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שירותי האגודה למען חולי סרטן

האגודה למלחמה בסרטן מפעילה מערך כולל של מידע ,תמיכה ושיקום
המלווה את החולים ובני משפחותיהם מרגע האבחון ועד להחלמה.
כל פעילויות האגודה הינן ללא תשלום!

מידע לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם
טלמידע ® 1-800-599-995
האגודה מפעילה שירות מידע טלפוני  24שעות ביממה לחולים ,למחלימים ,לבני משפחותיהם
ולציבור הרחב .ב'טלמידע' ניתן לקבל מידע בכל הנוגע למחלת הסרטן  -דרכי מניעה ,אבחון,
טיפול ושיקום .כמו כן ,ניתן לקבל באמצעותו חוברות מידע בנושא מחלות הסרטן השונות,
דרכי הטיפול וחומרי הסברה בנושאים שונים – הכל ללא תשלום.
ניתן לפנות גם בדואר אלקטרוני telemeyda@cancer.org.il

טלמידע ® בשפה הערבית 1-800-36-36-55
שירות מידע ותמיכה טלפוני לחולים ,למחלימים ,לבני משפחותיהם ולציבור הרחב ,דוברי
השפה הערבית .השירות מופעל על ידי עובדת סוציאלית ומתנדבים דוברי ערבית ומגובה
באנשי מקצועי מתחום האונקולוגיה.

טלמידע ® בשפה הרוסית 1-800-34-33-44
שירות מידע ותמיכה טלפוני לחולים ,למחלימים ,לבני משפחותיהם ולציבור הרחב ,דוברי
השפה הרוסית.

מרכז מידע
מרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן מאויש על-ידי אנשי מקצוע וכולל גישה למאגרי
מידע בינלאומיים ממוחשבים .מרכז המידע מהווה גיבוי ומקור עדכון מידע ל'טלמידע' של
האגודה ,ומספק מידע מקצועי ,מהימן ומעודכן לכל פונה.
ניתן לפנות בטל 03-5721608 .או בדואר אלקטרוני info@cancer.org.il

אתר האגודה למלחמה בסרטן www.cancer.org.il

אתר האגודה למלחמה בסרטן כולל מידע מקיף בכל הקשור במחלות הסרטן לציבור
הרחב ,לחולים ,למחלימים ,לבני משפחותיהם ולאנשי מקצוע .האתר מתעדכן בכל יום
וניתן למצוא בו מידע על מחלות הסרטן ,גנטיקה וחידושים בתחום ,גורמי סיכון ,דרכי
מניעה ,אבחון מוקדם ,טיפול ושיקום ,זכויות ושירותים לחולי סרטן ,פעילויות האגודה,
הרצאות מימי עיון בנושאים שונים ועוד.
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מאגר מחקרים קליניים באתר האגודה
המאגר מחולק על פי סוגי הסרטן הנפוצים ,כתוב בשפה ברורה ומיועד לחולי סרטן
המעוניינים להשתתף במחקרים קליניים וכן לאנשים בריאים בקבוצות סיכון ,כגון בעלי
מוטציה גנטית או היסטוריה משפחתית של מחלות סרטן שונות .המאגר כולל גם
קישורים למאגר המכון הלאומי לחקר הסרטן בארצות הברית ולמאגר הארגון האירופי
לחקר הסרטן.

פורומים באתר האגודה
באתר האינטרנט של האגודה פורומים בנושאים שונים ,כגון פורום סרטן הריאות ,פורום
סרטן השד ,פורום תמיכה רגשית וזכויות החולה ועוד ,המנוהלים על-ידי מיטב המומחים,
וכן פורום לרופאי משפחה בנושא חולים ומחלימים .בחלק מהפורומים הניהול הוא
משותף למומחים מדיסציפלינות שונות (למשל ,כירורגים ,אונקולוגים ,כירורגים פלסטיים
וכדומה) .גולשי האתר מעלים שאלות אישיות רבות ,הנענות על-ידי המומחה המתאים,
במקצועיות ובמהירות מרבית.

ימי עיון לחולי סרטן ולבני משפחותיהם
מחלקת שיקום ורווחה מארגנת ימי עיון רבים ,העוסקים במגוון נושאים הקשורים למחלות
הסרטן והשלכותיהן ,כגון :דרכי טיפול ,תופעות לוואי והיבטים שונים של התמודדות החולה
ובני המשפחה עם המחלה .פרסום על אודות ימי העיון ניתן למצוא באתר האינטרנט של
האגודה ,www.cancer.org.il :ובעיתונות הכתובה .כמו כן ,ההרצאות הניתנות במסגרת ימי
העיון מוקלטות ומועלות לאתר האגודה.
ההשתתפות בימי העיון אינה כרוכה בתשלום.

מוקד סיוע לחולי סרטן במימוש זכאויות במערכת הבריאות
מוקד טלפוני שמטרתו סיוע לחולים במימוש זכאויות במערכת הבריאות .כאשר חולה או
בני משפחתו נתקלים בקשיים מול מערכת הבריאות ,מערך המידע של האגודה מסייע
(לאחר בירור הזכאות) ,תוך פנייה לקופת החולים הרלבנטית ,ובמידת הצורך למשרד
הבריאות  -על מנת לממש את הזכאות.
ניתן לפנות בטל' 1-800-599-995 :או דוא"לhelp@cancer.org.il :
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תמיכה לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם
טלתמיכה ® 1-800-200-444
שירות תמיכה טלפוני המופעל על ידי אנשי מקצוע מתחום הטיפול הרגשי ומיועד לתת
מענה טלפוני לאנשים החווים מצוקה נפשית מיידית וזקוקים לסיוע תמיכתי ראשוני .במידת
הצורך ,יופנו הפונים להמשך טיפול בבית חולים או במסגרת הקהילה.

'חזקים ביחד' ® – מרכזי פעילות ותמיכה ברחבי הארץ
מרכזי התמיכה 'חזקים ביחד' של האגודה למלחמה בסרטן פועלים כיום בחיפה ,גבעתיים,
ירושלים ,עפולה ובאר שבע ,וכן בסניפי האגודה ברחבי הארץ .המרכזים משמשים בית
בקהילה לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם .במרכזים מתקיימות קבוצות תמיכה
בהנחייתם של אנשי מקצוע מתחום הפסיכואונקולוגיה ,כגון :קבוצות לזוגות צעירים
ומבוגרים ,נשים צעירות המתמודדות עם מחלת הסרטן ,בני משפחה התומכים בחולה,
קבוצות של אובדן ושכול ,קבוצות בערבית וברוסית ועוד.
כמו כן ,מתקיימות פעילויות פנאי ,סדנאות גוף-נפש ,העשרה ומידע ,תמיכה ,ליווי ושיקום,
המסייעים בתהליך ההתמודדות הנפשית והפיזית במהלך המחלה ואחריה.
כל המפגשים ניתנים ללא תשלום .ליצירת קשר ולפרטים נוספים:
 מרכז 'חזקים ביחד' בגבעתיים  -בית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן ,רח' רביבים ,7
גבעתיים .טל ,03-5721670 .דוא"לhazakim.giva@cancer.org.il :
 מרכז 'חזקים ביחד' – מרכז הפעילות והתמיכה ע"ש ישראל ולילה אלתר בירושלים:
רח' יד חרוצים  ,3תלפיות ,ירושלים .טל ,02-6256721 .פקס,02-6256497 .
דוא"לhazakim.jeru@cancer.org.il :
 מרכז 'חזקים ביחד' – 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 .דוא"לhazakim.haifa@cancer.org.il :
 מרכז 'חזקים ביחד' ע"ש רות ורובל (שניידר) עפולה  -בית פוזנק ,גבעת המורה ,עפולה.
טל ,04-6424862 ,04-6591004/5 .דוא"לdaliaploz@gmail.com. :
 מרכז תמיכה בית אידי מעגן ,באר שבע – המרכז הוקם בשיתוף ובסיוע האגודה למלחמה
בסרטן ,אוניברסיטת בן גוריון ,עיריית באר שבע והמרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה.
רח' הר בקע  13רמות ,באר שבע ,טל ,08-6490802 .דוא"לmaagancenter@gmail.com :
מידע מפורט ומעודכן על פעילויות מרכזי התמיכה ניתן למצוא באתר האינטרנט של
האגודהwww.cancer.org.il :
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קבוצות תמיכה לחולים ,למחלימים ולבני משפחה
האגודה מקיימת קבוצות תמיכה לחולי סרטן ולבני משפחותיהם ,המתגבשות בהתאם
לביקוש ולצורך ,כגון :קבוצת תמיכה לזוגות אשר אחד מבני הזוג חולה ,קבוצת תמיכה
לנשים החולות במחלות סרטן נשיות ,קבוצת תמיכה לגברים החולים בסרטן ועוד.
הקבוצות מתקיימות בסניפי האגודה ובמרכזי התמיכה של האגודה ,בהנחייתם של אנשי
מקצוע (פסיכולוגים ,עובדים סוציאליים ואחיות) אשר עברו הכשרה ייעודית.
למידע ולהצטרפות לקבוצות התמיכה ניתן לפנות למחלקת שיקום ורווחה של
האגודה ,בטל 03-5721670 .או בדוא"לhazakim.giva@cancer.org.il :

קבוצת 'בוגרים צעירים – יוצאים לחיים'
פרויקט תמיכה מיוחד הפונה למגזר של בני  20עד  ,30רווקים ורווקות ,שחלו במחלת
הסרטן ,ומתחילים את חייהם הבוגרים מנקודת זינוק בעייתית ומורכבת .המשתתפים
נפגשים בקבוצות תמיכה שבועיות ומקיימים פעילויות פנאי שונות.
לפרטים והצטרפות ניתן לפנות לעו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
בטל ,03-5721614 .או בדוא"לorit-spira@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 .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 על ידי עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה ועו"ס דנה
רכבי הלר ,עו"ס מחוז מרכז של האגודה למלחמה בסרטן ,טל,03-5721614/647 .
דוא"לorit-spira@cancer.org.il, danar@cancer.org.il :

'יד להחלמה' ®  -לתמיכה בחולות סרטן השד
שירות ארצי המונה מאות מתנדבות ,אשר התמודדו עם סרטן השד ועומדות לצד
מתמודדות חדשות בכל שלבי הגילוי ,ההתמודדות 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 ב'יד להחלמה'®
מוזמנות לפנות בטל 1-800-36-07-07 .או בלחיצה על הכפתור הוורוד באתר האגודה
באינטרנט www.cancer.org.il :או בדוא"לyad@cancer.org.il :
שירותי האגודה למען החולים ונגד המחלה 5

'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 ,וכוללת סדרת מפגשים במגוון נושאים ,ובהם :חזרה
לשגרה ולמשפחה ,אינטימיות ומיניות ,שמירה על הבריאות לאחר המחלה והתמודדות
עם תופעות לוואי ,ביצוע פעילות גופנית מותאמת למחלימים מסרטן ,תזונה ,רפואה
משלימה ועוד .המפגשים נערכים בהנחיית אנשי מקצוע מתחום הפסיכו־אונקולוגיה,
עובדים סוציאליים ,אחיות ,פיזיותרפיסטים ,תזונאים ועוד.
למידע והצטרפות ניתן לפנות בטל , 03-5721678 .דוא"לshikum@cancer.org.il :
'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 .יתרונותיה הבריאותיים ,הפיזיים והרגשיים של הפעילות
הגופנית בקרב חולי סרטן נחקרו רבות בשנים האחרונות ,והוכח כי פעילות גופנית יכולה
לסייע לחולי הסרטן בהתמודדות עם המחלה ועם תסמיניה.
הפרויקט נערך במרכזים רפואיים ברחבי הארץ ,בהנחיה קבוצתית של פיזיותרפיסטים.
למידע נוסף ניתן לפנות בטל ,03-5721618 .דוא"לsilvia_a@cancer.org.il :

'להיראות טוב – להרגיש טוב יותר' ® ע"ש פרנסין רובינסון
האגודה למלחמה בסרטן מייצגת ומפעילה בישראל את פרויקט "להיראות טוב – להרגיש
טוב יותר'® .במסגרת הפרויקט מאפרות ,קוסמטיקאיות וספרים מטפלים בהתנדבות
בחולי סרטן במכונים האונקולוגיים ,בסניפי האגודה למלחמה בסרטן ,בקהילה ובהוספיס־
בית .המטופלים מקבלים טיפול קוסמטי והדרכה כיצד לטפל בפנים או בשיער או
להתאים תספורת במטרה לשפר את הרגשתם .כמו כן ,ספרים מתנדבים מטפלים
בפאות ומתאימים אותן למטופלים.
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 :

ארגון בעלי סטומה בישראל
ארגון בעלי סטומה פועל תחת מחלקת השיקום של האגודה למלחמה בסרטן .בארגון
רשומים חברים שעברו ניתוחים להטיית השתן או הצואה (לא רק על רקע של מחלת סרטן).
חברי הארגון מקבלים את הביטאון "פתחון פה" ,המתפרסם אחת לשנה ומכיל מאמרים
בנושאים חשובים לבעלי סטומה דוגמת תזונה ,טיפול בעור ,מידע על זכויותיהם ,החיים
האינטימיים עם סטומה ועוד .רשימת אחיות סטומה ,המסייעות למטופלים בדרכם חזרה
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לשגרת החיים הרגילה ,מתפרסמת בביטאון "פתחון פה" ובאתר האגודה למלחמה בסרטן.
בארגון פועלת קבוצה ייחודית לצעירים עם סטומה (בני  20עד  ,)40המעניקה מידע
ותמיכה ,ומקיימת מפגשי מידע בנושאים הרלבנטיים לקבוצת גיל זו.
לקבלת פרטים נוספים ,ייעוץ או הרשמה לארגון בעלי סטומה ניתן להתקשר לרכזת
הארגון ,בטל ,03-5721618 .או בדוא"לsilvia_a@cancer.org.il :

ייעוץ מיני
האגודה למלחמה בסרטן מעניקה ייעוץ בנושאי דימוי גוף ,מיניות וזוגיות לחולים/ות
ולבני/בנות זוגם/ן וכן לחולים/ות שאינם בקשר זוגי ,בכל הגילים .הייעוץ כולל :מידע על
השפעות מחלת הסרטן על המיניות והפוריות; ייעוץ באשר לאפשרויות טיפול 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"לminiut@cancer.org.il :

שיקום הדיבור
שירותי ייעוץ ,הדרכה והכוונה של חולים ובני משפחותיהם בנושא שיקום הדיבור .כמו כן,
ניתנים ייעוץ והדרכה לאנשי מקצוע המטפלים בחולים בקהילה ,בנושאים כגון :הפרעות
בליעה – אבחון ושיקום ,שיקום הדיבור והקול ,התאמה והתנסות במכשור שיקומי ,שיקום
הדיבור והבליעה לאחר ניתוח בחלל הפה ,הלוע והגרון ,כולל כריתה מלאה וכן לאחר פיום
קנה (טרכאוסטומי).
למידע נוסף וייעוץ ,ניתן לפנות לקלינאית התקשורת של האגודה למלחמה בסרטן,
בטל 03-5721638 .או בדוא"לfrida_k@cancer.org.il :ייעוץ מס
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ייעוץ מס
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 .טל03-5721670 .
 סניף חיפה ,בית רוזנפלד ,רח' רוזנפלד  ,25בת גלים .טל.04-8511715/7 .

סיוע ישיר לחולה
האגודה למלחמה בסרטן מגישה סיוע חומרי ראשוני לחולי סרטן לאחר אבחון מחלתם,
על פי קריטריונים רפואיים ורמת הכנסה.
הסיוע הינו חד-פעמי .העובדות הסוציאליות במחלקות האונקולוגיות השונות מגישות
בקשה לסיוע ישיר לחולה לעובדת הסוציאלית המחוזית של האגודה למלחמה בסרטן,
בהתאם לאזור המגורים:
 עו"ס מחוזית אזור הצפון  -טל04-8511715/7 .
 עו"ס מחוזית אזור המרכז  -טל03-5721647 .
 עו"ס מחוזית אזור הדרום  -טל08-6271228 .
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המעון לחולי סרטן ע"ש צ'ארלס קלור
בשנת  1976הקימה האגודה למלחמה בסרטן את המעון ע"ש צ'ארלס קלור בגבעתיים,
לטיפול בחולי סרטן המתגוררים במקומות מרוחקים ומקבלים טיפול בבתי חולים
באזור המרכז.
הבית ממוקם בגבעתיים ,במבנה המוקף גינה מטופחת ומופעל על ידי האגודה למלחמה
בסרטן .לאחרונה עבר בניין המעון שיפוץ כללי לרווחת המטופלים השוהים בו .המטופלים
שוהים במעון במשך ימי השבוע ,ומוסעים בליווי מתנדבים לבתי החולים .בסופי השבוע
הם חוזרים לביתם.
הצוות המטפל במעון קלור מורכב מאחיות אונקולוגיה מוסמכות ,בעלות ניסיון ויכולת
לסייע במגוון רחב של בעיות בתחום הסיעודי-האונקולוגי .לצוות הסיעודי ניסיון רב בטיפול
בחולים שמצבם מחייב השגחה מקצועית ,בהתמודדות עם תופעות הלוואי של הטיפול
הכימי או הקרינתי ועם מחלות רקע שונות.
המעון מיועד לחברי כל קופות החולים .הפנייה למעון מבוצעת על-ידי הצוות הרפואי-
סיעודי במכונים האונקולוגיים.
למידע נוסף ניתן לפנות לצוות המעון בטל ,03-5721623/4 .בפקס03-7313812 .
או בדוא"ל maon-clore@cancer.org.il

שירות פליאטיבי ביתי ע"ש רוזלינד (לנדי) שטרן
שירות פליאטיבי בית מאפשר קבלת טיפול סיעודי ,רפואי ופסיכו-סוציאלי ,במטרה להקל
כמה שניתן על החולה במחלה מתקדמת ,בהרגעה של סימפטומים ,כגון כאבים ,בחילות
והקאות ,קוצר נשימה ,עצירות ועוד ,ובמקביל לטיפול הרפואי  -הענקת תמיכה רגשית
לחולה ולמשפחתו.
הטיפול ניתן על-ידי צוות בין-תחומי של רופאים ,אחיות ועובדים סוציאליים ,המיומן
בהתמודדות עם בעיות מורכבות הנובעות מהמחלה ומהטיפולים בה .השירות ניתן לחולים
ובני משפחותיהם הנמצאים ברדיוס של עד  30ק"מ מההוספיס האשפוזי במרכז הרפואי
שיבא ,תל השומר.
לפרטים ,ניתן לפנות בטל ,03-5303258 ,03-5341134 .דוא"לpal.homecare@cancer.org.il :
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שירותי האגודה למען ילדים וצעירים חולי סרטן
האגודה למלחמה בסרטן מפעילה מערך כולל של מידע ,תמיכה ושיקום
המלווה את הילדים שחלו ובני משפחותיהם מרגע האבחון ועד להחלמה.
כל פעילויות האגודה הינן ללא תשלום!
למידע נוסף על הפרויקטים ניתן לפנות למחלקת שיקום ורווחה
בטל 03-5721678 .או בדוא"לshikum@cancer.org.il :

פרויקט השלמת חומר נלמד
מיועד לילדים שנעדרים זמן ממושך מבית הספר בשל מחלתם .הפרויקט מתבצע על ידי
סטודנטים חונכים המגיעים לבית הילד ומאפשרים לילד להתקדם בלימודים ולהשתלב
חזרה במסלול הלימודים לאחר ההחלמה .ההשקעה בעתיד הילד מעניקה לו ולמשפחתו
כוחות להתמודד.

נופש משפחות
נערך אחת לשנה ,לרוב בחופשת הקיץ .הנופש מיועד לילדים חולי סרטן ולבני משפחותיהם,
על-פי המלצת העובדת הסוציאלית של המחלקה בה מטופל הילד .לנופש מגיעות למעלה
ממאה משפחות ,הנהנות מכמה ימי רוגע ,פסק זמן מהמאבק במחלה והזדמנות לבלות
יחד כמשפחה ולאגור כוחות להמשך.

'תנו לילדים את העולם'  -פרויקט ע"ש מירי שיטרית
האגודה מממנת את נסיעתן של משפחות לילד חולה סרטן ,הנמצא בשלבי מחלה מתקדמים,
לשהייה של שבוע ימים בכפר הילדים 'תנו לילדים את העולם' באורלנדו ,פלורידה .במהלך
הנסיעה ,מבקרים הילדים בפארקים השונים ונהנים מכניסה חינם למתקנים ומאטרקציות
נוספות .טיול זה הוא במקרים מסוימים בילוי אחרון של כל המשפחה יחד.
לפרטים נוספים אפשר לפנות בטל 03-5721638 .או בדוא"לfridak@cancer.org.il :
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מחשב לילד חולה
האגודה למלחמה בסרטן מעניקה מחשבים לילדים חולי סרטן (מגיל  9ומעלה) אשר
אין בביתם מחשב ואין באפשרותם לרכוש מחשב .הפרויקט נועד לסייע לילדים חולים
המרותקים לביתם ,בניצול שעות הפנאי באופן חיובי ומעשיר ,בשמירה על הקשר עם
החברים ובהשלמת חומר הלימודים.

ליווי חברתי-לימודי
סטודנטים מילגאים המשובצים במערך התמיכה של האגודה למלחמה בסרטן מסייעים
במחלקות האונקולוגיות השונות ,לאנשים בודדים חולי סרטן ,לילדים חולי סרטן ,לילדים
בריאים שאחד מהוריהם חולה בסרטן ,או לאחים בריאים לילדים חולי סרטן .בפרויקט
משתתפים סטודנטים מתוכניות אימפקט (! ,)IMPACTשח"ק והישג ,והוא מתבצע בליווי
ובהדרכה מקצועית של העו"סיות המחוזיות באגודה למלחמה בסרטן.
לפרטים נוספים אפשר לפנות בטל 03-5721650 .או לדוא"לdalia_s@cancer.org.il :

שירות ייעוץ ארצי לשיקום נוירו-פסיכו-אונקולוגי
האגודה מציעה שירות זה לילדים המתמודדים עם גידולי ראש ועם תופעות הלוואי של
הטיפול .השירות נועד לילדים מחלימים ולבני המשפחה ,וכולל ייעוץ ראשוני והכוונה,
וכן הדרכה לגבי חזרה לבית הספר ושגרת החיים במשפחה ובקהילה .כמו כן ,ניתן
ליווי מקצועי והדרכה לאנשי המקצוע השונים העובדים עם הילדים ובני משפחותיהם
במחלקות האונקולוגיות בבתי החולים ובקהילה.
לפרטים ניתן לפנות בטל ,03-5721619 .או בדוא"לmichelle.sadeh@cancer.org.il :
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שדרוג הטיפול בילדים
 האגודה מסייעת במימון תקנים והכשרת צוותים פסיכו-סוציאליים למחלקות בהן
מטופלים ילדים חולי סרטן ,ברחבי הארץ.
 האגודה מממנת ומסייעת בהפעלה של פרוטוקולים ארציים לטיפול בילדים חולי סרטן.
כך ,לדוגמה ,מסייעת האגודה בהפעלת פרוטוקול ארצי לטיפול בלוקמיה בילדים .הודות
לכך צומצמו לחלוטין ההבדלים בשיעורי ההישרדות של ילדים המטופלים בבתי החולים
השונים ,ובין ילדים יהודים לילדים ערבים .כיום ,מסייעת האגודה במימון פרוטוקולים
נוספים העוסקים במחלות אחרות.

'מעגלים שקופים של כוח'
פרויקט הנערך בבית החולים לילדים בהדסה עין כרם ירושלים ,בהנחייתו של מר ארז
משולם ,שחקן ויוצר בתיאטרון 'הכרכרה' .דרך המשחק ,כתיבת סיפור חיים והפעלות
שונות ,מנסה צוות התיאטרון להקל על הילדים במהלך הטיפולים ולסייע להם בהתמודדות
ובחזרה לשגרת החיים.
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שירותי האגודה לאנשי מקצוע
הענקת מענקי מחקר
האגודה מעניקה מענקי מחקר לרופאים ולחוקרים בכל בתי החולים ,המרפאות ומוסדות
המחקר האקדמיים והציבוריים המוכרים בארץ ,במטרה לתמוך במחקר הסרטן בארץ
ולקדם אותו .ועדת המחקר ,הכוללת את מיטב החוקרים והקלינאים ממוסדות המחקר
והרפואה בארץ ,בוחנת ובוחרת עשרות מחקרים מדי שנה ,ומעניקה מימון למחקרים
בקשת רחבה של תחומים  -מחקר בסיסי ,קליני ,אפידמיולוגי ,כמו גם מחקרים
העוסקים בהיבטים פסיכו-סוציאליים של מחלת הסרטן ודפוסי ההתמודדות של החולה
ומשפחתו.
מענק מיוחד ניתן מדי שנה לנושא של גורמים סביבתיים ו/או אפידמיולוגיים והשפעתם
על התפתחות מחלות הסרטן.
במסגרת הוועדה לגילוי מוקדם ,ניתן לקבל מענקי מחקר לפרויקטים ו/או מחקרים
קליניים ו/או אפידמיולוגיים בתחום הגילוי המוקדם.
מידע נוסף בטל.03-5719574 .

סיוע במימון פרויקטים לשיפור השירות והטיפול
האגודה למלחמה בסרטן משקיעה בפיתוח ובקידום תוכניות חדשות ופרויקטים חדשניים
לשיפור השירות לחולי סרטן ,תוך מתן עדיפות לפרויקטים ייחודיים הנוגעים ישירות
לשדרוג הטיפול בחולים ובבני משפחותיהם.
מידע נוסף בטל.03-5719574 .

מימון תקנים של אנשי מקצוע בתחום האונקולוגי
האגודה מסייעת בשדרוג המערך הרב-מקצועי של הטיפול האונקולוגי והפסיכו-אונקולוגי
במכונים האונקולוגיים ברחבי הארץ ,על-ידי מימון תקנים והכשרה מקצועית מתמשכת של:
 אחיות ועובדות סוציאליות מתאמות טיפול בסרטן השד ליווי החולה בכל שלבי
האבחון ,הטיפול והמעקב; וכן הענקת מידע ,תמיכה וסיוע ,להקלת ההתמודדות עם
המחלה .כיום פועלת רשת ארצית של נשות מקצוע בתחום.
 אחיות ועובדות סוציאליות טיפול פליאטיבי מתן שירות טיפול רפואי ,סיעודי ופסיכו-
חברתי ,להקלה מרבית של הסבל ומתן תמיכה רגשית ופיזית לחולה האונקולוגי.
 שירותים פסיכו-אונקולוגיים תמיכה של עובדים סוציאליים ופסיכולוגים בחולים,
מחלימים ובני משפחותיהם ,במרכזים הרפואיים ברחבי הארץ.
 דיאטניות קליניות הדרכת חולי סרטן לתזונה נכונה.
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סיוע במימון בינוי ורכישת ציוד
האגודה למלחמה בסרטן מסייעת מזה שנים רבות בשדרוג מערך הטיפול האונקולוגי
בתחום השירותים הרפואיים ושירותי הרווחה ,ומסייעת למוסדות הרפואיים הציבוריים
המטפלים בחולי סרטן ברכישה של ציוד ,בנייה ושיפוץ מחלקות אונקולוגיות ,כאשר
מתקבלת תרומה ייעודית .האגודה אינה גורעת תקורה מתרומה ייעודית.
מידע נוסף בטל 03-5719574 .או בדוא"לisraelcancerassociation@cancer.org.il :

ימי עיון ,תוכניות הדרכה והשתלמויות לאנשי מקצוע
האגודה מפעילה מגוון תוכניות הדרכה לצוות הרב מקצועי המטפל בחולי סרטן ודואגת
להכשרה ,הדרכה שוטפת והשתלמויות של צוותים פסיכו-סוציאליים ,צוותי סיעוד
אונקולוגי ,פיזיותרפיסטים ועוד.
לבירורים ושאלות ,ניתן לפנות בטל 03-5721678 .דוא"לshikum@cancer.org.il :
במטה האגודה למלחמה בסרטן – בית מטי ,לזכרה של מטילדה רקנאטי ,ניתן לקיים
ללא תשלום ,אך בתיאום מראש ,מפגשים מקצועיים לאנשי צוות וחברות מקצועיות
מהמערך האונקולוגי.
לתיאום ניתן לפנות לטל.03-5719584 .מענקי נסיעות לכנסים

מענקי נסיעות לכנסים והשתלמויות בחו"ל והזמנת מרצים אורחים מחו"ל
האגודה מממנת עשרות מענקי נסיעה לכנסים ולהשתלמויות קצרות ו/או ארוכות בחו"ל
לאנשי מקצוע ,וכן מסייעת במימון הזמנת מרצים אורחים מחו"ל ,ובתמיכה בכנסים
מקצועיים בארץ.
מידע נוסף בטל.03-5719584 .

מלגות קיץ
האגודה למלחמה בסרטן מעניקה מדי שנה  10מלגות קיץ לסטודנטים לרפואה ,במסגרת
המכונים האונקולוגיים (שתי מלגות לכל בי"ס לרפואה).
מידע נוסף בטל.03-5719584 .
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פרויקטים קליניים
האגודה למלחמה בסרטן מעניקה מדי שנה מענקים לביצוע פרויקט מחקר בסיסי או
קליני למתמחים באונקולוגיה ,במסגרת המכונים האונקולוגיים ,כדי לעודד פעילות
מחקרית במחלקה.
מידע נוסף בטל.03-5719584 .

פרסים
האגודה למלחמה בסרטן מעניקה בכל שנה פרסים לרופאים/ות ולאחים/ות המטפלים
בחולי סרטן ,תוך גילוי מקצועיות ואנושיות ראויות לציון.
מידע נוסף בטל.03-5719574 .

חוברת 'במה' לאנשי מקצוע
האגודה למלחמה בסרטן מוציאה לאור את כתב-העת 'במה' ,המיועד לאנשי מקצוע
בתחום האונקולוגיה .כל גיליון מתמקד בנושא מסוים ,והמאמרים נכתבים על-ידי מיטב
המומחים בתחום ,על מנת להקיף את הסוגיה ולקדם את הידע בקרב אנשי המקצוע
המטפלים בחולי הסרטן.
למידע ולהצטרפות לרשימת התפוצה של כתב-העת ,ניתן לפנות למרכז המידע
של האגודה ,בטל 03-5721608 .או בדוא"ל.info@cancer.org.il :
את חוברות 'במה' ניתן למצוא באתר האגודה למלחמה בסרטןwww.cancer.org.il :
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חומרי ההסברה של
האגודה למלחמה בסרטן

האגודה מפיקה חומרי הסברה רבים ,בעברית ,ערבית ורוסית,
לחולים ,מחלימים ,בני משפחותיהם והציבור הרחב.
החוברות עוסקות במחלות הסרטן השונות ,הטיפולים ,תופעות
הלוואי ,וכן באורח חיים בריא ,מניעה ואבחון מוקדם .לפניכם
דוגמה למגוון חומרי ההסברה של האגודה.

ניתן להזמין את החוברות ללא תשלום בדוא"ל:
hasbaradep@cancer.org.il
או דרך אתר האגודהwww.cancer.org.il :
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למענה על שאלות ולקבלת מידע נוסף וחומר הסברה על
מחלות הסרטן ודרכי מניעתן ,ללא תשלום:
טלמידע® בשפה העברית 1-800-599-995
טלמידע® בשפה הערבית 1-800-36-36-55
טלמידע® בשפה הרוסית 1-800-34-33-44
לשירותי מידע מתקדמים:
מרכז מידע03-5721608 :
info@cancer.org.il
לתמיכה נפשית ראשונית:
טלתמיכה®1-800-200-444 :

בקרו אותנו באתר האינטרנט בכתובת

www.cancer.org.il

האגודה למלחמה בסרטן-לחיים בריאים

לתרומות*2343 :
אליגטור עיצובים

בית מטי ,לזכרה של מטילדה רקנאטי
רח' רביבים  ,7ת.ד 427 .גבעתיים 5310302
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