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מבוא
הנך מועמד/ת לעבור טיפול אונקולוגי באזור הראש והצוואר .הטיפול עשוי לגרום לקשיים
בלעיסה ובבליעה אשר לעתים עלולים לגרום לפגיעה ביכולת האכילה ו/או השתייה.
מצב זה עלול להופיע בעת הטיפול ,והוא יכול להימשך לעתים זמן מה לאחר סיומו.
בזמן הטיפול חשוב מאוד לספק לגוף מזון ונוזלים בכמות התואמת את הצרכים התזונתיים
שלו ,על מנת לסייע לתפקודו התקין.
במידה ובתקופת הטיפול יהיה קושי לשמור על משקל הגוף ולספק לו מזון ונוזלים בכמות
מספקת (באמצעות אכילה ושתייה דרך הפה) ,ייתכן שיהיה הכרח לספקם בצורה אחרת.
לצורך זה פותחה שיטה שבה מחדירים לקיבה צינור הזנה ,אשר באמצעותו ניתן לספק לגוף
את רכיבי המזון והתרופות .הליך החדרת הגסטרוסטום לקיבה קרוי פג ( ,)PEGאך במקומות
רבים מקובל לקרוא כך לצינור עצמו.
הכנסת הצינור מתבצעת לרוב לפני תחילת הטיפולים ,וכך מתאפשרת הסתגלות אליו
ושימוש בו בעת הצורך.

מהו פג (?)PEG

מושג זה הוא קיצור של שם ההליך.Percutaneous Endoscopic Gastrostomy :
 - Percutaneousדרך העור.
 - Endoscopicבשיטה אנדוסקופית ,כך נקראת הטכניקה הכירורגית המיועדת לבדיקה
או לפעילות רפואית של גוף האדם ,המתבצעת באמצעות החדרת צינור
		
המכיל סיב אופטי ומצלמה דרך פתחים טבעיים בגוף ,או דרך חתך עור.
		
 - Gastrostomyפתח בקיבה.
הפג הוא צינור צר וגמיש המועבר דרך פתח קטן בדופן הבטן ישירות לקיבה ,והחדרתו
מבוצעת בשיטה אנדוסקופית .דרך הצינור ניתן להחדיר מזון ונוזלים לקיבה ,וכך משמש
הפג תחליף או תוספת לאכילה דרך הפה .לעיתים רחוקות ,ובהתאם להמלצה הרפואית,
מחליטים להחדיר את הקצה של צינור ההזנה למעי הגס במקום לקיבה ,ואז ההליך נקרא
ג'ג'ונוסטום ( .)jejunostomyהטיפול בו וההזנה זהים לפג.
הכנסת הפג לגוף נעשית על ידי גסטרואנטרולוג או רנטגנולוג ,ונמשכת כ 30-15-דקות.
הפעולה אינה מצריכה אשפוז בבית החולים ,ומבוצעת בהרדמה מקומית או בטשטוש.
קיומו של הפג אינו גורם לכאב בדרך כלל ,והוא מוסתר מתחת לבגדים.
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ההזנה דרך הפג ניתנת בפרקי זמן קצובים ,כך שבין שעות ההזנה ניתן להמשיך ולתפקד
כרגיל.
כאשר הפג אינו בשימוש ניתן להדביקו עם סרט דביק לעור וכך למנוע את תזוזתו .חשוב
להקפיד על סגירתו באמצעות פקק ,המהווה חלק מהציוד הנדרש.

מיקום צינור ההזנה בקיבה

מראה הצינור מחוץ לגוף

חשיבות הפג
הכנסת פג מונעת מצבים המתפתחים עקב חוסר ברכיבי מזון ושתייה ,כגון:
 ירידה ניכרת במשקל. חסרים תזונתיים שעלולים לעכב את מתן הטיפול ו/או את הריפוי. הפחתה ביכולת הגוף להתמודד עם המחלה ,הטיפול ותופעות הלוואי שלו. סכנת התייבשות.פעולה זו היא הדרך הבטוחה ,היעילה והנוחה ביותר לספק לגוף מזון ונוזלים,
והיא בעלת שיעור סיבוכים נמוך.
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איזה מזון ניתן דרך הפג?
דרך הפג ניתן להעביר מזון נוזלי מוכן (מלאכותי) הנקרא פורמולה.
הפורמולה היא המזון המתאים ביותר לשימוש דרך הפג .היא מותאמת למעבר בצינור ,מבלי
להשאיר בו שאריות מזון שעלולות לגרום לסתימתו.
אין להכניס לפג מזון ביתי מרוסק (כגון דייסה או מרק טחון) ,מאחר שקיים סיכוי רב שמזון
זה יגרום לסתימת הפג.
הפורמולות מכילות את כל רכיבי המזון הדרושים לגוף .לעתים נדמה שהפורמולה דלילה,
ולכן מתעורר ספק אם מזון מעין זה מספיק .בפועל ,רבים משתמשים בפורמולות אלו כמזון
בלעדי ,והוכח כי הן מספקות לגוף את כל הדרוש לו.
בשוק קיימים סוגים רבים של פורמולות .לאחר החדרת הפג ,התזונאית תעריך את
הדרישות התזונתיות על פי נתונים שונים של המטופל ,ותמליץ על סוג הפורמולה המתאימה
ועל הכמות הנדרשת .מאחר וכמות הפורמולה הנדרשת עשויה להשתנות בהתאם לשינויים
במשקל ובמצב הרפואי ,התזונאית תעקוב ותעדכן את הפורמולה על פי הצורך.
בדומה למזון ,מנת פורמולה ניתנת מספר פעמים ביום ,בדרך כלל  5-3פעמים .לפעמים יש
צורך במתן כמויות קטנות במספר פעמים רב יותר .משך הזמן בו ניתנת מנת פורמולה תלוי
בגורמים רבים ,כגון :כמות וריכוז הפורמולה ,מצב תזונתי ,רפואי ועוד .בסמוך להתקנת הפג
משך זמן ההזנה הוא כ 5-4-שעות ,והוא יכול להתקצר בהדרגה בהמשך.
מספר מנות הפורמולה ,שעות ההזנה וקצב ההזנה יותאמו לך באופן אישי על ידי תזונאית.

השלמת נוזלים דרך הפג
אמנם הפורמולה מכילה אחוז גבוה של מים ,אך לרוב כמות זו אינה מספיקה ,ויש צורך
בתוספת מים .השלמת נוזלים ,אם תידרש ,תיקבע בהתאם לכמות ולסוג הפורמולה
שהומלצה למטופל בהתאם למצבו הרפואי ,על ידי הרופא והתזונאית .המים ניתנים דרך
הפג בין מנות הפורמולה ,והם משמשים גם לשטיפת הפג לפני ואחרי מתן הפורמולה.
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אופן ההזנה דרך הפג
 את הפורמולה נותנים באמצעות שקית הזנה מיוחדת שממנה יוצא צינור פלסטיק בעלחיבור לצינור ההזנה (הפג) או באמצעות בקבוק מיוחד.
 יש לשפוך את הכמות המומלצת של הפורמולה לשקית ההזנה ולסגור אותה. את שקית ההזנה יש לתלות במקום גבוה ,כדי לאפשר לפורמולה לטפטף באיטיותמהשקית דרך צינור הפלסטיק אל תוך הפג.
 הדרך הבטוחה ביותר לקביעת קצב טפטוף הפורמולה משקית ההזנה לפג היא על ידישימוש במשאבת הזנה מיוחדת ,הנקראת קנגורו .המשאבה שואבת מהשקית את כמות
הפורמולה הנדרשת למטופל (למשל  50מ"ל לשעה) .את המשאבה ניתן לחבר לעמוד
בעל גלגלים המאפשר ניידות.

שקית הזנה

טרם השימוש בשקית ובמשאבת ההזנה יינתן לך הסבר מפורט על ידי האחות.
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הנחיות לשימוש בפג
 יש לשטוף את הפג על ידי העברת מים דרכו לפני כל מתן מנת פורמולה ולאחריה ,לפניניתוקו משקית ההזנה ועם חיבורו בחזרה אליה .השטיפה נעשית על ידי הזרקת כ30-
מ"ל מים באמצעות מזרק שמתאים לפג (יודגם ע"י אחות) .חשוב להמשיך לשטוף את
הפג כל  6-4שעות ,גם בזמן שלא מקבלים הזנה דרכו ,כדי למנוע סתימת הצינור או בלאי
מהיר שלו.
 יש לרחוץ את הידיים היטב במים וסבון לפני מתן הזנה או מגע בפורמולה. לפני פתיחת הפורמולה ,יש לרחוץ היטב את המכסה במים חמים וסבון ולנגב בנייר סופג. יש לשים לב לתאריך התפוגה של הפורמולה הנכתב על ידי היצרן. אין להשתמש בפורמולה לאחר  48שעות מרגע פתיחתה. לאחר הפתיחה ,יש לשמור את הפורמולה מכוסה בקירור. לפני מתן מנת פורמולה ,יש להסתכל על סרגל המספרים המופיע על צינור הפג ולוודאשהמספר הקרוב לדופן הבטן נשאר קבוע  -כך מוודאים שצינור הפג לא חדר פנימה או
נשלף החוצה.
 יש להקפיד על מתן הזנה בקצב איטי (יומלץ ויעודכן על ידי התזונאית). יש להקפיד על ישיבה בזווית של  60-30מעלות בזמן ההזנה ,לא לשכב .אין לשכב גםבמשך  30דקות נוספות מסיום הארוחה.
 יש להקפיד להחליף את שקית ההזנה כל  24שעות. אם יש צורך במתן תרופות דרך הפג ,יש להפריד בין מתן תרופה למתן פורמולה ,ולהקפידלשטוף את הפג לפני ואחרי כל מתן תרופה עם  15-10מ"ל מים .יש לתת כל תרופה
בנפרד.
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הטיפול באזור הפג
יש לשמור על עור יבש סביב הפג באמצעות שימוש בגזה יבשה .אפשר ורצוי להוריד את
הגזה לפני רחצה ולרחוץ את האזור באופן רגיל .לאחר הרחצה יש לייבש את האזור ולשים
גזה יבשה חדשה.

בעיות אפשריות
במקרה של הופעת אחד מהמצבים הבאים יש לפנות לצוות המטפל:
 סתימות בצינור  -עלולות להיגרם משימוש במזון מרוסק או במקרה שהפג לא נשטףכראוי במים.
 גירוי מקומי של העור סביב הצינור  -עלול להיגרם ממגע של נוזל הקיבה עם העור ,אועקב חבישה של הפתח או מריחת תכשירים שאינם מתאימים.
 אספירציה  -חזרת תוכן הקיבה לוושט ולפה ,אשר עלול לחדור לקנה הנשימה ,להגיעלריאות ולגרום לדלקת חריפה .למניעת אספירציה יש להקפיד שהפורמולה לא תינתן
בשכיבה.
 שלשולים  -עלולים להופיע עקב זיהומים הנובעים מהיגיינה לא מספיקה בזמן הטיפולבמערכת ההזנה .זיהומים ניתן למנוע על ידי הקפדה על הנחיות מתן ההזנה .שלשולים
יכולים להיגרם גם כתוצאה מהעברת הפורמולה בקצב מהיר מדי .ניתן למנוע זאת על ידי
הורדת קצב ההזנה והעלאתו שוב בהדרגה בהתאם להמלצות .שלשולים עלולים להופיע
גם כתופעת לוואי של תרופות או טיפולים .בכל מקרה של שלשול יש לפנות לרופא או
לאחות לצורך אבחון מקור הבעיה וקבלת הדרכה מתאימה.
 בחילות והקאות  -יכולות להופיע אף הן כתוצאה מהעברת הפורמולה בקצב מהיר מדי.ניתן למנוע זאת על ידי מתן הפורמולה בקצב ההולך ועולה בהדרגתיות בהתאם
להמלצות.
 עצירות  -יכולה להופיע כתוצאה ממתן כמות בלתי מספקת של נוזלים ,כתופעת לוואי שלתרופות או עקב חסימה במעי .יש לפנות לרופא או לאחות לקבלת ייעוץ וטיפול.
 כאבי בטן  -עשויים להופיע כתוצאה ממתן פורמולה קרה או כתוצאה מהעברת הפורמולהבקצב מהיר מדי .ניתן למנוע זאת על ידי מתן פורמולה בטמפרטורת החדר והעלאת קצב
ההזנה בהדרגה בהתאם להמלצות.
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שאלות ותשובות
האם כאשר יש פג ניתן לאכול דרך הפה?
ניתן לאכול דרך הפה כל זמן שמתאפשרת אכילה בטוחה בדרך זו .התזונאית תעריך את
כמות המזון הנאכלת דרך הפה ,ותעדכן בהתאם את כמות ההזנה דרך הפג.

האם הכנסת צינור ההזנה היא הפיכה?
כן .הוצאת הצינור תיעשה בהתאם למצב הבריאותי והתזונתי .לעתים עובר פרק זמן עד
שצריכת המזון דרך הפה מגיעה לכמות מספקת המאפשרת את הוצאת הצינור.

כיצד משיגים את הציוד הנדרש עבור הזנה דרך פג?
משאבת הזנה ועמוד נייד ניתן לרכוש דרך מרפאת קופת החולים או להשאיל מארגוני
מתנדבים .שקית הזנה ,מזרק וגזה ניתן לרכוש בבתי המרקחת באמצעות מרשם רופא/אחות.

האם יש להגביל את הפעילות הגופנית לאחר התקנת פג?
לאחר שהאזור סביב הפתח של הגסטרוסטום נרפא ,אין מניעה לקיים פעילות גופנית
ויומיומית אחרת .מטופלים פעילים יכולים להיעזר בכפתור גסטרוסטום עשוי סיליקון ,המותקן
על הצינורית בסמוך לדופן הבטן .הוא נסתר יותר מצינור ההזנה ולכן נוח יותר בעת פעילות
גופנית.

כמה זמן הגסטרוסטום יכול להישאר בגוף?
אפשר להשאירו בגוף כל זמן שיש בו צורך .החלפתו תיעשה רק במקרה של בלאי.

אם יש לך שאלות לגבי אופן השימוש בפג ,ניתן לפנות לצוות הסיעודי במכון האונקולוגי.
אם יש לך שאלות הקשורות למזון שניתן דרך הפג ,ניתן לפנות לתזונאית קלינית במכון
האונקולוגי.
למידע נוסף ניתן לפנות ל'טלמידע'® של האגודה למלחמה בסרטן
בטל.1-800-599-995 .
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מערך הסיוע ,המידע והתמיכה של
האגודה למלחמה בסרטן – לחולים ,למחלימים
ולבני משפחותיהם
האגודה מפעילה מערך מידע ותמיכה נרחב ללא תשלום – לחולים ,למחלימים ולבני
משפחותיהם:
מוקד המידע הטלפוני ‘טלמידע׳®ו1-800-599-995 :
מרכז המידע 03-5721608 :או info@cancer.org.il
מידע נרחב ומהימן ופורומים באינטרנט לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם – בניהול
מיטב המומחים – באתר האגודה למלחמה בסרטןwww.cancer.org.il :

ימי עיון לחולי סרטן ובני משפחותיהם
מחלקת השיקום והרווחה מארגנת ימי עיון רבים במגוון נושאים הקשורים למחלות הסרטן
והשפעותיהן ,כגון :דרכי הטיפול ,תופעות לוואי והיבטים שונים ביחס להתמודדות החולה ובני
המשפחה עם המחלה .מידע על ימי העיון ניתן לקרוא באתר האגודה באינטרנט ובעיתונות
הכתובה ,וההרצאות הנערכות בהם מוקלטות ומועלות לאתר האגודה .כמו כן ,ניתן לפנות
למחלקת שיקום ורווחה של האגודה למלחמה בסרטן ,המארגנת את ימי העיון לאורך
השנה ,בטל 03-5721678 .או בדוא"לshikum@cancer.org.il :

קבוצות תמיכה
באגודה למלחמה בסרטן מתקיימות קבוצות תמיכה לחולי סרטן ולבני משפחותיהם,
המתגבשות בהתאם לביקוש ולצורך .הקבוצות מונחות בידי אנשי מקצוע (עובדים סוציאליים
ופסיכולוגים) שהוכשרו לכך .הקבוצות פועלות במסגרת סניפי האגודה ברחבי הארץ ובמרכזי
התמיכה של האגודה .למידע והצטרפות ניתן לפנות למחלקת שיקום ורווחה של האגודה,
טל ,03-5721678 .דוא"לshikum@cancer.org.il :

מרכזי הפעילות והתמיכה 'חזקים ביחד'® של האגודה למלחמה בסרטן
מרכזי התמיכה 'חזקים ביחד'® של האגודה למלחמה בסרטן משמשים בית בקהילה
לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם .המרכזים פועלים כיום בגבעתיים ,בירושלים ,בחיפה,
בעפולה ,בבאר שבע ובסניפי האגודה ברחבי הארץ ,ומספקים מגוון פעילויות תמיכה ,מידע,
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העשרה ופנאי ,המסייעות בהתמודדות האישית והנפשית עם המחלה .המרכזים מיועדים גם
לחולים שסיימו את הטיפול הפעיל ,אך עדיין זקוקים לתמיכה ולשיקום .כל המפגשים לחולים
ולבני משפחותיהם ניתנים ללא תשלום .לפרטים נוספים אפשר לפנות למח' שיקום ורווחה,
בטל 03-5721670 .או בדוא"לhazakim.giva@cancer.org.il :
מידע מפורט ומעודכן על פעילויות מרכזי התמיכה 'חזקים ביחד'® ניתן למצוא
באתר האינטרנט של האגודהwww.cancer.org.il :

'יד להחלמה'®  -לתמיכה בחולות סרטן השד
שירות ארצי המונה מאות מתנדבות ,אשר התמודדו או מתמודדות כיום עם סרטן השד
ועומדות לצד מתמודדות חדשות בכל שלבי הגילוי ושגרת החיים ,וכן לצד מתמודדות עם
סרטן שד גרורתי .מתנדבות 'יד להחלמה'® מותאמות לנשים שחלו בגיל ,בסוג הטיפול
ובשפה ,ומסייעות להן בהתלבטויות השונות ובמתן מידע ותמיכה רגשית ומעשית ,מתוך
ניסיונן האישי .המתנדבות עוברות הכשרה מקצועית ,והן יכולות לכוון את הנשים שחלו
לאנשי מקצוע מתאימים ולפעילויות האגודה למלחמה בסרטן ,בנושאים כגון זכויות ,קבוצות
תמיכה ,סדנאות מחלימים ,התאמת פאות ועוד .נשים המעוניינות בתמיכה וסיוע ,ונשים
המעוניינות להתנדב ולהצטרף למעגל התמיכה של 'יד להחלמה'® מוזמנות לפנות בטל.
 1-800-36-07-07או בלחיצה על הכפתור הוורוד באתר האגודה למלחמה בסרטן
באינטרנט www.cancer.org.il :או בדוא"לyad@cancer.org.il :
'להיראות טוב – להרגיש טוב יותר'® ע"ש ד"ר פרנסין רובינסון
האגודה למלחמה בסרטן מייצגת ומפעילה בישראל את פרויקט 'להיראות טוב – להרגיש טוב
יותר'® .בפרויקט זה ,המתקיים בבתי החולים ,במרכזי התמיכה 'חזקים ביחד'® של האגודה
למלחמה בסרטן ובסניפי האגודה בקהילה ,מוענקים לחולים ומחלימים ,ללא תשלום ,ייעוץ
תדמיתי ,טיפולי טיפוח ,איפור וקוסמטיקה .מטרת הפרויקט לסייע בהתמודדות עם תופעות הלוואי
הקשורות במראה החיצוני ,ולשפר את ההרגשה האישית ואת הדימוי העצמי .בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ,ישנו חדר טיפוח להתאמה ולהשאלת פאות ללא תשלום.
למידע נוסף ניתן לפנות בטל ,03-5721618 .דוא"לlookgood@cancer.org.il :
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'צעדים לאיכות חיים'®
פרויקט הנועד לחשוף את חולי הסרטן ליתרונות הבריאותיים הגלומים בפעילות הגופנית,
לעודדם לשלב פעילות מתוכננת ומובנית בשגרת חייהם ולתת ייעוץ וליווי מקצועי לחולים
שיבחרו להשתלב בפרויקט .הפרויקט נערך במרכזים רפואיים ברחבי הארץ ,בהנחיה
קבוצתית של פיזיותרפיסטים .למידע נוסף ניתן לפנות בטל ,03-5721618 .דוא"ל:
shikum@cancer.org.il

'מחלימים לחיים בריאים'®
סדנה מיוחדת שנבנתה במטרה ללוות מחלימים מסרטן בהתמודדות לאחר המחלה ,לשפר
את איכות חייהם ,להדריכם להרגלים בריאים ולעודדם לחזור לחיים אישיים וקהילתיים
פעילים .הסדנה מתקיימת במרכזי התמיכה של האגודה למלחמה בסרטן ,בסניפי האגודה
ובמרכזים הרפואיים .המפגשים נערכים בהנחיית אנשי מקצוע מתחום הפסיכו־אונקולוגיה,
אחיות ,פיזיותרפיסטים ,תזונאים ועוד .למידע והצטרפות ניתן לפנות בטל,03-5721678.
דוא"לshikum@cancer.org.il :

שירות הדרכת הורים שאחד מהם חולה בסרטן
כאשר אחד מההורים (או הסבים והסבתות) חולה בסרטן ,כל המשפחה נכנסת לתקופת
התמודדות ארוכה ומורכבת ,כולל הילדים .לעתים ,מתוך רצון להגן על ילדיהם ,בוחרים
ההורים להסתיר מהם מידע ,חרדות וקשיים .כדי להקל על ההורים בתקופה זו ולסייע
להם ,במידע ,בתמיכה ובכלים מעשיים ,מפעילה האגודה למלחמה בסרטן שירות הדרכה
וסיוע בהתמודדות עם שאלות כגון כיצד לספר לילדים ,כיצד להתמודד עם תקופת
הטיפולים ,עם מצבי משבר וחולי ועוד .השירות ניתן בטל ,03-5721614/647 .דוא"ל:
orit-spira@cancer.org.il, danar@cancer.org.il

ייעוץ מיני
האגודה למלחמה בסרטן מעניקה ייעוץ בנושאי דימוי גוף ומיניות לחולים/ות ולבני/בנות
זוגם/ן וכן לחולים/ות שאינם בקשר זוגי ,בכל הגילים .הייעוץ כולל :מידע על השפעות
מחלת הסרטן על המיניות ועל הפוריות; ייעוץ באשר לאפשרויות הטיפול ושיקום התפקוד
המיני; הכוונה למומחים מקצועיים נוספים .השירות ניתן ללא תשלום וללא צורך
בהפניה על ידי מטפלת במיניות באגודה למלחמה בסרטן ,בטל ,03-5721643 .דוא"ל:
miniut@cancer.org.il
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ייעוץ מס ארצי
האגודה למלחמה בסרטן מציעה שירותי ייעוץ מס ,בשיתוף עם לשכת יועצי המס בישראל.
הייעוץ ניתן למי שכבר נקבעו לו אחוזי נכות בוועדה רפואית בביטוח לאומי ורק בענייני מס
הנובעים מהמחלה .הייעוץ ניתן בהתנדבות וללא תשלום ,בפגישה אישית או טלפונית.
מחלקת שיקום ורווחה ,רח' רביבים  ,7גבעתיים .טל.03-5721670 .
סניף חיפה ,בית רוזנפלד ,רח' רוזנפלד  ,25בת גלים .טל.04-8511715/7.

המעון לחולי סרטן ע"ש סר צ'ארלס קלור
ב 1976-הקימה האגודה למלחמה בסרטן את המעון ע"ש צ'ארלס קלור בגבעתיים,
לטיפול תומך בחולי סרטן המתגוררים במקומות מרוחקים ומטופלים בבתי חולים באזור
המרכז .המעון מיועד לחברי כל קופות החולים ומופעל בידי האגודה למלחמה בסרטן.
הפנייה למעון נעשית על ידי הצוות הרפואי־סיעודי במכונים האונקולוגיים .למידע נוסף
ניתן לפנות לצוות המעון בטל ,03-5721623/4 .פקס 03-7313812 .או בדוא"ל:
.maon-clore@cancer.org.il

כל פעילויות האגודה בפריסה ארצית ,קבוצות התמיכה ומרכזי התמיכה –

ללא תשלום!
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למענה על שאלות ולקבלת מידע נוסף וחומר הסברה
על מחלות הסרטן ודרכי מניעתן ,ללא תשלום:
׳טלמידע׳®1-800-599-995 :
׳טלמידע׳® בשפה הרוסית1-800-34-33-44 :
׳טלמידע׳® בשפה הערבית1-800-36-36-55 :
לשירותי מידע מתקדמים:
מרכז מידע03-5721608 :
info@cancer.org.il
לתמיכה נפשית ראשונית:
׳טלתמיכה׳®1-800-200-444 :
לנשים המתמודדות עם סרטן השד:
׳יד להחלמה׳®1-800-36-07-07 :
בקרו אותנו באתר האינטרנט:
www.cancer.org.il
*לתרומות1-800-35-46-46 :

ינואר 2020

בית מטי ,לזכרה של מטילדה רקנאטי
רח׳ רביבים  ,7ת.ד 437 .גבעתיים 5310302
פעילות האגודה מתאפשרת הודות לתרומות הציבור ,ללא מימון מתקציב משרד ממשלתי כלשהו
* תרומות לאגודה למלחמה בסרטן מוכרות לצרכי זיכוי במס ,על פי סעיף  46לפקודת מס הכנסה
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