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דברי פתיחה
פעילות גופנית היא אחד הדברים שבידי האדם לעשות
כדי לשפר את בריאותו .הימנעות מפעילות מהווה סיכון
בריאותי וכל פעילות עדיפה על חוסר פעילות.
יתרונותיה הבריאותיים ,הפיזיים והנפשיים ,של הפעילות
הגופנית ידועים מזה שנים רבות.
ר' משה בן מימון (הרמב"ם )1204-1138 ,כתב ב"ספר
המדע ,הלכות דעות" ,פרק ד':
"ועוד כלל אמרו בבריאות הגוף :כל זמן שאדם מתעמל
ויגע הרבה...אין חולי בא עליו וכוחו מתחזק ,וכל מי
שהוא יושב לבטח ואינו מתעמל...כל ימיו יהיו מכאובים
וכוחו תשש".

חוברת זו תסייע לך להבין מדוע חשוב לחולי סרטן במהלך הטיפולים האונקולוגיים
ולאחריהם ,לשלב את הפעילות הגופנית ואימון הכושר בשגרת החיים ,מה כדאי
לעשות וממה להיזהר .כל זאת על מנת לצעוד לחיים בריאים ואיכותיים יותר.
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יתרונות הפעילות הגופנית לכלל האוכלוסייה:
#

שיפור בכושר הגופני ,ביכולת התפקודית היומיומית ובכושר העבודה

#

הפחתה בתחלואה במחלות הסרטן  -מחקרים מוכיחים ירידה בתחלואה בסרטן
שד ,ריאה ,מעי גס ובהישנות המחלה לאחר החלמה

#

הפחתה בתחלואה במחלת העורקים הכלילית ובשבץ מוחי

#

הפחתה בתחלואה בסוכרת ובסיבוכיה

#

שמירה על משקל תקין

#

שיפור פרופיל שומני הדם

#

הפחתה בתחלואה ביתר לחץ דם ושיפור באיזונו

#

הפחתה בסיכון לאוסטיאופרוזיס (בריחת סידן)

#

שיפור בתפקוד במחלות כרוניות

#

הפחתה בשכיחות זיהומים ובחומרתם

#

הפחתה בכאב גב כרוני

#

שיפור בהרגשה הכללית

#

הפחתה בדיכאון ,בחרדה ,במתח ובכעס

#

שיפור בדימוי ובביטחון העצמי

#

הפחתה בדמנציה ובאלצהיימר (בעיות שכחה וזיכרון)

#

יצירת קשרים חברתיים

#

שיפור בתפקוד הקוגנטיבי (חשיבה)
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יתרונות הפעילות הגופנית לחולי סרטן

חובה!!!

גופניים
#
#
#
#
#
#
#
#
#

שיפור כושר גופני (אירובי וכוח)
עלייה ביכולת בביצוע מאמץ
הפחתת החולשה והעייפות
שיפור התפקוד היומיומי
שיפור הרכב הגוף (העלאת מסת שריר ועצם ,הפחתת אחוז שומן)
ירידה בתחושת בחילה
הפחתת סיכון לתחלואה נילוות (לב ,עצם ,השמנה ,סוכרת)
הפחתה בסיכון להישנות מחלה
הארכת משך החיים ואיכותם

להתייעץ עם הרופא המטפל במקרים הבאים:
 #לפני התחלת הפעילות
 #להערכת בטיחות הפעילות במצבים של:
 #נוירופתיה פריפרית (תחושת נמלול בידיים וברגליים)
 #תחלואה בשריר  -שלד
 #טיפול הורמונאלי (הערכת סיכון לשברים)
 #גרורות בעצמות (הערכת סיכון לשברים)
 #סטומה ()Stoma
 #בעיות לב וכלי דם
 #אם חל שינוי מהותי במצבך הגופני
 #אם חלה ירידה משמעותית בספירת הדם

שיפור במצב הרוח
שיפור בהתמודדות עם מתחים
הגברת ההנאה מהחיים
שיפור המרץ
עלייה ביכולת להתמודד עם כאבים
שיפור בדימוי הגוף

שימו לב!!!!

נפשיים
#
#
#
#
#
#

אזהרות בקשר לפעילות גופנית ולאימון:

#
#

#

#

מומלץ!
להתייעץ עם פיזיותרפיסט ,מדריך כושר ובריאות או עם רופא ספורט ,לפני
תחילת הפעילות.

#

נשים עם לימפאדמה צריכות ללבוש שרוול לחץ בזמן האימון.
אימון גופני אירובי או כוח לחלק הגוף העליון אינו גורם להתפתחות
לימפאדמה או להחמרה אם כבר קיימת.
אימון כוח שמבוצע באופן הדרגתי עם שרוול לחץ  -מגן מפני הופעת
לימפאדמה.
חולים בעלי גרורות בעצמות צריכים לקחת בחשבון את הסיכון המוגדל
לשברים.
חולים בעלי סטומה ( )Stomaצריכים לקבל אישור רפואי לפני השתתפות
בספורט מגע ,באימון משקולות ולהימנע מתרגילים המעלים לחץ
תוך בטני.

בכל פעם שיש הפסקת אימונים יש לחזור בתוכנית אחורה לפרק זמן כפול.
לדוגמה לאחר השבתה של שבוע יש לחזור בתוכנית שבועיים.

הימנעו מפעילות!!!
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בעת חום ,הקאות ושילשולים לא מבוקרים או בכל מחלה חריפה.
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מרכיבי הכושר הגופני

פירמידת הפעילות הגופנית לחולי סרטן

כושר גופני הינו מערכת של מרכיבים המשקפים את היכולת הגופנית .מרכיבי הכושר
כוללים:
כושר אירובי  -היכולת לבצע מאמץ לפרק זמן ממושך .הכושר האירובי תלוי בכשירותן
של מערכת הנשימה ,מערכת הדם ומערכת השרירים .דוגמה לפעילויות גופניות
המשפרות כושר אירובי :הליכה ,ריצה ,רכיבה על אופניים ושחייה.
כוח  -היכולת של השרירים ומערכת התנועה לגבור על התנגדויות וכוחות חיצוניים.
גמישות  -טווח התנועה הקיים במפרק ויכולת האיבר לנוע בחופשיות לכל אורך
הטווח.
הרכב רקמות הגוף  -הכמויות היחסיות בגוף (באחוזים) של השומן והמסה ללא שומן
(מסה רזה).
קואורדינציה  -היכולת לתאם בין תנועות שונות במטרה ליצור איזון תנועתי.
שיווי משקל  -יכולת הגוף לאזן את עצמו במנוחה (סטאטי) או בתנועה (דינאמי).
זריזות  -היכולת לשנות את מצב הגוף במרחב במהירות ובדייקנות.
מהירות תגובה  -היכולת לבצע תנועה במהירות כתגובה לגירוי.

מרשם שבועי מומלץ לפעילות גופנית ולאימוני כושר

כושר אירובי ,כוח ,גמישות והרכב גוף (מסת שריר לעומת שומן) מפחיתים סיכון
לתחלואה ולתמותה.
זריזות ,שיווי משקל ,קואורדינציה ומהירות תגובה חשובים לתפקוד המוטורי ולביצוע
מיומנויות.

להפחית
ככל האפשר
שעות מסך
(ט
לויזיה ומחשב)
שיווי
קואורדינ משקל ,זריזות,
צי
ה,
מ
הי
רו
ת
תגובה
3-2
פעמים בשבוע

ס אימון גמישות
וג-1:מתיחות פסיביות
משך0 :
תדירות30ששנ' xנ 3פעמים
בו
עי
ת:
5
7אימון כוח
מכש
תח
חזרות ,12-3 :סטייר** :ממ גומי
ם:
-2
,3
תדירות שבועית:

3-2

אימון אירובי
סוג* :הליכ
ת:
בי
משך 40-15 :ד ה ,עצימו נונית
ק',
תד
יר
ות שבועית5-3 :

אורח חיים פעיל -
להרבות ככל האפשר
הליכה עם הכלב,
שימוש במדרגות ו
לא
ב
מע
לי
ת,
ע
בו
דה בגינה,
הליכה
לקניות ולסידורים

* בהתאם למצב הבריאותי ניתן לשלב גם אופניים ,שחייה וחתירה.
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** בהתאם למצב הבריאותי ניתן להשתמש גם במשקולות ובמכונות כוח.
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הליכה  -פעילות מומלצת לאורח חיים בריא ולאימון אירובי

צעדים מאתגרים לאיכות חיים

הליכה היא פעילות גופנית מתונה המפעילה את הגוף בתנועה מאוזנת והרמונית
ומשפיעה לטובה על מערכות הגוף והנפש .זוהי פעילות מוטורית ,פשוטה וטבעית,
שאינה מצריכה שימוש במתקני ספורט מיוחדים ומתאימה לכל קבוצות האוכלוסייה
ולבני גילאים שונים.
תרומת ההליכה לאורח חיים בריא ולפיתוח הכושר האירובי ,מוערכת בין השאר על פי
מספר הצעדים היומי  -כל המרבה הרי זה משובח .ניתן לצבור צעדים לאורך כל שעות
היום ,בדרך לעבודה ,באזור המגורים ,בדרך עם הילדים למתנ"ס ,לקניות ולסידורים
ובשעות הפנאי.
גוונו מסלולים ,שלבו נופים ירוקים ,שבילי עפר או דשא וחול ים .ההליכה מאפשרת
לחוש עצמאות ,הרפתקנות ,נותנת זמן למחשבה ,להתרגעות ולהתנתקות.

לפניכם אתגר וירטואלי בדמות הקפת הכנרת .רשמו מדי יום את מרחק ההליכה שעברתם
והתקדמו מנקודת ציון לזו שאחריה עד שתסיימו בקצב האישי שלכם את סובב כנרת.

סובב כנרת

עשרת הכללים לצעדים לאיכות חיים
 .1נעלו נעלי הליכה נוחות ,רצוי עם בולמי זעזועים .לבשו ביגוד מתאים לעונות השנה.
חבשו כובע רחב שוליים והשתמשו במסנני קרינה.
 .2שתו בכל מזג-אוויר לפני ההליכה ,במשך ההליכה ולאחריה.
 .3אל תצאו להליכה נמרצת לאחר ארוחה כבדה ,גם לא על קיבה ריקה.
 .4התחילו את ההליכה לאט ,הגבירו את הקצב בהדרגה ושלבו תרגילי גמישות
והתעמלות (הכנה  -חימום) .בסיום ,האטו במתינות ובצעו תרגילי גמישות והרפייה
(שחרור  -קירור).
 .5הגדילו במשך הזמן באופן הדרגתי את מספר הצעדים היומי ,את מרחקי ההליכה
הרצופה ואת קצב ההליכה.
 .6הקשיבו לגוף ,חושו את ההנאה שבהליכה .במקרה של אי-נוחות האטו את הקצב.
 .7מומלץ לענוד מד צעדים מדי בוקר ,לצורך ספירת צעדים יומית .לפני השינה רשמו
ביומן הפעילות את מספר הצעדים היומי ואפסו את המונה לקראת היום שלמחרת.
 .8הקפידו על בטיחות ועירנות .הימנעו מהליכה בשעות של עומס חום ובמזג אוויר
סוער .השתמשו במחזירי אור בחשכה ולכו נגד כיוון התנועה.
 .9הליכה בחברותא עם שותף/ים תגביר את ההנאה מההליכה ואת המוטיבציה
להתמדה.
 .10בדקו מדי פעם יציבה וסגנון הליכה.
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נקודת ציון

מרחק*
(ק"מ)

0
צמח
מושבה כנרת 3.5
13
טבריה
22
גינוסר
30
כפר נחום
*  1,600צעדים = כ 1-ק"מ.

הגעתי

נקודת ציון
צומת יהודיה
עין גב
האון
מעגן
צמח

מרחק*
(ק"מ)

הגעתי

38.5
53
60
64
65
11

אימון גמישות

אימון כוח  -תרגילי כוח עם ממתח גומי (גומיית טרבנד)
תרגילים בישיבה

12

13

תרגילים בעמידה

14

תרגילים רגליים

15

יומן פעילות (לדוגמא)

פעילות האגודה בתחום השיקום והרווחה

הנחיות מדריך:

האגודה למלחמה בסרטן מפעילה מערך תמיכה ושיקום מקיף המלווה את החולים
ובני משפחותיהם מרגע האבחנה ,במהלך ההחלמה ולאחריה:

קבוצות תמיכה ומידע לחולים ולמחלימים
באגודה למלחמה בסרטן מתקיימות קבוצות תמיכה לחולי סרטן ,למחלימים ולבני
משפחותיהם ,בהתאם לביקוש ולצורך .את הקבוצות מנחים אנשי מקצוע (עובדים
סוציאליים ,פסיכולוגים ,אחיות) אשר הוכשרו לכך .האגודה למלחמה בסרטן דואגת
להכשרה המקצועית המתאימה של הצוותים המנחים.
הקבוצות מתגבשות במחלקת השיקום של האגודה ,לפרטים ניתן לפנות
לטל ,03-5721678 .ופועלות במסגרת סניפי האגודה ברחבי הארץ ובמרכזי התמיכה
"חזקים ביחד" של האגודה.

מרכזי הפעילות והתמיכה "חזקים ביחד" של האגודה למלחמה בסרטן

סיכום מדריך:

מרכזי התמיכה "חזקים ביחד" של האגודה למלחמה בסרטן פועלים כיום בגבעתיים,
חיפה ,ירושלים ,עפולה ובאר שבע .מרכזי "חזקים ביחד" משמשים בית בקהילה לחולי
סרטן ,למחלימים ולבני משפחותיהם ומעניקים להם מגוון פעילויות המסייעות להם
בהתמודדות הנפשית עם המחלה ,כהשלמה לטיפול הניתן ע"י המערכת הרפואית.
כל המפגשים ניתנים ללא תשלום.
ליצירת קשר ולפרטים נוספים:
מרכז "חזקים ביחד" בגבעתיים :בית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן,
רח' רביבים  ,7גבעתיים .טל.03-7315097 .
מרכז הפעילות והתמיכה ע"ש עמנואל ג' רוזנבלט בחיפה :בית אהרון ואולגה רוזנפלד,
רח' רוזנפלד  ,25בת גלים ,חיפה .טל ,04-8511712/5/7 .פקס.04-8511716 .
מרכז "חזקים ביחד" ע"ש רות ורובל (שניידר) עפולה :בית פוזנק ,גבעת המורה ,עפולה
טל.04-6424862 ,04-6591004/5 .
מרכז "חזקים ביחד" בירושלים :רח' יד חרוצים  3תלפיות ,ירושלים
טל ,02-6233599 .פקס.02-6256497 .
מרכז תמיכה "בית אידי מעגן" באר שבע הוקם ופועל בסיוע האגודה למלחמה בסרטן
רח' הר בקע  ,13רמות ,באר שבע ,טל.08-6490802 .

מידע מפורט ומעודכן על פעילויות מרכזי התמיכה
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ניתן למצוא באתר האינטרנט של האגודהwww.cancer.org.il :
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פרויקט "מחלימים לחיים בריאים"

ייעוץ מס  -שרות ארצי

פרויקט הפועל במרכזי התמיכה ובסניפי האגודה ברחבי הארץ שמטרתו לשפר את
איכות החיים של מחלימים מסרטן ,להדריכם לחיים בריאים ולעודד אותם לחזור
לחיים אישיים וקהילתיים פעילים .במסגרת הפרויקט נפגשים המחלימים למפגשים
קבוצתיים עם אנשי מקצוע מתחומים שונים כגון :יועצ/ת מיניות ,עו"ס ,אח/ות,
דיאטנ/ית ,מדריכי ספורט וכו'.
למידע נוסף והצטרפות ניתן לפנות למח' שיקום ורווחה בטל.03-5721678 .

בסניפי האגודה למלחמה בסרטן ניתנים 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 ,לאחר תיאום פגישה מראש .מחלקת שיקום
ורווחה באגודה ,בטל.03-5721678 .

"להיראות טוב  -להרגיש טוב יותר"
שיקום הדיבור והבליעה  -שרות ארצי
שירותי ייעוץ ,הדרכה והכוונה של חולים ובני משפחותיהם לשירותים מקצועיים
בקהילה .כמו כן ,ניתן יעוץ והדרכה לאנשי מקצוע המטפלים בחולים בקהילה .הייעוץ
ניתן בתחומים שונים ,כגון :הפרעות בליעה  -אבחון ושיקום ,שיקום הדיבור והקול,
התאמה והתנסות במכשור שיקומי .שיקום הדיבור והבליעה לאחר ניתוחי חלל הפה,
הלוע והגרון כולל כריתה שלמה וכן לאחר פיום קנה (טרכאוסטומי).
לקבלת מידע נוסף והתייעצות ניתן לפנות לקלינאית התקשורת באגודה למלחמה
בסרטן ,בטל.03-5721638 .

ייעוץ מיני  -שירות ארצי
האגודה למלחמה בסרטן נותנת ייעוץ בנושאי דימוי גוף ומיניות לחולים בני כל
הגילאים .השירות כולל מידע אודות השלכות מחלת הסרטן על המיניות ,ייעוץ באשר
לאפשרויות טיפול ושיקום התפקוד המיני והכוונה למומחים מקצועיים נוספים.
השירות ניתן ללא תשלום על ידי אחות ממחלקת שיקום ורווחה באגודה ואינו מצריך
הפניית רופא ,בטל.03-5721618 .
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האגודה למלחמה בסרטן מייצגת ומפעילה בישראל את פרויקט "להראות טוב...
להרגיש טוב יותר" במסגרתו קוסמטיקאיות ,מאפרות ,פאניות וספרים מטפלים
בהתנדבות בנשים חולות סרטן במכונים האונקולוגיים ,בסניפי האגודה למלחמה
בסרטן ,בקהילה ובהוספיס-בית .בנוסף לפעילות הפרויקט ברחבי הארץ ,נפתח מאגר
פיאות הניתנות ללא תשלום לחולים ,פרטים נוספים בטל.03-5721618 .

סיוע ישיר לחולה
האגודה למלחמה בסרטן מגישה סיוע חומרי ראשוני לחולה הסרטן הנמצא במצוקה
כלכלית ,בזמן היותו מטופל על-ידי המכון האונקולוגי ,בטיפולים פעילים ,כגון
כימותרפיה .הסיוע נקבע על-פי קריטריונים רפואיים ועל-פי רמת ההכנסה .הגשת
בקשה לסיוע ישיר לחולה מבוצעת על-ידי העו"ס במחלקות האונקולוגיות השונות
בהן מקבל החולה טיפול.

ימי עיון לחולי סרטן ולבני משפחותיהם
מחלקת השיקום והרווחה מארגנת ימי עיון רבים ,המתמקדים במגוון נושאים
הקשורים למחלות הסרטן ולהשלכותיהן ,כגון :דרכי הטיפול ,תופעות לוואי והיבטים
שונים ביחס להתמודדות החולה ובני המשפחה עם המחלה .מידע אודות ימי העיון
ניתן לקרוא באתר האגודה באינטרנט ובעיתונות הכתובה ,ההרצאות הנערכות בהם
מוקלטות ומועלות לאתר האגודה.
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ארגון "יד להחלמה"
ארגון התנדבותי של האגודה למלחמה בסרטן המורכב מנשים מתנדבות שהחלימו
מסרטן השד והוכשרו לכך במיוחד ,המסייעות לחולות סרטן שד חדשות להתמודד.
נשים המעוניינות ליצור קשר עם מתנדבת מוזמנות להתקשר למחלקת שיקום ורווחה
באגודה ,טל.03-5721615 .

ארגון בעלי הסטומה בישראל
ארגון בעלי הסטומה פועל תחת מחלקת השיקום של האגודה למלחמה בסרטן .בארגון
חברים חולים וחולות שעברו ניתוחים להטיית השתן או הצואה (לא רק על רקע של
מחלת סרטן) ,כך שההפרשות מנוקזות דרך סטומה (פיום) באמצעות שקית הנמצאת
בדופן הבטן ומאפשרים להם קיום אורח חיים תקין.
לקבלת פרטים נוספים ,ייעוץ או הרשמה לארגון בעלי הסטומה באגודה למלחמה בסרטן,
רח' רביבים  7גבעתיים ,ניתן להתקשר לטל.03-5721618 .

לפניות ולבירורים ניתן לפנות:
מחלקת השיקום והרווחה ,האגודה למלחמה בסרטן
מנהלת המחלקה  -אורית שפירא MSW ,עבודה סוציאלית ,טל03-5721614 .
האחות הראשית  -גב' ליויה כסלוMARN ,
בית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן
רח' רביבים  ,7גבעתיים ,טל03-5721678 .

עובדת סוציאלית מחוז הדרום (דרומית מאשדוד)
גב' מירי מור-יוסף
רח' בן צבי  ,7באר שבע ,טל03-6271228 .

המעון ע"ש צ'ארלס קלור
ב 1976-הוקם על-ידי האגודה למלחמה בסרטן המעון ע"ש צ'ארלס קלור בגבעתיים
לטיפול תומך בחולי סרטן ,המתגוררים במקומות מרוחקים ומקבלים טיפולים בבתי
חולים באזור המרכז .המעון מיועד לחברי כל קופות החולים ,ומופעל על ידי האגודה
למלחמה בסרטן .הפנייה נעשית על ידי הצוות הרפואי-סיעודי במכונים האונקולוגיים.
למידע נוסף ניתן לפנות ישירות למעון ע"ש סר צ'ארלס קלור בטל03-5721623/4/7 .
או בפקס.03-7313812 .

כל פעילויות האגודה ,קבוצות התמיכה ומרכזי התמיכה  -ללא תשלום!
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עובדת סוציאלית מחוז המרכז (מנתניה עד אשדוד ,ירושלים והסביבה)
גב' אירית גולדשטיין
בית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן
רח' רביבים  ,7גבעתיים ,טל03-5721647 .

עובדת סוציאלית מחוז הצפון [מחדרה (כולל) צפונה]
גב' אריאלה ליטביץ-שרמן
מרכז הסיוע והתמיכה ע"ש עמנואל ג' .רוזנבלט
בבית אולגה ואהרון רוזנפלד
רח' רוזנפלד  ,25בת גלים ,חיפה ,טל04-8511715/7 .
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תפקידי האגודה
יעדים
האגודה למלחמה בסרטן ,העמותה ההתנדבותית הגדולה בישראל ,הוקמה בשנת
 .1952מאז מובילה האגודה את המאבק במחלות הסרטן בישראל ופועלת בכל
החזיתות במטרה להפחית את התחלואה והתמותה מסרטן בישראל .המאבק במחלת
הסרטן נוגע לכלל הציבור במדינת ישראל .ההתמודדות עם מחלת הסרטן מהווה יעד
לאומי מהדרגה הראשונה ולכן פעילויות האגודה למלחמה בסרטן חשובות ורלוונטיות
לכלל הציבור  -בריאים וחולים .כיום חיים בישראל כ 200,000-חולי סרטן בטיפול או
במעקב .הנתונים מראים כי בארץ נוספים מדי שנה כ 27,000-חולי סרטן חדשים ,אך
הודות לקידום המחקר ושימת דגש על שיפור אמצעי האבחון ,גילוי מוקדם וטיפול ,חל
גידול משמעותי במספר האנשים הנרפאים מן המחלה ושיפור ניכר באיכות חייהם
של המטופלים.

מרכזי טיפול ואשפוז בארץ
על מנת לאפשר לחולי סרטן טיפול מיטבי בתנאים הטובים ביותר ,משקיעה האגודה
למלחמה בסרטן משאבים רבים בהרחבה ושיפוץ של מחלקות אונקולוגיות בבתי
חולים ברחבי הארץ ומשתתפת במימון רכישה של ציוד חדיש ,מתקדם ומתוחכם .כך
למשל ,סייעה האגודה בשנה האחרונה למימושם של מספר פרויקטים :סיוע בהקמת
מרכז רב-תחומי חדש לאונקולוגיה וכירורגיה של גידולי ראש וצוואר במרכז הרפואי
לין; רכישת עמדת עבודה חדשה לאבחון וצפייה בצילומי ממוגרפיה עבור מכון הדימות
במרכז הרפואי ברזילי; הקמת מרפאה חדשה למיפוי ומעקב ממוחשב אחר שומות,
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ,במרכז הרפואי וולפסון; רכישת מכשיר ממוגרפיה
למרכז הרפואי 'מעייני הישועה'; וסיוע ברכישת מכשיר אולטרה סאונד למרכז השד
החדש בבית החולים הדסה.

הסברה והדרכה לציבור
האגודה משקיעה מאמצים רבים לקידום הידע בידי הציבור בכל הקשור למחלות
הסרטן בכלל ולמניעה ואבחון מוקדם (כאשר ניתן) ,בפרט .במסגרת כך ,מקיימת
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האגודה מדי שנה מגוון פעילויות ,ביניהן :שבוע מודעות למניעה וגילוי מוקדם של
סרטן העור ,שבוע מודעות לסרטן המעי הגס ,יום ללא עישון ,חודש המודעות לסרטן
השד ,אלפי הרצאות בנושא מניעת עישון ונזקי השמש ,הפעלת תכניות למניעת
עישון בבתי ספר ,הדרכת מורים ויועצים ,חוגי גמילה מעישון ,הסברה בנושא הקפדה
על תזונה נכונה ,שמירת משקל גוף תקין ופעילות גופנית סדירה ,וקבוצות הדרכה
והסברה בנושא סרטן השד .הפעילות ההסברתית כוללת שימוש רחב באמצעי
התקשורת ,תוך מתן דגש על מגזרים מיוחדים באוכלוסייה ,הפקת חומרי הסברה
בשפות עברית ,ערבית ורוסית ,ארגון ימי עיון ,סדנאות ,הרצאות והכשרות מקצועיות
בבתי ספר ,מתנ"סים ,מקומות עבודה ,קופות חולים ,צה"ל ועוד.

פעילות לשיפור זכויות החולים
לשירות החולים עומדת חוברת זו ,אשר הוכנה על-ידי האגודה ומרכזת את כל המידע
החיוני לחולי הסרטן .האגודה דואגת לשיפור מימוש הזכויות בביטוח הלאומי ,אפשרות
לביטוח נסיעות לחו"ל ,הרחבת סל הבריאות וחקיקה מיוחדת ,כגון :איסור אפליה על
בסיס אבחון גנטי וכו' .האגודה מפעילה לחץ על קובעי המדיניות בנושאים הקשורים
בהגדלת התקציב ,עדכון סל התרופות והכללת תרופות חדשות הנחוצות לחולי סרטן ועוד.

תוכניות ושירותי אבחון מוקדם
האגודה מסייעת בהפעלת תחנות לגילוי מוקדם של סרטן השד ברחבי הארץ .התוכניות
לאבחון וגילוי מוקדם של מחלת הסרטן והטיפול בה במסגרת מוסדות הרפואה בארץ
כוללות :תוכניות הדרכה להעלאת המודעות לסרטן השד ,תוכנית סריקה באמצעות
ממוגרפיה ,תוכניות לאבחון מוקדם ומניעת סרטן העור ,תוכניות לאבחון מוקדם של
סרטן המעי הגס ,תוכניות לייעוץ גנטי בנושא סרטן משפחתי ועוד.

רכישת מכשור וציוד
האגודה פועלת בתיאום עם משרד הבריאות ,לסיוע לבתי החולים והמכונים
האונקולוגיים ברחבי הארץ ברכישה של ציוד חדיש ומשוכלל .האגודה מסייעת ,בין
השאר ,ברכישה של מאיצים קוויים ,יחידות ממוגרפיה וציוד ממוחשב לרישום ומעקב
של חולי סרטן ,מכשור לטיפול קרינתי ישיר  -ברכיתרפיה ,מכשור מתקדם לאיתור
נגעים בעור ולסרטן במוח העצם ועוד.
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האגודה למלחמה בסרטן

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 :
לשירותי מידע מתקדמים:
מרכז מידע03-5721608 :
info@cancer.org.il
לשירות תמיכה נפשי ראשוני:
'טלתמיכה'1-800-200-444 :
בקרו אותנו באתר האינטרנט:
www.cancer.org.il
האגודה למלחמה בסרטן  -לחיים בריאים

*לתרומות*2343 :

המרכז לרפואת ספורט

האגודה למלחמה בסרטן
בית מטי ,לזכרה של מטילדה רקנאטי
רח' רביבים  7גבעתיים ,ת.ד 437 .מיקוד 53103
?????
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