�ل �ك �� �ش��ف �مل� �ب� � ّك ��ر م� �ن� � ِق ��ذ ل �ل �ح �ي��اة
و�لآن ....ق� ��ري � � ًب� ��ا م � ��ن �مل � �ن� ��زل!

تو�شيات للت�شخي�ص
�ملبكر ل�شرطان �لثدي:
للن�شاء ذو�ت �خلطر �لعاديّ :

و�لتوجه يف
•على ك ّل �مر�أة من �شنّ � 20أن تعرف ثدييها ،بحيث تتمكن من حتديد �أيّ تغيري �أو كتلة
ُّ
�أ�شرع وقت �إىل �لطبيب طالب ًة معرفة ما يف �لأمر.
•من �شِ نّ  30تقريبًا ،ميكن �إجر�ء فح�ص ثدي من قِبل طبيب،
متخ�ش�ص يف فح�ص �لثدي.
ِّ
•يو�شى �أن تخ�شع ك ّل �مر�أة جتاوزت � 50شنة لت�شوير �لثدي �ل�شعاعي م ّر ًة ك ّل عامَني.

للن�شاء ذو�ت �خلطر �ملرتفِع:

ّ
لديهن قريبة من �لدرجة �لأوىل (�أم �أو �أخت) �أُ�شيبت ب�شرطان �لثدي،
•للحامِ الت �لور�ثيات و�لن�شاء �للو�تي
ّ
ّ
يو�شى بفح�ص ت�شوير �لثدي �ل�شعاعي (مموغر�فيا) من �شن  ،40كل �شنة� ،أو وفق تو�شيات �لطبيب.
•�لن�شاء �للو�تي تعر َ
إ�شعاعي يف منطقة �ل�شدر (ب�شكلٍ ع��ا ّم كعال ٍج ملر�ص �ل��ورم �للمفي على ��شم
ّ�شن لعالج � ّ
هن حتت خطر كبري لالإ�شابة ب�شرطان �لثدي ،ويُ�شتح�شن �أن يُجرينَ
�شن �خل�شوبةّ ،
هودجكني) ،ل �شيّما قبل ّ
متابعة طبية للك�شف �ملبكر وفق تو�شيات �لطبيب.
•فح�ص  MRIللثدي  -يو�شى به مرة يف �ل�شنة ،حلامالت طفر�ت يف �جلي َنني  BRCA 2 ،1وملجموعات
�أخرى ،وفق تو�شيات وز�رة �ل�شحة.

(مموغر�فيا)؟
ما هو �جلهاز �ملحمول لت�شوير �لثدي �ل�شعاعي َ
ميكن �إجر�ء فح�ص ت�شوير �لثدي �ل�شعاعي يف معاهد ومر�كز طبية عديدة يف �أرجاء �لبِالد .مع ذلك ،من
�أجل �لتخفيف على �لن�شاء و�إف�شاح �ملجال �أمامهنّ لإجر�ء �لفح�ص قريبًا من بيتهنّ  ،باأق�شى درجات �لر�حة،
بادرت جمعيّة مكافحة �ل�شرطان و�شاعدت على �قتناء جها َزين حممو َلني لت�شوير �لثدي �ل�شعاعي يعمالن
يف �أرجاء �لبِالد.
منذ بدء عمل �جلهاز �ملحمول �لأوّل عام  ،2003تربهنت �أهمية �لعمل �مليد� ّ
ين ،تق ّل�شت ب�شكلٍ كبري �لفجو�ت يف
ن�شَ ب �لتجاوُب مع �لفح�ص بني �ل�شر�ئح �ل�ش ّكانية �ملختلفة ،وز�لت ً
كامال �لفجو�ت بني �لن�شاء �ليهوديّات و�لعربيّات.
�لوطني للك�شف �ملبكر عن �شرطان
�لربنامج
وت�شل �إىل بلد�ت نائية وفق
تعمل �لأجهزة �ملحمولة يف �أرجاء �لبالد ِ
ّ
�لثدي� ،لذي ُتديره جمعيّة مكافحة �ل�شرطان ووز�رة �ل�شحّ ة.

كيف تعمل �لأجهزة �ملحمولة؟
مهني ُموؤ َّلف من نِ�شاء فقط من �شبكة م�شت�شفيات
طبي ّ
ي�ش ِغّل �جلها َز �ملحمول لت�شوير �لثدي �ل�شعاعي طاق ٌم ّ
"�أ�شوتا" ،م�شوؤول عن �إجر�ء فحو�ص �لت�شخي�ص و�لتحليل .ل حتتوي غرف تغيري �ملالب�ص على نو�فذ،
ويجري �حلفاظ على خ�شو�شيتك ً
كامال طيلة �لعمل ّية.
�لأجهزة �ملحمولة و��شعة ،وم�شممة باألو�ن ُت�شفي جو� مريحا وجميال ،ومزودة باأجهزة ت�شوير ثدي
�شعاعي ،ت�شتويف �أ�شد �ملتطلبات.

تعمل �لأجهزة �ملحمولة لت�شوير �لثدي �ل�شعاعي مبوجب برنامج مر�قبة �جلودة �لتابع لوز�رة �ل�شحة،
و�لذي عمل طو�ل نحو � 20شنة ،بتمويل جمعية مكافحة �ل�شرطان.

كيف يتم �إجناز �لفح�ص؟
بعد تعبئة �لتفا�شيل ،يُطلب من �ملفحو�شة �لدخول �إىل غرفة �ملالب�ص و�إز�لة �جلزء �لعلوي من مالب�شها.
ت�شاعد تقنية فنية يف معهد �لرنتجن �ملفحو�شة على �لوقوف �أمام �جلهاز .ي�شتغرق �لفح�ص ب�شع دقائق
فقط .خالل �أ�شبوع ،يتم �إر�شال �لإجابة �إىل بيت �ملفحو�شة ،وباملقابل ،يتم �إر�شال ن�شخة �إىل �لطبيب
�ملعالج .يتم تزويد ��شم �لطبيب �ملعالج من قبل �ملفحو�شة خالل تعبئة �ل�شتمارة قبل �إجناز �لفح�ص.

كيف ميكن �مل�شاهمة يف زيادة �لر�حة خالل �لفح�ص؟
ميكن �لتقليل من عدم �لر�حة �ملحت َمل عرب �لو�شائل �لتالية:
• خالل �لفح�ص ،يجدر �لرتكيز على �شيء موجود يف �لغرفة ،وحماولة �لتفكري يف مكانٍ مُريح.
•

�إرخاء �لع�شالت حني حتدّد �لتقن ّية مكان �لذر�ع و�لثدي بهدف �إجر�ء �لفح�ص .جتري �لعملية
ب�شكلٍ �أ�شرع حني يكون �جلِ �شم مرتخ ًيا دومنا حركة.

•

�إذ� �شعرتِ بالأمل� ،أبلغي �لتقن ّية بذلك .ف�شتحاول ،قدر و�شعها� ،أن تخ ّفف �ل�شغط �لذي ميار�شه
�جلهاز بهدف جت ُّنب عدم �لر�حة قد َر �لإمكان.

•

يف حال كانت للمفحو�شة دورة �شهرية ،فاإنّ �أف�شل و�شيلة للتقليل من عدم �لر�حة هي تعيني
موعد بعد نحو خم�شة �أيام من �نتهاء دورة �لطمث .يف هذه �ملرحلة ،يكون �لثديان �أق ّل ح�شا�ش ّية
لل�شغط �ملُمارَ�ص عليهما يف عمل ّية �لفح�ص.

�لت�شجل للفح�ص؟
كيف ميكن
ُّ
�شتح�شل �لن�شاء يف �ل�شنّ �ملنا�شبة على دعوة ت�شمل تاريخ و�شاعة �لفح�ص ،وفق �ملوعد �لذي يعمل فيه
�جلهاز �ملحمول يف بلدتهنّ .

تذكري ،معظم �لتغيري�ت
�لتي ُت َ
كت�شف يف �لثدي لي�شت خبيثة،
لكن ح ّتى لو ك�شف �لفح�ص
عن �شيء خبيث

فا ّإن �لك�شف �ملبكر عنه يجعل �لحتمالت
�لطبية �أكرب!
توجهي �إىل "تلميد�ع" �لتابع جلمعية مكافحة �ل�شرطان
ملزيدِ من �ملعلوماتّ ،
عرب �لهاتف� 1-800-36-36-55 :أو لفرع �شندوق �ملر�شى �لقريب من بيتِكِ

ما هي حافلة �ملموغر�فيا �ملتنقلة لت�شوير �لثدي �ل�شعاعي (ميموغر�فيا)؟
ميكن �إجر�ء فح�ص ت�شوير �لثدي �ل�شعاعي يف معاهد ومر�كز طبية عديدة يف �أرجاء
�لبِالد .رغم ذلك ،بهدف �لت�شهيل عليكِ �� ،شرتى م�شت�شفى
�أ�شوتا ،مب�شاعَدة جمع ّية مكافحة �ل�شرطان ،جها ًز�
ً
حممول جديدً� لت�شوير �لثدي �ل�شعاعي� .أثبت �جلهاز
جناعته خالل �ل�شنو�ت �لع�شر �ملا�شية ،و�زد�د عدد
�لن�شاء �للو�تي ي َ
ُجرين �لفح�ص ب�شكلٍ ملحوظ.
يُتيح لكِ �جلهاز �ملحمول �إجر�ء فح�ص ت�شوير
�لثدي �ل�شعاعي للت�شخي�ص �ملُبكر ل�شرطان �لثدي
قري ًبا من منزلك ،باأق�شى ر�حة ممكنة .لدى
دخولكِ لإجر�ء �لفح�ص� ،شي�شتقبلكِ طاقم
طبي مك َّون من نِ�شاء فقط .ل حتتوي غرف
ّ
تغيري �ملالب�ص على نو�فذ ،ويجري �حلفاظ
على خ�شو�شيتك ً
كامال طيلة �لعمل ّية .يعمل
وي�شل �إىل بلد�ت نائية
�جلهاز �ملحمول يف �أرجاء �لبالدِ ،
�ل�شحة.
وفق برنامج ت�ش ّغله جمع ّية مكافحة �ل�شرطان ووز�رة ّ

رقم 21034

لت ّ
رتددي،
َ
لك.
تعال يف �ملوعد �ملُحدّد ِ
م�شجلة)
جمعية مكافحة �ل�شرطان (جمعية َّ

عمل �جلهاز �ملحمول ومنظومة �لإعالم مب�شاعَدة �شندوق
عزريئيلي (�إ�شر�ئيل) (جمعية م�شجَّ لة)

ربعات جلمع ّية
ربعات �جلمهور ،دون متويل من مو�زنة �أية وز�رة *�لت ُّ
عمل �جلمع ّية ممكن بف�شل ت ُّ
مكافحة �ل�شرطان مُع َ
رتف بها لغر�ص �لإعفاء �ل�شريبي ،وفق �لبند  64من �أمر �شريبة �لدخل.

جما ًنا،
ملزيدٍ من �ملعلومات ون�شر�ت ّ
�لتوجه �إىل "تلميد�ع" �لتابع جلمعية مكافحة �ل�شرطان
ميكن ّ

1-800-36-36-55

تصميم :ستوديو بيالت

قِ�شم �لإعالم و�لإر�شاد
بيت ماطي  -لذِ كر �لر�حلة ماتيلد� ركناتي
�شارع رفيفيم  ،7غفعتاييم.53103 ،
هاتف ،03-5721677 :فاك�ص03-7322780 :
�لربيد �لإلكرتوينinfo@cancer.org.il :
زورونا يف موقعنا على �لإنرتنتwww.cancer.org.il :

