הדסה עין כרם ,הרצה על "עקרונות הטיפול
בקרינה בילדים" .הגב' איילת פילין ,מתאמת
הטיפול הקרינתי ,והגב' שני טרייסטר ,מטפלת
בתנועה מהמערך ההמטואונקולוגי ,מרכז שניידר
לרפואת ילדים ,הרצו על "הכנה לטיפול קרינתי
לילדים בגילאי  6  3.5על ידי צוות רב מקצועי".
על "עקרונות בהרדמת ילדים לצורך טיפול קרינתי"
הרצה דר' זאב שנקמן רופא מרדים ביחידת הרדמה
במרכז הרפואי ע"ש שיבא תל השומר .על "טיפול
קרינתי בילדים  תהליך הטיפול והרדמת ילדים
 ניסיון יחידת הקרינה בבית חולים תל השומר"
הרצתה הגב' רותי אלקיים ,אחות אחראית ביחידת
הקרינה במרכז רפואי ע"ש שיבא בתל השומר.
על "ליווי ילדים והכנתם לקראת ובמהלך הטיפול
הקרינתי  ניסיון יחידת הקרינה בית חולים רמב"ם"
הרצתה הגב' רחל עוזיאל יחידת הקריה ,רמב"ם
 הקריה האקדמית לבריאות האדם.

מפגש מורים ובוגרים של הקורסים
הארציים להכשרה בטיפול תומך
שהתקיימו במסגרת INPACT

באמצע מאי נערך בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן מפגש מורים ובוגרים של
הקורסים הארציים להכשרה בטיפול תומך .מטרת
המפגש היתה להביא את הטיפול התומך לרמת
מודעות אישית ,מחלקתית ,מוסדית וציבורית גבוהה
יותר .את המפגש פתחה הגב' מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן .לאחר מכן ,הרצה
דר' נתן צ'רני ,מנהל היחידה לטיפול פליאטיבי
במכון האונקולוגי במרכז הרפואי שערי צדק על
"סדציה כטיפול בסימפטומים עמידים לטיפול
בסוף החיים" ,גב' יהודית דרייר ,אחות אחראית
ביחידה ההמטואונקולוגית במרכז דוידוף מרכז
רפואי רביןקמפוס בילינסון הרצתה על "הפרעה
בשינה וטיפול תומך" ,לאחר מכן ניתנו דיווחים
מהשטח על יוזמות לקידום הטיפול התומך
בעקבות ההשתלמות ,ופרופ' פסח שוורצמן,
מנהל המחלקה לרפואת המשפחה ומרכז סיאל,
היחידה לטיפול בכאב וטיפול פליאטיבי אוניברסיטת
בן גוריון בנגב ,שירותי בריאות כללית מחוז דרום,
הרצה על "כיצד נשפר את הטיפול התומך?".

מפגש הפורום הארצי לגנטיקה,
אתיקה ומשפט בישראל

היחידה למדיניות גנטית וביואתיקה בראשותו
של פרופ' גולדמן מקיימת ימי עיון במסגרת
הפורום הארצי לגנטיקה ,אתיקה ומשפט בישראל.
חברים בפורום בכירים במערכות המחקר,
הרפואה ,המשפט והחברה בישראל .מטרת
הפורום היא לקיים בירור ודיון מעשי בנושאים
אתיים ומשפטיים "בוערים" בתחום הגנטיקה.
שני מפגשים קודמים שנערכו דנו בנושא
"מאגרי דנ"א לצרכי חקירה ,אכיפה ומניעה"
ו"חוק מאגר דם טבורי  היבטים משפטיים,
אתיים וחברתיים" אשר עוררו עניין רב בקרב
המשתתפים .בסוף מאי נערך מפגש נוסף תחת
הכותרת "סרטן השד וגנטיקה  משאלה מדעית
ליישום חברתי" בו השתתפה מנכ"ל האגודה
למלחמה בסרטן ,מירי זיו.

יום עיון משותף של האגודה למלחמה
בסרטן והאיגוד הישראלי להמטולוגיה
אונקולוגית ילדים בנושא מחלת הסרטן
בגיל הילדות והנעורים

בתחילת חודש יוני נערך בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן ,יום עיון להורים לילדים חולים
בנושא מחלת סרטן בגיל הילדות והנעורים בהנחיית
פרופ' מרים בן הרוש ,יו"ר האיגוד להמטולוגיה
אונקולוגית ילדים .את יום העיון פתחו בברכות
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,מירי זיו ,ומנחת
האירוע ,פרופ' מרים בן הרוש .לאחר מכן נערכו
ההרצאות הבאות:
• "סקירה כללית ואפידמיולוגיה של ממאירויות
בגיל הילדות והנעורים" מאת פרופ' מרים בן
הרוש ,יו"ר האיגוד להמטולוגיהאונקולוגית
ילדים.
• "הבסיס הגנטי לסרטן בגיל הילדות" מאת פרופ'
גידי רכבי ,מנהל מרכז לחקר הסרטן ,המרכז
הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר.
• "השימוש באמצעי הדמייה לאבחון ומעקב
בממאירויות בגיל הילדות" מאת דר' אסנת
קונן ,מחלקת הדמייה ,מרכז שניידר לרפואת
ילדים.
• "השימוש בטכנולוגית ה PET CTבממאירויות
אצל ילדים" מאת פרופ' עינת אבן ספיר ,מנהלת
המכון לרפואה גרעינית ,המרכז הרפואי סוראסקי
תל אביב.

• "חידושים בגישה הטיפולית בממאירויות ילדים"
מאת דר' עמוס תורן ,מנהל המחלקה להמטולוגיה
 אונקולוגית ילדים ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא
תל השומר.
• "השימוש ברדיותרפיה )טיפול קרינתי( לטיפול
במחלות ממאירות בגיל הילדות" מאת פרופ'
אברהם קוטן ,ראש המערך האונקולוגי ,רמב"ם
 הקריה הרפואית לבריאות האדם.
• "השתלות מוח עצם בילדים" מאת דר' יצחק
יניב ,מנהל המערך להמטולוגיה  אונקולוגית
ילדים ,מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל.
• "טכניקות חדשות לשימור פוריות בילדות ובנערות"
מאת דר' אריאל הורביץ ,יחידה להפרייה חוץ
גופית ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא תל השומר.
• "רפואה משלימה באונקולוגית ילדים" מאת
מר עוז הרגש ,Dip.Ac ,מטפל ברפואה סינית,
מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל.
• "התמודדות פסיכוסוציאלית של הורים עם
מחלת ילדם" מאת דר' אסתר גליליויסטוב,
מנהלת היחידה לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר,
המרכז הרפואי הדסה עין כרם.
בסוף יום העיון נערך פאנל שאלות ותשובות
בהנחיית פרופ' יוסף קפלושניק  מנהל המכון
להמטולוגיה  אונקולוגית ילדים ,המרכז הרפואי
סורוקה.

יום העיון השנתי של העמותה לקידום
הסיעוד האונקולוגי בישראל

באמצע יוני נערך יום העיון השנתי של העמותה
לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל ב"אווניו",
מתחם שדה התעופה )אייר פורט סיטי( .בפתיחת
האירוע ,הרצה דר' עידן אשר על "מגמות חדשניות
באונקולוגיה במאה ה ,21התמזגות הביוטכנולוגיה,
הננטכנולוגיה והנוירוטכנולוגיה" ,אילנה בוכוול
ונורית שניידר הרצו על "העמותה ברשת" ,שרה בן
עמי ,יו"ר העמותה ,וליויה כסלו ,האחות הראשית
באגודה למלחמה בסרטן ,הרצו על "סדנת
מנהיגות לאחיות אונקולוגיות במזרח התיכון" וכן
חולק פרס מצוינות בחסות ינסןסילג לרבקה
גולן ופרסי פיתוח שירות לשולה לב וברוריה יכיני
מטעם האגודה למלחמה בסרטן .לאחר מכן,
חולק היום לחמישה מושבים מקבילים כאשר כל
מושב התמקד בנושא אחר  התמודדות תמיכה
וטיפול בסרטן בילדים ,סיעוד בקהילה ,שיפור
שירות ,בריאות ואיכות חיים ,התערבות טלפונית,
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אחות אונקולוגית ,תגובות לאחר טראומה ,סדנת
התמודדות לכוח עזר ,העשרה וידע.

האגודה למלחמה בסרטן ,ציינה לראשונה
את יום חקר הסרטן בישראל

לראשונה ,נערך באמצע יוני יום המחקר של
האגודה למלחמה בסרטן אותו יזם יו"ר ועדת
המחקר של האגודה למלחמה בסרטן פרופ' יוסי
ירדן .בהשתתפות כ 120חוקרי סרטן מכל רחבי
הארץ .במסגרת יום זה הציגו חוקרים ישראלים,
מגוון מחקרים שנערכו במימון האגודה למלחמה
בסרטן והעלו את המודעות לחשיבותו הרבה של
חקר הסרטן .מאז הקמתה ,השקיעה האגודה
למלחמה בסרטן משאבים רבים במימון מענקי
מחקר קליניים ,בסיסיים ,אפידמיולוגים ופסיכו
סוציאליים .היקף ההשקעה של האגודה למלחמה
בסרטן ,במחקר ,במהלך העשור האחרון מוערך
בכ 50מליון שקלים .יום זה הינו תחילתה של
מסורת במסגרתה יערך בכל שנה יום שכזה .יום
המחקר נועד להגביר את יחסי הגומלין בתוך קהילת
חוקרי מחלת הסרטן בישראל במסגרתו התארחו
מגוון חוקרים ,מתוך מטרה ליצור הפריה הדדית של
חילופי מידע ומתוך תקווה כי ייווצר פורום דינאמי
לשיתופי פעולה חדשים ,בעיקר בין אונקולוגים
לחוקרים .ההתקדמות שחלה בשנים האחרונות
בחקר ובטיפול במחלות הסרטן ,מרשימה מאוד,
מממשת ויוצרת תקוות רבות ,אך דורשת השקעה
עצומה של משאבים .מימונם של מענקי מחקר,
שתוצריהם עשויים לקדם את המאבק במחלה 
מקרבים אותנו ליעד בו נצליח למגר את המחלה.
הרחבה על היום המיוחד בפרק "מחקר".

מפגשי האביב והקיץ של החברה
הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית
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• בסוף מרץ נערך מפגש האביב של החברה
הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית בשיתוף עם
החברה הישראלית לרפואה משלימה בבית
מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן .המפגש
עסק בנשוא "רפואה אינטגרטיבית :שילוב
רפואה משלימה בטיפול הגינקואונקולוגי".
את המפגש פתחו בברכות דר' עופר לביא,
יו"ר החברה הישראלית לגינקואונקולוגיה ודר'
ערן בן אריה ,יו"ר החברה הישראלית לרפואה
משלימה .המפגש חולק לשלושה מושבים,
כשכל מושב עסק בנושא אחר .המושב הראשון

עסק ב"שילוב רפואה משלימה בממסד הרפואי
וכלל את ההרצאות הבאות:
• "רפואה משלימה המשולבת בשירות האונקולוגי
 האתגר האינטגרטיבי" מאת דר' ערן בן אריה,
מנהל היחידה לרפואה משלימה ומסורתית,
המחלקה לרפואת משפחה ,חיפה יו"ר החברה
הישראלית לרפואה משלימה.
• "טיפול ברפואה משלימה בתסמיני החולה
בעת טיפול אונקולוגי בדגש "EBMמאת דר'
אלעד שיף ,המרכז הרפואי בני ציון ,מנהל
היחידה לאתיקה ,משפטים ורפואה משלימה,
אוניברסיטת חיפה
• "טיפול באומנויות בחולה אונקולוגית" מאת גב'
יעל ברק וגב' יעל ברונו ,מטפלות באומנויות
בגישה אנתרופוסופית
המושב השני עסק ב"בטיחות ,סיכונים ואתיקה בטיפול
המשולב" ונערכו בו ההרצאות הבאות:
• "בטיחות וסיכונים בטיפול משלים  בין מיתוס
ל EBMמאת דר' עופר כספי ,מנהל רפואה
משלימה משולבת במרכז דוידוף ,מרכז רפואי
רבין קמפוס בילינסון ,פ"ת
• "אינטראקציות בין תוספי תזונה וצמחים לטיפול
כימותרפי וקרינתי מאת דר' לי גולדשטיין ,השירות
לפרמקולוגיה קלינית ,מרכז רפואי "העמק"
בעפולה
• "היבטים אתיים בטיפול משולב באונקולוגיה מאת
גב' נעמה ויצ'נר ,המרכז הבינלאומי לבריאות,
משפט ואתיקה באוניברסיטת חיפה
במושב השלישי נפתח שולחן עגול שעסק בעיצוב
תוכנית אינטגרטיבית למטופלות בגינקואונקולוגיה
בהנחיית דר' עופר לביא ובהשתתפות דר' ערן בן
אריה ,דר' אלעד שיף ,דר' עופר כספי ,פרופ' עוזי
בלר ,פרופ' בנימין פיורה ודר' חנוך לבבי.
• בסוף יוני נערך מפגש הקיץ של החברה
הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית במלון "הולידיי
אין" באשקלון .את המפגש פתחו בברכות דר'
עופר לביא ,יו"ר החברה הישראלית לגינקולוגיה
אונקולוגית ,ודר' שמעון שרף ,מנהל המרכז
הרפואי "ברזילי" באשקלון .לאחר מכן ,פרופ'
עוזי בלר הציג את המרצה האורח פרופ' איאן
ג'ייקובס ,דיקן הפקולטה לחקר מדעי הבריאות
ומנהל המכון לבריאות נשים בלונדון ,אנגליה,
אשר הרצה על "עדכונים בסקר האוכלוסייה

מוקדם של סרטן השחלה  הניסיון האנגלי" .דר'
עופר לביא הציג את פרופ' אפרת לוילהד,
מנהלת היחידה לגנטיקה במרכז הרפואי שערי
צדק ,אשר הרצתה על "האם הגיע הזמן לסקר
האוכלוסייה לנשאות ב BRCA1,2בישראל?
עדכונים ממחקר הגברים בישראל" .דר' עופר
גמר הציג את פרופ' לאזלו אונגר ,מנהל היחידה
הגינקואונקולוגית במכון הלאומי לאונקולוגיה
בבודפשט הונגריה ,שהרצה על "עדכון תוצאות
כירורגיה רדיקלית או משמרת פריון בסרטן
צוואר הרחם" .לקראת סיום הרצה שוב פרופ'
איאן ג'ייקובס על "סקר מקדים לסרטן צוואר
הרחם בעולם השלישי".

הכנס השנתי של איגוד הרדיולוגים בישראל

בסוף אוקטובר נערך הכנס השנתי של איגוד
הרדיולוגים הישראלי במלון "דן אילת" .כבשנים
קודמות ,גם השנה חברו לכנס חברי החב' הצרפתית
 ישראלית לרדיולוגיה ) (AFIIMכאורחי הכנס.
תוכנית הכנס כללה קורס רענון אשר הוקדש
השנה לתחום דימות האגן ודימות ילדים .לכנס
השנה הוזמנו מרצים בינלאומיים רבים :פרופ'
הרברט קרסל ופרופ' דניאל קופנס מארה"ב,
פרופ' קטרין גארל ופרופ' מרק ספובל מצרפת,
פרופ' ג'ון ספנסר מאנגליה ופרופ' פרד אבני
מבלגיה .בין האורחים המקומיים פרופ' הדסה
דגני ממכון וויצמן ודר' סיגל סדצקי ממכון גרטנר,
שמחקרה בנושא השפעת הקרינה מטלפונים
סלולאריים שנעשה במימון האגודה למלחמה
בסרטן עורר הדים רבים .אורחת הכבוד של הכנס
השנה היתה פרופ' רינה תדמור מחלוצות תחום
הנוירורדיולוגיה בישראל .כמו כן ,במהלך הכנס

הוענק הפרס ע"ש "מיכל מידן" ז"ל עבור עבודת
המחקר המצטיינת למתמחה ופרס נוסף לפותר
החידון הרדיולוגי בכנס.

הכנס המשותף לאיגודי רופאי בריאות
הציבור ,איגוד רופאי המשפחה ,האיגוד
האונקולוגי והאגודה למלחמה בסרטן
בנושא "מניעה ואיתור מוקדם של מחלות
ממאירות :חידושים ומחלוקות"

בסוף נובמבר נערך הכנס המשותף לאיגודי רופאי
בריאות הציבור ,רופאי המשפחה והאונקולוגים
והאגודה למלחמה בסרטן בנושא "מניעה ואיתור
מוקדם של מחלות ממאירות :חידושים ומחלוקות"
בכפר המכביה ברמת גן .בכנס נערכו הרצאות מליאה
בהשתתפות מומחים מובילים מהארץ ומחו"ל,
ומושבים לדיון בסוגיות במחלוקת בנושא מניעה
ואיתור מוקדם של מחלות ממאירות .במושבים אלו
הציגו מומחים מתחומים שונים עמדות מנוגדות,
והתקיים דיון בפאנל על הפרקטיקה היומיומית
לאור המחלוקת .כמו כן ,נערכו מושבים להצגת
עבודות מדעיות מטעם חברי האיגודים השונים.

מידע נוסף על תמיכת האגודה למלחמה
בסרטן בכנסים מדעיים מובא בפרק
"הדרכה מקצועית" ,הכולל מידע על
תמיכת האגודה למלחמה בסרטן
בהזמנת מרצים אורחים ,תמיכה בכנסים
מקצועיים ,בהשתלמויות ובפרק "כנסים
בינלאומיים".
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דין וחשבון 2008

הדרכה מקצועית
• עידוד השתתפות מחלקות אונקולוגיות במחקרים
קליניים של ה  EORTCלאור העובדה שנתונים
מדויקים ומסקנות ראויות מתקבלים ממחקרים
הנעשים בהיקפים גדולים ,מעודדת האגודה
השתתפות מרכזים בארץ במחקרים קליניים
בינלאומיים ,הנעשים בחסות ה( EORTCארגון
אירופאי העוסק במחקר וטיפול בסרטן(.
כזרוע של פרוייקט גדול ,חלה על המרכזים
המשתתפים במחקרים הקליניים ביקורת
ובקרת איכות ברמה גבוהה .פרופ' א .קוטן
הינו חבר ועדת ההיגוי של קבוצת רדיותרפיה
ב .EORTCגם השנה ,האגודה ממשיכה
לתמוך בהשתתפות המחלקות האונקולוגיות

בקבוצת הרדיותרפיה של ה EROTCבמטרה
לעודד את השתתפותם במחקרים קליניים
כלל אירופאיים.
• האגודה תומכת בהשתתפות תלמידי מחקר
ומתמחים בכינוס השנתי של המרכז לחקר
הביולוגיה של הסרטן.
• האגודה מממנת רכישה של ספרות מקצועית
וכתבי עת מדעיים למכונים האונקולוגיים במרכזים
הרפואיים ברחבי הארץ .בזכות פרויקט זה ,עומד
לרשות אנשי המקצוע המידע החדש והמעודכן
ביותר .כמו כן ,עומד לרשות אנשי המקצוע
מרכז המידע של האגודה בו ניתן לערוך חיפוש
במאגרי מידע ממוחשבים בינלאומיים.

תוכנית ייחודית ביוזמת האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה
והאגודה למלחמה בסרטן :סדנאות תקשורת רופא – חולה לרופאים ומתמחים
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האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף האיגוד האונקולוגי יצאו השנה בתוכנית ייחודית להקניית
מיומנויות תקשורת רופא  חולה באונקולוגיה .במצב הנוכחי ,בו קיימת שחיקת רופאים
ברפואה בכלל ובאונקולוגיה בפרט ,הקניית מיומנות אשר תפחית מתחים ותסכול חשובה
במיוחד .תרגול והקניית מיומנויות תקשורת נמצאו כבעלי השפעה חיובית על עבודת הצוות
המקצועי העוסק בטיפול בסרטן .הצורה ואופי התקשורת בין הרופא לחולה הסרטן משפיעים
לא רק על החולה ועל משפחתו ,אלא גם על הרופא .ההשפעה הינה גם על ההחלטות אותן
יקבל במהלך הטיפול בחולה ועל תחושותיו כמטפל .בעוד המתמחים באונקולוגיה בישראל
נחשפים לאפשרויות רבות ומגוונות להעמקת הידע המדעי והקליני בתחומי האבחון והטיפול
במחלה ,הרי שלא קיימת כל מסגרת המאפשרת פיתוח ותרגול מיומנויות בתחום תקשורת
ויחסי רופא  חולה .תחום זה מהווה מרכיב חשוב בהכשרת המתמחה ונחוץ לו בהתמודדותו
היומיומית .תרגול באמצעות סימולציה נוסה בהצלחה במספר תחומים ברפואה וקבע
סטנדרטים חדשים להקניית מיומנויות קליניות ומעשיות שונות לרופאים מתמחים ומומחים
כאחד והשימוש בו הולך וגובר .המרכז לסימולציה רפואית  מ.ס.ר צבר ניסיון ושם עולמי
בתרגול צוותי רפואה במצבים שונים עימם הם מתמודדים .במסגרת זו פותחה לאחרונה ערכת
תרחישים שכיחים באונקולוגיה  המשולבים בסדנה שנועדה להקנות מיומנויות תקשורת
רופא  חולה .בין המצבים :העברת בשורה מרה ,התמודדות עם התקדמות המחלה ,הצעת
תרופות יקרות ,השתתפות בניסויים קליניים וכד' .המשתתפים בסדנא נחשפו למצבים שונים
אשר הוצגו על ידי שחקנים מקצועיים וכל תרחיש נותח ונלמד .הסדנה התבצעה במסגרת
מדעי היסוד של דר' שני פאלוךשמעון בהדרכת דר' אמיתי זיו ,מנכ"ל מסר ,דר' נתן צ'רני
ודר' בלה קאופמן .למתמחים לאחר שנת התמחות אחת לפחות באונקולוגיה ,נערכו ארבעה
ימי אימון במהלך השנה וסדנא אחת מיוחדת נערכה לאונקולוגים מומחים .התוכנית בוצעה
בתמיכת חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

פרויקט קליני 2008
האגודה ממשיכה לממן גם השנה מענקים לביצוע
פרוייקט מחקר בסיסי ,או קליני ,למתמחים
באונקולוגיה ,במסגרת המכונים האונקולוגיים,
כדי לעודד פעילות מחקרית במחלקה.
מקבלי המלגות לשנה זו הם:
• דר' פפר ,דר' וייצן ,דר' אופיר ודר' מורג מהמרכז
הרפואי תל השומר  השתלמות במילנו
איטליה בנושא קידום המחקר והטיפול בחולי
סרקומה.
• דר' אביבית פאר מהמרכז הרפואי רמב"ם
 השתלמות בתחום האורואונקולוגיה בצפון
קרוליינה ארה"ב בדצמבר .2008
• דר' ניקולא נאסר מהמרכז הרפואי שערי צדק,
מחקר בנושא הקשר בין הפראנז לקרישיות יתר
בחולי סרטן.
• דר' אלון אהרון מהמרכז הרפואי רבין ,קמפוס
בילינסון ,מחקר בנושא בדיקת סמן בקרב חולי
מזוטליומה של הפלואורה לאורך המהלך הקליני
ככלי עזר להערכת תגובה לטיפול.
• דר' דוד גפן מהמרכז הרפואי סורוקה  השתלמות
במחקרים קליניים ומעבדתיים בתחום סרטן השד
במערך האונקולוגי במרכז הרפואי ע"ש שיבא.

הזמנת מרצה אורח
•

•

•

•

מענק נסיעה להשתלמויות ארוכות
•

•

•

•

דר' שאול אברהם מח' המטולוגית בי"ח רמב"ם
נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא השפעת השתל
כנגד לימפומה בחולי מוקוזיס פונגוידס בלונדון,
אנגליה בין התאריכים .06/0706/09
דר' מנחם ביתן יחידה להמטואונקולוגיה
בי"ח דנה ,מרכז רפואי ע"ש סוראסקי נסיעה
להשתלמות ארוכה באגף להמטולוגיה אונקולוגיה
והשתלות מחעצם בביה"ח לילדים בסינסינטי,
ארה"ב לתקופה שבין יולי 2008יולי .2009
דר' פרידמן טל מח' לכירורגיה פלסטית מרכז
רפואי אסף הרופא נסיעה להשתלמות ארוכה
בנושא כירורגיה פלסטית משחזרת שתתקיים
באוניברסיטת פיצבורג ,ארה"ב לתקופה שבין
.9/20079/2009
דר' ערן שרון מח' כירורגית א' מרכז רפואי
רבין קמפוס בילינסון נסיעה להשתלמות
ארוכה בנושא כירורגיה אונקולוגית של השד
שתתקיים בביה"ח האוניברסיטאי של טורונטו,
קנדה לתקופה שבין .1.7.0830.6.10

•

•

•

ביוזמתם של פרופ' אבינועם שופר ,מנהל מח'
נוירולוגית מרכז שניידר לרפואת ילדים ודר'
יצחק יניב ,מנהל מח' המטואונקולוגיה מרכז
שניידר לרפואת שיבא ,הוזמן פרופ' רוג'ר פקר
לדיון באספקטים טיפוליים בתהליכים הגידוליים
הקשורים במחלת הנוירופיברוטוזיס שהתקיים
ב 28באפריל .2008
ביוזמתו של דר' יחיאל זיו ,יו"ר החברה הישראלית
לכירורגיה של הקולון והרקטום ,הוזמן דר'
מרווין קורמן מניויורק ארה"ב להרצות בכנס
של החברה הישראלית לכירורגיה של הקולון
והרקטום שהתקיים ב 25באוקטובר .2007
ביוזמתה של שרה בן עמי ,יו"ר העמותה לקידום
הסיעוד האונקולוגי הוזמנה גב' ברברה סאמרס
מדאלאס ארה"ב להרצות בכנס אזור המזרח
התיכון שהתקיים בבית הארחה בעין גדי בין
התאריכים .1315.12.07
ביוזמתו של דר' אילן אטלס ,מח' גינקולוגית
אונקולוגית מרכז רפואי ע"ש פדה ,טבריה ,הוזמנו
פרופ' סקיפ גרנאי מנהלת המרכז לטיפול
בסרטן האשה אוניברסיטת בראון ארה"ב ,דר'
פיטר ארגנטה גניקולוג אונקולוג מאוניברסיטת
מינסוטה ,ופרופ' פטריציה גטסון גניקואונקולוגית
מאוניברסיטת מינסוטה להרצות בכנס בנושא
הטיפול בסרטן בהריון שהתקיים בחודש מאי
 2008במרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה ,טבריה.
ביוזמתה של פרופ' מרים בן הרוש מנהל מח'
המטואונקולוגיה ילדים בי"ח לילדים מאייר ,חיפה
הוזמנו דר' פאטה קתרין מפריז ,אחראית על
פרוטוקול לאומי בלימפומה בילדים ,ודר' אלפרד
רייטר מגרמניה להרצות בכנס השנתי בנושא
אונקולוגית ילדים שהתקיים ב .14.4.08
ביוזמתו של פרופ' שלמה שניבאום ,יו"ר החברה
הישראלית לכירורגיה אונקולוגית מרכז רפואי
ע"ש סוראסקי הוזמן פרופ' ה.אגרמונט מהולנד
להרצות בכנס הדושנתי של החברה לכירורגיה
אונקולוגית  1415בפברואר .2008
ביוזמתן של דר' שלומית פרי יו"ר האגודה
הישראלית לפסיכואונקולוגיה ודר' מירי כהן
הוזמן פרופ' לודוויסו בלדוצ'י מפלורידה ארה"ב
להרצות בכנס בנושא פסיכואונקולוגיה וזקנה
שיתקיים בנובמבר  2008בסיוע קרן לאה ואליהו
ארבל ז"ל.
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• ביוזמתו של דר' עופר לביא ,יו"ר האיגוד
הישראלי לגינקולוגיה אונקולוגית הוזמן פרופ'
איאן ג'ייקובס להרצות במפגש הקיץ של החב'
הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית שהתקיים
ב 27.6.08באשקלון.
• ביוזמתו של דר' יצחק יניב ,מנהל המערך
ההמטואונקולוגי מרכז שניידר לרפואת ילדים
הוזמן דר' טימותי טריצ'ה מלוס אנג'לס ארה"ב
להרצות בכינוס לזכרה של פרופ' רינה זייצוב
ז"ל ב.26.6.08

תמיכה בכנסים מקצועיים
• לבקשתה של פרופ' מרים בןהרוש ,יו"ר
האיגוד להמטואונקולוגית ילדים ניתן סיוע
בתמיכה בכנס השנתי של האיגוד הישראלי
להמטואונקולוגית ילדים שהתקיים בתאריכים
 1315במרץ  2008במצפה רמון.
• לבקשתו של דר' אמיתי אוברמן ,מנהל המח'
הגריאטרית ,מרכז רפואי פוריה ניתן סיוע בתמיכה
בכנס השנתי של עמותת תמיכה שהתקיים
ב  23.1.08במלון דן פנורמה.
• לבקשתו של דר' עמית אמנון ,מנהל היחידה
הגינקואונקולוגית במרכז הרפואי רמב"ם
ניתן סיוע לסדנא לחיזוק התשתית של הצוות
הרבמקצועי בהתמודדות המקצועית והאנושית
המורכבת בה הם עוסקים.

•

•

•

•

•

•
•

כנסים בינלאומיים
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• לבקשת דר' אורלי תורן ,הנהלת הסיעוד במרכז
הרפואי הדסה עין כרם ,ניתן סיוע במימון החלק
שהוקדש לנושא סרטן בכנס הבינלאומי למחקר
בסיעוד שהתקיים בין התאריכים 30.6.083.7.08
במלון ענבל ירושלים.
• לבקשתה של דר' מיכאלה ברקוביץ ,יו"ר החברה
לרפואה פליאטיבית ,ניתן מימון להשתתפותה
והשתתפות  9אחיות בכנס בינלאומי של החברה
לרפואה פליאטיבית במלון הרודס שהתקיים בין
התאריכים ה.1922.3.08

•

•

•

מענקים לנסיעות לכנסים
והשתלמויות בחו"ל
• דר' אביאור גלית ,יחידת א.א.ג .כירורגית ראש
וצוואר מרכז רפואי הלל יפה סיוע בנסיעה
להשתלמות כירורגית בניתוחי צוואר ,אונקולוגיה

•

של ראש צוואר שהתקיימה בפריז ,צרפת בין
התאריכים .1.4.0830.6.08
האשם אווד המואונקולוגיה ילדים מרכז
רפואי רמב"ם סיוע בנסיעה לכנס הבינלאומי
באונקולוגית ילדים שהתקיים בחודש אוקטובר
 2008בברלין ,גרמניה.
דר' ארדכהן נירה ,מח' המטואונקולוגיה
ילדים בי"ח רמב"ם סיוע בנסיעה לכנס בינלאומי
באונקולוגית ילדים   SIOPשהתקיים בחודש
אוקטובר  2008בברלין ,גרמניה.
בן גל יעל ,מח' יחידת אישפוז מרכז שניידר
לרפואת ילדים סיוע בנסיעה לכינוס הבינלאומי
לאונקולוגית ילדים שיתקיים בחודש אוקטובר
 2008בברלין ,גרמניה.
ברח"ד רחל ,יחידה להשתלות מח עצם מרכז
רפואי רמב"ם ,סיוע בנסיעה לכינוס השתלות
מח עצם עולמי שהתקיים בפירנצה ,איטליה
בחודש מרץ .2008
דר' ברנשטיין צבי מכון אונקולוגי מרכז רפואי
רמב"ם נסיעה לקורס בנושא שימושים בPET
לתיכנון קרינה שיתקיים בחודש נובמבר 2008
בוינה ,אוסטריה.
דר' איל גולדברגר הוספיס גליל עליון סיוע
בנסיעה לכנס ברפואה פליאטיבית שיתקיים
בחודש ספטמבר  2008במונטריאול ,קנדה.
דר' יעקב גושן מח' המטואונקולוגית ילדים
מרכז שניידר לרפואת ילדים סיוע בנסיעה
לפגישת עבודה של מרכזי הפרוטוקול לטיפול
בילדים עם סרקומת רקמות רכות שהתקיימה
במילאנו ,איטליה בחודש ספטמבר .2008
דרייפוס תמר מכון אונקולוגי מרכז רפואי
סורוקה סיוע בנסיעה לכנס בנושא מחקרים
מולטידספלינרים שהתקיים בחודש יולי 2008
בפרטו ,איטליה.
דרייר יהודית וענת פק יחידה המטואונקולוגיה
מרכז דוידוף מרכז רפואי רבין סיוע בנסיעה
לכנס הבינלאומי של האחיות האונקולוגיות
שהתקיים בסינגפור בחודש אוגוסט .2008
זהר חנה מכון אונקולוגי מרכז רפואי רמב"ם
סיוע בנסיעה לכינוס השנתי ה 39של החברה
האמריקאית לגניקולוגיה אונקולוגית שהתקיים
בחודש מרץ  2008בפלורידה ,ארה"ב.
זכאי ענת מכון השד מרכז רפואי אסף הרופא
סיוע בנסיעה לכנס פסיכואונקולוגי שהתקיים
במדריד ,ספרד בחודש יוני .2008

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

דר' טולדנו הלן ,אונקולוגיה ילדים מרכז שניידר
לרפואת ילדים ,סיוע בנסיעה לכינוס בנושא
גידולי מח בילדים שהתקיים בחודש יוני 2008
בשיקגו ,ארה"ב.
טונין רינה ,ביה"ס לסיעוד ומרפאה אונקולוגית
מרכז רפואי הדסה עיןכרם ,סיוע בנסיעה
להשתלמות בנושא סיעוד אונקולוגי שהתקיימה
בסופיה ,בולגריה בחודש מרץ .2008
ישראלי משה מעבדה לסיווג רקמות מרכז רפואי
רבין ,נסיעה לכנס השנתי של אגודת  ASHIשהתקיים
בחודש אוקטובר  2008בטורונטו ,קנדה.
כץ יעקב ,רוקח מחוזי משרד הבריאות מחוז
רמלה סיוע בנסיעה לכנס בנושא רוקחות
אונקולוגית שהתקיים בחודש יוני  2008בקליפורניה,
ארה"ב.
כסלו ליויה ,אגודה למלחמה בסרטן סיוע
בנסיעה להשתלמות בנושא סיעוד אונקולוגי
שהתקיימה בסופיה ,בולגריה בחודש מרץ
.2008
דר' לוי יצחק יחידה למחלות זיהומיות מרכז
שניידר לרפואת ילדים נסיעה לכנס מדעי
בנושא מחלות זיהומיות בחולים מדוכאי חיסון
שהתקיים בחודש יוני  2008בסלוניקי ,יוון.
דר' מיקלסוןכהן רחל ,מח' לגניקואונקולוגיה
מרכז רפואי שערי צדק סיוע בנסיעה לכינוס
השנתי ה 39של החברה האמריקאית לגניקולוגיה
אונקולוגית שהתקיים בחודש מרץ 2008
בפלורידה ,ארה"ב.
סואר מחולחורי מח' אונקולוגית ילדים מרכז
מאייר לרפואת ילדים במרכז רפואי רמב"ם,
נסיעה לכנס בנושא אונקולוגיה פדיאטרית
 SIOPשהתקיים בחודש אוקטובר  2008בברלין,
גרמניה.
נבלסקי אלכסנדר ,מח' אונקולוגית מרכז
רפואי רמב"ם סיוע בנסיעה להשתלמות בנושא
רדיוביולוגיה שהתקיימה באנגליה בחודש אפריל
.2008
דר' יעל סובול ,מח' כירורגית א' מרכז רפואי
סוראסקי סיוע בנסיעה להשתלמות בנושא
כירורגיה של השד שהתקיימה בין התאריכים
 13.12.077.3.08בסןאנטוניו ,ארה"ב.
עובדיה רוני ,אישפוז יום המטואונקולוגיה מרכז
רפואי שיבא סיוע בנסיעה להשתלמות בנושא
סיעוד אונקולוגי שהתקיימה בחודש מרץ 2008
בסופיה ,בולגריה.

• פיאטגורסקיה ורה מכון אונקולוגי מרכז רפואי
שיבא נסיעה לכנס השנתי של הארגון האירופאי
שהתקיים בחודש ספטמבר  2008בשבדיה.
• ענת פלסבורץ המטואונקולוגיה מרכז
שניידר לרפואת ילדים נסיעה לכנס של האיגוד
האמריקאי לסיעוד אונקולוגי פדיאטרי שהתקיים
בחודש ספטמבר  2008באלבוקרקי ,ארה"ב.
• דר' קגנה אולגה מכון אונקולוגי מרכז רפואי
רמב"ם סיוע בנסיעה לקורס בנושא שימושים
ב PETלתכנון קרינה שיתקיים בחודש נובמבר
 2008בוינה אוסטריה.
• קרייטמןבוטנסקי יהודית ,מכון אונקולוגי
מרכז רפואי סורוקה סיוע בנסיעה להשתלמות
ברדיותרפיה לפיזיקאים של קרינה שהתקיימה
בחודש יוני  2008בטולדו ,ספרד.
• פרופ' דון קרסט ,מח' לסיווג רקמות מרכז
רפואי רבין סיוע בנסיעה לכנס בנושא טכנולוגיות
חדשניות במדעי החיים שהתקיים בחודש
פברואר  2008ביוטה ,ארה"ב.
• דר' ריינס רינת ,מח' נשים ויולדות מרכז רפואי
שערי צדק סיוע בנסיעה להשתלמות בנושא
ניתוחים גניקואונקולוגים שהתקיימה בביה"ח
האוניברסיטאי כרונינגן ,הולנד בין התאריכים
.15.3.0815.6.08
• שוגר ורדה מרפאה פלסטית מרכז רפואי רמב"ם
סיוע בנסיעה לכנס ה 15הבינלאומי לסרטן
שהתקיים בחודש אוגוסט  2008בסינגפור.
• דר' שלום ג'ים ,הוספיס גליל עליון סיוע
בנסיעה לקורס בחינוך ומנהיגות בטיפול תומך
שהתקיים בחודש אפריל  2008בבוסטון,
ארה"ב.
• שרון מרינה ,מח' אונקולוגית מרכז רפואי
רמב"ם סיוע בנסיעה לכנס השנתי של האגודה
האמריקאית לדוזימטריסטים שהתקיים בחודש
יוני  2008בקליבלנד אוהיו ,ארה"ב.

מלגות קיץ
האגודה ממשיכה בפרויקט מלגות קיץ לסטודנטים
לרפואה במסגרת המכונים האונקולוגיים .מקבלי
המלגות לשנה זו הם:
• ליאת צברגל ,מרכז רפואי רמב"ם
• וואפא בילאן ,מרכז רפואי רמב"ם
• גילה בייקין ,מרכז רפואי הדסה עין כרם
• ליגומסקי חגי ,מרכז רפואי ע"ש שיבא בתל
השומר
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מלגות קיץ – כרוניגן הולנד
ארגון הבריאות העולמי ה  ,WHOמארגן זו השנה
ה 12בחסות ארגון הסרטן הבינלאומי ה ,UICC
קורס בינלאומי לסטודנטים לרפואה בתחום
האונקולוגיה .הקורס מתקיים באוניברסיטת גרונינגן,
בהולנד ולחילופין בוינה ,ונמשך שבועיים .בקורס
נלמדים נושאים הקשורים ללימודי האונקולוגיה,
תוך שימת דגש על עקרונות המניעה ,האבחון
המוקדם והטיפול הפליאטיבי .האגודה מייחסת
חשיבות רבה למעורבות הרופאים בתחומים
אלה ,ולכן הוחלט להעניק גם השנה  2מילגות
לסטודנטים לרפואה ,במוסדות ההשכלה בארץ,
כדי שיוכלו להשתתף בקורס זה בהולנד.

השנה זכו במילגות:

• אסף אחירון  אוניברסיטת תלאביב
• שלום גיא  אוניברסיטת בןגוריון ,ב"ש

פרסים
האגודה למלחמה בסרטן העניקה גם השנה
פרסים שנתיים לרופאים/ות ולאחיות המטפלים
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בחולי סרטן והמגלים מקצועיות בתחום הטיפול
בחולים ,תוך הצטיינות ביחסי אנוש עם מטופליהם.
בחירת הזוכים נעשית על ידי האיגודים המקצועיים
הרלוונטיים והפרס מוענק להם במסגרת הכינוס
השנתי של האיגוד.
להלן שמות הזוכים בפרסי האגודה לשנת
:2008
• האיגוד להמטואונקולוגיה ילדים:
פרס המתמחה המצטיין הוענק ל:
דר' עבד אבוקוידר ,מהמרכז הרפואי סורוקה.
• העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי
בישראל:
פרס לפיתוח השירות לקבוצות חולי סרטן
הוענק ל:
גב' ברוריה יכיני ,מתאמת טיפולים אונקולוגיים
בסרטן השד ,מרכז רפואי ע"ש סוראסקי
בת"א.
גב' שולה לב ,אחות מתאמת לאורתופדיה
אונקולוגית מרכז רפואי ע"ש סוראסקי בת"א.
פרס האיגוד האונקולוגי הוענק לדר' רובינוב קרן
מהמכון האונקולוגי במרכז הרפואי סורוקה.

כינוסים ואירועים בינלאומיים
רשמים וסיכום הכנס השנתי של

ארגון הסרטן הבינלאומי ,ה–UICC

בסוף אוגוסט נערך בשוויץ הכנס השנתי של ארגון
הסרטן הבינלאומי ,ה .UICCבמהלך הכנס ,בו
השתתפו עשרות מומחים ,חוקרים ואנשי מערכות
בריאות מרחבי העולם ,נחתמה הצהרת סרטן
עולמית אשר קבעה יעדים להמשך ההתמודדות
במחלות הסרטן בעולם וכן נערך לראשונה
פסטיבל סרטים בינלאומי בנושא מחלת הסרטן.
תשדיר הנרגילה של האגודה למלחמה בסרטן
זכה במקום הראשון בקטגורית תשדירי
השירות )הרחבה בפרק "הסברה והדרכה
לציבור"(.

נעילת הכנס :הצהרת סרטן עולמית
קובעת יעדים שאפתניים לשנת 2020

ועידת פסגה של למעלה מ 60קובעי מדיניות,
מנהיגים ומומחים לבריאות בכירים אימצו תוכנית
כלל עולמית המכוונת כלפי התמודדות עם משבר
הסרטן ההולך וגדל .התוכנית ,אשר נכללת בהצהרת
הסרטן העולמית ,ממליצה על סדרה של  11יעדים
לשנת  2020לעצירת הסרטן ומתווה צעדים בעלי
עדיפות אשר יש לנקוט בהם על מנת לעמוד
ביעדים .התוכנית ,שהוצגה במסגרת נעילת קונגרס
הסרטן העולמי של ה ,UICCמציעה תבנית
כלל עולמית עבור ממשלות וארגונים אשר יוכלו
להתאימה לצרכיהם וליצור תוכניות משל עצמם
להכוונת מאמצים מקומיים" .העלייה במספר מקרי
הסרטן במדינות פחות עשירות עתידה להפוך אסון",
אמרה לנציגים מנכ"לית ארגון הבראות העולמי,
דר' מרגרט צ'אן ) (Dr Margaret Chanבמהלך
פתיחת הקונגרס" .הגיע הזמן להפוך את בקרת
הסרטן ליעד מועדף ברמה הגלובלית".
צ'אן אמרה כי היא מאמינה שישנן מספר מגמות
עכשוויות בתחום בריאות הציבור אשר מאפשרות
לקהילה הבינלאומית לקבל את ההמלצות
המפורטות בהצהרה ולהיענות לקריאתה לנקוט
בפעולה .נציבת זכויות האדם לשעבר של האומות

המאוחדות ,מרי רובינסון ),(Mary Robinson
אשר שימשה כיו"ר ועידת הפסגה ,אמרה כי
בקרת הסרטן הינה עניין של זכויות אדם וקשורה
לזכות לבריאות באמצעות גישה למערכת בריאות
אפקטיבית" .בסופו של דבר ,זוהי שאלה של זכויות
אדם ומעל לכל ,זוהי שאלה של כבוד האדם.
אימוץ הצהרת הסרטן העולמית הוא צעד נוסף
של התחייבות אמיתית  חזון  לדרך התמודדות
עם נושא בריאות עולמי גדול זה ",אמרה רובינסון,
המשמשת כיום כנשיאת " ,"Realizing Rightsארגון
זכויות אדם בילאומי .ניתן לעשות הרבה על מנת
לעצור את הסרטן במדינות מפותחות ומתפתחות,
אומרים המומחים .ניתן למנוע כשליש ממקרי
הסרטן ולרפא שליש נוסף של המקרים אם אלה
יתגלו מוקדם ויטופלו כראוי .היעדים המומלצים
בהצהרה כללו :ירידה משמעותית של צריכת
הטבק העולמית ,הימנעות מהשמנת יתר וצריכת
אלכוהול; תוכניות חיסון כלל עולמיות להפטיטיס
 Bונגיף הפפילומה האנושי לשם מניעת סרטן כבד
וסרטן צוואר הרחם; הפחתה משמעותית בהגירת
עובדים בתחום הבריאות בעלי הכשרה כמומחים
לסרטן; זמינות כלל עולמית של תרופות אפקטיביות
לטיפול בכאב והפרכת מיתוסים ודעות מוטעות
בנוגע למחלה .הרעיון של קרן עולמית לסרטן,
בדומה לקרן העולמית למלחמה באיידס ,שחפת
ומלריה ,הועלה כמטרה אפשרית ,זאת בהתחשב
בכך שמחלת הסרטן הורגת יותר אנשים מאשר
שלוש מחלות אלה יחדיו.

נקודות שיא נוספות של טקס נעילת
קונגרס הסרטן העולמי

הגשת הפרס לראול פיטרקיו )(Raul Pitarque
וחוויאר בו ) ,(Javier Bouעבור לוגו מיוחד המייעד
אזורים ללא עישון עבור ילדים .פיטרקיו ובו הינם
פעילים בנושא הטבק מארגנטינה ,ועיצובם הפשוט
אך מרגש הוערך כניתן לשימוש באופן רחב ובעל
יכולת להעביר את המסר באופן יעיל וחוצה תרבויות.
כמו כן ,זכו בטקס להערכה הזוכים בפסטיבל
הסרטים "  "Reel Livesפסטיבל הסרטים הראשון
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הוקדש לנושא הסרטן .ג'אן גסמאן )(Jan Gassmann
משוויץ זכה להוקרה בגין סרטו " ,"Chriguדיוקן
מרגש ומפתיע של איש צעיר אשר היו לו בעבר
תוכניות גדולות לעתיד ,עד שבגיל  21נמצא גידול
בשלב מתקדם בצווארו .זוכים נוספים היו "האמת
על הסרטן" )ארה"ב( עבור התיעוד הטוב ביותר,
"אמנות החיים" )הודו( עבור הסיפור האישי הטוב
ביותר" ,ילדי אווניר" )מרוקו( עבור הסרט החינוכי או
הארגוני הטוב ביותר ,וסרטון ה"נרגילה" של האגודה
למלחמה בסרטן עבור תשדיר השירות לציבור
הטוב ביותר )הרחבה נפרדת על הזכייה בפרק
"הסברה והדרכה"( .ארגון הבריאות העולמי צופה
כי עד לשנת  ,2030התמותה השנתית העולמית
ממחלת הסרטן תגיע ל 11.5מליון .קונגרס הסרטן
העולמי נערך פעם בשנתיים ,הבא ייערך בבייג'ינג,
בין התאריכים  1821לאוגוסט.2010 ,

ברכותינו למנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
מירי זיו ,אשר נבחרה לכהן קדנציה נוספת
כחברת הועד המנהל של ארגון הסרטן
הבינלאומי בכנס הארגון השנתי
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במהלך הכנס השנתי של הארגון נבחרה מירי זיו,
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,לכהן כחברת
בוועד המנהל של ארגון הסרטן הבינלאומי ה
 .UICCזו היא הקדנציה השנייה בה תכהן מירי זיו
בוועד המנהל המונה  14חברים מרחבי העולם.
בארגון הסרטן הבינלאומי ,חברים  330ארגונים
מכ 100מדינות מכל רחבי העולם הפועלים
במשותף במטרה לקדם את המאבק בסרטן באופן
גלובלי .פעילותה הענפה של מירי זיו במסגרת
מערכת הבריאות למעלה מ 25שנה עומדים
בבסיס שיקולי הבחירה לחברות בוועד המנהל
של ה UICCהמתווה את המדיניות העולמית של
המאבק במחלות הסרטן .עשייתה הענפה של
מירי בתפקידיה השונים בניהול האגודה למלחמה

כנס היובל של ארגון ה–AACR
)הארגון האמריקאי לחקר הסרטן(
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן
בנושא" :מהמעבדה למרפאה
ברפואת הסרטן"

בתחילת נובמבר יתקיים במרכז הקונגרסים
בירושלים הכנס הבינלאומי של ארגון ה
 AACRהחשוב ,ובעל המוניטין הבינלאומי,
בשיתוף עם האגודה למלחמה בסרטן.
הכנס יתנהל לאורך ארבעה ימים במהלכם
ישאו מיטב המומחים בתחום חקר הסרטן
מהארץ ,מארה"ב ,אנגליה,סקוטלנד ,ספרד,
שוויץ ובלגיה ,מגוון הרצאות בנושאים שונים,
כגון :ניסויים קליניים ,אסטרטגיות בפיתוח
תרופות ,רכיבים ביולוגיים בטיפול בסרטן,
טיפולים מתקדמים בסוגי סרטן שונים ,תגובות
גידולים לטיפול כימי ,נושאים אימונולוגיים
שונים הקשורים בסרטן ,אנגיוגנזיס וסביבת
המיקרו של הגידולים ,תגובות בין תאיות,
פאנל פתוח בנושא "אתגרים בחקר הסרטן
בישראל" ,עקרונות הטיפול בסרטן השד,
איתור מכניזם שיוכל לסייע בהערכת סיכון
ואבחון מוקדם של סרטן הריאה ,הדמייה
מולקולרית בזמן אמת ,טיפול קליני בסרטן
השחלה וסרטן השד ,הדמיית ביומרקרים
חדשה באונקולוגיה ,סרטן ואפיגנטיקה.

מחקר
האגודה למלחמה בסרטן מעניקה מדי שנה
עשרות מענקי מחקר לרופאים במרכזים רפואיים
ולחוקרים במכוני המחקר ובאוניברסיטאות ברחבי
הארץ .מדובר במחקר בסיסי ,קליני ,אפידימיולוגי,
כמו גם במחקרים העוסקים בהיבטים פסיכו
סוציאליים של מחלת הסרטן ובדפוסי ההתמודדות
של החולה ומשפחתו .את ועדת המחקר מרכזת
ורדית דנציגר עוזרת המנכ"ל.
השנה לראשונה ,התקיים יום מיוחד בבית מטי ,בית
האגודה למלחמה בסרטן שהוקדש כולו לנושא
המחקר ,הרחבה על כך בהמשך.

האגודה למלחמה בסרטן ,ציינה לראשונה
את יום מחקר הסרטן בישראל

לראשונה ,נערך באמצע יוני יום המחקר של
האגודה למלחמה בסרטן אותו יזם יו"ר ועדת
המחקר פרופ' יוסי ירדן .כ 120חוקרי סרטן
מכל רחבי הארץ באו להשתתף ביום המיוחד
במסגרתו הציגו חוקרים ישראלים ,מגוון מחקרים
שנערכו במימון האגודה למלחמה בסרטן והעלו
את המודעות לחשיבותו הרבה של חקר הסרטן.
את יום המחקר שהתקיים בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן ,פתחו בברכות מנכ"ל האגודה
למלחמה בסרטן ,הגב' מירי זיו ופרופ' יוסף
ירדן ,יו"ר ועדת המחקר של האגודה למלחמה
בסרטן .לאחר מכן ,סקרה מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,בפני המשתתפים
את פעילותה הנרחבת של האגודה למלחמה
בסרטן .פרופ' גדי רנרט ,מהמרכז הרפואי כרמל,
אפידמיולוג ויועץ האגודה למלחמה בסרטן בנושא
בקרת סרטן ,העניק את הרצאת הפתיחה בנושא
"השפעת בדיקות מולקולאריות על הגדרת הסיכון,
שיטות האבחון ,דרכי הטיפול וההישרדות מסרטן
 אינדיבידואליזציה של העשייה הרפואית" .יום
העיון חולק לשתי מושבים ,בוקר וצהריים כאשר
בכל מושב נערכו הרצאות נבחרות בנושאים שונים.
מושב הבוקר נפתח בהנחיית פרופ' יוסי ירדן ,מכון
ויצמן ונערכו ההרצאות הבאות:
דר' שי יזרעאלי ,מרכז רפואי ע"ש שיבא ,תל

ברכות לפרופ' יוסף ירדן ,חוקר סרטן
בעל שם בינלאומי ,מהמחלקה לבקרה
ביולוגית במכון ויצמן למדע ויו"ר ועדת
המחקר של האגודה למלחמה בסרטן
לרגל מינויו לחבר האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים .האגודה מוקירה
ומעריכה את פעילותו וגאה על ההכרה
היוקרתית והחשובה לה הוא ראוי ובה
הוא זכה.
השומר הרצה על  Prediction of Brain
Metastasis by the Expression of Three
Genes in Primary Non Small Cell Lung
Cancer
פרופ' ניצה להט ,מרכז רפואי כרמל והטכניון הרצתה
על  Hypoxia inhibits iNOS activity in
macrophages and tumor cells by disrupting
its interactions with α-actinin 4
דר' אביר רונית ,מרכז רפואי רבין הרצתה על
 Ovarian cryopreservation for fertility
preservation after initiation Of anti-cancer
therapy-Should it be considered
פרופ' משה פפא ודר' רונית ירדן ,מרכז רפואי
ע"ש שיבא ,תל השומר הרצו על  BRCA1
mediated ubiquitination and proteasomal
degradation of G2/M cell cycle proteins
is required for preventing unscheduled
mitotic entry following DNA damage and
.for maintenance of genomic stability
דר' דניאלה כץ ,מרכז רפואי הדסה עין כרם הרצתה
על  Discordant expression of estrogen
receptor between primary breast tumors
and corresponding involved axillary lymph
.nodes may impact prognosis
את מושב הצהריים הנחתה פרופ' מיה הורוביץ
מאוניברסיטת ת"א ונערכו בו ההרצאות
הבאות:
דר' רחל ברשביט ,מרכז רפואי הדסה עין כרם
הרצתה על  Molecular signatures in the
promoter of human Protease Activated
Receptor; hPar1: Implication to tumor
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progression
דר' מיכה ברחנא ,אוניברסיטת חיפה הרצה
על  Incidence and Survival patterns of
Malignant Diseases among Holocaust
Survivors in Israel
פרופ' אורי ניר ,אוניברסיטת בראילן הרצה על
 TMF/ARA160 a novel protein that
mediates the proteosomal degradation
of NFKB P65
פרופ' בנהר איתי מאוניברסיטת ת"א הרצה על
 Targeted Drug-carrying Filamentous
Phage Nanomedicines
דר' ירון שבטל מאוניברסיטת בראילן הרצה על
 Analysis of cyclin D1 Proto-Oncogene
Promoter Control Using Single-Cell In
.Vivo Imaging
דר' שחר לבארי ,מהמרכז רפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי הרצה על  Curcumin: a
potential radio-sensitizer in head and
neck cancer

את הרצאת הנעילה של הכנס נשא פרופ' משה
אורן ממכון ויצמן אשר הרצה על " :P53מגן טבעי
כנגד מחלת הסרטן" ,ולאחר מכן הוכרז על הפוסטר
המצטיין מתוך מבחר הפוסטרים שהוצגו ביום העיון
ונערך סיכום והפקת לקחים ליום המחקר הבא
באמצעות פאנל בהשתתפות חברי ועדת המחקר
פרופ' עופר שפילברג ,מהמרכז רפואי רבין ופרופ'
רפי קטן ,מהמרכז הרפואי שיבא.

קרן החוקרת המצטיינת

בשנת  2008הוענקה מלגת מחקר מוגדלת
בנוסף למלגה הרגילה לד"ר שרון עדן על
מחקרה בנושא עיכוב פילמור אקטין תלוי
 RACתהליך מפתח בנדידת תאים וביצירת
גרורות ,מתוך קרן החוקרת המצטיינת שהקימו
ילדיהם של פרופ' דפנה יזרעאלי ז"ל ופרופ'
דב יזרעאלי ז"ל קרן לזכר הוריהם.

להלן רשימת מענקי המחקר שהעניקה האגודה בשנת :2008
מוסד וחוקרים
ד"ר פנקסקרמרסקי
אוניברסיטת ת"א
ד"ר סימון איתמר
האוניברסיטה העברית
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פרופ' רזין אהוד
האוניברסיטה העברית
דר' בןברוך עדית
אוניברסיטת ת"א
ד"ר פלשר אליעזר
אוניברסיטת ת"א

באמצעות
קרן בר למסדורף לזכרו של ג'ון
פורמן ז"ל
קרן ברלמסדורף לזכרו של
פרופ' נתן טריינין ז"ל

נושא המחקר
חקר מנגנון תהליך האוטופאגי
המתווך על ידי החלבון בקלין 1
בקרה דיפרנציאלית של גנים על
ידי   P53תפקיד מודיפיקציות
וקופקטורים
פיתוח מעכב חדשני לטיפול
במלנומה ובסרטן הפרוסטטה
ציטוקינים וכמוקינים דלקתיים תרומת לינדה ר .קמינוב לזכר
בסרטן שד :תפקידים אפשריים ב קלייר ועמנואל ג .רוזנבלט
(ICA USA) Epithelial-to-Mesenchymal
Transition
פוטנציאל שיתוף הפעולה הריפויי
בין  metahyl jasmonateומשריי
עקת endoplasmic reticulum
 tunicamycinוthapsigargin
בתאי סרטן המעי הגס

מוסד וחוקרים
פרופ' שרדני בנימין
דר' קלכמן יונה
אוניברסיטת בראילן
מירה ברדהסעד
אוניברסיטת בראילן
ד"ר כהן מירי
פייסל עזאיזה
ד"ר גולדבלט הדס
אוניברסיטת חיפה
ליבנה עודד
האוניברסיטה העברית
ד"ר עבדו אורי
אוניברסיטת בןגוריון
פרופ' פיש בנימין
דר אביר רונית
מרכז רפואי רבין ,קמפוס
ליבוביץעמית רעיה
ד"ר אבני דרור
מרכז רפואי שיבא
ד"ר הוכהאוזר עדית
מרכז רפואי רבין ,קמפוס
פרופ' גופס יעקב
ד"ר גולן אבי
מרכז רפואי סורוקה
פרופ' שושןברמץ ורדה
אוניברסיטת בןגוריון
חלאילה עסאם
אוניברסיטת בןגוריון

נושא המחקר
שיבוש האינטראקציה בין האינטגרין
וי אל איי 4על תאי
לאוקמיה מיאלואילית חריפה ע"י
תרכובת הטלור איי אס  101מביא
לריגוש התאים לכימותרפיה
חקר שימוש במולקולות שלד
היחודיות לתאים המופייטים
כ"מטרות מוכוונות" לצורך בקרה
והתפשטות של לימפומה
תפיסות ,תגובות רגשיות ודרכי
התמודדות של נשים ערביות
עם מחלת סרטן השד

באמצעות

מחקר מבני של וריאנטים פעילים
של אר"ק  :2בסיס לתכנון תרופות
אנטי סרטניות
הבנת תפקודו של החלבון  CHK2תרומת הארי ואידה שוסטר,
בהשריית אפופטוזיס ספציפי פלורידה )(ICA USA
לרקמה במהלך המיוזה
סרטן
לחולות
החזרת פוריות
תרומת  ICA USAלכבודם של
שונים
צמיחה
גורמי
באמצעות
הארי ואידה שוסטר
אפיון דפוס הביטוי התאי של
מיקרורנ"א במהלך התפתחות
מלנומה ממאירה  השלכות
לאבחון ,פרוגנוזה וטיפול
השפעת אריטרטפואטין על
רגנרציה של כבד לאחר מתן
אוקסליפלטין /אירינוטקן לאחר
כריתה תת שלמה
מנגנון עיכוב "נפקב" והשראל
אפופטוזיס ע"י נופרידין בתאי
לימפומה מסוג הודג'קין
החלבוןהמיטוכנדריאלי VDAC
ככלי להשראת תמותה אפופטוטית
של תאים סרטנים
התמרה מסוג אצטיל גלוקוז אמין
בתאים סרטניים
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מוסד וחוקרים
פרופ' איסקוב נח
ד"ר שטרקר איגנציו
אוניברסיטת בןגוריון
מרגל דוד
ד"ר בניאל ג'ק
פרופ' כהן ירון
דומני איתן
מרכז רפואי רבין ,קמפוס
ד"ר לריש שרית
מרכז רפואי רמב"ם
פרופ' רובינשטיין אברהם
האוניברסיטה העברית
גפטרגוילי ענת
מרכז רפואי רבין ,קמפוס

דר' בחנאשוילי מרי
מרכז רפואי שיבא
ד"ר עבדיקורק יפעת
מרכז רפואי שיבא
פרופ' קליינברגר תמר
הטכניון
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ד"ר יבלונסקי דבורה
הטכניון
פרופ' רון דינה
הטכניון
דר' עוזיאלי ביאטריס
ד"ר כץ דניאלה
בארי רונן
בי"ח הדסה ,עין כרם

באמצעות
נושא המחקר
איפיון סמן חדש לתאי לויקמיה תרומת הארי ואידה שוסטר,
פלורידה )(ICA USA
 /לימפומה
פרופיל נוגדנים עצמיים לשם
אבחון שאת אפיתל המעבר של
כיס השתן
חקר תפקידו של החלבון הפרו
אפפטוטי  ARTSבהתפתחות
לימפומה ,כביסיס לפיתוח תרופה
אנטיסרטנית
מניעה ממוקדת של חזרת
גידול וגרורות ע"י ברכיתרפיה
מבויתת בעזרת שתלים מתכלים
עצמונית
הרגישות והסגוליות של בדיקת
סקירה ע"י פליטת פוזיטרונים
לאבחנה של זיהומים ,בחולי
סרטן המטולוגי עם נוטרופניה
ממושכת וחום
תפקידו של חלבון מדכא גידול P53
בדגרדציה של AREmRNA
יעילות כלכלית למקסום התועלת
הבריאותית בקרב חולי סרטן
בישראל
חקר השריית אפופטוזיס ספציפי
לתאי סרטן ע"י  E4ORF4במערכת
מודל של דרוזופיליה
מנגנונים מולקולריים של מטסטזה:
זיהוי גנים הדרושים לנדידה תאית
מושרית ע"י כימוקינים
הקשר בין דיכוי ביטוי SEF
להתקדמות התהליך הסרטני
מדדים אקוקרדיוגרפיים חדשים
לאיתור מוקדם של פגיעהלבבית
כתוצאה מטיפול בטרסטוזומב
בחולות עם סרטן השד

תרומת  ICA USAלכבודה של
לינדה קמינוב
תרומת לינדה ר .קמינוב,
פלורידה)(ICA USA

מוסד וחוקרים
ד"ר ניסן אבירם
בי"ח הדסה ,הר הצופים
ד"ר כדורי לונה
פרופ' פרץ תמר
דר' גולדין ערן
בי"ח הדסה ,עין כרם
שרון עדן
האוניברסיטה העברית
ברנוי צביה
גילבר רועי
אוניברסיטת ת"א
ד"ר דר ראובן
אוניברסיטת ת"א
דר' רפאלי עדה
ד"ר קסלראצקסון גניה
אוניברסיטת ת"א
ד"ר סצ'יפאינרו רונית
אוניברסיטת ת"א
ד"ר קריב רויטל
פרופ' ברוק רפאל
מרכז רפואי ע"ש סוראסקי
פרופ' פרידמן איתן
מרכז רפואי שיבא
כהן יהודית
מרכז רפואי שיבא
עברון אלה
פרופ' קוטן אברהם
קורן בנימין
בן דוד מירב
מרכז רפואי אסף הרופא

נושא המחקר
שימוש במקטעי מיקרו רנ"א
יחודיים לגילוי מחלה שייריתסמויה
בחולות סרטן שד
האם נשים עם סרטן שד לא גרורתי
נמצאות בסיכון גבוה להמצאות
אדנומות במעי?  מחקר עוקבה
פרוספקטיבי

באמצעות

עיכוב פילמור אקטין תלוי  ,RACמתוך קרן החוקרת המצטיינת
תהליך מפתח בנדידת תאים לזכרם של פרופ' דפנה ופרופ'
דב יזרעאלי
וביצירת גרורות
מסירת מידע גנטי לבני המשפחה
של חולי סרטן בישראל :פרקטיקה,
משפט ואתיקה בישראל
טכנולוגיות סלולריות ככלי
להתערבות התנהגותית בגמילה
מעישון
הגברת היעילות האנטיסרטנית
וצמצום רעילות הנובעת מטיפולים
נוגדי סרטן באמצעות הקדם
תרופה "אנ ,"7השלכות לסרטן
השד
הכוונת קוניוגטים של פולימרים תרומת דיוויד מרקין לכבודה של
וחומרים אנטיאנגיוגנייםלכלי רעייתו טרייסי
הדם בגידולי לבלב
גילוי מוקדם של שינויים ממאירים
במערכת העיכול בעזרתטכנולוגית
"קונפוקל אנדומיקרוסקופי"
באוכלוסיות בסיכון גבוה
מטילציה בפרומוטור כמשנה ביטוי
פנוטיפי של נשאיות שלמוטציות
בגנים
תפקיד גורמי השעתוק ממשפחת
אי.טי.אס בהתפתחות סרטן
הפרוסטטה ההומני
קרינה מונעת לשד הנגדי לחולות
סרטן שד שנושאות מוטציה בגן
 BRCAומקבלות קרינה לשד
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מוסד וחוקרים
ד"ר גלעד גל
מרכז רפואי שיבא
ד"ר מכלנקין ארטור
בי"ח הדסה ,עין כרם

נושא המחקר
סיכון לסרטן בקרב תת קבוצות של
חולי סכיזופרניה וקרובי משפחה
ראשוניים
טיפול מוכוון מטרה בלימפוציטים
הורגים כנגד אנטיגן החודרנות
אנטיגן החודרנות של מלנומה

באמצעות

HMW-MAA

ד"ר אלוייס תניר
אבידן אלכסנדר
וויייניגר קרול
בי"ח הדסה ,עין כרם
ד"ר וינטראוב מיכאל
הטכניון
ד"ר עזיזי אסתר
אוניברסיטת ת"א
ד"ר שבטל ירון
אוניברסיטת בראילן
דר' גינזברג דורון
אוניברסיטת בראילן
פרופ' ורדימון לילי
אוניברסיטת ת"א
פרופ' הניס יואב
אוניברסיטת ת"א

78

פרופ' סגל דניאל
פרופ' גזית אהוד
אוניברסיטת ת"א
ד"ר שריד רונית
אוניברסיטת בראילן
פרופ' ברסקין עמוס
פרופ' רמון יעקב
ד"ר דותן זוהר
ד"ר פרידמן אדוארד
מכון ויצמן למדע

מתן סבניתוחי של חוסמי
ביתא ומעכבי ציקלומן השד:
התערבות במטרה להפחית
דיכוי חיסוני ,פוטנציאל גרורתי
והשנות סרטן
הערכת איכות החיים בילדים
שהבריאו מגידולי עיניים מסוג
רטינובלסטומה
אפיון גנטי ותפקודי של הגן
 MC1Rבחולי מלנומה ממאירה
ביהודים
אנליזה קינטית של פעילות
הפרוטואונקוגן ציקלין די1
בשיטות הדמיה בתאים חיים
תפקיד פקטור השיעתוק E2F
ברגישות יתר של תאים סרטניים
לכמותרפיה

קרן בר למסדורף לזכרו של ג'ון
פורמן ז"ל
מתוך עזבון המנוחה חפץ אפרת
ז"ל

מנגנון חדש לבקרת ביטוי  c-Junמתוך עזבון סוחובולסקי אריה
בתאי סרטן
תלות הדדית בין אינטרנליזציה,
העברת אותות ופוטנציאל אונקוגני
ברצפטורים לTGF-beta
שיקום פעילות של דכאןגידולים תרומת דיק וג'ן קרפ
מוטנטי ע"י מניפולציה של קיפול )(ICA USA
חלבונים
תפקיד חלבונים תאיים מצמדי
אוביקוויטין במחזור ההדבקה של
נגיף סארקומת הקאפושי
בדיקת הערך האבחוני לגילוי
סרטן של רכוזי אבץ בערמונית
 מיפוי האבץ בפרוסטטות שלמות
)כריתה(

מוסד וחוקרים
פרופ' כרם בתשבע
האוניברסיטה העברית
ד"ר פרידלר אסף
האוניברסיטה העברית
ד"ר פלטיאל אורה
פרופ' מנור אורלי
ד"ר ברחנא מיכה
בי"ח הדסה ,עין כרם
פרופ' רווה דינה
אוניברסיטת בןגוריון
ד"ר ברנהייםגרוסווסר
אוניברסיטת בןגוריון
דר' לוישפר פרנצ'סקה
האוניברסיטה העברית

דר' לדרקרמר חררדו
אוניברסיטת ת"א
ד"ר ארליך מרסלו
אוניברסיטת ת"א

ד"ר מבג'יש ניקולא
מרכז רפואי ע"ש סוראסקי

באמצעות
נושא המחקר
סרטן וחוסר יציבות כרומוסומלית תרומת לינדה קמינוב לכבודו של
אד פוקס)(ICA USA
באתרים שבירים
בקרה של אפופטוזיס המתווך באמצעות תרומת ידידי האגודה
ע"י החלבון  :P53בסיס לתכנון בשוויץ
תרופות אנטיסרטניות
הקשר בין נישואין ,רשתות חברתיות
ופעילות התנדבותית על היארעות
סרטן ותמותה במבוגרים :מחקר
מבוסס אוכלוסיה
סיוג פונקציונלי בתאי שמר של
פולימורפיסם בגן  DSS1הקושר
BRCA2
מערכת מודל לחקר תנועת
תאים
קישור בין  kitלCD300a
ול :CDw328גישה חדשנית
לעיכוב של לויקמיות
מיאלואידיות
חינת ההשפעה המשולבת
של עיכוב הפרוטאזום וחסימת
התגובה להצטברות חלבונים בלתי
מקופלים על תאים היפוקסיים
פענוח תפקידם של קלטרין
והקולטן לויטרונקטין בתהליכי
היצמדות והתפשטות של תאים
ובמוות התאי הנובע ממניעת
התהליכים האלו

קרן ע"ש בועז אדר ז"ל

תפקיד המוטציה  P582Sשל HIF-
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מוסד וחוקרים
ד"ר ברשביט רחל
בי"ח הדסה ,עין כרם
ד"ר אש שפרה
מרכז שניידר לרפואת ילדים
ד"ר ירדן רונית
פרופ' פפא משה
מרכז רפואי שיבא
ד"ר פרייפלד ואדים
אוניברסיטת בןגוריון

ד"ר תבור סיגל
מרכז רפואי ע"ש סוראסקי
עידו וולף
מרכז רפואי שיבא
פרופ רכבי גדעון
מרכז רפואי שיבא
ד"ר הרשקו דן
מרכז רפואי רמב"ם
ד"ר סטר אלכס
מרכז רפואי ע"ש סוראסקי
פרופ' לביא שרה
אוניברסיטת ת"א
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באמצעות
נושא המחקר
מנגנונים מולקולריים בבקרת מתוך קרן החוקרת המצטיינת
ביטוי הגן ל hPar1והשתקתו לזכרם של פרופ דפנה ופרופ'
דב יזרעאלי
ע"י SiRNA
ותאים דנדריטים המרוגשים  באמצעות קרן סטוצ'ינסקי
טיפול אימוני בנוירובלסטומה
תפקיד פעילות  E3ליגאז של
 BRCA1בתגובת תאי סרטן
לקרינה וכימותרפיה
מעורבות של חלבוני  Shcבהיווצרות אידה והארי שוסטר לזכר קרל ואנה
גידולים במוח :קשר לממאירות גרוסמן ופרנק ודורה שוסטר
פוטנציאלית של אסטרוציטומות )(ICA USA
ונוירובלסטומות בדרגת התמיינות
נמוכה
ת פ ק י ד א ל ס ט ז ו ה צ י ר קרן ברלמסדורף לזכרו של
 SDF-1/CXCR4בהתפתחות פרופ' נתן טריינין ז"ל
לויקומיה מיאלואידית חריפה
שפעול מסלול ההדג'הוג :מנגנון
חדש בפתוגנזה של סרטן השד
אפיון תבניות עריכת הרנ"א ומנגנוני
העריכה בגידולים בבני אדם.
מנגנוני הבקרה של חלבון החלוקה תרומת לינדה ר .קמינוב לזכר
התאית  p27בגידולים מתקדמים קלייר ועמנואל ג .רוזנבלט
)(ICA USA
של סרטן השד.
הערכת טיפול משולב של נוגדן
חד שבטי לארבב4
וכמותרפיה במודל חיה אורטוטופי
של סרטן ריאות הומני
 PP2Cבקרתו של הפוספטאז
ע"י פוספורילציה

קרנות מיועדות שנתרמו לאגודה
£

£

£

£

£

£

£

£

£

£
£
£

£

£

£

£

קרן "איכפת לי" לזיכרה של אופירה נבון ז"ל,
למימון כנסים ,סדנאות וימי עיון בתחום הפסיכו
אונקולוגי.
קרן ע"ש בועז אדר ז"ל הוקמה על ידי שמעון ויעל
אדר לזכר בנם בועז למימון מענקי מחקר.
קרן ע"ש חנה אולדק ז"ל ,לרכישת מחשבים
לילדים חולי סרטן במסגרת מתן תמיכה של
שיעורי העזר.
קרן ע"ש לאה ארבל ז"ל למימון תכניות
השתלמות לעובדים במקצועות פרארפואיים
המטפלים בחולי סרטן.
קרן ע"ש חיה ונפתלי בלוך ז"ל ,הוקמה מעזבונה של
המנוחה על פי בקשתה ,למימון מענקי מחקר.
קרן ע"ש ברלמסדורף ,מנוהלת על ידי מנהלי
עזבונו של דר" ברלמסדורף בשוויץ ,למימון
מענקי מחקר.
קרן ע"ש דינה וזלמן גולדברג ז"ל לעידוד המחקר
לסטודנטים ורופאים צעירים בתחום האונקולוגיה
במחלקה האונקולוגית במרכז הרפואי רמב"ם.
קרן ע"ש רעיה )רלה( גולמבו ז"ל ,הוקמה
מעזבונה של רעיה )רלה( גולמבו ז"ל לזכר
ראובן ומאיר גולמבו ואמם סוניה גולמבו ,מרים
גרשטר והוריה רפאל גרשטר ורלה )רעיה(
גרשטרגולמבו לבית קפלנוביץ ,סוניה לב,
בעלה יוסף ,ובנותיהם כסניה ואביגיל אשר
ניספו בשואה ,יוסף גולמבו ודינה קפלנוביץ.
קרן מכספי עזבון שמעון ואירמה גרוס ז"ל,
לחקר הסרטן.
קרן ע"ש רונית גרינפס ז"ל ,לפרוייקטים מיוחדים.
קרן המטה המשותף לבקרת איכות.
קרן מכספי עזבון משה וולף ז"ל ,למימון מלגות
לחקר הסרטן.
קרן לצרכי מחקר מחלת הסרטן ורכישת
מכשירים רפואיים ע"ש רבקה דרור ,אסתר
וליאון ארדיטי ,מרים ושלמה חסיד.
קרן ע"ש רוני יודסין ז"ל ,הוקמה על ידי בעלה
מאיר יודסין למתן מלגות מחקר.
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קרן מכספי עזבון מינה מרגוט לווה ז"ל לתמיכה
בחקר הסרטן.
קרן מכספי עזבון אתל כהן ז"ל ,למימון מלגות
לחקר הסרטן.

£

קרן מרים ובנימין סטנטון הוקמה על ידי מרים ובנימין
סטנטון מאנגליה ,לתמיכה בחקר הסרטן.
קרן ע"ש לאה ויוסף סלומון ז"ל ,מעזבון יוסף
סלומון ז"ל ,למימון מלגות לחקר הסרטן.
קרן ע"ש שרלוטה קולבר ז"ל ,הוקמה מעזבונה של
המנוחה על פי בקשתה ,למימון מענקי מחקר.
קרן ע"ש יהודית קליינברגר ז"ל ממינכן ,למימון
מענקי מחקר.
קרן "קלור" ע"ש צ'ארלס קלור ז"ל ,לסיוע בתחזוקת
המעון ע"ש סר צ'ארלס קלור בגבעתיים.
קרן ע"ש קנטרוביץ שרה )ארנה( ז"ל ,הוקמה
מעזבונה של המנוחה למימון מענקי מחקר.
קרן ע"ש אברהם רובינשטיין ז"ל ,הוקמה מעזבונו,
להשלמת חומר לימודים לילדים חולי סרטן.
קרן ע"ש תמר רודיך ז"ל ,הוקמה על ידי בנה
אילן רודיך ,למימון תכניות הוספיס והוספיס
בית )תכניות מיוחדות(.
קרן ע"ש מטילדה רקנאטי ז"ל ,למימון תכניות
מיוחדות בתחום המאבק במחלת הסרטן.
קרן ע"ש מרים אוה שרוני )שטרן( לבית לנג ז"ל,
הוקמה על ידי בעלה אברהם שרוני ,לתמיכה
בפעילויותיה של האגודה.
קרן ע"ש סמידודה אלכסנדר ז"ל ,הוקמה
מעזבונו ,ומיועדת למימון מענקי מחקר.
קרן ע"ש פרופ' דפנה יזרעאלי ז"ל ופרופ' דב
יזרעאלי ז"ל ,למימון מלגת הצטיינות לחוקרת
מצטיינת.
קרן רפאל הדר ז"ל ,להנצחת המנוח רפאל
הדר ז"ל ,במרכז הרפואי שערי צדק במחלקה
לאשפוז יום אונקולוגי.
קרן ע"ש אנטה צ'רנה ז"ל ,הקומה מעזבונו
למימון פעילות למען ילדים חולי סרטן.
קרן ע"ש ישראל יעקב אלתר ז"ל למימון מענק
מחקר שנתי למחקר מצטיין בתחום איכות
הסביבה ו/או אפידמיולוגיה.
קרן ע"ש מרקוביץ שרה ז"ל להנצחת זכרם של
ילדיה מיקי ושמעון סלפטר ז"ל שנספו בשואה,
אשר תממן טיפול ושיקום חולי סרטן נזקקים
באזור רחובות ותקנים של עובדות סוציאליות.
קרן לזכרה של רונית זילברפרב )מר( ז"ל למימון
מענק מחקר בתחום סרטן הקיבה.

81

דין וחשבון 2008

רישום ומעקב
התכנית הלאומית לאבחון סרטן השד

האגודה סייעה בהקמת תשתית לבקרת איכות
מכשירי הממוגרפיה וכן במימון רכישתם של
מכשירים חדשים למרכזי הבדיקה ברחבי הארץ.
כיום פועלים בישראל כ 56מכונים ,המקבלים את
אישור משרד הבריאות באשר לאיכות המכשור
ורמת הקרינה .התנאי לקבלת אישור הפעלה על ידי
משרד הבריאות ,הינו בצוע בדיקות סדירות לאיכות
התמונה ופיתוחה על ידי המכונים עצמם.
כחלק מהתכנית הלאומית לאבחון סרטן השד
של האגודה למלחמה בסרטן המופעלת בשיתוף
עם משרד הבריאות ,מצויים  50מכונים לבדיקות
ממוגרפיה גם תחת בקרת איכות קלינית .במסגרת
תכנית זו ,הממומנת על ידי האגודה ,ישנו ריכוז
ובקרה של נתוני ההדמייה ,הכירורגיה והאונקולוגיה.
במאגר הצטברו נתונים לגבי למעלה משלוש מיליון
בדיקות ובראש התכנית עומד פרופ' גד רנרט.
בעקבות דיון שנערך ביוזמת האגודה למלחמה
בסרטן במועצה הלאומית לאונקולוגיה ,הוקמה ועדה
מצומצמת שהמליצה על כללי פעולה מהיבטים
נוספים ,שיופעלו מטעם משרד הבריאות) .מידע
נוסף על התכנית הלאומית ופעולות ההסברה
בנושא אבחון מוקדם של סרטן השד בפרקים
"גילוי מוקדם" ו"הסברה והדרכה"(.

שדרוג פרוטוקול ארצי בלוקמיה לימפטית
חריפה בילדים
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האגודה ממשיכה לסייע במימון ,איסוף ועיבוד
הנתונים של ילדים חולים בלוקמיה לימפטית
חריפה ,המטופלים בפרוטוקול ארצי .הפרוטוקול
הארצי הינו זרוע ייחודית של הפרוטוקול הגרמני
 .BFMהעיבודים הסטטיסטיים מבוצעים על ידי
המחלקה לסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית.
מאז תחילת הפעלת הפרוטוקול ,לפני כ 17שנים,
התבטלו ההבדלים בשיעורי ההישרדות של ילדים
שחלו בלוקמיה ,וטופלו במרכזים השונים .כך
גם התבטלו ההבדלים שהיו בשעורי ההישרדות,
של ילדים יהודים וערבים .בעשור האחרון פותחו
שיטות לאבחון תת מיקרוסקופי של תאי לוקמיה
לפיו ניתן להפחית באינטנסיביות הטיפול בקבוצת
חולים עם סיכון נמוך להישנות המחלה ולחסוך
נזקי טיפול ארוכי טווח .ובמקביל ,לאתר את קבוצת
החולים בסיכון גבוה ,להם נדרש טיפול אינטנסיבי
שחיוני להצלת חייהם .האגודה קיבלה על עצמה
לסייע בשדרוג הנושא עד שיעילותו תוכח באופן

מוחלט .השנה אישרה האגודה סיוע נוסף כדי
לאפשר השלמת הדרישות המחייבות להצטרפות
לפרוטוקול הבינלאומי לטיפול בלוקמיה חריפה
בילדים והפרוצדורות הוכנסו לסל התרופות )עוד
על הפרוטוקול בפרק "בנייה ,מכשור ופיתוח"(.

שת"פ בין האיגוד הישראלי לאונקולוגית
ילדים לקבוצה האמריקנית לאונקולוגית
ילדים ,כמו גם לקבוצות בינלאומיות אחרות

האיגוד הישראלי לאונקולוגית ילדים קיבל את
אישור הקבוצה האמריקאית לאונקולוגית ילדים
)ה (Children Cancer Groupלהיות שותף בארגון
פרוייקטים טיפוליים שונים .האגודה מסייעת במימון
תקן חלקי של  Data Managerבמחלקות לאונקולוגית
ילדים במרכזים הרפואיים שניידר לרפואת ילדים
בפתח תקוה ,שיבא בתל השומר ,רמב"ם בחיפה
והדסה בירושלים .תקנים אלו מאפשרים להרחיב
את מסגרת הפרוטוקולים הארציים עם בקרת
איכות מתאימה ולהשתלב במערכת הAmerican
 .Children's Oncology Groupהפרוטוקולים
הטיפוליים הקיימים כיום בארץ הם:
 £לוקמיה לימפובלסטית חריפה ,יו"ר דר' בתיה
שטרק ודר' שי יזרעאלי
 £לימפומה מסוג  ,Bיו"ר פרופ' מרים בן הרוש
 £נוירובלסטומה ,יו"ר דר' יצחק יניב ודר' חנה גולן
 £רטינובלסטומה ,יו"ר דר' נילי רמו
 £רבדומיוסרקומה ,יו"ר דר' יעקב גושן
 £גידול ע"ש ווילמס ,יו"ר דר' יורם נוימן

רישום מרכזי של סרטן בילדים בישראל

האגודה ממשיכה במימון תקני Data Manager

לרישום מרכזי של הטיפול בילדים שנועדו לאפשר את
ריכוז הנתונים הארציים ,הרחבת מסגרת הפרוטוקולים
הארציים והידוק הקשרים הבינלאומיים.

הקונסורציום הישראלי לאבחון גנטי בסיוע
האגודה למלחמה בסרטן

האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה,
והמכונים הגנטיים העוסקים בגנטיקה של הסרטן,
ממשיכים בקיום המחקר המשותף בנושא הגנטיקה
של סרטן השד בישראל .את המחקר מרכזת
פרופ' אפרת לוילהד מהמרכז הרפואי שערי
צדק ,ושותפים בו בתי החולים שיבא ,רמב"ם ,רבין,
סוראסקי ,וולפסון ,קפלן ,סורוקה ,רבקה זיו ,שערי
צדק וכרמל .במסגרת הקונסורציום נערך גם מחקר

בראשות פרופ' אפרת לוילהד מהיחידה לגנטיקה,
במרכז הרפואי שערי צדק ,כנציגת הקונסורציום
הישראלי לסרטן השד ופרופ' מרי קלייר קינג
מאוניברסיטת וושינגטון בסיאטל .במהלך המחקר
נבדקו למעלה מ 660נשים נשאיות של מוטציות
ב BRCA1ו BRCA2בישראל ובארצות הברית,
שזכה לפרסום מדעי חשוב ,שהראה כי גורמים
משפחתיים עשויים להשפיע באופן משמעותי
על הסיכון לסוג הממאירות הספציפי בנשאיות
של מוטציות ב BRCA1או  .BRCA2אושר המשך
פעילות הקונסורציום והאגודה מסייעת גם במימון
תוכנה ואחות מחקר המרכזת את הפעילות.

מערך ישראלי לרישום משתלים לשחזור שד

האגודה למלחמה בסרטן סייעה בהקמת מערך
ישראלי לרישום משתלי שד בנשים שעברו כריתת
שד ושיחזור על ידי משתלים ושילובו במערך
הרישום הבינלאומי .את הרישום מרכז דר' מוריס
טופז מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית בבי"ח
הלל יפה בחדרה ויו"ר הInternational Breast
.Implant Registry

מערכות ממוחשבות לרישום חולי סרטן

בעבר ,התקינה האגודה למלחמה בסרטן מערכות
מחשוב במכונים האונקולוגיים .במטרה לשפר את
איכות הנתונים ומאגרי רישום הסרטן ,גיבשה תת
ועדה מבנה נתונים מצומצם אשר ניתן לשלבו
בכל מערכת מידע .בישיבה שהתקיימה עם מנהלי
המכונים האונקולוגיים הוחלט לאפשר את קליטת
הטופס החדש בשלבים .נתוני החולים מהמכונים
האונקולוגיים מועברים מדי שנה ליחידה לרישום
סרטן במשרד הבריאות על גבי הפורמט שהוגדר
וגובש על ידי תת ועדה מתוך חברי הועדה לרישום

ומעקב .למימוש הפרוייקט מממנת האגודה רשמות
חולים חדשים ומעקב במרכזים אונקולוגיים רבים
ברחבי הארץ.

מחקר קליני רב מרכזי כחלק משיתוף
פעולה אנגלו–ישראלי בחולות סרטן שד
נושאות גן BRCA

מספר מרכזים בארץ נתנו את הסכמתם העקרונית
להשתתף במחקר בינלאומי רבמרכזי כחלק
משיתוף פעולה אנגלי  ישראלי שהחל לפני כשנתיים
במסגרת סדנא בנושא גנטיקה ,שיזם פרופ' מייק
באום מלונדון .מאחר והמוטציה ב BRCA 1/2נפוצה
יותר בקרב יוצאות אשכנז ,תקוות רבות תלויות
בהצטרפותה של ישראל למחקר וביכולתם של
החוקרים הישראלים לקדם את המחקר ,להביא
לסיומו ולפרסם את תוצאותיו .מטרת המחקר הינה
לערוך ניסוי בפאזה שנייה שישווה מתן טיפול כימותרפי
של דוקטקסל ) (docetaxaleבהשוואה לקרבופלטין
) (carboplatineבחולות סרטן שד גנטי שפיתחו
גרורות .המחקר יגייס  148חולות  74 :נשאיות BRCA
 1ו  74נשאיות  BRCA 2אשר תעבורנה רנדומיזציה
לקבלת טיפול של דוקטקסל או קרבופלטין ביחס
של  2:1לטובת  .carboplatineהמחקר עתיד
להתבצע במרכזים שיבא תה"ש ,הדסה ,רמב"ם,
סורוקה ,נהריה ואסף הרופא .לצורך ריכוז המחקר
גויסה מתאמת מחקר אשר פועלת במטה האגודה
למלחמה בסרטן ומתאמת בין המרכזים השונים
ובין המרכז באנגליה .בימים אלו הוחל בניסוי בבית
החולים שיבא בתה"ש ,ובמרכזים האחרים פועלים
נמרצות להשגת כל האישורים הנדרשים על פי הנוהל
המתוקן של משרד הבריאות מ  2006ולהתחיל
בגיוס בפועל של חולות למחקר.
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בניה מכשור ופיתוח
חדר צחוק לרווחת ילדים חולי סרטן –
במערך להמטו–אונקולוגיה מרכז רפואי
שיבא תל השומר

הודות ליוזמתה וסיועה של האגודה למלחמה בסרטן,
במהלך שנת  2008הושלמה הקמתו של חדר צחוק
חדש ומיוחד לרווחתם של הילדים חולי הסרטן .חדר
הצחוק הינו מתחם אינטראקטיבי מיוחד בו יכולים
הילדים השוהים במערך ההמטואונקולוגי להנות
מפסק זמן מההתמודדות הממושכת עם מחלתם
ולהיכנס לעולם שכולו חוויה ,הפעלת חושים וצחוק.
חדר הצחוק הוקם הודות לתרומה מעזבונם של
בורנשטיין דורה ז"ל וצ'רניה אנטה ז"ל.

מרכז השד ע"ש שרה מרקוביץ ז"ל
במרכז רפואי קפלן

בשנת  2007הוחל בבניית מרכז השד ע"ש
שרה מרקוביץ ז"ל לזכר ילדיה שנספו בשואה
מיקי ושמעון סלפטר ז"ל ובנייתו נמשכה במרץ
גם בשנת  .2008המרכז נועד להעניק טיפול כוללני
לאישה שאובחנה בסרטן השד כדי לסייע לה
בהתמודדותה המורכבת עם המחלה ולאפשר
לה לווי ותמיכה אישית החל מרגע האבחנה ועד
לסיום הטיפולים ותהליך השיקום.

מרכז קרן ראובן לבריאות השד
במרפאת לין
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בסיוע תרומתם של דיויד וסימון ראובן ובני
משפחתם ,ואירוע שערכה אגודת הידידים בלונדון,
בראשותה של ורד אהרון ,החלה בשנת 2007
הקמת מרכז ננסי ראובן לבריאות השד במרפאת
לין בחיפה והוא ייחנך בסוף אוקטובר .מרכז רפואי
"לין" הינו מרכז רפואי קהילתי מקצועי המעניק
שרות אמבולטורי למבוטחי שרותי בריאות כללית
במחוז חיפה ואזור הצפון .המרכז החדש הינו כוללני,
מקצועי ואיכותי אשר יעניק לנשות אזור חיפה
והצפון שירות רפואי ,ליווי ותמיכה אישית החל
מרגע האבחנה ועד לסוף תהליך ההתמודדות
והשיקום עם מחלת סרטן השד.

הרחבת היחידה לאונקולוגיה ע"ש סוזי אבן
בבית החולים זיו בצפת באמצעות קרן קרן קלור

לקראת סוף שנת  ,2008לרווחת המטופלים
השוהים בה ,תחל הרחבת היחידה לאונקולוגיה
המוקדשת לכבודה של סוזי אבן ,הנשיאה המייסדת
של האגודה למלחמה בסרטן.

שדרוג פרוטוקול המעקב אחר ילדים
חולי לוקמיה

השאיפה כיום בעולם ואצלנו הינה להגיע להחלמת
כלל הילדים ,תוך כדי שמירה על איכות חיים מרבית
ונטולת מגבלות של הילד המבריא .המטרה היא
להצליח "לתפור" לכל ילד את הטיפול המתאים לו
ביותר ע"פ סוג הלוקמיה הייחודית לו ודרגת הסיכון,
וכך ניתן להימנע משימוש בטיפולי כימותרפיה וקרינה
אגרסיביים בסוגי סרטן בעלי סיכון נמוך ,הכרוכים
בנזקים גופניים ונפשיים מאוחרים ,ובמקביל להגביר
את הטיפול והסיכוי להחלמה בבעלי הסיכון הגבוה.
בסיועה הנדיב של האגודה למלחמה בסרטן החלה
הפעלת וביסוס שיטות המעבדה החדשות לאיתורם
)  ,(MRDהתאפשר שילוב הקבוצה הישראלית
בקבוצה בינלאומית למעקב וטיפול בלויקמיה
בילדים ,והפרוצדורה הוכנסה לסל הבריאות .בזכות
תמיכה זו של האגודה ,הילדים החולים בארץ ימשיכו
לזכות בטיפול המיטבי של הרפואה המודרנית .עוד
על הפרוטוקול בפרק "רישום ומעקב".

סיוע ברכישת ציוד רפואי לבתי
חולים
רכישת מכשיר לייזר לטיפולים
פוטודינמיים בגידולים סולידיים למעבדה
האונקולוגית במרכז הרפואי אסף הרופא
באמצעות קרן סטוצ'ינסקי

טיפול פוטודינמי הינו סוג חדשני של טיפול
באמצעות קרני לייזר בשילוב תרופה מיוחדת
רגישה לאור המבוצע בכדי להרוס תאים בלתי
תקינים בגוף.

רכישת מערכת הקפאת ביציות עבור
נשים שאינן נשואות ,טרם טיפול
בכימותרפיה ,עבור המרכז הרפואי
סורוקה בבאר שבע

נשים צעירות אשר חלו בסרטן ,מנסות לעשות
ככל הניתן בכדי לשמר את יכולת הפוריות לאחר
הטיפולים במחלה .אפשרות שימור ביציות לחולות
סרטן הינה בעלת חשיבות מירבית לנשים אלו
והמכשור החדשני נועד לסייע להן להגשים את
שאיפתן .המכשיר נרכש הודות לסיועה של אגודת
הידידים בלונדון בראשות ורד אהרון הנמרצת.
)מידע נוסף בפרק ידידי האגודה(.

רכישת מכשיר לבדיקות לאיתור סרטן
במח עצם במרכז הרפואי בני ציון

המכשיר החדש נועד לשמש את המרכז לאבחון
סרטן במוח העצם ,עבור כלל אוכלוסיית צפון
הארץ .פעולת המכשיר מאפשרת קבלת תוצאות
מהימנות יותר ,מדוייקות יותר ובמהירות רבה יותר.
בנוסף ,המכשיר מאפשר בדיקת מספר רב יותר
של מקרים בשנה.

תרומות ייעודיות לבניית מחלקות
ולרכישת ציוד רפואי

האגודה למלחמה בסרטן פועלת לסיוע בבניית
מחלקות ומרפאות ,ולרכישת ציוד רפואי חדשני
לטיפול בחולי סרטן .האגודה מגייסת תרומות ייעודיות
בכדי לממן את העלויות הכרוכות בפעילות זו .לא
נלקחת תקורה כלשהי מתרומה מיועדת.

צוואת רפאל הדר ז"ל

במהלך שנת  2008מתוכננת העברת תרומה כספית
להנצחת המנוח רפאל הדר ז"ל להפעלת יחידת פיקוח
אונקולוגית מחלקתית במרכז הרפואי שערי צדק.

צוואת ישראל אלתר ז"ל

בשנת  2007התקבלה צוואתו של ישראל אלתר
ז"ל .בפרוייקט ראשון מעיזבונו של ישראל אלתר
ז"ל יוענק מדי שנה ,החל משנת  2009מענק
מחקר שנתי למחקר מצטיין בתחום איכות הסביבה
ו/או אפידמיולוגיה .בנוסף ,הוחל בפעילות נמרצת
למציאת מבנה הולם לשדרוגו של סניף ירושלים של
האגודה למלחמה בסרטן במתכונת דומה לשדרוגו
של סניף חיפה שהושלם בשנה שעברה.
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מתנדבים ואירועים
באגודה למלחמה בסרטן פועלים אלפי מתנדבים,
הפרוסים בלמעלה מ  70סניפים בכל רחבי הארץ.
המתנדבים בסניפי האגודה יוזמים במהלך השנה
כנסים ,הופעות ואירועים שונים ,שהכנסותיהם
קודש לאגודה למלחמה בסרטן .חלק מאירועים
אלו הפכו ברבות השנים למסורת.

מבחר אירועים מרכזיים שנערכו השנה

תל אביב

נשף תל אביב המסורתי התקיים השנה בביתו של
מר יוסי מימן ,והתאפשר הודות לנדיבותו הרבה
ותרומתו למימון הערב .אורחים ומכובדים רבים,
ביניהם ראשי המשק והכלכלה בישראל ,התכנסו
ובאו לגינת ביתו של מר מימן שלבשה חג ועוצבה
ברוב הדר בידיה האמונות של רכזת הסניף מלכה
צור .הערב החגיגי הוקדש הפעם לנושא קידום
חקר הסרטן ושיפור האמצעים למיגור המחלה.
במהלך הערב נהנו האורחים ממופע אמנותי
של להקת הגבעטרון ,חתני פרס ישראל ,אשר
שרו ממיטב שירי הלהקה לדורותיה .חתן נוסף,
אשר לקח חלק באירוע ההתרמה ,הוא פרופ'
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אהרון צ'חנובר ,אשר זכה בפרס נובל לכימיה.
פרופ' צ'חנובר ,קיבל בתחילת דרכו כחוקר צעיר
מענק מחקר מהאגודה ,ושימש במשך כעשור ,עד
לקבלת פרס הנובל ,כחבר בועדת המחקר של
האגודה .פרופ' צ'חנובר נשא דברים על חשיבות
התרומה לאגודה למלחמה בסרטן לטובת חקר
מחלות הסרטן בפרט ופעילויותיה הברוכות
בכלל וקרא לתורמים לפתוח את ליבם למען
המטרה החשובה .את האירוע פתחו בברכות
סגן יו"ר האגודה ,ליאון רקנאטי ומשה גאון ,אשר
נשא דברים לזכר אביו בני ז"ל ,ששימש כנשיא
האגודה למלחמה בסרטן .הנחיית הערב המיוחד
בהתנדבות ובמסירות נעשתה על ידי אמנון פאר.
יוסי מימן ,ששימש בעבר כיו"ר מבצע "הקש
בדלת" מוצלח ,הפך למסורת את אירוח ומימון
אירוע ההתרמה לטובת האגודה למלחמה בסרטן.
באירוע ההתרמה השתתפו בין היתר ,פרופ'
אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן,
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,עמי גניגר ,עמוס שפירא,
עליזה ופרופ' אריאל יפו ,דוד טמיר ,דני גילרמן,
גד זאבי ,דן אורן ,דפנה בסטר ,הילה ורני רהב,
ועוד אנשי חברה וכלכלה רבים.

חיפה

בסוף פברואר התקיימה מכירה פומבית מיוחדת
בסניף חיפה של האגודה למלחמה בסרטן אשר
כל הכנסותיה קודש לאגודה למלחמה בסרטן.
במכירה הפומבית המיוחדת הוצעו למכירה כ220
דברי אמנות ,ציורים ,יודאיקה ,חפצי נוי ,עתיקות,
עטים ,בולים ,עטים ,חנוכיות ,שטיחים ועוד אשר
נתרמו על ידי אספני אמנות ,אמנים וגלריות.

בין הפריטים המיוחדים שהוצעו למכירה נמנו ציור
של תומרקין  "ללא שם" ,ציור של קדישמן 
"כבשת גורבצוב" ,ציור של גולדמן  "סולם יעקב",
ציור של קניספל  "יהודי חושב" ,חרב צרפתית
מודל  1855ששימשה קציני חיל רגלים ,חנוכייה
ייחודית ,שידת עץ אירופאית עם פיתוחים בסגנון
עתיק ופריטים אספנות ייחודיים נוספים אשר
נתרמו על ידי הציבור .את המכירה הפומבית יזם
והנחה עו"ד מאיר הפלר ,יו"ר סניף חיפה הנמרץ
ומחלקת הסברה באגודה למלחמה בסרטן דאגה
לפרסומו באמצעי התקשורת.

קדישמן מנשה  כבשת גורבצ'וב ,צויר בעת ביקור גורבצ'וב בארץ

הפלר מלי  פרחים ,תרומת הציירת

לבנדל נחמה  נוף סקוטי ,איים קטנים במים ,תרומת הציירת

בלוך נדב  נוף סקוטי ,תרומת הצייר

תורמים באמנות לחולי סרטן – מכירה
פומבית מיוחדת בסניף חיפה של האגודה
למלחמה בסרטן
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כפר סבא

אירוע של כיף ונתינה בבית "גיל פז"

בהמשך למסורת רבת שנים ,התקיימה גם השנה
חגיגת הקיץ המסורתית של "בית גיל פז"  מגורי
איכות לגיל הזהב מיוזמתם של ותיקי חיל האויר,
בניהולו של מר ברקן ורונית הרכזת החברתית .גם
השנה הוקדשו כל הכנסות החגיגה לאגודה למלחמה
בסרטן .כתמיד ,היתה החגיגה ססגונית ,מלאת
שמחת חיים ,קצב ,צבע וטעם .כל המשתתפים
מזקן ועד טף  סבים ,סבתות ,ילדים ,נכדים ונינים,
תרמו להצלחת האירוע שכלל מופעים מבדרים,
ריקודים ,מוסיקה וכיבוד מגוון מותאם לגילאים
השונים .כל הכיבוד הוכן ,הוגש והוצע למכירה
ע"י הדיירים וכאמור כל ההכנסות קודש לקידום
המאבק במחלת הסרטן.
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ידידי האגודה בחו"ל
ידידי האגודה למלחמה בסרטן בישראל ,הפרושים
ברחבי העולם ,ממשיכים להעניק לנו תמיכה
מרחוק ,במסירות ובהתמדה רבה ,לקידום המאבק
המתמיד והבלתי נלאה כנגד מחלת הסרטן.
מעגל הידידים מעבר לים מסייע לנו להמשיך
ולהרחיב את פעילויות הסיוע והתמיכה לחולי
הסרטן ,ואת המאמץ בקרב הציבור הרחב
להגברת המודעות לאבחון מוקדם .פרוייקטים
רבים הוצאו אל הפועל בתחום המאבק במחלת
הסרטן ,למרות ,ואף על פי המצב הקשה בו שרויה
מדינת ישראל ,מבחינה כלכלית וביטחונית .אנו
זקוקים לתמיכה חשובה וחיונית זו על מנת שנוכל
להמשיך ולסייע בקידום המחקר ,דרכי הטיפול
ושיקום החולים ואיכות חייהם .מחלת הסרטן חוצה
גבולות טריטוריאליים ואינה מבחינה בין מדינות,
עמים ,גזע או מין .קידום המאבק במחלת הסרטן,
תמיכה במימון מחקרים ופיתוח טכנולוגי ,וההישגים
יוצאי הדופן המושגים באמצעות התרומות מחו"ל
ראויים לכל הערכה והוקרה.

פרנקפורט

אירוע הגאלה השנתי של סניף אגודת הידידים
בפרנקפורט ,בראשות יו"ר הנמרצת פטרה קפהזידר,
נחל הצלחה רבה .נערך "בינגו" נושא פרסים
בעלי ערך כגון תכשיטים ושוברים לטיפולי יופי
מגוונים ,כרטיסים לאירועי ספורט ,כרטיסי טיסה
לניו יורק ,כדורי  רגל חתומים על ידי שחקנים
מפורסמים וכד' .מכון הכושר "וייב" מפרנקפורט,
בראשות המנהל מר מוזבי ,העמיד דוכן עם
משקאות בריאות ,מדדי משקל הגוף וכרטיסי
חינם להתעמלות במכון.
אורחי הכבוד היו:
 £גב' דר' פטרה רות ,ראש עיריית פרנקפורט
 £מר אווה בייקר ,הגזבר הכללי של עיריית
פרנקפורט ,ורעייתו
 £דר' ארנסט גרהראדט ,הגזבר הכללי הקודם
של עיריית פרנקפורט
 £מר ראלף הופמן ,נשיא אגודת בני ברית של
פרנקפורט
 £פרופ' מארק גלזרמן
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דר' רות נאמה נאום נפלא ומרגש בשבח המארגנים
וקראה לתרום ביד רחבה .פרופ' גלזרמן דיבר על
אפשרויות טיפוליות חדשות לאחר כימותרפיה
וקרינה ודיווח על ניתוח מרשים בנשים צעירות
ששחלותיהן ניצלו לאחר הטיפול והוענקה להן
האפשרות להביא ילדים לעולם .המשתתפים גילו
עניין רב בעדכונים הטיפוליים החדשניים .האירוע
המרכזי היה מופע מיוחד בהשתתפות הזמרת
הישראלית דגנית דדו והמלווה שלה בפסנתר
יובל קאידו .דגנית הופיעה במגוון שירים בשפות
היידיש ,הלדינו ,עברית ואנגלית ועוררה התלהבות
רבה בקרב הקהל .לאחר מכן ,נערך נשף ריקודים
אל תוך הלילה בניצוחה של התזמורת של חוזה
רודריגז .האירוע נערך במלון פלמינגו בפרנקפורט,
אשר מנהלו ,מר איגנץ בלודינגר ז"ל ,תומך ותיק
ונאמן של אגודת הידידים בפרנקפורט ,נפטר השנה,
ולא הגשים את משאלתו להשתתף באירוע.

פאלם ביץ' ,פלורידה ארה"ב

עונת הפעילות החלה בהצטרפותה של המנהלת
הבכירה ג'יל קופר .גי'ל שרתה כ 10שנים כמנהלת
אגודת הידידים של מגן דוד אדום בפאלם ביץ'
פלורידה .כמו כן ,הצטרפו שלושה חברי ועד חדשים:
דיאן מקלר ,ארב ברנרד וברניס ווינסטיין .דיאן
היתה מנהלת ארגון ללא מטרות רווח בניו יורק
ופלורידה .ארב הינו איש עסקים בפנסיה משיקאגו
וברניס מורה בפנסיה משיקאגו ,שניהם מתנדבים
מסורים של אגודת הידידים בפלורידה .רוי אפל
ממשיך לכהן כנשיא אגודת הידידים .כסגנים
מכהנים דיאנה פרימן ,ג'נה הופמן והרווי אפל.
הגזבר הוא ג'ואל לוין ,עוזרת גזבר היא אליסון
לאבוסייר והמזכיר הוא ריצ'רד קארפ.
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מספר שינויים מרתקים יזמו הועד המנהל .הלוגו,
הסלוגן ,הצהרת הכוונות והתדמית של אגודות הידידים
בארה"ב עברה מהפך .באתר החדשwww.icausa. ,
 orgניתן לראות את השינויים המרעננים.
בתחילת פברואר  2008ערכה אגודת הידידים
את נשף ההתרמה השנתי ושברה את המנהג
של אירוע רשמי .הארוע נשא את הכותרת" :לילה
בריו האדומה" ותוכנן על ידי ארבעת חברות הועד
המסורות  ג'אן וילינגר ,ננסי בראון ,קוביי רפפורט
ואליזבת תומפסון ,בעזרתם של כל חברי אגודת

הידידים .לאירוע הגיעו  180משתתפים ,לבושים
כמיטב המסורת של ריו ,כאשר נערך קוקטייל חגיגי
בליווי ארוחת ערב ולהקת סמבה לבושה בנוצות
ואוירת קרנבל .האירוע החגיגי נערך במלון ברייקר
בפאלם ביץ' פלורידה וכל ההכנסות הוקדשו לקידום
המחקר במחלות הסרטן ,תוך דגש על מחקר תאי
הגזע ) .(stem cellהאירוע היה ללא נאומים ,אך
ג'אן וילינגר הכירה תודה לתומכים ולמסייעים
במימונו של האירוע לתאגיד דוצ'ה בנק אלכס
בראון ,לננסי ופיטר בראון ,רודה ודיוויד צ'ייס,
לינדה ר .קמינוב וג'ואן וצ'רלס לאזארוס.
קוקטייל הגאלה נערך בינואר בבית ההיסטורי
של פאלם ביץ' של דייל קודארט בכדי לכבד את
התורמים וחברי ההנהלה .באירוע נערכה מצגת
תחת הכותרת" :תאי גזע :הבטחה או חלום" שנישאה
על ידי האונקולוג זוכה הפרסים דר' שחר פלס.
דר' פלס שנולד בישראל ,גדל בדרום אפריקה
והתיישב בדרום פלורידה ,הראה תמונות מרתקות
של מחקרים בתחום תאי הגזע הנערכים בישראל
המבטיחים התקדמות עתידית בחקר תרופות כנגד
מספר מחלות ,כולל סרטן .ניתן לקרוא למדינת
ישראל "בירת תאי הגזע העולמית" ,היא מובילה
את הדרך בחקר תאי גזע ,בעיקר בזכות מדיניות
הפתיחות המחקרית ומשום שהחוקרים הטובים
בעולם בתחום הסרטן נמצאים בישראל.
בתחילת דצמבר  ,2007אגודת הידידים בארה"ב
ארחה סדרה של הרצאות בתחום עדכונים
בחקר הסרטן .הרצאתה של פרופ' ויג'אייה
איראגוורפאוצ'רילו חוקרת בתחום האימונולוגיה
וסרטן השד היתה הראשונה בסדרה .ב .נ .י מלון
ניהול בריאות מימנו את האירוע וג'יג'י סיגל שימשה
כיו"ר המפגש.
בינואר  2008ארחה אגודת הידידים בארה"ב
אירוע "תה ,הרצאות ופרזנטציות" בבוקה ראטון.
האורחים נהנו משתי הרצאות בנושא עור .אחת
עסקה בנושא סרטן העור והשנייה בנושא הטיפול
בעור .ההרצאה הראשונה היתה "ישן וחדש
בטיפול בסרטן העור" על ידי דר' הרולד רבינוביץ,
מומחה באבחון וטיפול בנגעים בעור וחוקר קליני
באבחון וטיפול של מלנומה )סרטן עור( בדרום
פלורידה .דר' רבינוביץ העניק סקירה מרתקת על

סוגי סרטן העור ,כיצד לזהות סוגים שונים ומהם
הכלים השונים בהם נעשה שימוש למטרת אבחון.
לאחר מכן ,נערכה הרצאתה על טיפוח העור
של בוני ברנסייד ,נציגת ניו יורק פריקון מעבדות
קוסמטיות רפואיות תחת הכותרת "כיצד להעלים
נמשים  להערים על המוח" .האורחים שהשתתפו
בהרצאה קיבלו דוגמיות ועלוני החברה" .מרתק"
היתה מילת המפתח בתה המנחה בו שימשה
כיו"ר לינדה שאטלנד.

בפאלם ביץ' .עם דר' רוברט יעקובסון ,חוקר
קליני ומנהל מוסד הסרטן בפאלם ביץ' .הרצאתו
המצויינת על "תאי גזע :הווה ועתיד" ריתקה את
האורחים .חברי הועד היו הלן הופמן ודיק קרפ
ששימש כיו"ר האירוע.
במרץ נערכה גם קבלת פנים בהשתתפות רופא
העור סטיבן שפירו מגני פאלם ביץ' פלורידה,
המתמחה בטכניקות לייזר ,ניתוחי עור משמרים
לאחר סרטן עור ושיטות דרמטולוגיות וקוסמטיות
מתקדמות .הרצאתו של דר' שפירו היתה בנושא:
"הכרות עם סרטן העור ,הטיפול והמניעה" .לאחר
דיון שנערך בנושא ,גלוריה שוסטרמן ,מנהיגה
קהילתית הציגה את "הסיפור של אדי יעקובסון"
הנוגע לתפקידו המכריע של אביה בהשפעתו על
הארי טרומן לחתום על הכרזת העצמאות של

דיוויד ורודה צ'ייס ,מרלין וג'ורג' קיטריג'
)צילום :לוסיאן קייפהארט(

אירוע הגאלה השנתי   2008מימין לשמאל  קוביי רפפורט ,ננסי
בראון ,ג'אן וילינגר ,אליזבת תומפסון )צילום :קארן לוסטגרטן(

הועד המנהל של אגודת הידידים :רוי אפל ,חבר הועד לס אפל
וג'ואל לוין )צילום :לוסיאן קייפהארט(

הארווי ולי פופל ,דר' שחר פלס
)צילום :לוסיאן קייפהארט(

בפברואר ,נשיא הועד המנהל ,רוי אפל ,רואיין ברדיו
על פעילות אגודת הידידים .ניתן להאזין לראיון באתר
אגודת הידידים באינטרנט  .www.icausa.org
הרצאת חודש מרץ נערכה במועדון קאנטרי פרטי
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מדינת ישראל באו"ם בטרם הפיכתה למדינה.
ג'ורג'יאנה דובר מימנה את האירוע שנערך בבית
פרטי בצפון פאלם ביץ'.
באפריל ,באמצעות מימון של קרן סקירבול ידידי
האגודה וקרן התרבות האמריקאית הישראלית
) (AICFארחו סדרת קונצרטים ברחבי פלורידה
במסגרתה התארחו רביעיית הבארוק הישראלי,
אנסמבל נוביל .הסדרה ,לקידום התרבות וריפוי
מחלות הסרטן ,אפשר לציבור להתוודע לכשרונות
הישראלים ובמקביל לתמוך בשני הארגונים אשר
ארגנו את מסע ההופעות .יו"ר המפגשים היתה ליבי
רומברו ,חברת ועד ידידי האגודה בפלורידה.
תרומות ידידי האגודה בארה"ב לטובת קידום חקר
הסרטן ניתנו על ידי לינדה ר .קמינוב מבוקה רטון
פלורידה ,שתרמה גם לזכרם של קלייר ועמנואל
ג' רוזנבלט ולזכרו של אד פוקס .חבריהם של הלן
וארנולד הופמן תרמו לרגל  60שנות נישואיהם.
אידה והארי שוסטר מפומפנו ביץ' פלורידה תרמו
שני מענקים ,האחד לזכרם של דורה ופרנק שוסטר
ואנה וקרל גרוסמן .תרמו גם ננסי ופיטר בראון
ודיק וג'יין קרפ .דיוויד מרקין תרם לכבודה של
רעייתו טרייסי ICA USA ,תרמו לכבודם של הארי
ואידה שוסטר ,ולכבודה של לינדה ר .קמינוב.

קנדה

דורון עופר ,נשיא אגודת הידידים בקנדה ממשיך
בפעילותו הנאמנה למען האגודה למלחמה
בסרטן בישראל.

שוויץ
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בשנה החולפת ,אגודת הידידים בשוויץ ,בראשות דר'
רונלד פריד והיו"ר היוצא דר' ה .אוילאו ממשיכים
בתמיכה בחקר מחלת הסרטן ,והשנה מממנים את
המחקר המצטיין של דר' אסף פרידלר בנושא:
Control of Madieting Apoptosis by P53 Protein:
Basis for the Design of Anti-Cancer Drugs

בחודש אוגוסט  2008נערך אירוע התרמה שאורגן
על ידי אגודת הידידים בשוויץ.

ברלין

אגודת הידידים המשותפת ישראלגרמניה בראשות
היו"ר רות גלינסקי וסגני היו"ר מר מייק צהדן
ומר אלפרד וייס ,והמנהלת ביאטריס לאוב ,ציינו
בחודש מאי השנה 20 ,שנות פעילות למען ילדים
חולי סרטן במוזיאון היהודי בברלין.

מינכן

אירוע ההתרמה השנתי של אגודת הידידים במינכן,
בראשות אניטה קמינסקי וחבורת הועד המסורות,
ייערך בסוף השנה.

הולנד

אגודת הידידים בהולנד ממשיכים בתמיכתם
המסורה בנופש המשפחות לילדים חולי סרטן
של האגודה למלחמה בסרטן המתקיים מדי
שנה בסוכות .הסניף ,בראשותו של בוב דרייק,
מימן רכישת כסא גלגלים מיוחד שנועד לאפשר
נגישות לחולים במצב סופני להגיע למשל לחוף
הים .הכסא נרכש כחלק מפרוייקט "אמבולנס
המשאלות" שיופעל בשיתוף האגודה למלחמה
בסרטן ומגן דוד אדום ביוזמת יעל גרא .עוד על
הפרוייקט בפרק "שיקום ורווחה".

לונדון ,אנגליה

אגודת הידידים שלנו בלונדון ,בראשות ורד
אהרון הנמרצת וחברות הועד המסורות ,ערכה
בחודש מרץ סיור מודרך לנשים ,במוזיאון וואלס
וצפייה באוסף וולאס ,לאחר מכן נערכה במקום
ארוחת צהריים אלגנטית .כל הנוכחות נהנו מאחר
צהריים תרבותי ומהנה .כל ההכנסות מהאירוע
קודש למימון רכישת ציוד להפריה חוץ גופית
והקפאת זרע וביציות לזוגות צעירים מקרב
חולי הסרטן המקבלים טיפולי כימותרפיה בבית
החולים סורוקה שבבאר שבע) .מידע נוסף בפרק
”בנייה ומכשור“(
אירוע ההתרמה השנתי של אגודת הידידים בלונדון
ייערך בחודש נובמבר  2008בהשתתפות זמר
האופרה הישראלי יבגני שפובלוב.

הקש בדלת
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה
בסרטן ,ובני שטינמץ ,יו"ר מבצע הקש בדלת
לשנת  ,2007הכריזו במסיבת עיתונאים
על פתיחת מבצע "הקש בדלת" שהתקיים
ב 1516באוקטובר.
במסיבת העיתונאים שערכה האגודה למלחמה
בסרטן בראשית אוקטובר נשאו דברים איריס
לונדון בשם בני שטינמץ ,יו"ר מבצע הקש בדלת
לשנת  ,2007פרופ' רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה
בסרטן ,דר' מיכה ברחנא ,מנהל רישום הסרטן
הלאומי במשרד הבריאות הציג את "מפת הסרטן
בישראל" לשנת  ,2007מירי זיו מנכ"ל האגודה
למלחמה בסרטן הזכירה גם את חודש המודעות
לסרטן השד המצויין אף הוא בחודש אוקטובר,
ופרופ' גדי רנרט אשר חשף מחקר חדש המגלה כי
ליהודיות ממוצא אשכנזי ועיראקי ,מוטציות גנטיות
זהות הגורמות לכ 10%ממקרי סרטן השד ,וכי
לנשאיות המוטציות ולנשים שאינן נשאיות  סיכוי
זהה להחלמה .פרופ' אליעזר רובינזון ומירי זיו,
הודיעו במסיבת העיתונאים כי על מנת לעודד
מחקר בנושא סרטן וסביבה ,תעניק האגודה
בשנה הקרובה מענק מחקר מוגדל ,של 150,000
שקלים ,שיוכרז השנה לחקר סביבה וסרטן .יש לציין
כי במשך שנים העניקה האגודה עשרות מיליוני
שקלים למחקר במגוון תחומים הקשורים למחלות
הסרטן .על פי נתוני רישום הסרטן הלאומי שהוצגו
במסיבת העיתונאים ,בישראל כיום כ200,000
חולים ומחלימים ממחלות הסרטן .מדובר בכ3%
מכלל האוכלוסיה בישראל.

בני שטינמץ ,יו"ר מבצע הקש בדלת לשנת 2007
של האגודה למלחמה בסרטן מסר" :אני מתכבד
לפתוח את מבצע הקש בדלת של האגודה
למלחמה בסרטן .מבצע הקש בדלת הפך לחלק
בלתי נפרד מהוויה הישראלית ומהווה ,בעיני ,סמל
של התגייסות הקהילה כולה למען המטרה הנעלה
ביותר  הצלת חיים .אני מאחל רפואה שלמה
לאלפי החולים שנעזרים בפעילויות השונות של
האגודה למלחמה בסרטן ,בהצלחה לכל מי שלוקח
חלק במבצע :הילדים ,המתנדבים ועובדי האגודה
ומודה מראש לכל מי שיתרום ויצטרף על ידי כך
למאבק החשוב כל כך במחלת הסרטן".

פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה
בסרטן" :האגודה למלחמה בסרטן ,שמה לה
למטרה השנה ,להמשיך בפעילויות למען כל
אוכלוסיית מדינת ישראל :להדרכה למניעת סרטן
לאוכלוסיה הבריאה ,ולהגדלת סיכויי הריפוי ושיפור
איכות החיים של חולי הסרטן .אבחון מחלת הסרטן
מלווה בהבנה שהחיים עלולים להשתנות .במשך
תקופה ,חולים עוברים בדיקות ,טיפולים ושינויים

מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן" :המלחמה
בסרטן ,היא המלחמה של כולנו  בריאים וחולים.
התרומות שיאספו במהלך במבצע הקש בדלת,
יאפשרו לאגודה לפעול במספר חזיתות :החל
מקידום המחקר על ידי מלגות מחקר לעשרות
רופאים וחוקרים ,מפעילויות רבות למניעת סרטן כמו
פעילות ניידת הממוגרפיה "מיכל" המצמצמת את
הפערים בגילוי המוקדם בין המגזרים השונים

משמעותיים בשגרת החיים .לאחר סיום הטיפול
וההחלמה ,רבים נותרים עם תהיות ולעיתים חרדות,
וסדרי העדיפויות בחייהם השתנו .השאיפה היא
ליצור הנחיות ברורות למעקב הנדרש והמלצות
לדרכי ההתנהגות הרצויים .שיעורי ההישרדות
מסרטן הולכים ועולים ,ואיתם מספר המחלימים
שכל רצונם לחזור למעגל החיים ,לעבודה מסודרת
ולחיים תקינים ,כשצל המחלה מאחריהם .בקרוב
יתחיל בארץ מחקר מקיף ביותר לבחינת צרכי
המחלימים בישראל ,מידת השתלבותם בחברה
וחזרתם לחיים שגרתיים .זאת על מנת לאתר
את צרכיהם ובכך לשפר את איכות חייהם וחיי
משפחותיהם" .המחקר מתבסס על שאלון
באדיבות קרן לאנס אמסטרונג ,שערכו מחקר
דומה בארצות הברית ,שהצביע על צרכי מחלימי
הסרטן במדינות השונות".
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בישראל וכלה באבחון מוקדם וסיוע לחולים על
ידי רכישת מכשירים רפואיים חדשניים ומתקדמים
לבתי חולים ומימון העסקתן של אחיות ועובדות
סוציאליות במחלקות ובקהילה .החודש מציינת
האגודה למלחמה בסרטן את חודש המודעות
לסרטן השד ,במקביל לציון החודש בכל רחבי
העולם .שיעורי הגילוי המוקדם בישראל עולים
וכך גם שיעורי ההחלמה .אני קוראת לכל אישה
להכיר את שדיה ובמקרה של שינויים ,לפנות
לרופא .על כל אישה מעל גיל  50לעבור בדיקת
ממוגרפיה באופן סדיר  אחת לשנתיים .על נשים
עם "היסטוריה משפחתית" של סרטן שד ,לעבור
בדיקת ממוגרפיה פעם בשנה ,מגיל  ,40או על פי
המלצת רופא .נשאיות למוטציה הידועה צריכות
להיסרק גם ב .MRIנשים רבות מבצעות בדיקת
ממוגרפיה ,אך אינן עושות זאת באופן סדיר ועל פי
ההמלצות .זכרו  גילוי מוקדם מציל חיים ומביא
לשיעורי ריפוי של  90%ויותר".

נוסף הצביע על כך כי בקרב נשים נשאיות ,לגודל
הגידול אין השפעה על ההישרדות בניגוד למקובל
בנשים שאינן נשאיות .מצאנו רמז לכך שלטיפול
כימותרפי בנשים נשאיות יש תועלת רבה יותר
מאשר בלא נשאיות עד כדי הבדל אפשרי בסיכון
לתמותה של  ,"50%הסביר פרופ' רנרט .במחקר
זה הוכחה לראשונה ,תדירות ההפרעות הגנטיות
הייחודיות לאוכלוסייה היהודית ,באוכלוסייה שאינה
אשכנזית ,ונמצא כי הן מופיעות גם באוכלוסייה
היהודית ממוצא עיראקי בתדירות של  7%ומתמקדת
בתקלה בגן אחד .BRCA1 ,עד כה התגלו שני גנים
אשר הפרעות )מוטציות( בהם מעלות משמעותית
את הסיכון לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה.
באוכלוסייה היהודית ממוצא אשכנזי וממוצא
עיראקי נמצא כי הפרעות אלו אחראיות לכ10%
אחוזים מכלל מקרי סרטן השד .תוצאות המחקר
פורסמו לאחרונה בעיתון הרפואי המוביל ניו אינגלנד
ג'ורנל אוף מדיסין.

מחקר חדש שנחשף במסיבת העיתונאים מגלה:
ליהודיות ממוצא אשכנזי ועירקי ,מוטציות
גנטיות זהות הגורמות לכ 10%ממקרי סרטן
השד .עוד עולה :לנשאיות המוטציות ולנשים
שאינן נשאיות  סיכוי זהה להחלמה.
במסגרת המחקר המקיף ,שנערך במחלקה
לרפואת הקהילה והמרכז הארצי לבקרת סרטן
של שירותי בריאות כללית בבית החולים כרמל
והפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט בטכניון על ידי
צוות בראשות פרופ' גד רנרט בשיתוף עם פרופ'
סטיבן נרוד מאוניברסיטת טורונטו בקנדה ,נבדקו
 1,514נשים חולות סרטן השד .מתוצאות ניתוח
המקרים ,עולה כי ההישרדות של נשים עם תקלה
גנטית )מוטציה( שהובילה לסרטן השד ,טובה
לפחות כמו ההישרדות של נשים שאינן נשאיות.
החוקרים מסבירים ממצאים אלו בתגובה טיפולית
שונה לנשים הנושאות הפרעות גנטיות הגורמות
לסרטן השד ,ולנשים שחלו ללא הפרעה גנטית.
"בניגוד לצפוי ,מצאנו כי אין הבדל בהישרדות
הנשים הנושאות את ההפרעה הגנטית ואילו שאינן
נשאיות .זאת  על אף שהנשים הנשאיות מופיעות
עם מחלה שהאפיונים הקליניים שלה חמורים יותר
וקשורים בדרך כלל לשיעורי הישרדות נמוכים :אין
להן קולטנים לאסטרוגן בגידול ,הגידולים מופיעים
בדרך כלל בדרגת התמיינות נמוכה .ממצא חשוב

סוגי סרטן נפוצים בישראל –
מעודכן לשנת 2007
על פי נתוני רישום הסרטן הלאומי במשרד
הבריאות כיום חיים בישראל כ 200,000חולים
ומחלימים ממחלות הסרטן ,מהם כ120,000
חולי סרטן הנמצאים בטיפול או במעקב )הספירה
מתייחסת ל 5שנים מיום גילוי המחלה( .מדי שנה
מתגלים בישראל כ 25,000חולי סרטן חדשים,
מהם כ 450ילדים.
במסגרת מבצע ההתרמה ,שהתקיים ב15.10.2007
וב ,16.10.2007השתתפו עשרות אלפי תלמידי

להלן סוגי הסרטן השכיחים ביותר בישראל ,כפי שפורסם במסיבת
העיתונאים:
 .1סרטן השד ,כ 4,000נשים מדי שנה.
 .2סרטן המעי הגס והחלחולת ,כ 3,200נשים וגברים מדי שנה.
 .3סרטן הערמונית ,כ 2,000גברים מדי שנה.
 .4סרטן הריאות ,כ 1,500נשים וגברים מדי שנה.
 .5סרטן בלוטות הלימפה) ,הודג'קין  +לא הודג'קין( ,כ 1,300נשים וגברים מדי שנה.
 .6סרטן העור )מלנומה בלבד( ,כ 1,200נשים וגברים מדי שנה.
 .7סרטן שלפוחית השתן ,כ 1,100נשים וגברים מדי שנה.
 .8סרטן המוח ,כ 600נשים וגברים מדי שנה .סרטן הכליה ,כ 600נשים וגברים מדי שנה.
סרטן הדם )לוקמיה( ,כ 600נשים וגברים מדי שנה .סרטן הקיבה ,כ 600נשים וגברים
מדי שנה.
 .9סרטן הלבלב ,כ 500נשים וגברים מדי שנה.
 .10סרטן הרחם ,כ 400נשים מדי שנה.
בתי הספר וחניכי תנועות הנוער .הילדים הקישו
על דלתות התושבים במטרה לגייס תרומות עבור
 120אלף חולי הסרטן בישראל הנמצאים בטיפול
או במעקב .אל תלמידי בתי הספר וחניכי תנועות
הנוער הצטרפו כ 5,000מתנדבי האגודה למלחמה
בסרטן הפרוסים בכ 70סניפים בישראל ,וביניהם
עולים חדשים ומתנדבים מהמגזר הערבי וכן חולי
סרטן לשעבר אשר החלימו מהמחלה ובחרו
לסייע במבצע ההתרמה .באירוע השתתפו נציגי
המתנדבים מכל המגזרים בישראל ,המייצגים את
כל  70סניפי האגודה ברחבי הארץ .השנה ,איימה
שביתת המורים על הצלחת מבצע ההתרמה,
המתבסס בחלקו הנכבד על פעילות תלמידי בתי

הספר התיכוניים .בעקבות זאת ,פנתה האגודה לכל
בתי הספר בהם מתקיימים הלימודים ,ולתנועות
הנוער ,לתגבר ככל יכולתם את הילדים והמורים
המשתתפים במבצע ,למען הצלחתו .בעקבות
השביתה ,הצטמצם משמעותית מספר התלמידים
שיצאו להקיש על הדלתות בשל שביתת המורים
בתיכונים ,חברי ארגון המורים .מדי שנה יוצאים
למעלה מ 70,000תלמידים אל הבתים ,ואילו
השנה יצאו פחות מ .50,000זאת כיוון שהמבצע
מתבסס בחלקו הנכבד על פעילות תלמידי בתי
הספר התיכוניים" .בסיום מבצע ההתרמה בבתים,
הזמינה האגודה למלחמה בסרטן את הקהל הרחב
שלא הספיק לתרום ,לתרום באמצעות ה
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 smsעל ידי שליחת המספר  10אל המספר 5999
 בכל  smsנתרמו  10שקלים לאגודה למלחמה
בסרטן ,באדיבות חברת  .cellactכמו כן ,ניתן היה
לתרום גם בקופות רשתות השיווק המשתתפות
במבצע :מקדולנד'ס ,מגה ,מגה בעיר ,רבוע כחול,
שפע שוק ,שופרסל ,שופרסל ביג ,שופרסל דיל,
שופרסל שלי ו .ACEהתרומות שנאספו במבצע
"הקש בדלת" ,יאפשרו לאגודה לרכוש מכשירים
רפואיים חדשניים ומתקדמים למרכזים הרפואיים
לטיפול בחולי הסרטן ,לממן עשרות מחקרים
של רופאים וחוקרים בישראל ובעולם בתחום
המלחמה בסרטן בתקווה למציאת תרופה למחלות

הסרטן ,לבצע פעילויות הסברה במטרה להביא
להגברת המודעות למחלות הסרטן בקרב הציבור
הרחב ,ליזום ולבנות תוכניות לאומיות לאבחון
מוקדם של סוגי מחלות סרטן שונות אשר גילויים
המוקדם מביא לאחוזי ריפוי גבוהים יותר ,לתמוך
כספית בחולי סרטן נזקקים ,לסייע לילדים חולים
בהשלמת חומר הלימודים ,להפעיל קייטנות
נופש לחולי סרטן ולבני משפחותיהם ,להקים
מחלקות לחולי סרטן בבתי החולים ברחבי
הארץ ,תממן את העסקתן של אחיות ועובדות
סוציאליות ,המסייעות לחולי הסרטן בבתי החולים
ובמרפאות בקהילה ועוד ועוד.

כמיטב המסורת – כבוד נשיא המדינה פתח את מבצע "הקש בדלת"
והעניק תרומה ראשונה
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ערב לפני פתיחת מבצע "הקש בדלת" נערך הטקס
המסורתי בבית הנשיא בירושלים ,בהשתתפות כבוד
נשיא המדינה ,מר שמעון פרס ,אשר פתח את מבצע
"הקש בדלת" ה 46במספר, ,בנוכחות מכובדים ואורחים
רבים .נשיא המדינה ,כאזרח הראשון ,הגיש תרומה בשמו
ובשם משכן נשיאי ישראל.
דבר הנשיא ,מר שמעון פרס באירוע" :סרטן זו לא טרגדיה
של איש אחד אלא של משפחה שלמה .זהו הקרב הקשה
והמאתגר שעומד לפנינו .אני מודה לכולכם בשם העם
כולו ...כל המציל נפש אחת ,כאילו הציל עולם ומלואו.
אני קורא לכל האזרחים להתגייס למטרה נעלה זו" .לגב'
רותי שטרית ,יו"ר האגף לקשרי חו"ל באגודה  הוענקה
תעודות הוקרה על פעילותה הנמרצת בקרן "תנו לילדים
את העולם" ,שהקימו באגודה למלחמה בסרטן ,רותי
והשר מאיר שטרית ,לזכר בתם ,מירי ,שנפטרה מסרטן.
באמצעות הקרן ,ילדים שמחלתם מתקדמת נוסעים עם
כל בני משפחתם לכפר מיוחד באורלנדו ,לחוויה שהינה
לעיתים האחרונה של כל בני המשפחה ביחד .תעודת
הוקרה נשלחה גם לעבאס סואן ,שהתנדב לקמפיין
הסברה של האגודה ,להגברת המודעות למניעה וגילוי
מוקדם בחברה הערבית.
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה פנתה בדבריה לכבוד הנשיא:
"בהיותך נשיא המדינה החדש ,מועבר אליך שרביט
הפטרונות המסורתי של מבצע "הקש בדלת" ,מבצע
לאומי הרלוונטי לכלל האוכלוסייה ,בריאים וחולים ,ילדים
ומבוגרים ,נשים וגברים .בשמנו ,בשם כל חולי הסרטן
ובני משפחותיהם ,אנו מבקשים לחזק את ידיך ולברכך

בברכת הצלחה ולהודות לך ...ולכם המתנדבים :פעילותכם
הענפה במהלך השנה ,נוסכת בחולים תקווה ורוח חדשה
ומסייעת להם להמשיך ולהתמודד עם מחלת הסרטן על
כל הקשיים הנלווים .תמיתכם האישית מצדיקים את כל
התודה וההוקרה".
יו"ר האגודה ,פרופ' אליעזר רובינזון ,אמר כי כיום כ50%
מהמבוגרים חולי הסרטן וכ 80%מהילדים החולים,
מחלימים מהמחלה" .הדרך עוד ארוכה ,אך יש לציין את
שיעורי ההישרדות העולים עם השנים ,בתקווה לעתיד בו
נצליח למגר את כל מחלות הסרטן".
אוהד חיטמן שהחלים ממחלת הסרטן ,הפך מתנדב
פעיל ומסור של האגודה למלחמה בסרטן .אוהד ,זמר
אהוב ,שר את השיר "מתוך האפלה"  שיר אישי שנכתב
והולחן על ידו ,המדבר על התמודדותו האישית .אוהד
חבר בקבוצת "בוגרים צעירים" ,בני  ,2030שמתחילים
את חייהם העצמאיים לאחר המחלה .בסיוע אנשי מקצוע
ומתנדבים של האגודה ,עורכים לקבוצה זו טיולי ג'יפים
ומסעות מיוחדים  גם בחוץ וגם אל תוך הנפש .הבוגרים
יוצאים עם כוחות מחודשים ומחוזקים.
יו"ר מבצע הקש בדלת היוצא לשנים  ,20062007מר
אביגדור קפלן ,העביר במהלך האירוע את נס "הקש בדלת,
ליו"ר המבצע השנה ,מר בני שטינמץ .יעד מבצע ההתרמה
"הקש בדלת" שנקבע השנה היה כ 10מליון שקלים .מר
שטינמץ תרם מליון שקלים ורתם באמצעות פנייה אישית
את חבריו בקהילה העסקית לתרום לאגודה למלחמה
בסרטן .שר הבריאות ,יעקב בן יזרי ,אמר" :המלחמה
בסרטן היא יעד לאומי גבוה בסדרי העדיפויות ...במציאות
הכלכלית והתקציבית הכואבת במדינת ישראל ,אנו נדרשים
להסתמך על עמותות יקרות וחשובות המסייעות לנו .ביום
הזה ,אני פונה בקריאה
לכל אזרחי ישראל
לפתוח את הכיס ואת
הלב ולתרום לאגודה
למלחמה בסרטן".
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טקס סיכום מבצע "הקש בדלת"
ושנת הפעילות 2007
בראשית חודש מרץ השנה ,התקיים בתיאטרון
גבעתיים הכנס השנתי לסיכום שנת הפעילות ,2007
בהשתתפות ראש העיר גבעתיים מר ראובן בן שחר.
מכל רחבי הארץ התקבצו ובאו מתנדבים ותיקים
וחדשים למפגש המסורתי השנתי .מקהלת הילדים
של בי"ס תל חי בחיפה ,בניצוחו של המנהל המוסיקלי
מר פליקס שפיץ ,פתחה את האירוע ורגשה את
הנוכחים .בית הספר תל חי משתתף כל שנה
במבצע "הקש בדלת" ואף קבל בשנה שעברה את
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גביע ההצטיינות על הירתמותם למבצע והמחויבות
הגבוהה שהפגינו תלמידיו המתרימים.
נשיא האגודה מר בני גאון ז"ל ,ריגש עד מאד את
כל הנוכחים כשבנימה אישית ,בלשון ציורית ופיוטית
תיאר את מלחמתו העיקשת במחלת הסרטן )ראה
מסגרת נפרדת( .יו"ר האגודה פרופ' רובינזון ,וסגן יו"ר
האגודה מר ליאון רקנאטי ,נשאו דברי ברכה אשר
הדגישו את פועלם המבורך של מתנדבי האגודה
ותרומתם הרבה לקידום המאבק במחלת הסרטן.
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,ברכה בחום את הנוכחים
וסקרה את פעילות האגודה בשנת .2007

גבי וייס ,מנהל הסניפים ומבצע "הקש בדלת" ציין
ושיבח את עבודתם המסורה של מתנדבי הסניפים
המסייעים ללא לאות בקידום המטרות החשובות
לקידום המאבק במחלת הסרטן.
בחלקו הראשון של הטקס נתן גבי סקירה על
ההערכות למבצע ,התחזיות והתוצאות בפועל.
חלקו השני של הטקס הוקדש לסיכום שנת
הפעילות .בכל אחד מן החלקים שולבו הענקת
אותות הוקרה למצטיינים ,מגינים ותעודות
הצטיינות בקטגוריות השונות .ישראל אזולאי,
חייל שמתנדב בסניף טבריה הקדיש את שירו
"אמא" למתנדבים.
במהלך הטקס הוזכרו המתנדבים שהלכו לעולמם
ולהבדיל צויינו כל אותם מתנדבים שזכו באותות
הצטיינות ביישוביהם על פעילותם ההתנדבותית

הברוכה המוסיפה כבוד וגאוה לאגודה .האגודה
נפרדה גם משני יו"ר ותיקים שפרשו :רבקה
שטרנפלד וציפי כהן וברכה את יו"ר החדשים
במקומם .סניף דימונה צויין גם השנה כסניף
המצטיין לשנת  . 2007מר אבו אחמד ,יו"ר סניף
נצרת ברך בשם המתנדבים .פרופ' רפי קטן ,חבר
ועדת המחקר של האגודה ומנהל המכון האונקולוגי
במרכז הרפואי תל השומר ,העניק בשם האגודה
מענקי מחקר לחוקרים מצטיינים ובשם החוקרים
מקבלי מענקי המחקר הודתה דר' אלה עברון,
מנהלת שירות השד במרכז הרפואי אסף הרופא.
לסיום הופיעה הקומיקאית דינה אור בקטעים
מתוך תכניתה "זה יגמר בצחוק גדול" ואכן הטקס
הסתיים בחיוך גדול שלאחריו יצאו כל הנוכחים
שמחים וטובי לב.
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קטעים מדברי הברכה הכנים והמרגשים של בני גאון ז"ל שנישאו בטקס סיכום
מבצע "הקש בדלת" – מרץ ) 2008לשלב את הנאום בצד תמונתו(

100

".....בבית ילדותי ,המילה "מחלה" היתה משולה לקטסטרופה" .המילה "סרטן" לא נאמרה כלל ,ואם הוזכרה,
בטעות על ידי מבקר או קרוב משפחה שהעז להגיד את המילה האסורה ,היתה גוררת תגובה חריפה מאימי.
"לשוס!" היא היתה אומרת בכעס רב" .לשוס!" ,או "רחוק" בלדינו ,כאילו בהבל פיה יכולה היא לגרש את
הרוחות הרעות שהביא איתו מי שהעז להגיד את המילה המתחילה ב"ס" ונגמרת ב"ן" ,ולא מדובר ב"סין".
גדלנו לחשוב כי עצם הדיבור על סרטן ,יכול להדביק את הדובר באותה המחלה .גם כאשר ידענו שזה לא
מקרה ,העדפנו לא לדבר על ה"מחלה הנוראה" .מה ,חסרים דברים לדבר עליהם? "לשוס!".....
גדלנו באווירה חשדנית כלפי כל מה שקשור לגוף בכלל ,ולבריאות בפרט .גדלנו לחשוב שהגוף הוא
כמעט נפרד מאיתנו ,משהו שדורש טיפול כמעט מיסטי ,ובכל מקרה ,מערכת שיש לה שני מצבים:
בריאות מוחלטת או מוות קליני ויסודי .אין מצב ביניים.
ברשימת המחלות המאיימות ,מחלת הסרטן כבשה בקלות את המקום הראשון .היא היתה מפלצת
שלא מזכירים את שמה ,הצל האורב מתחת למיטה ,הלהב החד של מלאך המוות המחכה להזדמנות
הנכונה לקטוף עוד נשמה .ליד הסרטן ,התקפת לב הייתה הליכה בפארק ,וצהבת אחר הצהריים
אביבי .כך היה בבחרותי ,וברוב שנות בגרותי.
בגיל מאוחר יחסית ,איתרע מזלי וזכיתי להתמנות לנשיא האגודה הישראלית למלחמה בסרטן ,לבקשתו
של ידידי ליאון רקנאטי ,ופרופ' אליעזר רובינזון ומירי זיו...
קיים הבדל עצום בין האיש החולה הנסגר בתוך עצמו ,מגיף את התריסים ומכבה את אורות ביותו ובעצם
אומר" :ויתרתי" לבין מי שמגייס את כל תעצומות הנפש ויוצא למלחמה .אני משוכנע כי חלק מהאנשים שחלו
בסרטן היו יכולים להבריא או לחיות לאורך זמן רב יותר ,לולא נתנו למילה "ממארת" כוחות שלא מגיעים לה.
"ממאיר" זו הגדרה רפואית  "לרצות לחיות" ,הגדרה נפשית ורגשית ,שאני מאמין ,באמת ובתמים ,משפיעה
על מצבו של החולה .יתרה מכך :אם החלטת "לוותר" ,הרגת לא רק את עצמך ,אלא גם את האוהבים
והסובבים אותך .הילחמו  לא רק למענכם ,גם למען מי שרוצה שתבריאו ,ויבכה את לכתכם.
מה שלקחתי מהחוויה הזאת ,היא בעיקר תחושת האחריות .לבריאות ולסובבים אותי .למדתי כי בעת
צרה רפואית ,יש על מי לסמוך :רופאים ,אחיות ,מערכת שלמה ואגודה העומדת לצידך .למדתי כי
גורלו של אדם תלוי בו ,במידה רבה ,או לפחות "מסויימת" .את המונופול של אלוהים על ההפתעות
בחיינו ,טרם הצלחנו להפקיע.
בנוסף אני רוצה לדבר על עוד חמצן אחר ,ועל דלק מסוג אחר שמניעים כאן את המערכת ועל הצורך
בעוז ,ותעצומות נפש בכמויות מסחריות ,היוצאות ופורצות ממך החוצה ,ומנשבות בכל החדרים ,עד
לכדי היותן רוח גדולה ,כי בסך הכול בעימות הנורא הזה מתחוללת תמיד מלחמה גדולה בגופך ,עם כוח
משימה הרסני של צבא לבן ,מבקש כל העת בעקשנות וברוע לב ,לבלוע ולהכרית ולשבש את האיזון
שבינו לצבא האדום שבגופך ,או אז אתה מתחבר בגבורה בעופרת יצוקה ,דרך צינורות שקופים המשולים
לכוחות עזר מן החוץ תגבורת חיים ,כדי להביס ולדחוק את הצבא הלבן ולהחזירו למימדיו הטבעיים
ואז משהסתיים הקרב והחיילים עייפים ,הולכים כולם לנוח ,וגם אתה!!! עד למלחמה הבאה....
ולכן ולמרות שאתה אפוף ומוקף ומחובק ,מכל עבר ,את המלחמה האמיתית אתה עושה עם עצמך,
בכוחות בלתי נלאים ,הגדולים והחזקים מהחיים!!!
ואתם ,המתנדבים המלאכים המסייעים ,צחורי הכנפיים הבאים בשליחות ממקום בו שכינה שורה,
עושים את מלאכת הקודש עם כל הלב ובחרדת קודש ועל כך תודה מכולנו הלוחמים".
בני גאון
כחודשיים וחצי לאחר הטקס ונאומו המרגש ,נפטר נשיא האגודה למלחמה בסרטן .האגודה
למלחמה בסרטן מרכינה ראש ואבלה על לכתו בטרם עת של נשיאה .יהיה זכרו ברוך.

יושבי ראש 'הקש בדלת'
להלן רשימת האישים שכיהנו בתפקיד יושב ראש 'הקש בדלת' מטעם האגודה למלחמה בסרטן בישראל.
לצד שמם מופיע התפקיד הציבורי שמילאו באותה עת.
  1962רב אלוף )מיל (.חיים לסקוב ז"ל ,מנכ"ל
רשות הנמלים
  1963עו"ד גדעון האוזנר ז"ל ,יועץ משפטי
לממשלה
  1964דוד בן גוריון ז"ל ,ראש ממשלת ישראל
הראשון וחבר כנסת
  1965קדיש לוז ז"ל ,יושב ראש הכנסת
  1966ישראל ברזילי ז"ל ,שר הבריאות
  1967יגאל אלון ז"ל ,שר העבודה
  1968טדי קולק ז"ל ,ראש עיריית ירושלים
  1969דוד הורביץ ז"ל ,נגיד בנק ישראל
  1970פרופ' אלברט סייבין ז"ל ,נשיא מכון
וייצמן למדע
1971

 ויקטור שם טוב ,שר הבריאות

  1972יוסף אלמוגי ז"ל ,שר העבודה
  1973שמעון פרס ,שר הבטחון
  1974אשר ידלין ,יו"ר מרכז קופת החולים
הכללית
  1975דר' יוסף בורג ז"ל ,שר הפנים
  1976מרק מושביץ ז"ל ,נשיא התאחדות
התעשיינים
  1977גדעון פת ,שר הבינוי והשיכון
  1978ישראל פולק ז"ל ,תעשיין ,בעל מפעלי
תשלובת טקסטיל
  1979בנו גיטר ז"ל ,כלכלן ואיש עסקים
  1980משה שניצר ז"ל ,נשיא בורסת היהלומים
1981

 דוד חכמי ז"ל ,יו"ר איגוד חברות הביטוח

  1985מרדכי גור ז"ל ,שר הבריאות
  1986שלמה להט ,ראש עיריית תל אביב
  1987ישראל קיסר ,מזכ"ל ההסתדרות
  1988דני גילרמן ,נשיא איגוד לשכות המסחר
  1989ליאון רקנאטי ,מנהל חברות באי.די.בי
  1990אהוד אולמרט ,שר הבריאות
  1991שמחה דיניץ ז"ל ,יו"ר הסוכנות היהודית
  1992אלי הורוביץ ,מנכ"ל חברת "טבע" תעשיות
פרמצבטיות
  1993בני גאון ז"ל ,מנכ"ל כור תעשיות
  1994עמנואל גיל ,נשיא אלביט
  1995דוד וינשל ,מנכ"ל חברת מגדל ,חברה
לביטוח
  1996יאיר המבורגר ,מנכ"ל חברת ביטוח שילוח
הראל
  1997יעקב פרי ,נשיא ומנכ"ל סלקום
  1998גליה מאור ,מנכ"ל בנק לאומי
  1999שלמה נחמה ,מנכ"ל חברת אריסון השקעות,
ויו"ר דירקטוריון בנק פועלים
  2000קובי אלכסנדר ,יו"ר דירקטוריון והנשיא העולמי
של חברת 'קומברס טכנולוגי'
  2001לב לבייב ,יו"ר אפריקה ישראל
  2002יוסי מימן ,נשיא חברת מרחב ויו"ר דירקטוריון
ערוץ 10
  2003שרגא בירן ,עורך דין ואיש עסקים
 2004

  1982יקותיאל פדרמן ז"ל ,מלונאי ואיש
עסקים

 2005

  1983אהרון מאיר ז"ל ,מנכ"ל בנק המזרחי
המאוחד

 2006
 2007
 2008

  1984אברהם אגמון ז"ל ,מנכ"ל חברת דלק

מוזי ורטהיים ,יו"ר חברת קוקה קולה
ישראל
ישראל מקוב ,מנכ"ל חברת "טבע" תעשיות
פרמצבטיות
אביגדור קפלן ,מנכ"ל חב' כלל ביטוח
בני שטינמץ ,איש עסקים
חיים כצמן ,יו"ר חב' הנדל"ן המניב גזיתגלוב
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עזבונות
האגודה למלחמה בסרטן מוקירה את ידידיה ומתנדביה אשר בעודם בחיים תרמו בצוואתם לאגודה,
ובדרך זו עוזרים להמשך פעולותיה למען חולי הסרטן ובני משפחותיהם.
• עזבון אלישר ויקטור ז"ל

חו"ל

• עזבון ליברמן חביבה ז"ל

• עזבון אלתר ישראל יעקב ז"ל

תל אביב

• עזבון מנס ולדזמיר זאב ז"ל
• עזבון סילברמן פיי ז"ל

תל אביב

• עזבון באבי קלימה ז"ל

• עזבון סירוטה ארווין ז"ל

גרמניה

• עזבון פרושובסקה פולה ז"ל

תל אביב

• עזבון ווינדמילר גולדי ז"ל

ארה"ב

• עזבון קטלר גאולה ז"ל

תל אביב

• עזבון טולדנו מואיס ז"ל

ירושלים

• עזבון רוטשילד מיכאל ז"ל

• עזבון טריף אילנה ז"ל

ירושלים

• עזבון שואף אלברט ז"ל

• עזבון יעקובי חוה ז"ל

חיפה

מושב
תימורים

• עזבון לוביץ אדית ז"ל

תל אביב

• עזבון שיינפלד הרמינה ז"ל

נתניה

• עזבון ליבמן רוזה ז"ל

גרמניה

• עזבון ביגס אשר ז"ל

נתניה

• עזבון בלינקו פריסטטר אסתר ז"ל נתניה

הנצחות:
תרומות מיוחדות להנצחות
במסגרת האגודה למלחמה
בסרטן בישראל ניתנות בכמה
דרכים :על הלוח המהודר ,המוצב
בגינת המעון ע"ש צ'רלס קלור,
במטה האגודה וכן במחלקות
השונות בבתי החולים ברחבי
הארץ.
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חברי ועדות לשנת 2008
ועד מנהל

פרופ' א .רובינזון
מר ל .רקנאטי
מר ב .גאון ז"ל
פרופ' א .דורסט
פרופ' א.לויצקי
פרופ' מ .מיטלמן
מר י .פלדשו

נשיא

גב' ר .שטרית

יו"ר האגף לקשרי חו"ל

מועצה מייעצת

מר ב .גאון ז"ל
גב' ס .אבן

פרופ' א .רובינזון
מר ל .רקנאטי
ד"ר י .בלשר
ד"ר ש .בציא
פרופ' ה .ברנר
פרופ' א .דורסט
פרופ' י .ויץ
פרופ' א .זליגסון
פרופ' ס .חייצ'יק
פרופ' י .כהן
פרופ' י .יצחק
פרופ' א .לובין
פרופ' ש .ללצ'וק
פרופ' מ .מיטלמן
פרופ' ש .סלוין
פרופ' א .סולקס
ד"ר א .עזיזי
פרופ' מ .ענבר
פרופ' י .סקורניק
מר י .פלדשו
פרופ' ת .פרץ
פרופ' א .קוטן
פרופ' ר .קטן

יו"ר
ס .יו"ר

נשיא מנהל חברות
נשיאה מייסדת אשת
ציבור
יו"ר  אונקולוג
ס .יו"ר  מנהל חברות
יו"ר הר"י
איש ציבור
אונקולוג
כירורג
מדען
המטולוג
אונקולוג
אונקולוג
רדיולוג
רפואה גרעינית
כירורג
פנימאי
המטולוג
אונקולוג
דרמטולוגית
אונקולוג
כירורג
איש ציבור
אונקולוגית
אונקולוג
אונקולוג

פרופ' י .קלאוזנר כירורג
מנכ"לית האגודה לשעבר
גב' מ .קליין
מדענית
פרופ' י .קידר
מחנכת לבריאות
גב' ע .קמחי
מדענית
פרופ' ו .רוטר
פרופ' א .רחמילביץ המטולוג
אפידמיולוג
פרופ' ג .רנרט
שר התחבורה
מר מ .שטרית
פרופ' מ .שלזינגר מדען
מנהל בי"ח
פרופ' מ .שני
יועץ האגודה לאפידמיולוגיה
פרופ' ג .רנרט
ובקרת סרטן  אפידמיולוג
יועץ האגודה לגילוי מוקדם
ד"ר י .אלקלעי
סרטן העור  דרמטולוג
יועץ האגודה בענייני הסברה
פרופ' ר .שפיר
בבתי הספר  כירורג פלסטי

חבר נאמנים

נשיא  מנהל חברות
מר ב .גאון ז"ל
)חברה  3שנים(
נשיאה מייסדת אשת ציבור
גב' ס .אבן
)חברה  3שנים(
יו"ר )חבר  3שנים(
פרופ' א .רובינזון
ס .יו"ר מנהל חברות
מר ל .רקנאטי
)חבר  3שנים(
איש ציבור )חבר  3שנים(
מר ד .אגמון
השופט מר ס .אדלר נשיא בית הדין הארצי לעבודה
)חבר  3שנים(
יו"ר דירקטוריון הבורסה
פרופ' י .אורגלר
)חבר  3שנים(
שופט בדימוס
השופט אילון
)חבר  3שנים(
גניקולוג )חבר  3שנים(
פרופ' ו .אינסלר
יו"ר סניף חולון
גב' י .אלון
)חברה  3שנים(
יו"ר סניף ת"א לשעבר
גב' ג .אלמגור
)חברה  3שנים(
מנהל בי"ח )חבר  3שנים(
ד"ר א .אמבון
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מנכ"ל אוקיאנה
גב' י .אפרון
גב' ש .אקרשטיין מנכ"ל אקרשטיין
מנכ"ל בי"ח רמב"ם
פרופ' ר .ביאר
עו"ד
מר ש .בירן
יו"ר הר"י
ד"ר י .בלשר
כירורג
פרופ' ג .בן ארי
פרופ' מ .בןהרוש אונקולוגית ילדים
המטולוג
פרופ' י .בן בסט
איש ציבור
מר א .בן נון
מנהל חברות
מר ר .בןשאול
פרופ' ח .בןשחר איש ציבור
שחקנית
גב' אורנה בנאי
איש ציבור
ד"ר ש .בציא
רפואה פנימית טכניון
פרופ' ר .בר
מנהל בי"ח
פרופ' ג .ברבש
אונקולוג
פרופ' ה .ברנר
מנהל בי"ח
ד"ר י .ברלוביץ
איש עסקים
מר ע .גיל
יו"ר המרכז הלאומי לבקרת
פרופ' מ.גרין
מחלות
כירורג
פרופ' א .דורסט
איש ציבור
מר ב .דותן
נשיא קבוצת דורי
מר י .דורי
שחקן
מר א .דר
יו"ר טבע
מר א .הורוביץ
כירורג
פרופ' א .הלוי
מנהל בי"ח
פרופ' י .הלוי
מנהל בי"ח
ד"ר ע .הלפרין
איש ציבור
מר ד .ויינשל
מדען
פרופ' י .ויץ
אונקולוג
פרופ' ג' .זידאן
מנהל בי"ח
ד"ר י .זילברג
המטולוג
פרופ' א .זליגסון
אונקולוג
פרופ' ס .חייצ'יק
ח"כ
גב' נ .חילו
מנהלת המח' לרפואת
פרופ' ח .טבנקין
המשפחה  העמק
חבר כנסת לשעבר
מר ד .טל
רופא משפחה
פרופ' י .יודפת
פרופ' א .ישראלי מנכ"ל משרד הבריאות
אונקולוג
פרופ' י .כהן
השופט מר א .כרמי
איש עסקים
מר ל .לבייב
מדענית
פרופ' ש .לביא

איש ציבור
מר ד .לאוטמן
רפואה גרעינית
פרופ' א .לובין
איש ציבור
מר ג .להב
פרופ' ש .ללצ'וק כירורג
איש ציבור
מר ד .לויתן
מנכ"ל בל"ל
גב' ג .מאור
איש ציבור
ד"ר מ .מודעי
פרופ' ש .מור יוסף מנהל בי"ח
פרופ' מ .מיטלמן פנימאי
מנהל בי"ח
פרופ' ז .מישל
אשת ציבור
גב' א .מנוח
גניקואונקולוג
פרופ' י .מנצ'ר
איש ציבור
מר י .מקוב
אשת ציבור
גב' ל .מרידור
חוקר סרטן
פרופ' א.
נובוגרודצקי ז"ל
איש ציבור
מר ש .נחמה
איש ציבור
מר י .נמרודי
אונקולוג
פרופ' א .סולקס
פרופ' י .סקורניק כירורג
המטולוג
פרופ' ש .סלוין
אונקולוג
פרופ' א .סלע
איש ציבור
מר ע .ספיר
אשת ציבור
גב' ע .סרוג'י
אשת ציבור
גב' ר .סקר
דרמטולוגית
ד"ר א .עזיזי
אונקולוג
פרופ' מ .ענבר
איש ציבור
מר ע .ערן
איש ציבור
ד"ר י .פטרבורג
גניקולוג אונקולוג
פרופ' ב .פיורה
איש ציבור
מר י .פלדשו
מנהל בי"ח לשעבר
פרופ' ש .פנחס
מנהל בי"ח
ד"ר י .פרבשטיין
כירורג
פרופ' ב .פרוינד
יו"ר בנק המזרחי
מר י .פרי
אונקולוגית
פרופ' ת .פרץ
איש ציבור
מר י .צ'חנובר
ד"ר ד .צ'רניחובסקי יועץ אדהוק לכלכלה
רפואית
אונקולוג
פרופ' א .קוטן
אונקולוג
פרופ' ר .קטן
מנכ"ל לשעבר
גב' מ .קליין
מחנכת לבריאות
גב' ע .קמחי
שחקנית
גב' ל .קניג

מנכ"ל "כלל ביטוח"
מר א .קפלן
פרופ' י .קלאוזנר כירורג
מדענית
פרופ' י .קידר
רופא פנימי
פרופ' מ .רביד
גב' ד .רביןפילוסוף אשת ציבור
המטולוג
פרופ' י .רואו
עו"ד
גב' ת .רווה
גסטרואנטרולוג
פרופ' פ .רוזן
מנהל בי"ח לשעבר
פרופ' מ .רוח
מדענית
פרופ' ו .רוטר
פרופ' א .רחמילביץ המטולוג
כירורג
ד"ר מ .רימון
המטולוג
פרופ' ג .רכבי
אפידמיולוג
פרופ' ג .רנרט
פנימאי
פרופ' י .שינפלד
איש ציבור
מר א .שדה
פרופ' פ .שוורצמן מנהל המח' לרפואת המשפחה
בבאר שבע
יו"ר סניף חיפה לשעבר
גב' מ .שזיפי
אונקולוגית
ד"ר מ .שטיינר
שר הפנים
מר מ .שטרית
אשת יח"צ  יו"ר האגף
גב' ר .שטרית
לקשרי חו"ל
אשת ציבור
גב' ד .שטרן
פרופ' מ .שלזינגר מדען
איש ציבור
פרופ' י .שמר
מכון גרטנר
פרופ' מ .שני
מנהל בי"ח
ד"ר ש .שרף
אונקולוג
פרופ' ע .שני

ועדה לגילוי מוקדם

יו"ר  כירורג איכילוב
פרופ' י.סקורניק
אונקולוגית  ברזילי
ד"ר פ .ברק
אורולוג  איכילוב
ד"ר נ .מבג'יש
רפואת המשפחה
ד"ר י .דרזנר
אונקולוגיה  רבקה זיו
ד"ר ג' .זידאן
מרכז השד  נהריה
ד"ר מ .חאג'
גניקולוג אונקולוג 
ד"ר ח .לבבי
בילינסון
ד"ר ניקולא מבג'יש אורולוג  איכילוב
גסטרואנטרולוגיה  בילינסון
פרופ' י .ניב
אורולוג  בני ציון
פרופ' ע.נתיב
מכון גרטנר  תל השומר
ד"ר ס .סדצקי

ד"ר מ .סקליירלוי מכון הדמיה  הדסה ע"כ
גנטיקה אונקולוגית  תל
פרופ' א .פרידמן
השומר
כירורג  רמב"ם
פרופ' מ .קראוס
כ י ר ו רג י ת  ב י " ח א ס ף
ד"ר ת .קרני
הרופא
כירורג בי"ח המשפחה
ד"ר מ .רמון
הקדושה
אורולוג בי"ח רוטשילד
פרופ' נתיב
חיפה
יועץ האגודה לבקרת סרטן
פרופ' ג .רנרט

ועדה לשירותים רפואיים וסוציאליים

פרופ' מ .מיטלמן
ד"ר מ .גוטפריד
ד"ר א .הוברט
ד"ר ש .וינקר
ד"ר א .גז
ד"ר י .יניב
ד"ר מ .כהן
ד"ר ע .מרימסקי
ד"ר א .פניג
גב' נ .פסח
גב' ס .רייכר
גב' צ .שדה

יו"ר  פנימאי איכילוב
אונקולוגית  בי"ח מאיר
אונקולוגית  הדסה עין
כרם
רפואת משפחה  שב"כ
מחוז מרכז
אונקולוג  רמב"ם
המטואונקולוגית ילדים
 שניידר
עו"ס אוניברסיטת חיפה
אונקולוג  איכילוב
רדיולוג אונקולוג  בילינסון
עו"ס משרד הבריאות
אחות  משרד הבריאות
שירותי בריאות כללית

ועדה לרישום ומעקב

ד"ר מ .ברחנא
פרופ' ד .אדרקה
פרופ' ש.אריעד
ד"ר א.סלומון
ד"ר ת.ספרא
ד"ר ל .פרידמן

יו"ר  רישום סרטן
אונקולוג  תל השומר
אונקולוג  סורוקה
אונקולוגיה  הדסה
אונקולוגיה  איכילוב
אוניברסיטת בר אילן

ועדה להדרכה מקצועית

פרופ' א .קוטן
ד"ר ת .אלוייס

יו"ר  אונקולוג  רמב"ם
כירורגית  הדסה

105

דין וחשבון 2008

כירורג  בי"ח מאיר
פרופ' מ .גוטמן
המטואונקולוגיה ילדים  תל
ד"ר ש .יזרעאלי
השומר
המטולוג  סורוקה
ד"ר א.לוי
רפואת המשפחה  שירותי
ד"ר ש .נקר
בריאות כללית
אונקולוג  אסף הרופא
פרופ' א .סלע
אונקולוגית  בילינסון
ד"ר ש .ריזל
רפואת המשפחה  חיפה
ד"ר ש .רייס
פרופ' ש .שניבאום כירורג  איכילוב

ועדת מחקר

106

חוקר סרטן  מכון ויצמן
פרופ' י .ירדן
מ ד ע ן  ה א ו נ יב ר ס י ט ה
ד"ר ד.אנגלברג
העברית
מדען  אונ' בןגוריון
פרופ' ר .אפטה
גסטרואנטרולוג  איכילוב
פרופ' נ .ארבר
המטואונקולוג ילדים 
פרופ' ע .באלין
וולפסון
אונקולוגית קפלן
ד"ר נ.בןברוך
מדענית  אונ' ת"א
פרופ' מ .הורביץ
פרופ' י .וולדבסקי אונקולוג  הדסה עיןכרם
 /טכניון
פתולוגיה  אסף הרופא
ד"ר י .זנדבנק
גנטיקאית שערי צדק
פרופ' א .להד
לשכת המדען הראשי  משרד
ד"ר ב .לשם
הבריאות
מדעןאונ' בראילן
פרופ' א.ניר
ביה"ס לעבודה סוציאלית
פרופ' ז .סלומון
 אונ' ת"א
קלינאי מדען מרכז רפואי
ד"ר א.פיקרסקי
הדסה ע"כ
אונקולוגית מרכז רפואי
ד"ר ב .קאופמן
שיבא
אונקולוג  תל השומר
פרופ' ר .קטן
כירורג  איכילוב
פרופ' ע .קפלן
פרופ' ע .שפילברג המטולוג  מרכז רפואי רבין

תת–ועדת מחקר לנושאים פסיכו–אונקולוגים
ד"ר נ.בןברוך
ד"ר מ .כהן
ד"ר א .נחשוני

אונקולוגית  קפלן
עבודה סוציאלית  אונ' חיפה
פסיכיאטר  מרכז רפואי רבין

פרופ' ז .סלומון
ד"ר ש .פרי
ד"ר ב .קאופמן

ביה"ס לעבודה סוציאלית
 אונ' ת"א
עובדת סוציאלית מרכז
רפואי רבין
אונקולוגית מרכז רפואי
שיבא

ועדת השתלמויות חו"ל

יו"ר  אונקולוג מאיר
פרופ' ב .קליין
גינקולוג אונקולוג  שערי
פרופ' ע .בלר
צדק
אחות אונקולוגית  שיבא
גב' ש .בן עמי
רדיותרפיה  הדסה עיןכרם
ד"ר מ .ויגודה
חוקרת סרטן אונ' ת"א
פרופ' ל .ורדימון
אונקולוג  אסף הרופא
פרופ' א .סלע
אונקולוג  איכילוב
פרופ' א .פיגר
כירורג שד  תל השומר
פרופ' מ .פפא
עו"ס  בילינסון
ד"ר ש .פרי
פרופ' י .קפלושניק אונקולוג ילדים סורוקה

ועדת ביקורת
פרופ' י .אורגלר

מר ד .לויתן
מר נ .גור

ועדת כספים
פרופ' י .אורגלר

גב' א .זוכוביצקי
ד"ר ז .יוסף
ד"ר ד .יריב
מר ד .לויתן
מר נ .גור
פרופ' א .עופר
מר י .שחק

ועדת השקעות

פרופ' ר .אלדור
מר י .טויטש

יו"ר יו"ר דירקטוריון הבורסה
לשעבר
מנהל חברות
איש ציבור

יו"ר יו"ר דירקטוריון הבורסה
לשעבר
רו"ח מנכ"ל חברה
אייפקס
בנק ישראל
מנהל חברות
איש ציבור
אונ' ת"א
רו"ח

יו"ר  מרכז בינתחומי
אי.בי.אי

מר י.כץ
ד"ר ז .יוסף
מר ע .ספיר
פרופ' א .עופר
מר ד .פרידמן

כלכלן
אייפקס
יו"ר מעלות
אונ' ת"א
יו"ר בנק איגוד לשעבר

ועדה מייעצת למסרטנים

ד"ר י .שחם

א .אורטנברג
ד"ר מ .ברחנא
ד"ר ש .ברנר
ד"ר א .וינר
ד"ר ר .ורסנו
ד"ר א .זיו
גב' ד .כהן
פרופ' י .כהן
ד"ר י .כץ
מר מ .לויטה
ד"ר ע .לוינגר
פרופ' י .לרמן
ד"ר א .נאמן
גב' ר .ספיר
אינג' צ .ענבי
ד"ר ל .פושנוי
מר א .פרדו
ד"ר מ .פרוינד
ד"ר א .פריאל
ד"ר ל.קורדובה
ד"ר ש .קנדל
פרופ' י .ריבק
פרופ' ג .רנרט
פרופ' ט .שלזינגר
ד"ר א .שטרן

מומחית למסרטנים  מכון
לבריאות העובד
המשרד לאיכות הסביבה
יח' לרישום סרטן מ.
הבריאות
פיזיקאי  משרד לאיכות
הסביבה
רמב"ם
שירותי מזון ותזונה מ.
הבריאות
ש י ר ו תי מ ז ו ן  מ ש ר ד
הבריאות
משרד הבריאות
אונקולוג  סורוקה
רוקח מחוזי מחוז השפלה
פיזיקאי  איכילוב
פיזיקאי בי"ח הדסה ע"כ
רופא תעסוקתישרותי בריאות
כללית
המכון לאיכות הסביבה
רוקחת מרכז רפואי שערי
צדק
משרד הבריאות
תמ"ת
מרכז לאיכות הסביבה
משרד החקלאות
אונ' בןגוריון
המשרד לאיכות הסביבה
איכילוב
אפידמיולוג  בי"ח כרמל
פיזיקה גרענית  נחל
שורק
ו .לאנרגיה אטומית

עור:

ועדות עדכון

פרופ' ר .שפיר
ד"ר א .אבינוח
ד"ר י .אלקלעי
פרופ' ר .ברגמן
ד"ר ל .גלעד
ד"ר ר .וולף
ד"ר א.וינקלר
ד"ר א .חודק
ד"ר מ .לוטם
ד"ר ד .מימוני
מג' א .מרום
ד"רנ .נתנזון
ד"ר פ .פבלוצקי
ד"ר פ .פלדמן
ד"ר י .פפו
ד"ר י .צילינסקי
פרופ' ל .רוזנברג
ד"ר י .שכטר

ריאות:

ד"ר מ .קרופסקי
פרופ' א .אלירז
ד"ר י .בןדב
ד"ר מ .גוטפריד
ד"ר ב .ע .סלע
ד"ר בסט
ד"ר ד .גפן
ד"ר נ .ויגלר
ד"ר א .סיחון
ד"ר מ .קרמר
ד"ר ד .שחם

מערכת העיכול:

ד"ר א .בני
ד"א א.פיגר
ד"ר י .אילן

פלסטיקה סוראסקי ת"א
פתולוגיה וולפסון
דרמטולוגיה קופ"ח מכבי
דרמטולוגיה רמב"ם
רופא עור הדסה
קפלן
יו"ר האיגוד לכירורגיה
פלסטית
דרמטולוגיה בילינסון
דרמטולוגיה  הדסה ע"כ
בילינסון
ע .בכיר למנהלת אגף
הרוקחות
רופא עור צה"ל
דרמטולוג מרכז רפואי
שיבא
דרמטולוגית שירותי בריאות
כללית
כירורגיה אסף הרופא
פלסטיקה תל השומר
פלסטיקה סורוקה
אונקולוגיה תל השומר
מכון ריאות  תל השומר
מכון ריאות קפלן
מכון ריאות תל השומר
אונקולוגיה מאיר
מכון לכימיה פתולוגית תל
השומר
ריאות רמב"ם
אונקולוגיה סורוקה
אונקולוגיה איכילוב
אונקולוגיה אסף הרופא
ריאות בילינסון
הדמיה הדסה ע"כ
אונקולוגיה רמב"ם
אונקולוגיה סוראסקי ת"א
פנימית הדסה ע"כ
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פרופ' נ .ארבר
אונקולוגיה רמב"ם
ד"ר א .בני
בילינסון
ד"ר ב .ברנר
כירורגיה בילינסון
פרופ' פ .גרייף
אונקולוגיה הדסה ע"כ
ד"ר א .הוברט
אסף הרופא
ד"ר נ .וולך
גסטרואנטרולוגיה אסף
ד"ר י .זיו
הרופא
גסטרואנטרולוגיה 
פרופ' י .ניב
בילינסון
גסטרואנטרולוגיה הלל
פרופ' צ .פיירמן
יפה
אונקו גנטיקה תל השומר
פרופ' א .פרידמן
גב' ר .ציפרשטיין אחות סטומה סוראסקי
ת"א
אונקולוג מאיר
פרופ' ב .קליין
כירורג קפלן
פרופ' ח .קשתן
כירורגיה סוראסקי ת"א
פרופ' מ .רבאו
פרופ' א .ריבקינד כירורגיה הדסה ע"כ
אונקולוגיה קפלן
פרופ' ע .שני
פרופ' ש .שניבאום כירורגיה סוראסקי ת"א

שד:
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אונקולוגיה קפלן
ד"ר נ .בןברוך
כירורגיה הדסה הר
ד"ר ת .אלוייס
הצופים
כירורגיה בילינסון
פרופ' ח .גוטמן
אונקולוגיה נהריה
ד"ר ה .גולדברג
אונקולוגיה סוראסקי ת"א
ד"ר נ .ברק
כירורג רמב"ם
ד"ר ד .הרשקו
כירורג תל השומר
ד"ר א.וינקלר
ד"ר זינגלמןדניאלי אונקולוגיה אסף הרופא
אונקולוגיה  הדסה ע"כ
ד"ר א .ניסן
כירורגית שד סורוקה וקופ"ח
ד"ר ו.כץ
לאומית
מרכז שד סוראסקי ת"א
ד"ר פ .ספרבר
אונקולוגיה אסף הרופא
ד"ר א .עברון
פיזיותרפיסטית סוראסקי
גב' ר .פלג
ת"א
כירורגיה תל השומר
פרופ' מ .פפא
אונקולוגית רמב"ם
ד"ר ז'טה פריד
אונקולוגיה הדסה ע"כ
פרופ' ת .פרץ
אונקולוגיהתל השומר
ד"ר ב .קאופמן
אחות שד הדסה ע"כ
ד"ר א .קדמון

ד"ר מ .קורץ
פרופ' ב .קליין
ד"ר ח .קפלן
פרופ' מ .קרנר
גב' ד .שדהטסה
ד"ר י .שטדלר

אורולוגיה:

פרופ' ע .נתיב
פרופ' ג' .בניאל
ד"ר א .גז
ד"ר י .חן
ד"ר א .ליבוביץ
פרופ' א .לינדנר
גב' א .מורג
פרופ' ח .מצקין
ד"ר א .נוימן
פרופ' א .סלע
ד"ר א .רוזנבאום
פרופ' י .רמון
פרופ' א .קוטן

נוירואונקולוגיה:

ד"ר ד .לובן
ד"ר ש .מימון
פרופ' ט .סיגל
גב' ר .סיט
גב' א .פרידמן

ד"ר ר .פפר
ד"ר צ .צוקשינה
ד"ר קונסטנטיני
פרופ' צ .רם
ד"ר מ .שדה
ד"ר ר .שפיגלמן

ילדים:

כירורגיה סורוקה
אונקולוגיה מאיר
כירורגיה פלסטית תל
השומר
פתולוגיה רמב"ם
עו"ס סוראסקי ת"א
כירורגיה סוראסקי ת"א
אורולוגיה בני ציון
אורולוגיה בלינסון
)דוידוף(
אונקולוגיה רמב"ם
אורולוגיה סוראסקי ת"א
אורולוגיה בי"ח מאיר
אורולוגיה אסף הרופא
אחות תל השומר
אורולוגיה סוראסקי ת"א
אונקולוגיה בילינסון
אונקולוגיה אסף הרופא
אונקולוגיה בילינסון
אורולוגיה תל השומר
אונקולוגיה רמב"ם
אונקולוגיה העמק
נוירולוגיה בילינסון
נוירואונקולוגיה הדסה
ע"כ
עו"ס תל השומר
נוירוכירורגיה ילדים סוראסקי
ת"א
אונקולוגיה תל השומר
נוירואונקולוגיה רמב"ם
נוירולוגיה סוראסקי ת"א
נוירוכירורגיה סוראסקי
ת"א
נוירולוגיה תל השומר

אונקולוגית ילדים שניידר
ד"ר י .יניב
אחות שניידר
גב' א .בוכוול
פרופ' מ .בןהרוש אונקולוגית ילדים רמב"ם

גב' ד .גרבלר
ד"ר מ .וינטרוב
ד"ר מ .מיכוביץ'
פרופ' י .מלר
ד"ר ש .קונסטנטיני
ד"ר י .קפלושניק
פרופ' ג .רכבי
ד"ר ע .תורן
ד"ר נ .רמו
ד"ר מ .שדה

טיפול פליאטיבי:

גב' ש .בןעמי
ד"ר א .איזנברג
ד"ר ג .בר סלע
ד"ר פ .ברק
ד"ר א .ולר
ד"ר י .זינגר
ד"ר ש .פרי
ד"ר נ .צ'רני
פרופ' ר .קטן
פרופ' פ .שוורצמן

גניקו אונקולוגיה:

ד"ר ש .ריזל
פרופ' ג .בןברוך
ד"ר ד .גריסרו
גב' ז .דובדבני
פרופ' א .כהן
ד"ר ח .לבבי
ד"ר ע.לביא

ד"ר ט .לוי
פרופ' א .לוילהד
ד"ר ד .מאירוב
ד"ר ת.ספרא
ד"ר ר .פפר
ד"ר ע .פישמן
ד"ר א .פניג

אונקולוגית ילדים הדסה
ע"כ
נוירוכירורגיה שניידר
נוירולוגיה סוראסקי ת"א
אונקולוגית ילדים סורוקה
אונקולוגית ילדים שיבא
אנקולוגית ילדים תל
השומר
אונקולוגיה הדסה ע"כ

אחות אונקולוגית  שיבא
מרפאת כאב רמב"ם
אונקולוגיה רמב"ם
אונקולוגיה ברזילי
הוספיס תל השומר
הוספיס בית באר שבע
עו"ס בילינסון
מרפ' כאב שערי צדק
אונקולוגיה תל השומר
רפואת המשפחה אונ'
בןגוריון
אונקולוגיה בילינסון
גניקו אונקולוגיה
תל השומר
גניקולוג איכילוב
גימלאית
גניקולוג מאיר
גניקו אונקולוגיה בילינסון
יו"ר האיגוד לגניקו
אונקולוגיה
גניקואונקולוגיה וולפסון
גנטיקה שערי צדק
גניקולוגיה שיבא
אונקולוגית איכילוב
אונקולוגיה שיבא
יו"ר האיגוד לגניקואונקולוגיה
לשעבר
אונקולוגיה בילינסון

גנטיקה וביומרקרים:

פתולוגיה סורוקה
ד"ר ש .ארגוב
ד"רא.אוראורטרגר גנטיקה סוראסקי ת"א
גנטיקה סורוקה
ד"ר א .בירק
מעב' אונקולוגית הדסה
ד"ר ו .ברק
ע"כ
ד"ר ר .גרשוניברוך גנטיקה רמב"ם
פרופ' א .לוילהד גנטיקה  שערי צדק
גסטרואנטרולוגיה  תל
ד"ר א .פידר
השומר
גנטיקה תל השומר
פרופ' א .פרידמן
אונקולוג תל השומר
פרופ' ר .קטן
גנטיקה הדסה ע"כ
ד"ר מ .שגיא
גנטיקה בילינסון
פרופ' מ .שוחט

תרופות:

פרופ' א .גביזון
פרופ' ד .אדרקה
פרופ' נ .חיים
ד"ר ט .טישלר
פרופ' א .ליבנה
פרופ' א .סולקס
פרופ' מ .ענבר
פרופ' ע .שני

אונקולוגיה שעריצדק
אונקולוגיה תל השומר
אונקולוגיה רמב"ם
אונקולוגיה תל השומר
מקרוביולוגיה אונ' בן
גוריון
אונקולוגיה בילינסון
אונקולוגיה סוראסקי ת"א
אונקולוגיה קפלן

המטו אונקולוגיה:

פרופ' ד .בןיהודה המטולוגיה הדסה ע"כ
אונקולוגיה רמב"ם
ד"ר ר .אפלבוים
המטואונקולוגית ילדים 
פרופ' ע .באלין
וולפסון
אונקולוגיה סורוקה
פרופ' י .כהן
המטולוג סורוקה
ד"ר א.לוי
פרופ' מ .מיטלמן פנימית סוראסקי ת"א
המטולוגיה תל השומר
פרופ' א .נגלר
פרופ' מ .פרוקוצ'ימר המטולוגיה בילינסון
השתלת מח עצם 
פרופ' י .רואו
רמב"ם
המטולוגיה בלינסון
ד"ר ר.פיה
פרופ' ע .שפילברג המטולוגיה בלינסון

רדיותרפיה :

אונקולוגיה רמב"ם
פרופ' א .קוטן
ד"ר ר .ברדרומא אונקולוגיה רמב"ם
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ד"ר מ .ויגודה
פרופ' י .כהן
פרופ' ב .קורן
ד"ר ס .פיירמן
פרופ' א .פניג
ד"ר ר .פפר

אונקולוגיה הדסה ע"כ
אונקולוגיה סורוקה
אונקולוגיה סוראסקי ת"א
אונקולוגיה סורוקה
אונקולוגיה בילינסון
אונקולוגיה תל השומר

אורתופדיה :

אורותופדיה איכילוב
ד"ר י .ביקלס
אורתופדיה הדסה ע"כ
ד"ר מאושר
פתולוגיה סוראסקי ת"א
ד"ר מ .מוזס
אורתופדיה אונקולוגית
פרופ' י .מלר
סוראסקי ת"א
פרופ' ע .מרימסקי כירורגית סוראסקי ת"א
אורתופדיה  תל השומר
פרופ' מ .סלעי

אף אוזן גרון:

ד"ר אופיר
ד"ר מ .ליטנר
ד"ר מהרשק
ד"ר ה .סלע
פרופ' ר .פיינמסר
פרופ' ד .פליס
גב' פ .קורנברוט

פסיכואונקולוגיה:
גב' ר .אברמוב
פרופ' ל .ביידר
ד"ר מ .בראון

110

פרופ' א .הניג
פרופ' ר .יעקובי
ד"ר מ .כהן
גב' ש .כרמל
ד"ר ש .פרי

הדמיה:

פרופ' א .ישראל

א .א .ג .מאיר
אונ' ת"א
אונקולוגיה  בילינסון
א .א .ג  .הדסה ע"כ
א .א .ג  .בילינסון
א.א.ג  .סוראסקי ת"א
שיקום הדיבור האגודה
למלחמה בסרטן
שירות סוציאלי הדסה
ע"כ
פסיכואונקולוגיה  הדסה
ע"כ
פסיכואונקולוגיה הדסה
ע"כ
סורוקה
חוג לפסיכולוגיה אונ' ת"א
אונקולוגיה  רמב"ם
אונ' בןגוריון
אונקולוגיה בילינסון
רפואה גרעינית  רמב"ם

פרופ' ע .אבן ספיר רפואה גרעינית  סוראסקי
ת"א

ד"ר א .אנג'ל
פרופ' גומורי
ד"ר גורנשטיין
רבקה זיו
פרופ' מ .גרייף
ד"ר פ .ספרבר

רנטגן  רמב"ם
רנטגן  הדסה ע"כ

רנטגן  סוראסקי ת"א
יח' ממוגרפיה  סוראסקי
ת"א
ד"ר מ.סקליירלוי רנטגן  הדסה ע"כ
רפואה גרעינית  הדסה
ד"ר י .קראוס
ע"כ
רנטגן  מאיר
ד"ר מ .שפירא

רפואה משלימה:

פרופ' א .רובינזון
פרופ' ד .אדרקה
ד"ר ג .ברסלע
ד"ר י .זיונר
ד"ר ע .כספי
פרופ' ש .פינטוב
פרופ' א .קוטן
פרופ' ר .קטן
ד"ר נ .שיינמן
ד"ר א.שיף
ד"ר ל .שכטר

מניעת סרטן:
פרופ' נ .ארבר

ד"ר י .ירום
מר י .להב
גב' א .רז
פרופ' ג .רנרט
ד"ר נ .שפירא

אגודה למלחמה בסרטן
אונקולוגיה  שיבא
אונקולוגיה רמב"ם
רפואה משלימה  שיבא
רפואה משלימה  מרכז
דוידוף
רפואה משלימה  אסף
הרופא
אונקולוגיה  רמב"ם
אונקולוגיה  שיבא
נטורופת
פנימיתמרכז רפואי בני
ציון
"מכבי טבעי"  קופ"ח
מכבי
גסטרואנטרולוגיה  סוראסקי
ת"א
מאוחדת  ספורט
דיאטן  מכון וינגייט
דיאטנית  סוראסקי ת"א
רפואת הקהילה ואפידמיולוגיה
 כרמל
דיאטנית

סרטן בלוטת התריס:

פרופ' צ .דיקשטיין אנדוקרינולוג בני ציון
רפואה גרעינית  אסף הרופא
ד"ר ת .הורן
אנדוקרינולוג אסף הרופא
ד"ר מ .וויס
אונקולוג  רבקה זיו
ד"ר ג' .זידאן

ד"ר א .כהן
ד"ר ליאל
ד"ר ש .מכליס
ד"ר מ .מלול
ד"ר ב .עוזיאלי
פרופ' נ .שטרן

יועצים

אנדוקרינולוג  תל השומר
אנדוקרינולוג  סורוקה
רפואה גרעינית  בילינסון
איזוטופים  מאיר
אונקולוגיה  הדסה ע"כ
אנדוקרינולוג  סוראסקי ת"א

עו"ד י .חורש ,יועץ משפטי
משרד ש.הורביץ ושות'
ליבושיץ' קסירר  Ernst&Youngרו"ח
ר .אהרונוביץ ,יועץ מחשוב
ע.בן כוכב ,יועץ מחשוב

הנהלה ומנהלי מחלקות

גב' מ .זיו ,מנכ"ל
גב' ו .דנציגר ,עוזרת מנכ"ל
מר .מ .בן חיים ,חשב
גב' ר .פרייליך  זלצר ,דוברת ומנהלת מחלקת
הסברה
מר ג .וייס ,מנהל מחלקת סניפים ורמ"ט הקש
בדלת
מר ר .מקרין ,מנהל מחלקת שיווק ושיתופי
פעולה
גב' ע .דולב ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
גב' ר .עידן ,מנהלת מחלקת משאבי אנוש
מר א .דוד ,מנהל מחלקת משק
מר ש .דולינסקי ,מבקר פנים
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גבעתיים ,רח' רביבים  ,7ת.ד 437 .מיקוד 53103
משרד ראשי
טל ,035721616 .פקסימיליה 035719578
מנהל הסניפים ומבצע 'הקש בדלת' ,גבי וייס
מטה הסניפים
טל ,035719573 .פקס035732327 .
'הקש בדלת'
המגזר הערבי בצפון מנהל המגזר הערבי פאתן גטאס
בית החולים האיטלקי מרכז בריאות האישה ת.ד 20064 .נצרת 16410
טל 046550655 .פקס046467507 .
מנהל סניפי הצפון ,צביקה בירן
סניפי הצפון
סניף חיפה ,טל048511712 .
יו"ר פרידה מורגנשטרן*
אבן יהודה
יו"ר מחאמיד תופיק
אום אל פחם
עיריית אום אל פחם ,מח' תברואה ,ת.ד ,1112 .טלפקס046310128 :
יו"ר רפי בטיטו
אופקים
רח' הרב קוק ,מקלט מס'  ,13טל089925560 .
אור עקיבא
יו"ר שלי קיסל*
אילת
יו"ר אריה קלנג ,רכזת בטי הובר
אשדוד
ת.ד ,5061 .רח' ויצמן פינת בן צבי ,רובע ד' טל088563863 .
יו"ר שמעון זיו*
אשקלון
מתנ'ס ברנע ,רח' הר כנען 20
רכזת הגר שלו
בארשבע
בית אביסרור ,רח' בן צבי  ,7טל 086271228 .פקסימיליה 086286003
יו"ר פנחס פולומבו ,רכזת חנה דדון
בית שאן
עמותת הגיל השלישי ,רח' ירושלים הבירה 2
יו"ר ציון שלם
בית שמש
דיור בית גיל הזהב טל0502122110 .
יו"ר נעמי לץ
בני ברק
רח' גוטליב  ,6מיקוד  ,51100טל035705662 .
יו"ר יהודית מנצור
בת ים
שד' העצמאות  51א' דירה  ,2טל035082458 .
יו"ר דליה סולקין
גבעתיים
רח' ויצמן  ,47מיקוד  53372טל ,035712606 .פקס037319663 .
רכזת שרה ארקין*
גדרה
יו"ר דוד לוי
גן יבנה
מועדון רוטרי בי'ס סיני 0523663197
יו"ר דנה בילדנר ,רכזת נחמה בק*
גני תקוה
יו"ר אברהם אזרזר
דימונה
ת.ד ,429 .ליד קופת חולים ד' ,טל086551658 .
יו"ר אריאלה צדיק ,רכזת חיה אלישע*
הוד השרון
רח' יהושע בן גמלא  ,26טל097423055 .
יו"ר שלמה ברקמן*
הרצליה
טל099542168 .
יו"ר שרה סמסנוב
זכרון יעקב
בית התשבי ,רח' הנדיב ,מרכז המושבה ,טל046398958 .

רכזת עדי שיטה
חדרה
הגיבורים ) 84מח' קליטה( ,טל046345375 .
יו"ר יונה אלון
חולון
רח' עין יהב  ,4טל035033122 .
נשיאת כבוד רות סקר ,יו"ר עו'ד מאיר הפלר ,רכזת יפה קורן
חיפה
רח' אהרון רוזנפלד  ,25טל ,048511712 .פקס048511716 .
יו"ר חנה אלול
חצור הגלילית
בניין המתנ'ס המקומי רחוב תש'ח ת.ד  ,4123טל046930213 .
יו"ר דליה קוקוש סלוצקי
טבריה
לשכת הבריאות המחוזית ,רח' אלחדיף  ,40טל046792579 .
יו"ר עדנה לביא
טירת הכרמל
רח' האלה  ,8טל048583313 .
יו"ר רונית גולדמן*
יבנה
יו"ר עו'ד אתיה שמחה ,רכזת פנינה צור
ירושלים
בית קוקיא ,רח' הלל  ,18בית אורגיל ת.ד 2813 .מיקוד 91027
טל 026256721,026233599 .פקס026256497 .
יו"ר ויקטור מורד ,רכזת שולמית רומם
יוקנעם
בניין המועצה המקומית ,טל049596041 .
רכזת מרים קריאני*
כפר יאסיף
יו"ר מתי פז ,רכזת חוה צרויה
כפר סבא
רח' זאב גלר  ,4טל 097603795 .פקס097453284 .
יו"ר רוחמה פחימה
כרמיאל
מרכז הבריאות לאישה ,רח' הגליל  ,63טל049081491 .
רכזת רות אקהויז
לוד
מועדון בני ברית ,רח' חנה סנש  ,2טל089223737 .
רכז עאטף עבד
מג'אר
בניין משרד הרווחה ,ת.ד ,419 .טל046782442 .
רכזת אורנה אמיתן
מגדל העמק
המרכז לקשיש ,בית סמוכה ,רח' יזרעאל  ,1טל046440927 .
יו"ר בתיה רותם ,רכזת שולה זק*
מודיעין
יו"ר נורית לוינסקי*
מטולה
כיכר קדם ,טל025902643 .
מעלה אדומים
מעלות כפר ורדים יו"ר רפי ויצמן
המועצה המקומית כפר ורדים ,מח' רווחה ,רח' הלוטם  ,3טל049977143 .
שלוחה 112
רכזת מירי גרנות
נהריה
מרפאת קופ'ח 'לאומית' ,שד' הגעתון  ,32טל049009311 .
רכזת עליזה טימור*
נוה מונוסון
יו"ר חגית בוקסר*
נס ציונה
רכז מחמוד אבו אחמד
נצרת
שכונה מזרחית רח'  4055/5אחרי בי'ס אורט ,טל046014991 .
יו"ר אלכס גדלקין
נצרת עילית
דרך העמק ) 4גן ילדים 'ליבנה' לשעבר( ,טל046470020 .
רכזת דינה רוטשילד
נתניה
רח' רמז  ,13טל ,098344268 .פקס098846279 .
יו"ר רות מנדל*
סביון
רכז תופיק חלאילה
סחנין
עמותת אל אמל ,כביש ראשי ליד האנדרטה ,טל046743496 .
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רכזת סוניה שקד
עכו
בניין העירייה ,רח' ויצמן ,טל049916698 .
יו"ר אהרון יוסף
עפולה
בית פוזנק ,מרכז קהילתי ,רח' עליית הנוער ,גבעת המורה
יו"ר דר' דני שור
ערד
רח' חן  ,12/6ת.ד ,523 .טל089958810 .
פרדס חנה  כרכור יו"ר משה בן חנן
רח' הגלעד  ,1טל0772005428 .
יו"ר רבקה הלר
פתח תקוה
לשכת הבריאות ,רח' אחד העם  31קומה ב' ,טל039319964 .
יו"ר נירה רוקח
צפת
מתנ'ס ע'ש בלום אלפסה ,רח' הרצל ,טל046827947 .
חדוה מלניק ,חוה פונטש*
קרית אונו
יו"ר בת שבע יהב*
קרית אתא
רכז סמי בניסטי*
קרית ביאליק
יו"ר שלום מלכה
קרית גת
עיריית קרית גת ,המח' להתנדבות ,כיכר פז ,טל086874611 .
יו"ר שרה מורגנשטרן*
קרית חיים
יו"ר אורי בנגר
קרית טבעון
בנין המועצה המקומית –מח' רווחה כיכר בן גוריון049539286 ,
יו"ר ברכה ארז*
קרית ים
יו"ר סאלי כץ
קרית מוצקין
מתנ'ס גושן ,שד' גושן ) 62בית התזמורת הישן( ,טל048732161 .
יו"ר רות שוורץ
קרית שמונה
מרכז תקוותנו ,רח' טרומפלדור  .32טל046959778 .
יו"ר אברהם פורת*
ראש העין
יו"ר רות אברמוביץ
ראשון לציון
רח' צלליכין  ,7טל039565506 .
יו"ר מוטי ברק
רחובות
רח' סמילנסקי  ,7טל089495806 .
יו"ר רחל הראל*
רמלה
רח' אברהם הילל  ,6בית ספר בר אילן לשעבר
רכזת טובה בר
רמת גן
רח' קריניצי  5מיקוד  ,52543טל036724727 .
רמת הגולן  קצרין יולנטה סקס
מרפאת בריאות כללית ,מרכז מסחרי קצרין קומה ב' ,טל046851228 .
יו"ר חוה נבות ,רכזת דרורה אפרת
רמת השרון
מתנ'ס לוי ,רח' ארלוזורוב  20טל035475640 .
יו"ר רות חיים*
רמת ישי
יו"ר אורה שני ,רכז מאיר אדלר*
רעננה
יו"ר שרה רוזנר
שוהם
כותר פיס )מול המרכז המסחרי( ,טל039723015 .
רכזת מלכה צור
תל אביב
רח' רביבים  ,7גבעתיים ,טל 035721642
* למידע ומספרי טלפון נוספים ,מחלקת סניפים 035719573

