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نتقدم بجزيل الشكر إىل:
دكتور إاله عفرون ،نائبة مديرة وحدة الثدي يف معهد طب األورام ،املركز الطبي تل أبيب عىل اسم سوراتسيك
دكتور مريي سكلري  -ليفي ،مديرة وحدة محاكاة الثدي يف املركز الطبي شيبا تل هشومري
دكتور متار كارين ،معهد صحة الثدي يف املركز الطبي أساف هروفيه ،رئيسة مكتب األخالقيات التابع لنقابة
األطباء يف إرسائيل
أعضاء لجنة التحديث حول رسطان الثدي واملحاكاة يف جمعية مكافحة الرسطان
عىل مالحظاتهم وتوضيحاتهم الق ّيمة.
تنقيح ومراجعة :فاتن غطاس ،مدير فعاليات جمعية مكافحة الرسطان يف املجتمع العريب.
تهدف املضامني الواردة يف هذه الك ّراسة إىل تزويد معلومات فقط ،وهي ال تش ّكل استشارة طبية ،رأ ًيا مهن ًّيا ،أو
ً
مختص يف ّ
كل مجال .يف حال وجود أية مشكلة طبية ،يجب التوجه إىل الطبيب.
بديال عن استشارة
ّ
© قسم اإلعالم واإلرشاد ،جمعية مكافحة الرسطان يف إرسائيل (جمعية ُمسجلة) ،أيلول 2017
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خلفية ومعلومات عامة

مينع الخوف من رسطان الثدي ،نقص املعلومات أو املعلومات الخاطئة حوله ،الكثري من النساء عن تحمل مسؤولية
صحتهن .من املعروف يف يومنا هذا أنه مُيكن تقليل خطر اإلصابة برسطان الثدي من خالل اتباع منط حياة سليم،
ورفع احتامالت الشفاء عرب إنجاز الفحوص املالمئة للتشخيص مسبقا .صحيح حتى يومنا هذا ،يشكل االكتشاف املب ّكر
مفتاحا للعالج وإنقاذ الحياة.
ما هو الرسطان؟
إن أعضاء الجسم وأنسجته مرك ّبة من ل ٍبنات بناء صغرية تدعى الخاليا .الرسطان هو مرض يصيب هذه الخاليا .رغم
ّأن الخاليا يف األجزاء املختلفة من الجسم قد تبدو وتقوم بعملها بشكل مختلف ،فإن معظمها يتجدد بشكل مشابه،
أي بواسطة االنقسام .بشكل عام ،يحدث انقسام الخاليا هذا بشكل منتظم ومرا َقب .إذا خرجت هذه العملية عن
السيطرة لسبب ما ،تواصل الخاليا عملية االنقسام من دون أية حاجة إىل ذلك .نتيجة لذلك ،تنتج كتلة خاليا ُتدعى
الورم .قد تكون األورام حميدة أو خبيثة.

خاليا رسطانية

خاليا رسطانية

يف الورم الحميد ،ال تنترش الخاليا إىل أعضاء أخرى يف الجسم .مع ذلك ،يف حال تابعت الخاليا منوها يف املنطقة األصلية،
فإن من شأنها أن ُتحدث ضغطا عىل األعضاء املجاورة .يتك ّون الورم الخبيث من خاليا ذات قدرة عىل االنتشار .يف
حال مل ُي َعالج الورم الخبيث ،فقد يجتاح أنسجة مجاورة ويؤدي إىل إتالفها .تنفصل خاليا من الورم األصيل (األويل)،
أحيا ًنا ،وتتنترش إىل أعضاء أخرى يف الجسم بواسطة الدورة الدموية أو الجهاز اللمفاوي .عندما تصل هذه الخاليا إىل
منطقة جديدة ،قد تواصل انقسامها وإنتاج كتل جديدة ُتدعى ور ًما ثانو ًيا أو ُن َقيلة .من املهم معرفة أنه ال يوجد
سبب واحد ملرض الرسطان أو نوع واحد من العالج .هناك أكرث من  200نوع من أمراض الرسطان املختلفة ،يوجد
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لكل رسطان سلوك وعالج خاصني به .كذلك هناك أنواع مختلفة وخصائص مختلفة لرسطان الثدي.
مبنى الثدي
تحدث تغيريات طبيعية يف الثدي لدى كل امرأة
خالل حياتها .أسبابها :العمر ،الدورة الشهرية ،الحمل،
اإلرضاع ،األقراص ملنع الحمل ،سنّ انقطاع الطمث،
العالج الهرموين البديل ،وغريها.

ِضلع
عضلة جدار الصدر
نسيج ضام و ُدهن

الثدي مبني من غدد تحتوي عىل غدد حليب ،تتألف
من نحو ُ 20فصا ( ،)lobulesوتفرز محتواها عرب
أنابيب الحليب يف الحلمة .تحيط أنسجة دهنية وضامة
بالفصوص واألنابيب .
ُتدعى العضالت التي تغطي األضالع التي يتصل بها
أنابيب الحليب
الثدي "جدار الصدر" .يصل نسيج الثدي حتى اإلبط،
َحلَمة
الغني بالغدد الليمفاوية .يجري الحديث عن غدد
صغرية يجري عربها سائل الليمفة ،الذي ُيحافظ عىل
الجسم من اإلصابة باألمراض .تشكل الغدد الليمفاوية
جزءا من الجهاز الليمفاوي وهي منترشة يف كل أنحاء
الجسم .وظيفتها هي التخلص من النفايات قبل أن
تدخل إىل السائل الليمفوي يف الدورة الدموية .غالبا ،ال يكون حجم الثديني شبيها.
فُصوص غُدد
الحليب

إحصائيات حول رسطان الثدي
ُيعد رسطان الثدي الورم الرسطاين األكرث انتشارا لدى النساء ،يف إرسائيل والعاملُ .يشخص نحو  5.000حالة من رسطان
الثدي لدى النساء سنويا .تشري الزيادة يف نسب اإلصابة باملرض يف مرحلة مر ّكزة ،وانخفاض نسب الوفاة إىل زيادة يف
تحسن وسائل العالج وزيادة احتامالت الشفاء .تظهر اإلصابة برسطان
نسب تشخيص املرض يف املراحل األوىل ،وإىل ّ
الثدي االجتياحي بشكل أسايس لدى النساء العربيات واليهوديات اللوايت تزيد أعامرهن عن  50عاما ،إال أنه رغم
الشعور السائد مل تطرأ زيادة عىل نسب إصابة الشابات باملرض .كام ُذكر آنفاُ ،ي ّ
شخص نحو  80%من الحاالت بعد
سن  50عاما .صحيح حتى عام ُ ،2012شوهدت النسبة األعىل لدى املريضات املولودات يف إرسائيل ( 100.4لكل مئة
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ألف)ُ ،
وشوهدت النسبة األقل لدى املريضات املولودات يف أفريقيا ( 65.3لكل مئة ألف) .طرأ ارتفاع عىل معدل البقاء
النسبي عىل قيد الحياة بعد اإلصابة باملرض ،ونسبته يف يومنا هذا أكرث من  ،85%واألهم أنه طرأ انخفاض نسبته نحو
 25%يف الوفاة بسبب رسطان الثدي لدى النساء يف إرسائيل.
ّ
املبكر
الربنامج الوطني لالكتشاف
ّ
يف بداية التسعينيات ،بادرت جمعية مكافحة الرسطان إىل برنامج وطني لالكتشاف املبكر لرسطان الثدي وهي تديره
منذ ذلك الحني بالتعاون مع وزارة الصحة وصناديق املرىض .الربنامج ُمعد للنساء اللوايت أعامرهن  50حتى  74عاما،
ويتضمن فحص تصوير الثدي الشعاعي مرة كل عامني .يتمثل أحد املؤرشات لنجاعة الربنامج يف نسبة النساء اللوايت
ُي ّ
شخص املرض لديهن يف مرحلة مب ّكرة :ازدادت نسبة التشخيص من  57%يف عام  2007ووصلت إىل  73%يف عام .2014
تشري معطيات الربنامج الوطني لالكتشاف املب ّكر لرسطان الثدي يف إرسائيل إىل تقليص الفجوات بني الرشائح السكانية
املختلفة يف االستجابة إلجراء فحص الثدي الشعاعي ،وإىل التغلب عىل الفوارق يف نسب االستجابة إلجراء الفحص بني
اليهوديات والعربيات .نسبة استجابة القادمات الجديدات والحاريديات منخفضة قليال ( )51%مقارنة بنسبة النساء
اليهوديات القدامى .يف يومنا هذا ،هناك تشابه يف نسبة إجراء الفحص بني النساء العربيات واليهوديات وحتى أنها
أعىل يف مناطق مع ّينة.
ما زالت تعمل سيارة امليموغرافيا املتنقلة التابعة لجمعية مكافحة الرسطان التي يشغلها مركز "أسوتا خدمات طبية"
يف مناطق الضواحي لتقليص الفجوات .يهدف الربنامج إىل أن تتحمل النساء من أوساط سكانية مختلفة املسؤولية
عن صحتهن بهدف تقليل الوفاة من رسطان الثدي يف إرسائيل.
عوامل خطر رسطان الثدي والرشائح السكانية ذات الخطر املرتفع
ال تزال مس ّببات رسطان الثدي غري معروفة ،لكنّ بعض عوامل الخطر ميكن أن تزيد من خطورة إصابة املرأة به.
من الجدير بالذكر أنه إذا تواجد لدى املرأة عامل خطر أو أكرث ،ال يعني ذلك أنها ستُصاب بالرسطان ،كام ّأن غياب
عوامل الخطر هذه ال يعني أ ّنها لن ُتصاب باملرض .إليكم األسباب التي تزيد خطر التع ّرض لإلصابة برسطان الثدي:

الجنس (الجندر)

رسطان الثدي منترش لدى النساء أكرث بكثري مام هو لدى الرجال .بني الرجال ،انتشاره هو ّ
أقل من مريض واحد مقابل
كل عام إصابة نحو  50رجلاً
شخص ّ
ّ
ّ
السجل الوطني للرسطان يف إرسائيلُ ،ت َّ
كل  100امرأة مريضة .وفق معطيات
برسطان الثدي ،مقابل ما يزيد عىل نحو  5.000امرأة.
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العمر

ّ
السجل الوطني للرسطان يف إرسائيل يتبينّ ّأن رسطان
يرتفع خطر اإلصابة بالرسطان مع التقدُّ م يف السن .من معطيات
الثدي أكرث انتشا ًرا لدى النساء من سنّ  50عا ًما فصاعدًاّ ،
وأن نحو  80%من املريضات يجري تشخيصهنّ يف هذا السن.
نحو  15%من املريضات ُي َّشخص املرض لديهنّ بني  49 - 40عا ًما ،ونحو  6%دون سن .40

التاريخ العائ ّ
يل

النساء اللوايت ُش ّخصت يف أرستهنّ قريبات (أو أقرباء) برسطان الثدي أو املبيض ،ال س ّيام إذا كانت قرابة من الدرجة
األوىل (أ ّم أو أخت) ،أو النساء اللوايت ُش ّخصنَ كذوات طفرة وراثية تزيد من خطر اإلصابة باملرض ،هنّ يف خطر أكرب
لإلصابة برسطان الثدي (هناك تفصيل يف موضوع "رسطان الثدي والوراثة") .تستحق النساء الحامالت للمو ّرث إجراء
فحص مسح التصوير بالرنني املغناطييس (مسح  )MRIومن املهم أن تستشري النساء اللوايت لديهن تاريخ عائيل حول
نوع فحص التشخيص وموعد بدء العالج .غالبا ،يوىص ببدء املتابعة يف سن أصغر بعرش سنوات من السن الذي مرضت
فيه قريبة العائلة من الدرجة األوىل.

التاريخ الطبي

النساء اللوايت أصنب برسطان الثدي مبا يف ذلك بالرسطان من نوع  DCISأو ُش ّخص لديهن مرض ثدي غري رسطاين مثل،
 ،)Lobular Carcinoma In Situ) SICLو  ،)Atypical Ductal Hyperplasia) ADHهن يف خطر أكرب لإلصابة
برسطان الثدي.

كثافة الثدي

ُتشري العبارة "ثدي كثيف" إىل وضع يكون فيه معظم نسيج الثدي مك ّو ًنا يف األساس من نسيج ضام ،والقليل جدًّا من
النسيج الدهني .تظهر هذه الحالة لدى النساء الشابات بشكل خاص .املرأة التي مبنى ثدييها كثيف معرضة لخطر
أعىل من النساء ذات مبنى ثديني غري كثيف.

العالج الشعاعي (راديوترابيا) ملنطقة الصدر لدى اإلناث صغريات السن أو الشابات

خصوصا
(بشكل عا ّم كعالج ملرض الورم اللمفي عىل اسم هودجكني)،
َمن خضعت يف املايض لعالجات باإلشعاع للصدر
ٍ
ً
يف السنّ التي ينمو فيها الثدي ،هنّ يف خطر أكرب لإلصابة برسطان الثدي.
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عوامل هرمونية تزيد من خطر اإلصابة برسطان الثدي
•

•
•
•

عالجا هرمون ًّيا اً
النساء اللوايت يتل َق َ
عالجا يحتوي عىل
بديل ( )HRTملعالجة ظواهر سنّ انقطاع الطمث ،ال س ّيام ً
ني ً
إسرتوجني وبروجستريونُ .يستحسن أن تواظب هؤالء النساء عىل متابعة طبية مك ّثفة ،وعىل تقصري فرتة العالج
قدر اإلمكان.
يلدن أبدًا ،أو َ
النساء اللوايت مل َ
ولدن بعد سن  35عا ًما.
النساء اللوايت مل ُيرضعنَ أبدًا أو أرضعنَ ّ
أقل من سنة.
النساء اللوايت بدأت لديهنّ الدورة الشهرية يف سنّ مب ّكرة (قبل  11عا ًما) أو َ
بدأن سنّ انقطاع الطمث يف وقت
متأخر نسب ًّيا (بعد  55عا ًما).

منط الحياة

تتبني من األبحاث العلمية عالقة واضحة بني زيادة خطر اإلصابة برسطان الثدي والسمنة ،انعدام النشاط الجسامين،
ميكنك تقليل خطر
مفصلة يف الفصل "كيف
التغذية غري املتزنة ،فرط استهالك الكحول ،والتدخني( .ترد معلومات ّ
ِ
التع ّرض لإلصابة برسطان الثدي؟").
رسطان الثدي والوراثة
يف معظم حاالت رسطان الثدي ( )90-85%ليست هناك عالقة بحالة عائلية سابقة ،و/أو بعوامل وراثية معروفة.
لدى النساء دون سن  50عاما ،هناك نسبة أكرب من األورام مرتبطة بتغيري ورايث .يف العائالت التي فيها نساء أخريات
ً
ُأص َ
مرتبطا بتغيري ورايث ،حتى لو ُتح َّدد
نب برسطان الثدي أو رسطان املبيض ،يرتفع االحتامل أن يكون رسطان الثدي
بالتأكيد طفرة معروفة يف الجينات املعروفة.
يف األبحاث العلمية التي ُأجريتُ ،حدّد عدد من الجينات كانت التغيريات فيها (الطفرات) مرتبطة بانتشار أوسع
لرسطان الثدي ورسطان املبيض .الجينان األساسيان اللذان توضح فيهام التغيريات نحو  80-50%من الحاالت الوراثية
هام الجينان  BRCA1و .BRCA2-الطفرات يف هذه الجينات شائعة ،ال سيام لدى النساء من أصل شكنازي وعراقي
(النساء اللوايت تعرضن لألرس البابيل).
تزيد الطفرات يف هذه الجينات إىل حد معينّ من خطر اإلصابة برسطان املبيضني أيضا .مثة اليوم وسائل َ
ثبت أنها
بشكل ملحوظ.
تخفض هذا الخطر
ٍ
وهناك تأثريات الكتشاف تغيري ورايث لدى املرأة املريضة عىل القريبات ،إذ ُيحت َمل أن يرثنَ التغيري الورايث عينَه .لهذا
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من املهم أن يتلقني استشارة وراثية ملعرفة إذا كنّ معرضات لخطر متزايد.
ميكن الكشف عن التغيريات (الطفرات) يف املو ّرثات عرب فحص دم أو فحص اللعاب .صحيح ّأن هذه الفحوص ُتنبئ
بخطر مرتفع ،لكن ال ميكن التنبؤ بسنّ ظهور املرض أو بنوعه (رسطان الثدي أم املبيض).
مثة اليوم وسائل ناجعة ج ًّدا للوقاية من رسطان الثدي واملبيض لدى النساء الحامالت للمو ّرث ،لكنها يف األساس
جراح ّية  -استئصال وقايئ للمبيضني واستئصال وقايئ للثدي.
املرأة الحامل للمو ّرث وأنهت والدة األطفال املخطط لهاُ ،يستحسن أن تخضع لعملية استئصال املبيضني وقنايت فالوب
وهكذا ميكن خفض خطر اإلصابة برسطان املبيضني ورسطان الثدي أيضا .باملقابل ،مل يؤ ِد استئصال الثديني لدى النساء
اللوايت ال يحملن املو ّرث إىل انخفاض يف الوفاة.
تبني من األبحاث أيضا أن العالج الدوا ّيئ ناجع يف تقليل خطر اإلصابة برسطان الثدي لدى النساء ذوات خطر اإلصابة
املرتفع :تاموكسيفني سيرتيت ( Tamoxifen citrate -تاموكسيفني®  *)Tamoxifen®-للنساء قبل سن انقطاع الطمث
وبعده (ال يكون العالج ناجعا للنساء الحامالت ملو ّرث الطفرة يف الجني  ،)BRCAومثبطات األروماتاز للنساء بعد
سن انقطاع الطمث .يف يومنا هذا ،هناك متابعة مدتها نحو  20عاما تشري إىل نجاعة العالج الدوايئ.
وهناك ً
أيضا وسائل متابعة ناجعة تساعد عىل الكشف والتشخيص املس َبق للنساء املوجودات يف خطر مرتفع .قبل
املهم الحصول عىل استشارة شاملة توضح حسنات وس ّيئات الفحص
التفكري يف إجراء فحوص التشخيص الورايث ،من ّ
وتأثرياته عىل إجراءات املتابعة والعالج .مثة عيادات لالستشارة الوراثية يف مستشفيات عديدة يف ال ِبالد ،وكذلك يف
رشح للسؤال :هل ستكون لنتائج الفحص آثار عملية عىل املتابعة
صناديق املرىض املختلفة .من ّ
املهم الحصول عىل ٍ
بتمعن قبل التوقيع عليه.
املهم قراءة منوذج املوافقة عىل إجراء الفحص ُّ
والعالج ،للمرأة نفسها ولقريباتها .من ّ
تبني من بحث شامل أجري يف البالد أن نحو  50%من النساء املريضات برسطان الثدي والحامالت ملو ّرثات طفرات يف
الجني  ،BRCAأنهن كنّ األوائل الاليت مرضن يف العائلة ،أي مل يكن تاريخ عائيل سابق لديهن .لذلك ،يتفق الخرباء
اليوم عىل أن الفحص الجيني لكشف الطفرات يف الجني  BRCAيجب أن يكون متوفرا أمام رشيحة أكرب من النساء،
ال سيام النساء من أصل شكنازي وعراقي.
*أو أدوية تتضمن مادة فعالة شبيهة ذات أسامء تجارية أخرى (ميكن الحصول عىل معلومات إضافية حول هذا الدواء يف
نرشة الدواء يف موقع وزارة الصحة).
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ملزيد من املعلومات حول متالزمات الرسطان الوراثية والحصول عىل كراسة "كل ما تريدون معرفته
عن الرسطان والوراثة" التابعة لجمعية مكافحة الرسطان ،مجانا ،ميكن التوجه إىل "تيليميداع"® عىل
هاتف رقم.1-800-36-36-55 :

כון

AT

IO N

הס

E

PREV

إن وجود عامل ورايث ملرض الرسطان هو عامل َ
יש
ّ
خطر ،ولكنّ اكتشاف هذا العامل
יכ ו בסי
يتيح احتامل الوقاية من أم��راض رسطان إضافية للمفحوصات ولقريباتهنّ  .لهذا
أقامت جمعية مكافحة الرسطان برنامج "الفرصة يف الخطر ،مبسا عَدة NCF
 )The Northern Charitable Foundation( NTIO N GENERوبالتعا ُون مع االئتالف اإلرسائييل للتشخيص
الورايث لرسطان الثدي واملبيض ،الذي يعمل برعاية جمع ّية مكافحة الرسطانُ .أع ّد برنامج
"الفرصة يف َ
الخطر" لزيادة وعي ا ُملصابات برسطان الثدي واملبيض ألهمية نيل االستشارة الوراث ّية .يف إطار النشاط،
ُرفع عىل موقع الجمع ّية منوذج تفاعُ ّ
والتوجه لطبيب
خاص ميكن عربه استيضاح امليل الورايث لإلصابة باملرض،
يل ّ
ّ
العائلة من أجل استيضاح إضايف مبساعدة استشارة وراث ّية ،إذا دعت الحاجة .ميكن العثور عىل االستامرة عىل
العنوانwww.cancer.org.il/prev-gene :
ميكن الحصول عىل قامئة العيادات لالستشارة الوراثية وكراسة "الفرصة يف الخطر" التي أعدتها جمعية مكافحة الرسطان
باللغة العربية ،العربية ،الروسية ،واإلنجليزية مبحادثة مجانية مع مركز "تيليميداع® التابع للجمعية عىل هاتف:
 .1-800-36-36-55كذلك ،ميكن االستعانة باملنتدى "حمل املو ّرثات والنساء ذوات الخطر املرتفع لإلصابة برسطان
َ
واملبيضني" يف موقع جمع ّية مكافحة الرسطان عىل اإلنرتنت.www.cancer.org.il :
الثدي
من املهم أن تتذكري :نحو  80%من النساء الاليت ُأص َ
نب برسطان الثدي لسنَ ضمن مجموعة الخطر .لذلك ،عىل كل
فحص وفق التوصيات .النساء املوجودات يف مجموعة الخطر املرتفع يجب أن
امرأة أن تكون واعية لجسمها و ُت َ
يواظ َ
نب عىل الفحوص الدور ّية املوىص بها لهنّ .
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ِ
ميكنك تقليل خطر التع ّرض لإلصابة
كيف
برسطان الثدي؟

تبني من أبحاث علمية كثرية أن هناك عالقة وطيدة بني منط حياة ف ّعال يدمج بني التغذية املتوازنة ووزن الجسم
السليم ،استهالك الكحول ،وبني تقليل خطر اإلصابة بأمراض مختلفة ،منها أمراض القلب ،األوعية الدموية ،والسكري.

يف السنوات املاضية أث ِبت أيضا بشكل قاطع أن هناك عالقة بني أسباب مختلفة وأمراض الرسطان .يتمثل تأثري منط
الحياة الفعال يف تقليل خطر اإلصابة باألمراض ،ال سيام رسطان الثدي ،األمعاء الغليظة ،الربوستات ،ورسطان البنكرياس،
الكىل ،الرحم ،واملريء.

ميكنك الحفاظ عىل منط حياة سليم؟
كيف
ِ

حياتك اليوميُ .يستحسن إنجاز النشاط
• الحرص على دمج النشاط الجسماني في روتين
ِ
الجسماني المعتدل لمدة  30دقيقة على األقل ،خالل معظم أيام األسبوع .أث ِبت أن
إنجاز النشاط الجسماني لمدة نحو  150دقيقية أسبوعياُ ،يقلل بشكل ملحوظ خطر
اإلصابة بالسرطان ،ال سيما عندما يجري الحديث عن أنواع سرطان منتشرة.
وزن سليم  -يوصى باالمتناع عن استهالك زائد للسعرات الحرارية
• الحفاظ على ٍ
والحفاظ على وزن سليم .يوصى للنساء الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم ()BMI
بين  18.5و  ،24.9وأن يكون حجم الخاصرة حتى  80سنتمترا.
• اإلكثار من تناول الخضار والفواكه الطازجة متعددة األلوان.
• اإلكثار من تناول األطعمة الغنية باأللياف ،مثل الحبوب الكاملة ،البقوليات ،والجوز
المملح.
غير ُ
• االمتناع عن تناول األطعمة الغنية بالسعرات الحرارية (الغنية بالسكر والدهنيات).
• تقليل تناول اللحوم الحمراء واألطعمة المصنّعة ،المدخنة ،المقلية ،المالحة ،والمخللة.
• تقييد استهالك الكحول حتى وجبة واحدة في اليوم .يوصى للنساء ذوات خطر عال
باالمتناع كليا عن استهالك الكحول.
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المحالة بالسكر وبالسكر
• يوصى بشرب الماء وتقييد استهالك المشروبات ُ
االصطناعي.
• االمتناع عن التدخينُ .يلحق التدخين ضررا بصحة المدخنين والمدخنين
السلبيين المعرضين للدخان من البيئة القريبة.

أصدرت جمعية مكافحة الرسطان كراسة وصفات تحضري األطعمة ،تدعى "الصحة باأللوان" وهي تستند
إىل توصيات غذائية لتقليل خطر اإلصابة بالرسطان وكذلك كراسات حول منط الحياة الصحي ومنع
الرسطان" :أن تكوين سليمة  -رسطان الثدي هو مسؤوليتكِ " و "قواعد من أجل حياة صحية" .للحصول
عليها ،مجانا ،ميكن التوجه مبكاملة مجانية إىل "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف
رقم .1-800-36-36-55 :ميكن العثور عىل معلومات إضافية يف منتدى "الوقاية من الرسطان" يف موقع
الجمعية.www.cancer.org.il :
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ّ
املبكر لرسطان الثدي
االكتشاف

ال يزال االكتشاف املب ّكر أفضل وسيلة للتعايف من رسطان الثدي .فك ّلام جرى تشخيص املرض يف مرحلة أبكر ،ازدادت
احتامالت التعايف إىل نحو .90%
تذ ّكري :كلام كان االكتشاف أبكر ازدادت احتامالت التعايف أكرث!
املهم الحرص عىل إجراء متابعة روتينية وفق
بهدف زيادة احتامل تشخيص املرض يف مراحله املبكّرة ،من ّ
التوصيات.

الثديني
معرفة
َ
تشكل معرفة الثديني جزءا هاما من معرفة الجسم كله ،مبا يف ذلك تح ّمل املسؤولية حول صحتك .هذه هي عملية
هامة تتعرفني فيها عىل ثدييك ،شكلهام ،وملمسهام .يف وسعك التع ّرف إىل ثدييك من خالل النظر إليهام وتحسسهام،
وهو يتيح لك اكتشاف التغيريات ،ومن ثم التوجه إىل الطبيب فورا لفحصها.
عىل النساء يف كل األعامر والحاالت (حمل ،إرضاع ،وغريها) ،إذا اكتشفن أية كتلة أو تغيري يف الثدي التوجه
إىل الطبيب ملعرفة نوعهام.

إنجاز فحص الثدي الشخيص

يالمئك شخصيا ،وعندما
لك .من املهم أن تعريف ماذا
ِ
ميكنك التع ّرف إىل ثدييك بأية طريقة ترينها مناسبة ومريحة ِ
يطرأ تغيري ،توجهي إىل الطبيب للفحص .تجدر اإلشارة إىل أن تقنية الفحص الشخيص وحدها ،مل ُتثبت بصفتها طريقة
الفحص الناجعة لالكتشاف املب ّكر لرسطان الثدي.

الشعور بالثديني يف الحاالت العادية أثناء مرحلة اإلخصاب

يتغري الشعور العادي يف الثديني خالل الشهر .تبدأ األنسجة التي ُتنتج الحليب نشاطها بضعة أيام قبل الدورة الشهرية.
هناك نساء تكون أثداؤهن حساسة وتتضمن كتال يف هذه الفرتة ،ال سيام بالقرب من منطقة تحت اإلبط.

الشعور بالثديني يف مرحلة انقطاع الطمث ،بعد انقطاع الدورة الشهرية

يتوقف نشاط األنسجة التي ُتنتج الحليب .وتصبح األثداء طرية ،وتقل صالبتها والكتل فيها.
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عالمات الورم يف الثدي

يف  90%من الحاالت ،أ ّول مؤرش عىل ورم رسطاين يف الثدي هو وجود كتلة يف الثدي ،لكنّ مثة عالمات أخرى يجدر
روتيني التغيرّ ات يف مبناهام وتكتشف كتلاً أو ظواهر
االنتباه إليها .ميكن للمرأة التي تعرف ثد َييها أن تتابع بشكل
ّ
أخرى ،مل تشعر بها أو ت َرها ساب ًقا .يظهر نحو  70%من األورام يف القسم الخارجي األعىل من الثدي ،الذي يشمل
أيضا منطقة تحت َ
ً
اإلبطني.

إال َم يجب االنتباه؟
يف الثدي:
•
•
•
•
•
•
•

ُكتلة.
تغ ّير في شكل الثدي أو حجمه.
الجلد.
ثقب أو نتوء في ِ
ح ّكة مستم ّرة ال تزول.
عدم راحة أو آالم (ظاهرة ليست منتشرة).
ظهور احمرار وحرارة في الثدي ،دون عالقة بإرضاع أو بتل ّوث.
موسعة.
ظهور شرايين بارزة أو ّ

يف الحلمة:

•
•
•
•

حلمة تراجعت إلى الداخل مؤخ ًرا.
ُكتلة.
جرح ال يتعافى أو أكزيما ال تختفي.
إفراز من الحلمة (ليس متع ّل ًقا باإلرضاع).

يف اإلبط:

• ُكتلة.
• تورم في اإلبط.
من املهم التذ ّكر :ال يشري معظم التغيريات التي تظهر يف الثدي إىل وجود ورم خبيث ،ولكن عند ظهور
تغيريات ليست عادية ،يجب التوجه إىل الطبيب لفحصها واستيضاحها.
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فحص من قبل طبيب
(الع َقد) اللمفاوية تحت َ
اإلبطني ويف
يجري فحص الثدي طبيب خبري بفحص الثدي ،وهو يفحص الثد َيني والغدَد ُ
العنقُ .يجرى الفحص بينام تكون املرأة يف وضعتي الجلوس واالستلقاء .تجدر اإلشارة إىل أن فحص الثدي اليدوي
ُ
مل يُثبت بأنه وسيلة ناجعة لتشخيص من شأنها أن ُتقلل الوفاة من رسطان الثدي  -يشكل هذا الفحص جزءا من
الفحص الجسامين الروتيني السنوي.
فحص تصوير الثدي الشعاعي
فحص الكشف املب ّكر بواسطة جهاز تصوير الثدي الشعاعي ،هو فحص رنتجن رسيع للثديني .إن مسح تصوير الثدي
الشعاعي هو فحص ُمعد للنساء اللوايت ليست لديهن أية أعراض ،ويهدف إىل الكشف املب ّكر عن رسطان الثدي يف
املراحل املب ّكرة ،عندما تطرأ تغيريات خبيثة أولية يف الثدي ،مثل كتل صغرية أو تكلس ،ال ميكن تحسسها .هذا اإلجراء
بسيط ويستم ّر بضع دقائق .يف أحيان كثرية ،ميكن يف هذا الفحص تحديد ورم أو تكلس حتّى قبل أن يكون ممكنًا
الشعور به يف فحص طبي يدويّ .

هل فحص تصوير الثدي الشعاعي آمن؟

ُيطلق جهاز تصوير الثدي الشعاعي أشعة قليلة جدا .أثبتت األبحاث أن الفائدة من استخدام الجهاز أكرب من الرضر
الذي ُيلحقه لدى النساء الاليت يف السن املوىص بها إلجرائهُ .أث ِب َت أن مسح تصوير الثدي الشعاعي (مموغرافيا) يُقلل
الوفاة من رسطان الثدي بنحو  .25%يستويف معظم أجهزة تصوير الثدي الشعاعي يف إرسائيل املعايري الدولية ،وهي
وحياتك.
ثدييك
خاضعة ملتابعة منتظمة من قبل وزارة الصحة .قد يُنقذ هذا الفحص
ِ
ِ

ملاذا تويص غالبية دول العامل الغريب للنساء يف مجموعة الخطر العادية لإلصابة باملرض بإجراء مسح
تصوير الثدي الشعاعي عندما يصبح عمرهن أكرث من  50عاما؟

يف يومنا هذا ،هناك اتفاق مهني لدى أكرثية الجهات الغربية يف الدول املختلفة ،يستند إىل أبحاث يف هذا املجال،
ويشري إىل أن فحص تصوير الثدي الشعاعي يف عمر  50حتى  74عاما يساعد عىل تشخيص املرض يف مراحل مب ّكرة
وهكذا يقلل نسبة الوفاة بنحو  .25%ال يوىص بإجراء الفحص تحت سن  50عاما للنساء ذوات خطر عادي لإلصابة
برسطان الثدي .أهم األسباب لذلك هو أن الثدي يكون صلبا (كثافته عالية) أكرث يف هذا السن  -لهذا ال يكون الفحص
ناجعا كفاية لكشف املرض يف مرحلة مبكرة ويف الوقت ذاته تكون كمية اإلشعاع التي ميتصها عالية أكرث.
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ليس هناك فحص مثايل ،ولكن يويص خرباء صحة الجمهور ،ال سيام عندما يجري الحديث عن نساء صحتهن جيدة
باتباع سياسة تفوق فيها الفائدة عىل الرضر .هناك الكثري من األبحاث التي تتحدث عن فرط التشخيص ،ال سيام
عندما يدور الحديث عن نساء شابات أكرث ،إذ إن فحص تصوير الثدي الشعاعي يكون ناجعا أقل لديهن وقد يؤدي
إىل أخذ عينات ال داعي لها ،ندبات قد ُتخفي الحقا الكتل الحقيقية ،وتؤدي إىل تشخيص خاطئ (إجابة سلبية بينام
تكون كتل يصعب تشخيصها) ،وإىل قلق ال داعي له.
لهذا ،فإن التوصية بإجراء فحص تصوير الثدي الشعاعي للنساء يف عمر  50حتى  74عاما ،مرة كل عامني ،تتامىش
مع توصيات منظامت الصحة يف أوروبا ،كندا ،أسرتاليا ،ويف السنوات املاضية مع  Task Forceيف الواليات املتحدة.

هل يؤدي تصوير الثدي الشعاعي إىل فرط التشخيص؟

ُيجرى تقييم نجاعة برنامج املسح عرب تصوير الثدي الشعاعي وفق قدرة فحوص املسح هذه عىل خفض نسب الوفاة
من رسطان الثدي لدى النساء .يف البالد ،بفضل برنامج فحص املسح الذي بادرت إليه جمعية مكافحة الرسطان،
إضافة إىل أسباب أخرى ،انخفضت نسبة الوفاة بنحو  25%لدى النساء اليهوديات ،ومبا أن النساء العربيات استجنب
وأجرين الفحص كانت النسبة شبيهة لديهن أيضا.
نرش خرباء أوروبيون مبجال برامج املسح يف أيلول  2012سلسلة من املقاالت حول املوضوع بهدف التوصل إىل صورة
واضحة حول تصوير الثدي الشعاعي ،ال سيام يف ظل االدعاءات حول فرط التشخيص .فرط التشخيص ()Overdiagnosis
هو تشخيص كتلة بواسطة برنامج مسح مل يكن تشخيصها ممكنا طوال حياة املرأة ،لو أنها مل تخضع للمسح .مثال،
تشخيص ورم رسطاين موضعي يف أنابيب الحليب ( ،)DCISوهو يف مرحلة مب ّكرة ومر ّكزة جدًا ،وال يتطور أحيا ًنا
إىل ورم اجتياحي .رغم هذا ،صحيح حتى اآلن ،أنه ال ميكننا أن نعرف مسب ًقا أية أورام من هذا النوع قد تتح ّول إىل
اجتياحية وأية ستبقى خامدة.
هناك لكل فحص األفضليات إىل جانب السلبيات ًّ
أيضا ،التي تتجسد يف عدم اكتشاف رسطان موجود ،أو االشتباه عن
طريق الخطأ بوجود رسطان ذي ترصف حميد يف حني أنه خبيث .رغم هذا بعد التفكري يف اإليجابيات والسلبيات،
فإن غالبية سلطات الصحة الطبية يف الدول الغربية يف العامل ،تويص لكل امرأة يزيد عمرها عن  50عاما ،ومعرضة
لخطر عادي لإلصابة برسطان الثدي بأن تنجز فحص تصوير الثدي الشعاعي مرة كل عامني بشكل دوري.

ما هو الجهاز املتنقل لتصوير الثدي الشعاعي؟

بادرت جمعية مكافحة الرسطان واشرتت سيارة متنقلة لتصوير الثدي الشعاعي لتستطيع النساء اللوايت يسكن يف

16

الضواحي أن يجتزن الفحص يف مكان قريب من منزلهن .يش ّغل سيارة امليموغرافيا املتنقلة التابعة لجمعية مكافحة
الرسطان طاقم اختصايص (تعمل فيه نساء فقط) يعمل يف مركز "أسوتا خدمات طبية".
الفحص مجاين ،ومشمول يف سلة الصحة ،للنساء يف السن املالئم (النساء اللوايت عمرهن  50عاما وأكرث ،مرة كل عامني).
ألوان هذه السيارة مريحة وجميلة ،بحيث تشعر النساء بارتياح أثناء الفحص وهي واسعة ومتنح شعورا بالخصوصية
التامة ،وفيها غرف لتبديل املالبس وكذلك غرفة فحص تتضمن جهازا حديثا لتصوير الثدي الشعاعي يستويف املعايري
الصارمة.
نسق مع
ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات حول تصوير الثدي الشعاعي ،ومسار سيارة امليموغرافيا ا ُمل ّ
صناديق املرىض ،وعىل قامئة معاهد امليموغرافيا املصادق عليها واملشمولة يف الربنامج الوطني لالكتشاف املبكر ،يف
موقع اإلنرتنت التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل العنوان www.cancer.org.il :أو التوجه إىل "تيليميداع"®
عىل هاتف رقم. 1-800-36-36-55 :

َمن يوىص لها بإجراء الفحص؟

•

•
•
•

لطب األورام ،على النساء من سنّ  50فصاعدًا إجراء فحوص تصوير الثدي الشعاعي
وفق توصيات المجلس الوطني ّ
م ّر ًة ّ
الصحة .في إطار البرنامج الوطني لالكتشاف المب ّكر لسرطان الثدي
كل عا َمين ،في معاهد صادقت عليها وزارة ّ
الذي بادرت إليه جمعية مكافحة السرطان ترسل صناديق المرضى إلى المؤمنات دعوة شخصية إلجراء الفحص.
النساء اللواتي أصيبت قريبتهن من الدرجة األولى بسرطان الثدي ،والنساء الموجودات في خطر مرتفعُ ،يستحسن
أن ُيجرينَ فحص تصوير الثدي الشعاعي مرة في السنة ،بد ًءا من سنّ  40أو قبل ذلك ،وفق توصية الطبيب.
للنساء اللواتي يخضعن لمتابعة طبية بسبب تاريخهن العائلي فيما يتعلق بسرطان الثدي ،أو بسبب ورم خبيث في
المعالِج
األمعاء الغليظة ،المبيض ،أو الرحم  -يوصى لهن بإجراء فحص تصوير الثدي الشعاعي وفق رأي الطبيب ُ
(بشكل عا ّم في سنّ مبكرة أكثر وبتكرار ّية أكبر).
ٍ
يوصى بإجراء فحص  MRIللثدي للمسح الدوري للنساء اللواتي ُش ّخصن كحامالت مو ّرثات طفرات في الجينات:
 .BRCA1, BRCA2, PTEN, P53كما ويوصى بإجراء هذا الفحص للنساء اللواتي اجتزن استشارة وراثية وتم
تعريفهن ذوات خطر يفوق  20%بأن يكن حامالت الطفرة ،واللواتي ال ينتم ّين لمجموعة عرقية ذات انتشار
طفرات معروفة .تنطبق التوصية إلجراء فحص  MRIعلى النساء اللواتي مرضن بسرطان الثدي بهدف متابعة
الثدي اآلخر.
17

•طريقة فحص تصوير الثدي الشعاعي

يستغرق الفحص بضع دقائق فقط .يجري ضغط الثدي يف الفحص بني جس َمني .يؤدي الضغط أحيانا إىل إزعاج أو أمل
ستحسن عدم استخدام ُمزيل العرق ،مسحوق البودرة ،أو أية مستحرضات أخرى
طيلة بضع ثوان .يف يوم الفحصُ ،ي
َ
عىل الثد َيني أو تحت َ
اإلبطني.
تذ ّكري أن غالبية التغيريات التي تظهر يف الثدي ليست خبيثة ،ولكن حتى إذا ظهرت يف الفحص كتلة
يحسن احتامالت الشفاء وجودة الحياة جدا.
خبيثة ،فإن الكشف املبكر ّ
ال ترتددي وأنجزي الفحص مبوجب التوصية  -أث ِب َت أن فحص تصوير الثدي الشعاعي هو الفحص الوحيد الناجع
ا ُملستخدَم يف وقتنا هذا للمسح ويف وسعه تقليل نسب الوفاة من املرض .قد ُيوجه الطبيب املرأة إىل فحص آخر ،وفق
ما يراه مناسبا ووفق الوترية املطلوبة.
من األهمية مبكان معرفة!
يف كل األعامر ،إذا ُش ّخصت كتلة يف فحص يدويُ ،
وط ِلب من املرأة إنجاز فحص تصوير الثدي الشعاعي ،حتى
وإن كانت إجابة هذا الفحص سليمة ،يجب فحص نوع الكتلة بشكل جيد بواسطة فحوص إضافية.
الحساسية يف فحص تصوير الثدي الشعاعي لالكشتاف املب ّكر لرسطان الثدي ليست شبيهة لدى كل النساء .ترتاوح
حساسية الفحص بني  69%حتى  .90%النساء اللوايت مبنى ثدييهن كثيف (شائع أكرث لدى الشابات) تكون حساسية
فحص تصوير الثدي الشعاعي منخفضة ،ألن كثافة نسيج الثدي العالية قد تخفي الورم.
باإلضافة إىل ذلك ،فإن فحص تصوير الثدي الشعاعي محدود لدى النساء بعد عملية جراحية أو عالج إشعاعي .رغم
هذا ،تجدر اإلشارة إىل أن تصوير الثدي الشعاعي هو الفحص الوحيد املصادق عليه واملثبت أنه األنجع يف فحوص
املسح الكتشاف رسطان الثدي.
وفق الطريقة املتبعة يف يومنا هذا ،عىل االكتشاف املب ّكر لرسطان الثدي ومتابعة النساء اللوايت أصنب برسطان الثدي
وهد يف فحص تصوير الثدي الشعاعي ووسائل
أن يكونا مالمئني لخطر إصابة املرأة باملرض ومببنى ثدييها ،وفق ما ُش ِ
املحاكاة األخرى ،مثل فحص تصوير املوجات فوق الصوت ّية ،وغريها .ال يكون استخدام تصوير الثدي الشعاعي الحرصي
كفحص وحيد لدى جزء من النساء ،لهذا هناك أهمية لعمل الطاقم متعدد املهن من األطباء واملعالجني الخرباء مبرض
الثدي :الطبيب الجراح ،طبيب األشعة ،طبيب األورام ،طبيب الجراحة التجميلية ،وغريهم.
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معلومات حول مراكز ثدي متعددة املهن
عند اكتشاف كتلة ُمشبته بها يف الثديُ ،يستحسن التوجه إىل مركز ثدي يعمل فيه طاقم متعدد املهن .بشكل
عام ،سرتافقك ممرضة منسقة ثدي طوال الفحوص ،االستشارات ،والعالجات .هذه املمرضة هي جزء من شبكة
"ممرضات وعامالت اجتامعيات منسقات عالج رسطان الثدي" ،التي بادرت إليها ،متولها وتؤهلها جمعية مكافحة
الرسطان .باإلضافة إىل ذلك ،يعمل ضمن الطاقم :طبيب جراح ،طبيب علم األمراض ،طبيب أشعة (خبري بفحوص
املحاكاة) ،طبيب جراحة تجميلية ،طبيب علم الوراثة ،وعامل اجتامعي ،وغريهم.
للحصول عىل كراسة تدعى "كراسة للمرأة التي ُش ّخصت لديها كتلة يف الثدي" ،وتتضمن أسئلة يجدر طرحها
يف كل مرحلة أثناء مرحلة التشخيص والعالج ،والحصول عىل معلومات االتصال مبراكز الثدي متعددة املهن يف
أنحاء البالد والتوجه إىل ممرضات أو عامالت اجتامعيات يف أنحاء البالد ،ميكن التوجه مبكاملة مجانية إىل مركز
"تيليميداع"® التابع لجميعة مكافحة الرسطان عىل هاتف.1-800-36-36-55 :

• فحص تصوير الثدي الشعاعي الرقمي

تصدر منظومة إلكرتونية عند استخدام هذه التكنولوجيا العرصية صورة وتحتفظ بها يف حاسوب بدال من فيلم تصوير.
حوسبة للصورة بعد إجراء التصوير.
ُتتيح التكنولوجيا الرقمية معالجة ُم َ
هناك بعض األفضليات لتصوير الثدي الشعاعي الرقمي:
• تكبير نتائج مختلفة ،مثل تك ُّلسات صغيرة ،دون الحاجة إلى دعوة المرأة إلجراء صورة تكبير إضافية (القدرة على
التكبير متاحة في تصوير الثدي الشعاعي غير الرقمي).
• حفظ الصور في الحاسوب ،لهذا ليس هناك خطر أن تضيع.
ّ
• تحسين تبا ُين الصورة يتيح التشديد على َ
مكتشفات في ُص َور تصوير الثدي الشعاعي ،وبذلك زيادة دقة الفحص
أحيا ًنا.

تصوير شعاعي ثاليث األبعاد للثدي ()Tomosynthesis

هذا النوع من التصوير هو طريقة حديثة لتصوير الثدي الشعاعي الرقميُ ،تلتقط فيها صور من زوايا مختلفة من الثدي
دون أن تغطيه أنسجة الثدي .تنتج هذه الطريقة رشائح مقطعية تشبه فحيص  CTأو  .MRIأث ِب َت أن هذه الطريقة
تقلل نسبة النساء اللوايت ُيستدعني إلجراء الفحص ثانية ،وكذلك نسبة النتائج السلبية الخاطئة .يف وسع هذا املسح أن
يكون مالمئا أيضا للنساء ذوات الثدي الكثيف ،الذي يشكل صعوبة عند إنجاز تصوير الثدي الشعاعي العادي.
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مكملة
فحوص مسح
ّ
قد يستعني الطبيب بوسائل التشخيص التالية إضافة إىل ما ذكرناه أعاله:

فحص املوجات فوق الصوت ّية [(أولرتاساوند) (])Ultrasound - US

يعرض فحص الثدي باملوجات فوق الصوتية نسيج الثدي عرب الشاشة .بعد دهن املنطقة بجل خاصُ ،يستخدم مجس
صغري ُينتج موجات صوتية فوق منطقة الفحص .ويح ّول حاسوب خاص الصدى و ُينتج صورة للمبنى الداخيل للعضو
املفحوص .ميكن بواسطة الفحص التمييز بني ورم صلب وكيس يحتوي عىل سائل (كيسة) .وميكن استخدام هذا الفحص
إلنجاز عينة من الثدي من خالل التوجيه ،وشفط سائل أو خاليا من الكتلة التي ُش ّخصت ،بإبرة دقيقة.
يحسن فحص تصوير املوجات فوق الصوتية كفحص إضايف مك ّمل لفحص تصوير الثدي الشعاعي القدرة عىل
قد ّ
ّ
االكتشاف املبكر لرسطان الثدي ،ال سيام عندما يجري الحديث عن كتلة يف الثدي لدى امرأة شابة ذات مبنى ثدي
كثيف .عىل أية حال ،بعد إنجاز فحص تصوير الثدي الشعاعي ،يقرر طبيب األشعة والطبيب ا ُمل َعالج إذا كانت هناك
حاجة إلجراء تشخيص مك ّمل مثل  US ،MRIو/أو خزعة.

استخدام فحص تصوير املوجات فوق الصوتية يف الحاالت التالية:

•
•
•
•
•

معرفة إذا كانت الكتلة التي ُشوهدت في فحص تصوير الثدي الشعاعي كيسة أم كتلة صلبة.
استيضاح كتلة يمكن تحسسها ،عندما يكون فحص تصوير الثدي الشعاعي سليما.
استخدام الفحص لدى النساء الشابات ،بدءا من سن  30عاما ،النساء الحوامل والمرضعات ،اللواتي ُش ّخصت لديهن
كتلة في الثدي (لدى جزء من النساء يتم إكمال الفحص بواسطة إجراء تصوير الثدي الشعاعي وفق توصيات
األطباء).
تتمة لفحص تصوير الثدي الشعاعي لدى النساء المع ّرضات لخطر ومبنى أثدائهن كثيف.
المساعدة على إكمال أخذ عينة من كتل في الثدي.

لإلجامل ،ال يشكل فحص تصوير الثدي الشعاعي للثدي فحص مسح لالكتشاف املبكر لرسطان الثدي،
بل كفحص مك ّمل.
فحص التصوير بالرنني املغناطييس ()Magnetic Resonance Imaging - MRI

ُيجرى هذا الفحص باستخدام مغناطيس ،دون أشعة رنتجن .تستلقي املرأة التي تجري الفحص عىل بطنها بينام يكون
ثديها داخل جهاز خاص يدعمه .كجزء من الفحصُ ،تحقن مادة تباين داخل الوريد تدعى غادولينيوم لرؤية األوعية
الدموية .االفرتاض هو أن يف الورم الرسطاين هناك أوعية دموية أكرث ولهذا تكون "مصبوغة" أكرث مبادة التباين مقارنة
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بنسيج الثدي السليم ،وهكذا ميكن كشفها.
يتميز فحص الـ  MRIبحساسية عالية الكتشاف رسطان الثدي االجتياحي ،ولكن تتغري دقة الفحص ،وقد تحدث حاالت
تظهر فيها مناطق مل ّونة ولكن ليس فيها ورم ،أي أنه هناك حساسية مفرطة للفحص أحيانا .يف مثل هذه الحاالت
هناك حاجة إلنجاز عينات من خالل توجيه جهاز  ،MRIالستبعاد وجود ورم رسطاين يف الثدي.

ُيجرى فحص  MRIيف الحاالت التالية:

• قبل كل عملية جراحية  -لدى جزء من النساء اللواتي ُش ّخص سرطان الثدي لديهنُ ،يجرى فحص  MRIبهدف
معرفة واستيضاح إذا كان الحديث يجري عن مرض متعدد المراكز في الثدي .يؤثر هذا االستيضاح في اتخاذ قرار
إلنجاز عملية الستئصال الكتلة ( )Lumpectomyأو عملية استئصال الثدي كله ( .)Mastectomyكذلك ،يساعد
الفحص على العثور على مراكز المرض في الثدي اآلخر ،في حال وجودها.
• كفحص مسح لدى النساء اللواتي يحملن مو ّرثات الجين الذي يزيد من خطر سرطان الثدي (BRCA1 ,BRCA2
 )P53, PTENولدى النساء اللواتي اجتزن استشارة وراثية وتم تعريفهن ذوات خطر يفوق  20%بأن يكن حامالت
الطفرة ،واللواتي ال ينتم ّين لمجموعة عرقية ذات انتشار طفرات معروفة .غالبا ،يوصى بفحص  ،MRIلهؤالء النساء
ألن المرض ُي ّ
شخص لدى الكثير من حامالت المو ّرثات في سن صغيرة نسبيا ،إذ تكون فيه حساسية تصوير الثدي
الشعاعي منخفضة ،من بين أسباب أخرى ،بسبب كثافة أنسجة الثدي.
• للمتابعة -لدى النساء اللواتي مرضن بسرطان الثدي بهدف متابعة الثدي اآلخر.

يُنجز فحص  MRIملجموعة النساء هذه يف إطار سلة الصحة.
فحوص خزعة مختلفة

خزعة إبرة دقيقة (( – )F.N.Aأخذ ع ّينة من الخاليا).

فحص رسيع وبسيط ،ال يؤدي إىل األمل غالبا .يستخدم الطبيب حقنة مع إبرة دقيقة يسحب مبساعدتها عينة من
خاليا الثديُ .ترسل العينة إىل املخترب لفحص نوع الخاليا .يف حال العثور عىل خاليا ورم خبيث ،يجب استشارة طبيب
أمراض األورام ملعرفة العالج الرضوري.

عينة خزعة بإبرة غليظة ()Trucut

هذا الفحص غري مؤمل عا ّم ًة ،وهو يجري بتخدير موضعي ،ويستم ّر وقتًا قص ًريا فقط .خالل الفحصُ ،ت َ
دخل إبرة جوفاء
تجسس الكتلة ،يف حال تحسسها .يف حال كانت الكتلة ،أو حدودها ،غري أكيدة ،تجري االستعانة
بتخدير موضعي ،عرب ّ
بإرشاد املوجات فوق الصوت ّية خالل الفحص .باالستعانة باإلبرةُ ،يخ َرج نسيج عىل شكل أسطوانة ض ّيقة من الكتلة
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يف الثدي .من املتبع أخذ أسطوانة واحدة حتى ست أسطوانات من الكتلة يف الثديُ .ترسل األسطوانات إىل فحص
باثولوجي .كذلك ،ميكن فحص املستقبالت يف عينة كهذه واتخاذ قرار عالجي بناء عىل اإلجابة.

عينة خزعة بإبرة غليظة مبساعدة التفريغ ()Mammotome

هذه الخزعة ُم َعدّة لفحص مكتَشفات و ُكتل صغرية وتك ُّلسات ُح ّددت يف فحص االستقصاء باملموغرافياُ .يجرى الفحص
من خالل االستلقاء عىل البطن ،بتخدير موضعي ،وباالستعانة بتصوير الثدي الشعاعي أو املوجات فوق الصوتية .هكذا
يكون من السهل التوجيه إىل منطقة الفحص وتقليل مدة الفحص حتى نحو  30إىل  45دقيقة فقط.
يشمل إجراء الفحص إدخال إبرة جوفاء ويف داخلها جهاز حادّ ،وهام موصوالن بجهاز تفريغ .يتح ّرك الجهاز داخل
نسيج الثدي حرك ًة دائرية و ُيخرج عينة نسيج من املنطقة املفحوصة .دقة التشخيص كبرية جدًّاّ ،
ألن الجهاز يفحص
النسيج يف نفس املنطقة بشكل متتالُ .يستخدم هذا الفحص يف األورام الحميدة ،بدال من الخزعة عرب العملية الجراحية،
ولكن إذا كشف هذا الفحص عن ورم خبيث ،فهناك حاجة إلجراء خزعة مفتوحة أيضا.

خزعة شاملة عرب عملية جراحية (عينة نسيج )Excisional Biopsy

أحيانا ،عند استخدام وسائل التشخيص املذكورة ال ميكن معرفة إذا كان الورم خبيثا أم حميدا ،لهذا هناك حاجة إىل
استئصال الكتلة ،بتخدير موضعي أو عام ،وإرسالها للفحص الباثولوجي.
الصحة،
ُيحدَد يف هذا الفحص التشخيص النهايئ ،والحاجة إىل العملية يف حال كانت الكتل خبيثة .وفق أنظمة وزارة ّ
ُتجرى الخزعة بشكل منفصل عن العملية الجراحية للثدي .يحق للمرأة طلب إجراء هذين اإلجراءين عىل حدة،
وعليها أن توافق عىل كل منهام عىل حدة .يف مثل هذه الحالُ ،تستأصل الكتلة يف املرحلة األوىل و ُترسل إىل فحص
باثولوجي .إذا اتضح من الفحص أن هناك ورم خبيثُ ،تجرى عملية جراحية بعد مرور بضعة أيامُ .يتيح هذا الفصل
ميس التأخري
للمرأة املزيد من الوقت إلعداد نفسها ،استشارة آخرين ،واملشاركة يف اختيار نوع العمل ّية الجراح ّية .ال ّ
القصري بني التشخيص والعملية باحتامالت الشفاء .يف حال ق ّررت املرأة إجراء العمل ّية الجراح ّية فو ًرا بعد الخزعة،
جمد ُ
فحص ُ
الكتلة ،ولذلك ُيدعى
ُت َ
الكتلة التي استُؤصلت باملجهر ،فيام تكون املرأة ال تزال ُمخدَّرة .بهدف الفحصُ ،ت َّ
الفحص مقط ًعا تجميد ًّيا (.)Frozen Section
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لإلجامل:

من املهم التذ ّكر أنه ميكن تقليل خطر التع ّرض لإلصابة برسطان الثدي ،كام هي الحال مع أنواع الرسطان األخرى،
بواسطة الحفاظ عىل منط حياة سليم ،يتضمن تجنب التدخني ،تقليص استهالك الحكول ،الحفاظ عىل وزن جسم
سليم ،االهتامم بتناول تغذية صحية ومتوازنة ،وإنجاز نشاطات جسامنية منتظمة.
عليك إنجاز متابعة روتينية وفق
صحيح حتى يومنا هذا ،يشكل التشخيص ا ُملبكر مفتاحا للعالج وإنقاذ الحياةِ .
ميكنك التوجه إىل
جسمك ووضعه الطبيعي ،إذ إنه إذا ظهرت تغيريات
التوصيات ،واتباع منط حياة صحي ،معرفة
ِ
ِ
ّ
أجلك وأجل
الطبيب يف الوقت املناسب إلجراء فحص .تهدف توصيات التشخيص املبكر إىل الحفاظ عىل
صحتك ،من ِ
ِ
مسؤوليتك!
أحبائك ،واملواظبة عىل إنجازها هي
ِ
ِ
ملزيد من املعلومات ،ادخيل منتدى "الوقاية من الرسطان" ومنتدى "حمل املو ّرثات والنساء ذوات الخطر املرتفع
َ
واملبيضني" يف موقع جمع ّية مكافحة الرسطان عىل اإلنرتنتwww.cancer.org.il :
لإلصابة برسطان الثدي
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نشاطات الجمعية لدفع مكافحة رسطان الثدي قدما
الربنامج الوطني لالكتشاف املب ّكر عرب تصوير الثدي الشعاعي

بفضل مبادرة جمعية مكافحة الرسطان ،يتم اليوم بالتعاون مع وزارة الصحة وكل صناديق املرىض تفعيل
برنامج وطني للكشف املب ّكر عن رسطان الثدي بواسطة فحص امليموغرافيا .بادرت الجمعية إىل برنامج مراقبة
الجودة وهي مت ّوله.

سيارة امليموغرافيا املتنقلة

بادرت جمعية مكافحة الرسطان واشرتت سيارة متنقلة لتصوير الثدي الشعاعي وتتنقل هذه السيارة خالل
أيام السنة يف أنحاء البالد وتتيح للنساء أن يجتزن الفحص ا ُملنقذ للحياة يف مكان قريب من منزلهن .بفضل
نشاطات سيارة املميوغرافيا املتنقلة ،انخفضت الفجوات بني الرشائح السكانية املختلفة ،ومل تعد هناك فجوة
يف االستجابة بني النساء اليهوديات والعربيات .نسبة االستجابة آخذة باالزدياد بشكل مستمر .يش ّغل سيارة
امليموغرافيا املتنقلة مركز "أسوتا خدمات طبية" مبساعدة جمعية مكافحة الرسطان.

إقامة مراكز ثدي شمولية

تستثمر جمعية مكافحة الرسطان موارد كثرية يف بناء أقسام أمراض الرسطان ومتويلها ،ومتويل إقامة مراكز
شمولية للثدي ،يف املراكز الطبية يف مختلف أنحاء البالد ،حيث يتم فيها تقديم عالج مهني من قبل طاقم متعدد
املجاالت ،تحت سقف واحد.

منسقات عالج رسطان الثدي
شكبة ممرضات وعامالت اجتامعيات ّ

خدمةُ ،أنشئت مببادرة جمع ّية مكافحة الرسطان و ُتدار عربها يف معظم املستشفيات يف ال ِبالد ،ترافق يف إطارها
مم ّرضات وعامالت اجتامع ّيات املرأة املريضة برسطان الثدي من لحظة التشخيص ،ويقدّمن االستشارة ،التوجيه،
الدعم ،واملرافقة ،يف إجراءات العالج ،املتابعة ،وإعادة األهلية .تلتقي املم ّرضات والعامالت االجتامع ّيات خالل
السنة يف مق ّر الجمع ّية لتل ّقي اإلرشاد والتحديثات الجارية .ميكن الحصول عىل التفاصيل عرب مكاملة مجانية إىل
"تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان 1-800-599-995 :أو إىل قسم إعادة التأهيل التابع للجمعية:
.03-5721678
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محارضات من قبل ممرضات حول أهمية التشخيص املب ّكر ومنع رسطان الثدي

ُتقدم املمرضات محارضات يف أماكن العمل واملجتمع املحيل .تعمل جميعة مكافحة الرسطان عىل زيادة مشاركة
طبيب العائلة يف الكشف املسبق لدى النساء اللوايت يعالجهن.

االتحاد اإلرسائييل لرسطان الثدي الورايث

أقامت جمعية مكافحة الرسطان بالتعاون مع أطباء علم األورام والوراثة من كل أنحاء البالد االتحاد اإلرسائييل
لبحث رسطان الثدي واملبيض الورايث .إحدى أهدافه هو فحص خطر التع ّرض لرسطان الثدي واملبيضني لدى
حامالت املو ّرثات يف البالد ،من بني أمور أخرى ،ألن مستوى الخطر يف البالد قد يكون مختلفا عن مستوى الخطر
يف الدول األخرى (مثال ،بسبب ظروف بيئية مختلفة وأمناط مختلفة من اإلخصاب والوالدة).

نشاطات الجمعية من أجل النساء اللوايت عانينّ من رسطان الثدي

تعمل الجمعية بني أوساط جهات حكومية وصناع القرار من أجل أن تحصل النساء اللوايت مرضن برسطان
الثدي عىل الحقوق يف مؤسسة التأمني الوطني بشكل أفضل وتوسيع سلة األدوية .كام وبادرت الجمعية إىل سن
قوانني ملنع التمييز باالستناد إىل معلومات وراثية ،وهي رشيكة يف اتخاذ القرارات والنقاشات الحكومية ،وغريها.

منح مكافآت البحث

ُتقدم الجمعية مكافآت البحث لألطباء والباحثني يف كل املستشفيات ،العيادات ،ومؤسسات البحث املعرتف
بها يف البالد ،لدفع مكافحة مرض الرسطان قدماُ .وزع الكثري من مكافآت البحث من أجل بحث رسطان الثدي
بشكل أسايس ،رسيري ،ونفيس اجتامعي.
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مجموعة الدعم ،املعلومات ،واملساعدة
التابعة لجمعية مكافحة الرسطان
للنساء اللوايت يواجهن رسطان الثدي
مواجهة رسطان الثدي عمل ّية مع ّقدة ،ترافقها اختيارات وتغيريات يف مجاالت عديدة :جسد ّية ،نفس ّية ،عائلية،
صحة الثدي يف املستشفيات مهن ّيون ميكنهم تقديم اإلرشاد ،الدعم ،التوجيه،
واجتامعية .تحت ُّ
ترصف املرأة يف مراكز ّ
واملرافقة ومت ّول الجمعية نشاطات معظمهم.
تساهم جمعية مكافحة الرسطان يف إنشاء وترميم مراكز ثدي شاملة يف أرجاء البالد ،تكون املرأة فيها هي املركز،
ويهتم بها طاقم متعدّد االختصاصات .فضلاً عن ذلكُ ،تدير الجمع ّية مجموعة قطرية للمعلومات ،املساعدة ،اإلرشاد،
ّ
ُ
ً
للمصابات برسطان الثدي ،املتعافيات ،وأفراد أرسهنّ :
مجاناُ ،
والدعمّ ،
"يد للشفاء"  -من لحظة التشخيص حتّى الشفاء " -يد للشفاء" التابعة لجمعية مكافحة السرطان مك ّونة من
نساء متط ّوعات واجهنَ سرطان الثدي ،وخضعنَ لتأهيل خصوصيُ ،يتيح لهنّ مساندة النساء اللواتي يواجهنَ
المرض .تجري مال َءمة المتط ّوعات للمريضات وفق السنّ واللغة ،وهنّ يساعدنهنّ في الخيارات المح ّيرة
المختلفة ،تقديم المعلومات ،والدعم العاطفي والعملي ،من خبرتهنّ الشخص ّيةُ .تدعى النساء المعن ّيات
التوجه
بالدعم والمساعدة ،وكذلك النساء المعن ّيات بالتطوع واالنضمام إلى حلقة الدعم "ياد لهحلماه" إلى ّ
إلى الهاتف رقم 1-800-36-07-07 :أو النقر على الز ّر الورديّ في موقع جمع ّية مكافحة السرطان على
اإلنترنتwww.cancer.org.il .:
منسقات لعالج سرطان الثدي  -خدمةُ ،أنشئت بمبادرة جمع ّية مكافحة
• شبكة مم ّرضات وعامالت اجتماعيات ّ
السرطان و ُتدار عبرها في معظم المستشفيات في ال ِبالد ،ترافق في إطارها مم ّرضات وعامالت اجتماع ّيات المرأة
المريضة بسرطان الثدي من لحظة التشخيص ،ويق ّدمن االستشارة ،التوجيه ،الدعم ،والمرافقة ،في إجراءات
العالج ،المتابعة ،وإعادة األهلية .تلتقي المم ّرضات والعامالت االجتماع ّيات خالل السنة في مق ّر الجمع ّية لتل ّقي
اإلرشاد والتحديثات الجارية .يمكن الحصول على تفاصيل في مكالمة مجانية إلى "تيليميداع"® عبر الهاتف:
 1-800-36-36-55أو إلى قسم إعادة التأهيل والرفاه التابع لجمعية مكافحة السرطان ،هاتف.03-5721678 :
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يهتم في إطاره أفراد طاقم من
• "المظهر الحسن والشعور األحسن"  -مشروع تم ّوله جمع ّية مكافحة السرطانّ ،
طب األورام،
مجاالت التجميل ،الماكياج ،وتصفيف الشعر بشكل
تطوعي بنساء مريضات بالسرطان في معاهد ّ
ّ
المحلي .تحصل متلقيات العالج على عالج تجميلي وإرشاد حول كيفية
فروع جمع ّية مكافحة السرطان ،والمجتمع
ّ
العناية بوجههن وشعرهن و/أو مالءمة تسريحة الشعر أو الشعر المستعارّ .
كل ذلك بهدف تحسين المزاج ،تحسين
الشعور ،وكذلك مساعدتهنّ في عملية مواجهة المرض والعالجات .فضلاً عن ذلك ،تعمل في أرجاء البالد مراكز
عناية وإعارة شعر ُمستعار من ِقبل المشروع .للحصول على المزيد من المعلومات واالنضمام ،يمكن التوجه عبر
الهاتف.03-5721678 :
• "خطوات من أجل جودة الحياة"  -مشروع متم ّيز لجمع ّية مكافحة السرطان يهدف إلى تعريض المرضى والمتعافين
الجسماني ،تشجيعهم على االندماج في نشاط َّ
مخطط له
من السرطان إلى الم ّيزات الصحية الكامنة في النشاط
ّ
و ُمد َمج في روتينهم اليومي ،وتقديم استشارة ومرافقة مهن ّية للذين يختارون تبني البرنامج واالنخراط فيه .يعمل
طب األورام في أرجاء البالد ،مراكز دعم الجمع ّية ،و ُفروعها في أرجاء البالد .للحصول على
المشروع في معاهد ّ
المزيد من المعلومات واالنضمام ،يمكن التوجه على هاتف.03-5721618 :
• مجموعات دعم  -تش ّغل الجمعية مجموعات دعم مجانا ،بإشراف اختصاصيين .بينها مجموعات دعم لألزواج،
مجموعات دعم للشابات بين سن  30حتى  40عا ًما اللواتي يواجهنَ مرض السرطان ،مجموعة دعم للنساء
المتعافيات المع ّرضات للخطر ،النساء المريضات بالسرطان في مرحلة ُنقيلية ،وغير ذلك .للحصول على المزيد
من المعلومات واالنضمام ،يمكن التوجه عبر الهاتف.03-5721678 :
• مراكز الدعم والمساعدة "أقوياء م ًعا" التابعة لجمعية مكافحة السرطان  -تعمل مراكز الدعم التابعة لجمعية
مكافحة السرطان اليوم في غفعتاييم ،حيفا ،القدس ،والعفولة ،بالتعا ُون مع "بيت إيدي معغان" في بئر السبع،
وفي فروع الجمع ّية في أرجاء البالد .تش ّكل مراكز الدعم بيتًا في المجمتع المحلي للمرضى ،للمتعافين ،وألفراد
عائالتهم .تعرض المراكز عددًا من النشاطات التي تساعد في المواجهة النفسية والجسدية للمرض ،مثل مجموعات
طبخا صح ًّيا ،وغير ذلك ّ -
دعم ،نشاطات جسدية  -نفسية (مثل اليوغا وتشي كونغ) ،ورشات فنية مختلفةً ،
كل
مجا ًنا .فضلاً عن ذلك ،تقدّم المراكز دع ًما ،مرافقة ،ومعلومات طوال عملية التأق ُلم ،إعادة األهلية ،والشفاء.
ذلك ّ
للحصول على معلومات إضافية ،يمكن التوجه بمكالمة مجانية إلى "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة السرطان
على هاتف.1-800-36-36-55 :
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• خدمة استشارة في مواضيع الجنسان ّية والنظرة الذاتية  -تقدّم جمع ّية مكافحة السرطان استشارة في موضوع
مجا ًنا ّ
يتوجه ،وتشتمل
لكل َمن ّ
الجنسان ّية لمريضات السرطان (وكذلك المرضى) وأفراد عائالتهمُ .تقدَّم الخدمة ّ
على معلومات حول تأثيرات مرض السرطان على الجنسانية ،النظرة الذاتية ،استشارة حول إمكانيات العالج وإعادة
تأهيل األداء الجنسي ،الخصوبة ،واإلحالة إلى أخصائيين مهنيين في هذا المجال .للجمع ّية ً
خصصة
أيضا ك ّراسات ُم ّ
لهذا الموضوع .لتعيين دور ونيل استشارة ،يمكن التوجه إلى قسم إعادة التأهيل عبر الهاتف،03-5721643 :
أو إلى منتدى الجنسان ّية في موقع جمع ّية مكافحة السرطان على اإلنترنت.www.cancer.org.il :
• إرشاد والدين أحدهما مريض بالسرطان  -حين ُيصاب أحد الوالدَين بالسرطان ،تجتاز العائلة ك ّلها فترة مواجهة
طويلة ،صعبة ،ومع َّقدة ،بما في ذلك األوالد .رغب ًة منا في التخفيف على الوالدين في هذه الفترة ،ولمساعدتهم
على تقديم الدعم والمساعدةُ ،تدير الجمع ّية خدمة إرشاد للوالدين ُتعطى في إطارها أدوات ،إرشاد ،ومساعدة
على مواجهة مسائل مثل كيفية إخبار األوالد ،كيفية المواجهة كعائلة في فترة العالجات ،وغير ذلك .لدى الجمع ّية
ً
مجا ًنا بمكالمة
أيضا كراسة مميزة بعنوان "ماذا سأقول ألوالدي عن مرض السرطان لديّ " ،يمكن الحصول عليها ّ
مجانية إلى "تيليميداع"® هاتف .1-800-36-36-55 :للحصول على المزيد من المعلومات ،يمكن التوجه عبر
ّ
الهاتف.03-5721678 :
خاص في ّ
كل أنحاء ال ِبالد ،يرافق المتعافين من السرطان في طريقهم
• "التعافي إلى حياة صحية"®  -برنامح ّ
صحي .في إطار البرنامج ،الذي يعمل في فروع الجمع ّية األربعين تقري ًبا على مدار
للعودة إلى روتين حياة
ّ
المال َءمة
السنة ،وكذلك في مراكز الدعمُ ،تجرى لقاءات بإرشاد اختصاصيين في المواضيع ذات الصلة ،مثل التغذية ُ
للمتعافين ،مواجهة األعراض الجانبية ،العالقات الحميمية والجنسانية ،وغير ذلك .ثمة مجموعات خصوصية،
بالصحة" للنساء اللواتي يتماثلنَ للشفاء من سرطان الثدي ،وكذلك كراسة إرشادية
مثل "متعافيات لحيا ٍة مف َعمة
ّ
خصوصية للمتعافين من السرطان "المستقبل ُن ْصب العين"ُ ،تعطى ّ
مجا ًنا .للحصول على المزيد
لكل َمن يطلبها ّ
من المعلومات ،يمكن التوجه عبر الهاتف.03-5721618 :
• "تيليميداع"® ُ -تدير الجمع ّية مركز "تيليميداع"® هاتفي باللغات الروسية ،العبرية ،والعربية ،وتنشر موا ّد إيضاحية
عديدة ومن ّوعة باللغات الثالث ،في جميع المواضيع ،بما فيها سرطان الثدي .كذلكُ ،تدير الجمع ّية مركز معلومات
م ّتصلاً بقواعد بيانات في أرجاء العالم ،وموقع إنترنت يجري تحديثه دور ًّيا ،ويشمل مجموعة أبحاث سريرية حديثة.
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يمكن التوجه إلى "تيليميداع" بمكالمة مجانية على هاتف رقم ® ،1-800-36-36-55 :وإلى مركز المعلومات:
 03-5721608أو عبر البريد اإللكتروني.info@cancer.org.il:
• مركز "تلتميخاه"® ُت دير الجمع ّي ة مركز الدعم الهاتفي "تلتميخاه" بالعبرية والروس ّي ة ،الذي يمنح إسعا ًف ا
أول ًّي ا فور ًّي ا لمرضى السرطان والقريبين منهم ،الموجودين في ضائقة نفس ّية ،ويحتاجون إلى دعم أولي وأذن
مصغية .عند الضرورة ،يتم توجيه المتوجهين لمتابعة العالج في المستشفى أو في إطار المجمتع المحلي .يمكن
التوجه إلى "تلتميخاه"® مباشرة على هاتف.1-800-200-444 :
• منتديات جمع ّية مكافحة السرطان على اإلنترنت  -في موقع الجمع ّية هناك مجموعة منتديات واسعة تشمل
ُ 18منتدى في مواضيع مختلفة ،بينها منتدى عبر اإلنترنت ُيعنى بموضوع سرطان الثديُ ،يديره بالشراكة ثالثة
اختصاصيين :جراحة ،طبيبة أورام ،وج ّراح تجميل ،وكذلك منتدى للنساء الحامالت للمو ّرثات والموجودات في
خطر ،منتدى بموضوع التغذية لمرضى السرطان ،منتدى بموضوع الجنسانية واإلخصاب ،منتدى بموضوع حقوق
االختصاصي المال ِئم:
المرضى ،وغيرها .يطرح ز ّوار الموقع أسئلة شخصية عديدة ،تتع ّلق بالمرض ،ويجيب عنها
ّ
www.cancer.org.il
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منشورات جمعية مكافحة الرسطان حول رسطان الثدي
302
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בצעי בדיקת שד
בממוגרפיה -
כי בריאותך קודמת לכל!

אל בן/בת הזוג
של אישה המתמודדת
עם סרטן השד
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הסיכוי שבסיכון
לקבלת מידע ועלוני הסברה חינם:
"טלמידע"1-800-599-995 :
לשירותי מידע מתקדמים:
מרכז מידע03-5721608 :
info@cancer.org.il
לתמיכה נפשית ראשונית:
"טלתמיכה"1-800-200-444 :
לנשים שאובחנו ומטופלות עקב סרטן השד:
"יד להלחמה"1-800-36-07-07 :
אתר האגודהwww.cancer.org.il :
האגודה למלחמה בסרטן  -לחיים בריאים יותר
לתרומות*1-800-35-46-46 :

הסיכוי שבסיכון
חשיבות הבירור הגנטי
לסרטן שד ושחלה תורשתי

את חייבת לעצמך
בדיקה פשוטה  -ממוגרפיה
העשוייה להציל את חייך
ולשחרר אותה מדאגה!

סרטן השד

האגודה למלחמה בסרטן
המטה  -בית מטי ,לזכרה של מטילדה רקנאטי
רח' רביבים  7גבעתיים ,ת.ד 437 .מיקוד 53103
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"الفرصة في الخطَر"

فحص تصوير الثدي الشعاعي

سرطان الثدي

إلى شريك حياة المرأة المريضة

إعادة بناء الثدي

كراسة  -العربية ،العبرية ،الروس ّية،
اإلنجليزية
أهمية إنجاز االستيضاح الوراثي
لمريضات سرطان الثدي والمبيضين.

كراسة  -العربية ،العبرية ،الروسيّة
معلومات حول الفحص.

كراسة  -العربية ،العبرية ،الروسيّة
معلومات عن الفحوص ،العالج ،وطرق
مواجهة المرض.

ك ّراسة  -العبرية
معلومات وتوصيات لدعم المرأة التي
تعاني من سرطان الثدي.

ك ّراسة  -العبرية
حول اإلمكانيات الجراحيّة الستعادة
الثدي.

310

311

תל אביב

לשירותי מידע מתקדמים:
מרכז מידע03-5721608 :
info@cancer.org.il

חיפה
לקבלת מידע נוסף וחומר הסברה על
מחלות הסרטן ודרכי מניעתן ,ללא תשלום:

באר שבע

'טלמידע'®  1-800-599-995או בדוא”ל telemeyda@cancer.org.il

לשירות תמיכה נפשי ראשוני:
'טלתמיכה'1-800-200-444 :

www.cancer.org.il

info@cancer.org.il

*לתרומות*2343 :
החוברת הודפסה באדיבות חברת אסטרהזניקה ישראל

www.cancer.org.il

מ.ה14000600 .

•
לתמיכה נפשית ראשונית:
"טלתמיכה"® 1-800-200-444
•
בקרו אותנו באתר האינטרנט:

האגודה למלחמה בסרטן  -לחיים בריאים

חוברת מידע

עיצוב :סטודיו ליאת אפל

בצקת לימפטית או גפה נפוחה
בית מטי ,לזכרה של מטילדה רקנאטי
רח' רביבים  7גבעתיים ,ת.ד 437 .מיקוד 53103
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316

305

306

ניתוח כריתה
מלאה של השד
מידע על הניתוח
וההתמודדות
(עברית ,ערבית ,רוסית)

לשירותי מידע מתקדמים:
מרכז מידע03-5721608 :

info@cancer.org.il
לשירות תמיכה נפשי ראשוני:
'טלתמיכה'1-800-200-444 :

www.cancer.org.il

בצקת לימפטית או גפה נפוחה
חוברת מידע
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309

310

312
הטיפול ההורמונלי
בסרטן השד
מידע על הטיפול
ותופעות הלוואי
(עברית ,ערבית)

עיצובbillet.co.il :
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322

321
סרטן זה לא חיה
סיפור לילדים שאמם
חלתה בסרטן שד
(עברית)

bereast cancer-2010-hebrow.indd

אוקטובר

323

333

חודש המודעות
לסרטן השד
www.cancer.org.il

כל מה שרצית לדעת
על גנטיקה וסרטן
על הקשר בין תסמונות
גנטיות לסרטן
(עברית)

© האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע”ר) ,אוקטובר 2015
*פעילות האגודה מתאפשרת הודות לתרומות הציבור ,וללא תמיכה
מתקציב משרד ממשלתי כלשהו .תרומות לאגודה למלחמה בסרטן
מוכרות לצורכי ניכוי במס ,על פי סעיף  46לפקודת מס ההכנסה.

info@cancer.org.il

לשירות תמיכה נפשי ראשוני:
‘טלתמיכה'® 1-800-200-444
לנשים המתמודדות עם סרטן השד:
‘יד להחלמה'® 1-800-36-07-07
www.cancer.org.il

אתר הילדים של האגודה למלחמה בסרטן:

האגודה למלחמה בסרטן
איתך לאורך כל הדרך
במאבק בסרטן השד

www.kid.org.il

לתרומות*1-800-35-46-46 :
האגודה למלחמה בסרטן
מחלקת הסברה והדרכה
טל03-5719577.
פקס03-7322780.

בריא
לבחור
בריאות השד נתונה בידייך

info@cancer.org.il

* בנוסף :חוברות מידע בנושאי זכויות חולים ,התמודדות עם תופעות לוואי ,דפי מידע על תרופות שונות ,מידע על מחקרים קליניים המבוצעים בארץ ובעולם וכד’.

בית מטי ,לזכרה של מטילדה רקנאטי
רח' רביבים  ,7ת.ד ,437 .גבעתיים 53103

האגודה פועלת אצל גופים ממשלתיים וקובעי מדיניות

למען נשים שחלו בסרטן השד ,פועלת לשיפור מימוש הזכויות
במגע עם הביטוח הלאומי ,להגדלת סל התרופות ,שותפה להחלטות
ולדיונים ממשלתיים ועוד ועוד.

לשירותי מידע מתקדמים ומאגרים נוספים:
מרכז מידע וספריה 03-5721608
או

בקרו אותנו באתר האינטרנט:

לבחור בריא -
בריאות השד נתונה בידייך!

בחירות בריאות
שמירה על תזונה נכונה
למניעת סרטן שד
(עברית)

דמעה ותקווה מבעד
לעדשה
תיעוד מצולם של אם ובתה
במהלך ההתמודדות עם
המחלה (עברית)

איתך
ובשבילך

היי פעילה יותר היום
כדי להבטיח את
בריאותך
ביצוע פעילות גופנית
למניעת סרטן שד
(עברית)

024

עשרות אחיות להגברת חשיבות האבחון המוקדם

והמניעה של סרטן השד מעניקות הרצאות במקומות עבודה
ובקהילה .האגודה גם פועלת להגברת מעורבותו של רופא
המשפחה בגילוי מוקדם אצל הנשים שבטיפולו.

רכישת פרוטזת
שד ובגדי ים
מדריך חנויות לרכישת
פרוטזות שד ובגדי ים
(עברית ,רוסית)

את אינך לבד
מידע על ארגון
“יד להחלמה"
(עברית ,ערבית,
רוסית)

 DVDעל טיפול
בקרינה לשד
תקליטור הדרכה
לקראת הטיפול
(עברית)

נשים וסרטן השד
מידע לנשים צעירות
חולות סרטן שד
(עברית)

מ.ה 13000102

הקמת מרכזי שד כוללניים  -האגודה למלחמה בסרטן
משקיעה משאבים רבים בבנייה ושיפוץ מחלקות אונקולוגיות ,וסיוע
בהקמת מרכזי שד כוללניים במרכזים הרפואיים ברחבי הארץ בהם
ניתן טיפול מקצועי של צוות רב תחומי תחת קורת גג אחת ,במרכזו
נמצאת המטופלת.

שחזור השד
על אפשרויות ניתוח
לשחזור שד
(עברית)

לימפאדמה
מידע וסיוע לאחר
כריתת בלוטות לימפה
(עברית ,רוסית)

טיפול בקרינה לשד
על הטיפול ותופעות
הלוואי (עברית ,ערבית,
רוסית)
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ניידת ממוגרפיה  -האגודה למלחמה בסרטן יזמה ורכשה את
ניידת הממוגרפיה ,הנעה במהלך השנה ברחבי הארץ ומאפשרת
לנשים לעבור את הבדיקה מצילת החיים קרוב לביתן .הודות
לפעילותה הענפה ,צומצמו הפערים שהיו קיימים בין מגזרי
האוכלוסייה השונים ושיעור ההיענות לביצוע הבדיקה עולה
בהתמדה .כיום מופעלת הניידת על-ידי “אסותא שירותים רפואיים"
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן.

את לא לבד

שצְּבְֵרג
אבִיבָה ָ
מאֵת ָ
ֵ

טּי ָה
טלְי ָה צִּיון עֲ ִ
אִּיּוִרים ַ

סרטן שד
גרורתי

לתרומות:
*1-800-35-46-46

בית מטי ,לזכרה של מטילדה רקנאטי

בהתמודדות עם סרטן השד

חלְתָה ּבְסְַרטַן ׁשַד
ׁש ָ
אּמָא ֶ
סִּפּור עַל ִ

לקבלת מידע נוסף וחומר הסברה על מחלות הסרטן ודרכי מניעתן
פנו לאגודה למלחמה בסרטן ,ללא תשלום:
‘טלמידע'® בשפה העברית 1-800-599-995
‘טלמידע'® בשפה הרוסית 1-800-34-33-44
‘טלמידע'® בשפה הערבית 1-800-36-36-55

בקרו אותנו באתר האינטרנט:

סטודיו בילט

לתרומות*:

אל בן הזוג של אישה
שחלתה
מידע ותמיכה לבן
הזוג של אשה
שחלתה בסרטן שד
(עברית)

308

שיחזור השד

לימפאדמה

307

מניעה ואבחון מוקדם
של סרטן השד
מידע על הבדיקות
ומניעת המחלה
(עברית ,ערבית ,רוסית)

סרטן השד
מידע על הבדיקות,
הטיפול וההתמודדות
עם המחלה
(עברית ,ערבית ,רוסית)

ניתוח כריתה
חלקית של השד
מידע על הניתוח
וההתמודדות
(עברית ,ערבית ,רוסית)

318

ממגוון פרסומי האגודה למלחמה בסרטן בנושא סרטן השד

חּי ָה
סְַרטָן ז ֶה ֹלא ַ

321

1-800-200-444

1-800-354-646
www.cancer.org.il

??????

كراسة  -العبرية ،الروسيّة
معلومات ومساعَدة بعد استئصال
الغدد اللمفاوية

323

03-5721608

info@cancer.org.il

בקרו אותנו באתר האינטרנט:

מאחת שעברה לאחת שעוברת

كراسة  -العربية ،العبرية ،الروسيّة
حول العالج واألعراض الجانبية.

רח' רביבים  7גבעתיים ,ת.ד 437 .מיקוד 53103

לשירות תמיכה נפשי ראשוני‘ :טלתמיכה’

יד להחלמה

324

‘טלמידע’

®

נפת רמלה

كراسة  -العربية ،العبرية
معلومات حول العالج واألعراض الجانبية.

* תרומות לאגודה למלחמה בסרטן מוכרות לצרכי זיכוי במס ,על פי סעיף  46לפקודת מס הכנסה

1-800-343-344

נפת רחובות

רחוב דני מס ,3
רמלה

טל08-9181212 .

ك ّراسة  -العبرية
معلومات للنساء حتى سن  50اللواتي
مرضن بسرطان الثدي.

1-800-36-07-07

1-800-599-995

יוני 2016

נפת צפת

רחוב הפלמ"ח ,צפת טל04-6994222 .

רחוב אופנהיימר  ,10טל08-9485858 .
רחובות

בית מטי ,לזכרה של מטילדה רקנאטי
רח‘ רביבים  ,7ת.ד ,437 .גבעתיים5310302 ,
© האגודה למלחמה בסרטן בישראל )ע“ר( ,אוגוסט 2016
פעילות האגודה מתאפשרת הודות לתרומות הציבור ,ללא מימון מתקציב משרד
ממשלתי כלשהו * תרומות לאגודה למלחמה בסרטן מוכרות לצורכי זיכוי במס,
על פי סעיף  46לפקודת מס הכנסה

מדריך
לרכישת
תותב שד

نشرة  -العبرية ،الروسيّة
شرح حول طريقة شراء غرسة ثدي
وصدريات مالئمة.

פעילויות האגודה ברמה הלאומית
לקידום המאבק בסרטן השד

1-800-363-655

נפת נצרת

רחוב  ,113נצרת

טל04-6557000 .

وذمة لمف ّية

התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם בממוגרפיה  -הודות
ליוזמת האגודה למלחמה בסרטן מופעלת כיום ,בשיתוף משרד
הבריאות וקופות החולים ,תוכנית לאומית לגילוי מוקדם של סרטן
השד בממוגרפיה .האגודה גם מממנת את תוכנית בקרת האיכות
המבטיחה את פעילותה המיטבית של התוכנית.

‘טלמידע’® בשפה הרוסית

נפת טבריה

רחוב אלחדף ,40
טבריה

טל04-6710300 .

או info@cancer.org.il

العالج اإلشعاعي لمنطقة الثدي

לנשים המתמודדות עם מחלת סרטן השד:
'יד להחלמה'1-800-36-07-07 :

‘טלמידע’® בשפה הערבית

נפת חדרה

רחוב הלל יפה ,13
חדרה

טל04-6240801 .

לתמיכה נפשית ראשונית:
'טלתמיכה'®1-800-200-444 :
למחלקת שיקום ורווחה:
03-5721678
בקרו אותנו באתר האינטרנט:
www.cancer.org.il
האגודה למלחמה בסרטן  -לחיים בריאים
לתרומות*1-800-35-46-46 :

العالج الهرموني لسرطان الثدي

פעילות האגודה מתאפשרת הודות לתרומות הציבור ,ללא מימון מתקציב משרד ממשלתי כלשהו

לשירותי מידע מתקדמים:

נפת השרון
-נתניה

רחוב ויצמן ,23
נתניה

النساء الشابّات وسرطان الثدي

לקבלת 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 :

telemeyda@cancer.org.il

ירושלים

רחוב יפו 86
רחוב יפו 157

02-5314811
02-6217333
טל09-8300111 .

مرشد لشراء ثدي اصطناعي

ליצירת קשר עם ‘יד להחלמה’:
לקבלת מידע נוסף וחוברות הסברה על מחלות
הסרטן ,תופעות הלוואי,
דרכי השיקום והטיפול – ללא תשלום:

רחוב התקווה 4

טל08-6263511 .

לשירותי מידע מתקדמים:
מרכז מידע03-5721608 :

נשים צעירות
וסרטן השד

*תרומות לאגודה למלחמה בסרטן מוכרות לצרכי זיכוי במס,
על פי סעיף  46לפקודת מס הכנסה.

© כל הזכויות שמורות ,דצמבר 2012

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

שדרות פלי"ם  15א טל04-8633111 .

telemeyda@cancer.org.il

נפת פתח תקוה רחוב אחד העם  ,31טל03-9051818 .
פתח תקוה

לתרומות*1-800-35-46-46 :

הטיפול ההורמונלי בסרטן השד

רחוב הארבעה 12

טל03-5634848 .

לקבלת מידע נוסף וחומרי הסברה
על מחלות הסרטן ודרכי מניעתן ללא תשלום:
'טלמידע'® בשפה העברית1-800-599-995 :
'טלמידע'® בשפה הרוסית1-800-34-33-44 :
'טלמידע'® בשפה הערבית1-800-36-36-55 :
עיצובbillet.co.il :

'טלמידע'® בשפה הרוסית 1-800-34-33-44
'טלמידע'® בשפה הערבית 1-800-36-36-55
•
לשירותי מידע מתקדמים
 03-5721608או

בקרו אותנו באתר האינטרנט:

חוברת מידע

312

קרינה
לאזור השד

313

לנשים המתמודדות עם מחלת סרטן השד:
'יד להחלמה'1-800-36-07-07 :
לקבלת 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 :

לשכות הבריאות:

לנשים המתמודדות עם סרטן השד:
"יד להחלמה" 1-800-36-07-07

315

לימפאדמה

מ
הדו
2 0 1 3רת

לנשים המתמודדות עם מחלת סרטן השד:
’יד להחלמה‘®1-800-36-07-07 :

© כל הזכויות שמורות ,מאי 2008
פעילות האגודה מתאפשרת הודות לתרומות הציבור,
ללא מימון מתקציב משרד ממשלתי כלשהו

קו התמיכה של ‘יד להחלמה’®1-800-36-07-07 :
או בלחיצה קטנה באתרwww.cancer.org.il :
‘טלמידע'®  -לקבלת מידע על מחלות הסרטן ללא תשלום 1-800-599-995
האגודה למלחמה בסרטן – לחיים בריאים

ינואר 2014

* תרומות לאגודה למלחמה בסרטן מוכרות לצרכי זיכוי במס,
על פי סעיף  46לפקודת מס הכנסה

أنتِ لستِ وحدك

معك ومن ِ
ِ
أجلك

السرطان ليس وحشا

أن أكون سليمة

سرطان الثدي النقيلي

كراسة  -العربية ،العبرية ،الروس ّية
عن "ياد للشفاء"  -النساء اللواتي تعافي َن
من السرطان من أجل النساء المريضات
بالسرطان.

نشرة  -العبرية
معلومات حول خدمات الجمعية
لمريضات سرطان الثدي.

مجلة إنترنت  -العبرية ،العربية
قصة لألطفال الذين أصيبت والدتهم
بسرطان الثدي.

ك ّراسة  -العبرية
وسائل للحفاظ على صحة الثدي.

ك ّراسة  -العبرية
معلومات محدّثة للنساء اللواتي
يواجهن المرض.

لمعرفة المزيد والحصول على معلومات إضافية ،يمكن التوجه بمكالمة مجانية إلى "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة السرطان
على هاتف رقم 1-800-36-36-55 :أو على موقع اإلنترنت التابع للجمعية على العنوانwww.cancer.org.il :

30

®
®
®

billet.co.il

للحصول عىل معلومات إضاف ّية وموا ّد توضيحية حول أمراض الرسطان وطرق الوقاية منها،
مجا ًنا:
توجهوا إىل جمعية مكافحة الرسطانّ ،
ّ
"تيليميداع" باللغة العربية1-800-36-36-55 :
"تيليميداع" باللغة العربية1-800-599-995 :
"تيليميداع" باللغة الروسية1-800-34-33-44 :
telemeyda@cancer.org.il
للحصول عىل خدمات معلومات متقدمة:
مركز املعلومات 03-5721608 :أو info@cancer.org.il
النفيس األو ّيل:
للدعم
ّ
"تلتميخاه" 1-800-200-444 :
للنساء اللوايت يواجهنَ رسطان الثدي:
"ياد لهحلامه" (يد للشفاء) 1-800-36-07-07 :

®

®

زورونا يف موقعنا عىل اإلنرتنتwww.cancer.org.il :
جمعية مكافحة الرسطان
للت ُّربعات*1-800-35-46-46 :
نشاطات الجمع ّية ممكنة بفضل الت ُّربعات الجامهري ّية،
دون متويل من ميزانية أية وزارة حكومية
قسم اإلعالم واإلرشاد ،جمعية مكافحة الرسطان
هاتف ،03-5719577 :فاكس ،03-7322780 :الربيد اإللكرتوين.info@cancer.org.il :
بيت ماطي ،لذكرى متيلدا ريكانايت
شارع رفيفيم  ،7ص.ب ،437 .جفعتاييم5310302 ،
© جمعية مكافحة الرسطان يف إرسائيل ،أيلول 2017

*الت ُّربعات لجمع ّية مكافحة الرسطان ُمعرتَف بها لغرض اإلعفاء الرضيبي،
وفق البند  46من أمر رضيبة الدخل

الرقم الكتالوجي3022 :

يـد للشـفـاء

