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דבר היו"ר

פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה

בדומה לשנים עברו ,גם השנה החולפת היוותה עבורנו
שנה ברוכה בעשייה מרגשת ומגוונת .עם ההתקדמות
ברפואה ובמדע ,רבים הם החולים המצליחים להתמודד
ביעילות עם מחלתם ,להחלים ולחזור לשגרת החיים הרגילה.
האגודה למלחמה בסרטן שמה לה למטרה לקדם את
הליווי והתמיכה במחלימים בדרכם חזרה לשגרת החיים,
ולפיכך משקיעה משאבים רבים בתחום זה.

בהצלחה בעשרות מרכזים רפואיים ,במרכזי התמיכה
ובסניפי האגודה ברחבי הארץ  .
• פרויקט 'השלמת חומר נלמד' התקיים בפריסה
ארצית עבור מאות ילדים חולים מגיל הגן ועד לבגרות.
• עשרות כנסים וימי עיון בנושאי מחלות הסרטן
התקיימו בפריסה ארצית ובשפות שונות לרווחת
החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם.

כך למשל ,נחנכה השנה במרכז דוידוף לסרטן של המרכז
הרפואי רבין מרפאת המחלימים מסרטן ע"ש ד"ר ישראל
(רולי) יובל ז"ל ,הנחשבת כמרפאה חלוצית בתחום הטיפול
במחלימים ממחלת הסרטן .הביקור במרפאה ,המתבצע
אחת לשנה ,מבטיח מעקב ארוך טווח והמשכיות של
רצף הטיפול והמעקב אחר מחלימים שטופלו במרכז
דוידוף .המרפאה הוקמה הודות לסיועה ולתרומתה של
גב' יהודית יובל -רקנאטי.

כל זאת ,בצד פעילותה הענפה למען קידום בריאותה של
האוכלוסייה בישראל .האגודה יוזמת פעילויות ומסעות
הסברה מגוונים להעלאת המודעות הציבורית לחשיבות
השמירה על "מאזן האנרגיה"  -הימנעות מהשמנה,
עידוד תזונה נכונה ואימוץ אורח חיים בריא ,הכולל פעילות
גופנית ,הימנעות מעישון ,הגבלת צריכת האלכוהול
וחשיפה מבוקרת לשמש.

בנוסף ,ממשיכות להתקיים ברחבי הארץ עשרות סדנאות
'מחלימים לחיים בריאים'® המדריכות ומלוות מחלימים
מסרטן בדרכם חזרה לשגרת חיים רגילה ובריאה.

פרופ' אהרן צ'חנובר,
חתן פרס נובל
נשיא כבוד

במקביל ,האגודה ממשיכה להשקיע רבות בקידום
התוכניות והפרויקטים המופעלים מדי שנה לרווחת
החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם ולסכם שנת
פעילות ענפה וברוכה:
• פרויקט 'צעדים לאיכות חיים'®  -קיים כיום בכ30-
מרכזים רפואיים ,מסייע ומדריך את חולי הסרטן כיצד
לשלב פעילות גופנית ,המותאמת למצבם ,בשגרת
חייהם.
• פרויקט "להרגיש טוב-להיראות טוב יותר" במסגרתו
מתנדבים קוסמטיקאיות ,מאפרים וספרים ,המעניקים
טיפולי טיפוח ויופי לחולים ולחולות ,ממשיך להתקיים

ליאון רקנאטי,
סגן יו"ר האגודה
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בדו"ח ניתן גם להתרשם מהפעילות הענפה והברוכה של
מרכזי התמיכה "חזקים ביחד" של האגודה למלחמה
בסרטן במסגרתם ,כמו גם במסגרת סניפי האגודה ברחבי
הארץ ,מתקיימות מגוון רחב של פעילויות תמיכה ,שיקום
ופנאי לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם.
הודות לפעילותם המסורה והנמרצת של מתנדבי האגודה
ברחבי הארץ ,תומכינו היקרים בארץ ובתפוצות ,העשייה
הענפה והמגע הישיר עם החולים ,המחלימים ובני
משפחותיהם  -אנו יכולים להישיר מבט בתקווה לעתיד
בו נצליח למגר את מחלות הסרטן.
בברכה,
פרופ' אליעזר רובינזון
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן

פריסת תקציב המאבק בסרטן
לשנת 2013
שירותים רפואיים
וסוציאליים
5,534
רישום ומעקב
1,200
מחקר ופרוטוקולים
קליניים
4,361

11%
3%

ארגון ,מינהל וסניפים
4,052
בינוי וציוד
431
8%
הדרכה מקצועית
1%
1,100
2%

9%

28%

38%
הסברה והדרכה לציבור
וגילוי מוקדם
13,424

שיקום ורווחה
(כולל הוספיס והמעון
ע"ש סר צ'ארלס קלור)
18,357

שימושים

פירוט הסכום באלפי  ₪פירוט באחוזים
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18,357
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הסברה והדרכה לציבור וגילוי מוקדם

13,424

28

הדרכה מקצועית

1,100

2
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ארגון ,מנהל וסניפים

4,052

8

סך הכל שימושים

48,459
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שירותים רפואיים ופרויקטים חדשניים
לשיפור השירות והטיפול בחולי סרטן
כעקרון ,האגודה מממנת תקן למשך  5שנים תוך
התחייבות המרכז האונקולוגי לקלוט אותו לאחר מכן.
בזכות השקעה זו שודרג כל המערך הרב-מקצועי
של הטיפול הפסיכו אונקולוגי בחולי סרטן ברחבי
הארץ .בין השאר ,בוססה רשת של אחיות אונקולוגיה
בקהילה ,אחיות סטומה ,אחיות ועו"ס לתאום הטיפול
בסרטן השד ,וצוותים פסיכו אונקולוגיים הזוכים גם
בהכשרה מקצועית מתמשכת ,המוענקת להם ע"י
האגודה למלחמה בסרטן.
מתאמות הטיפול בסרטן השד  -האגודה ממשיכה לממן
תקנים מיוחדים לאחיות ולעובדות סוציאליות ,הפועלות
כמתאמות טיפול בחולות סרטן שד ,בכל שלבי האבחון,
הטיפול והמעקב .מטרת הפרויקט שיזמה האגודה היא
ללוות את האישה בכל שלבי האבחון והטיפול ,להעניק
לה מידע ,תמיכה וסיוע ,ובכך להקל משמעותית על
התמודדותה עם מחלתה .שירות זה ניתן כיום במרכזים
רבים ברחבי הארץ .בחלק מהמרכזים שירות זה כבר
נקלט והאגודה ממשיכה בעדכון הצוותים הנפגשים
במטה האגודה במהלך השנה .בזכות האגודה נוצרה
רשת ארצית של אנשי מקצוע הנמצאים בקשר מתמיד
עם חולות סרטן השד ,לרווחתן.
שירותי סיעוד נוספים  -האגודה מממנת תקנים לאחיות
מתאמות שד ותקנים לאחיות לטיפול תומך במרכזים
הבאים :מרכז רפואי גליל מערבי בנהריה ,מרכז רפואי
פוריה בטבריה ,מרכז רפואי וולפסון בחולון ,הוספיס גליל
עליון ושירותי בריאות כללית.
שירותים פסיכואונקולוגיים  -האגודה ממשיכה לממן
תקנים של עובדים סוציאליים במרכזים הרפואיים הבאים:
בי"ח לגליל מערבי בנהריה ,מרכז רפואי העמק בעפולה,
מרכז רפואי רמב"ם בחיפה  ,מרכז רפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי ,מרכז רפואי וולפסון בחולון ,מרכזים רפואיים
הדסה הר הצופים והדסה עין כרם בירושלים ,מרכז רפואי
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ברזילי באשקלון ,מרכז רפואי סורוקה בבאר-שבע ,מרכז
התמיכה "בית אידי מעגן" בבאר-שבע ,שירותי בריאות
כללית ומכבי שירותי בריאות.
האגודה ממשיכה במימון תקנים של פסיכולוגים במכונים
האונקולוגיים הבאים :מרכז רפואי גליל מערבי בנהריה,
מרכז רפואי העמק בעפולה ,מרכז רפואי רמב"ם בחיפה,
מרכז רפואי בני ציון בחיפה ,מרכז שניידר לרפואת ילדים
בפתח-תקווה ,מרכז רפואי אסף הרופא בצריפין ,ומרכז
רפואי וולפסון בחולון.
שירות דיאטניות  -שירות הדיאטניות ממשיך לפעול
בסיוע האגודה במרכזים הרפואיים הבאים :מרכז רפואי
אסף הרופא בצריפין ובמרכז הרפואי ברזילי באשקלון.
השתלת מח עצם  -האגודה משתתפת במימון כוח
האדם הנדרש לטיפול המורכב של השתלת מח עצם
עצמית והשתלת מח עצם מתורם זר ,בילדים חולי סרטן
במרכז לפדיאטריה אונקולוגית במרכז שניידר לרפואת
ילדים בפתח-תקווה .האגודה סייעה במימון הפעלתה
של היחידה מאז הקמתה ,וממשיכה לסייע במימון כוח
האדם ובהכשרתו .סיוע ניתן בתחום זה גם למחלקות
לפדיאטריה אונקולוגית במרכז הרפואי הדסה עין כרם,
במרכז הרפואי תל אביב ובמרכז הרפואי רמב"ם ,שבו
הוקמה המחלקה לפדיאטריה אונקולוגית בסיוע האגודה.
בנק הדם הטבורי הציבורי הארצי  -הוקם בשיתוף
שירותי הדם של מגן דוד אדום יחד עם המרכז הרפואי
ע"ש וולפסון וההסתדרות המדיצינית הדסה ,בסיוע
תרומה נכבדה של אגודת הידידים של האגודה למלחמה
בסרטן בלונדון בראשות ורד אהרון .השירות הארצי מופעל
על-ידי שירותי הדם של מד"א בסיוע האגודה למלחמה
בסרטן .במסגרת סיוע זה נרכש מקפיא לשימור דם
טבורי לזכרה של נטלי שעיה ז"ל ,ממומן  1/2תקן של
טכנאית המעבדה להפעלת בנק הדם הטבורי ,ובנוסף  ,
ממומן שכר לשנה למתרימה לאיסוף מנות דם טבורי
בחדרי הלידה במרכז רפואי הדסה עין כרם.

שירותים לטיפול תומך בחולי סרטן בשלבים מתקדמים
של המחלה  -האגודה ממשיכה להפעיל את הוספיס
הבית מתוך ההוספיס האשפוזי במרכז הרפואי ע"ש שיבא
בתל השומר ,שהוקם בסיוע האגודה .האגודה למלחמה
בסרטן גם ממשיכה לתמוך בתוכניות המשלבות טיפול
רפואי פליאטיבי וטיפול סיעודי ופסיכו-חברתי ,הניתנים
בהוספיסים ובשירותי הוספיס בית ברחבי הארץ ,ונועדו
להעניק טיפול תומך בחולי סרטן בשלבי מחלה מתקדמים.
התוכניות מופעלות גם במרכזים רפואיים ובמרפאות
קהילתיות ברחבי הארץ ,בסיוע האגודה.

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה בפיתוח
ובקידום תוכניות חדשות ופרויקטים
חדשניים לשיפור השירות לחולי סרטן ,תוך
מתן עדיפות לפרויקטים ייחודיים הנוגעים
ישירות לטיפול בחולים ,מחלימים ובבני
משפחותיהם .להלן הפרויקטים בהם תומכת
האגודה השנה.
• "קשר בין חולים לקהילה"  -ייעוץ פליאטיבי של הוספיס
גליל עליון למח' גריאטריה ,פנימיות וכירורגיה  -במרכז
הרפואי זיו בצפת.
• שידרוג ושילוב השירות הפסיכולוגי באונקולוגיה ובטיפול
תומך ,במכון האונקולוגי ,במרפאה להמטולוגיה
ולהמטואונקולוגיה  -במרכז הרפואי זיו בצפת.
• עו"ס למכון הגנטי -במרכז הרפואי גליל מערבי
בנהריה.
• הפעלת קבוצות תמיכה ומידע לבני משפחה של חולים
במחלה מתקדמת  -במרכז הרפואי גליל מערבי
בנהריה.
• טיפול בחולות סרטן הרחם וצוואר הרחם המטופלות
בקרינה פנימית (ברכיתרפיה)  -במכון האונקולוגי
במרכז רפואי רמב"ם בחיפה.
• קבוצת תמיכה "אמהות למען אמהות"  -במחלקה
להמטו-אונקולוגיה ילדים  -במרכז הרפואי רמב"ם
בחיפה.
• ליווי חולים אונקולוגיים במצב מחלה מתקדם ובני
משפחותיהם המאושפזים במערך האונקולוגי  -במרכז
רפואי רמב"ם בחיפה.
• שירות הדרכה בנושאי תזונה ורפואה ערבית מסורתית,
לתמיכה במטופלים מהאוכלוסייה הערבית  -בשירות
האונקולוגי של המרכז הרפואי לין בחיפה.

• רצף טיפולי בחולות סרטן השד  -במכון האונקולוגי
במרכז הרפואי מאיר בכפר-סבא.
• קבוצת תמיכה להורים לילדים מהמגזר הערבי החולים
בסרטן  -באונקולוגיה ילדים ,בבי"ח שניידר בפתח
תקווה.
• מתן שירותי עו"ס למרפאה א.א.ג .וראש צוואר  -במרכז
הרפואי וולפסון בחולון.
• טיפול פליאטיבי במכון האונקולוגי וההמטולוגי  -במחלקות
אשפוז ,והמטו-אונקולוגיה  -במרכז הרפואי וולפסון
בחולון.
• התערבות סוציאלית לחולים חדשים ולחולים שמחלתם
חזרה  -במכון ההמטולוגי  -במרכז הרפואי וולפסון
בחולון.
• טיפול בחולות שד חדשות דוברות רוסית במכון
האונקולוגי-שד  -במרכז הרפואי וולפסון בחולון.
• שירות פסיכולוגי במערך א.א.ג .וניתוחי ראש וצוואר -
במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.
• התערבות סוציאלית בשעת משבר לחולה המאושפז -
מענה נפשי ומערכתי לחולים מאושפזים ולחולים בשלבי
מחלה מתקדמים  -במרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר.
• שיקום קוגנטיבי של ילדים עם תסמונות פרהמליגניות
ומחלימים מסרטן  -במרכז הרפואי הדסה עין כרם
ירושלים.
• "להקל על ההתמודדות -היבטים תזונתיים לילדים" -
שירות תמיכה למח' המטו-אונקולוגיה ילדים  -במרכז
הרפואי הדסה עין כרם ירושלים.
• שירות פסיכולוגי במרפאה האונקו-גנטית  -במרכז
הרפואי הדסה עין כרם ירושלים.
• מרפאת מחלימים -רפואה אינטגרטיבית  -במרכז
הרפואי הדסה עין כרם ירושלים.
• עו"ס למרפאת גידולי ראש צוואר  -במרכז הרפואי
הדסה עין כרם ירושלים.
• ליווי ותמיכת חולים  -בית נתן ירושלים.
• "להתמודד ביחד"  -קבוצת תמיכה לחולים חדשים,
במכון האונקולוגי וביחידה לגינקולוגיה-אונקולוגית -
במרכז הרפואי סורוקה בבאר-שבע.
• "הסיפור שלי"  -סדנת פלייבק למחלימים מסרטן  -
ב'בית אידי-מעגן' בבאר-שבע.
• "סוד הזיכרון"  -סדנה לשיפור יכולות קוגנטיביות -
ב'בית אידי-מעגן' בבאר-שבע.
• "מעבר למילים"  -טיפול בהבעה ויצירה  -ב'בית
אידי-מעגן' בבאר-שבע.
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שירותים אונקולוגיים במוסדות
רפואיים ובקהילה הנתמכים
על-ידי האגודה
האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מזה שנים רבות
בשדרוג מערך הטיפול האונקולוגי לשיפור השירות
לחולי הסרטן ובני משפחותיהם ,באמצעות מימון
פרויקטים ותקנים של אנשי מקצוע (אחיות ,עו"ס,
דיאטניות ועוד) .תודות לסיוע זה הוקמה תשתית
מכובדת וחשובה של שירותים פסיכו-סוציאליים
ושירותי סיעוד ייעודיים בתחום המערך האונקולוגי.
השנה תומכת האגודה במימון תקנים במרכזים
הרפואיים ובקהילה כמפורט להלן:

• מרכז רפואי בני ציון ,חיפה :פסיכולוג לטיפול בחולים
ובני משפחה במח' להמטולוגיה ובמחלקות השונות
בהן מטופלים חולי סרטן.
• מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא :פקידת רישום ומעקב
במכון האונקולוגי.

• מרכז רפואי העמק ,עפולה :עו"ס לטיפול תומך בחולי
סרטן בשלבי מחלה מתקדמים במח' לאונקולוגיה,
בפנימיות ,בכירורגיות ונשים ,פסיכולוג רפואי לעבודה עם
החולים ,בני משפחה והצוות הרפואי במח' להמטולוגיה.

• מרכז רפואי רבין-קמפוס בילינסון ,פתח תקווה:
פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי.

• הוספיס גליל עליון :אחות אחראית.

• מרכז רפואי שניידר לילדים ,פתח תקווה :פסיכולוג.

• מרכז רפואי רבקה זיו ,צפת :פקידת רישום ומעקב
במכון האונקולוגי ,עו"ס למרפאה המטו-אונקולוגית.

• מרכז רפואי קפלן ,רחובות :פקידת רישום ומעקב
במכון האונקולוגי.

• מרכז רפואי גליל מערבי ,נהריה :אחות מתאמת שד,
עו"ס למגזר הערבי ,אחות טיפול תומך ,פסיכולוג ,עו"ס
לטיפול פליאטיבי ,עו"ס מתאמת שד ,פקידת רישום
ומעקב   -במכון האונקולוגי.

• מרכז רפואי אסף הרופא ,צריפין :ייעוץ מיני פסיכולוגי,
מח' אורולוגית ומכון אונקולוגי ,דיאטנית ופקידת רישום
ומעקב במח' האונקולוגית.

• מרכז רפואי פוריה ,טבריה :אחות מתאמת שירות
טיפול תומך לחולים אונקולוגיים המטופלים בבית
החולים ,פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
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• מרכז רפואי רמב"ם ,חיפה :עו"ס לשילוב ילד חולה סרטן
בחזרה במערכת הלימודית  -במח' המטו-אונקולוגית
ילדים ,שרות פסיכולוגי במרפאת מחלימים ,במערך
האונקולוגי ,פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי.

• מרכז רפואי וולפסון ,חולון :אחות מתאמת שד
במחלקת דימות ,כירורגיה ואונקולוגיה ,עו"ס רצף
טיפולי במחלקה גינקו-אונקולוגיה ,אחות מתאמת
טיפול תומך המטולוגיה ,אונקולוגיה ופנימית.

• מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי :עו"ס להתערבות
פרטנית וקבוצתית לילדים מושתלים  -ביחידה להשתלת
מוח עצם ילדים ,במח' להמטו-אונקולוגיה ילדים ,פקידת
רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
• מרכז רפואי ע"ש שיבא ,תל השומר :פקידת רישום
ומעקב במכון האונקולוגי.
• מרכז רפואי ברזילי ,אשקלון :עו"ס בהוספיס בית,
דיאטנית ופקידת רישום במכון האונקולוגי.
• מרכז רפואי הדסה עין כרם ,ירושלים :עו"ס בהוספיס
בית ילדים במח' המטו-אונקולוגית ילדים ,פקידת רישום
ומעקב  ,עו"ס לשילוב שירות פסיכו-סוציאלי  -במרכז
לאבחון מחלות שד במערך הדימות ,עו"ס מתאמת
לשימור פוריות ושירות גינקולוגי.
• מרכז רפואי הדסה הר הצופים ,ירושלים :עו"ס
בהוספיס האשפוזי.

• מרכז רפואי שערי צדק ,ירושלים :רכזת מרפאת
נשאיות  -  BRCA1,BRCA2במרכז לייעוץ ואבחון גנטי,
פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
• מרכז רפואי סורוקה ,באר-שבע :עו"ס לשירות סוציאלי
לחולים קשישים דוברי רוסית במכון האונקולוגי ,פקידת
רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
• בית אידי-מעגן ,באר-שבע :עו"ס.
• שירותי בריאות כללית :אחות לטיפול תומך בחולי
סרטן ביחידה לטיפול בית חולון-בת-ים ,אחות לטיפול
תומך טלפוני לחולה אונקולוגי  -במוקד האחיות
הארצי של הקופה ,עו"ס  -בהוספיס בית באשקלון,
עו"ס להעמקה והרחבה של השירותים הסוציאליים,
במערך אונקולוגי קהילתי ,נצרת.
• מכבי שירותי בריאות :עו"ס לטיפול תומך בחולים
אונקולוגיים בשלבי מחלה מתקדמים  -ביחידה לטיפולי
בית בצפון.
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הסברה והדרכה לציבור

פרסומים חדשים

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מאמצים ומשאבים
רבים במטרה לצמצם את התחלואה ואת התמותה
ממחלות הסרטן .זאת ,על-ידי העברת הידע הקיים כיום
לציבור בכל הקשור למחלות הסרטן ,ובמיוחד לאפשרויות
המניעה והאבחון המוקדם של מחלות סרטן נפוצות
כסרטן השד ,סרטן המעי הגס וסרטן הערמונית; מניעת
נזקי העישון; מניעת נזקי השמש והאבחון המוקדם
של סרטן העור; תזונה נכונה ואורח חיים בריא .כמו כן,
האגודה פועלת בקרב הציבור הרחב לאימוץ סגנון חיים
השומר על "מאזן האנרגיה"  -הימנעות מהשמנה וביצוע
סדיר של פעילות גופנית ,העשויים להפחית את הסיכון
לחלות במחלות הסרטן.
פעילות ההסברה כוללת מסעי הסברה; כתיבה והפקת
חומר הסברה המופץ במאות אלפי עותקים ,בעברית,
בערבית וברוסית; שימוש באמצעי התקשורת ,תוך שימת
דגש על מגזרים מיוחדים באוכלוסייה ועל אזורי פריפריה;
ארגון ימי עיון וכנסים; סדנאות הדרכה ,הרצאות והכשרות
מקצועיות .פעילויות ההסברה מגוונות וניתנות במסגרות
שונות :במוסדות חינוך ובתי ספר ,בגני ילדים ובקייטנות
קיץ ,במתנ"סים ,במקומות עבודה ,בקופות החולים,
בבסיסי צה"ל ,בסניפי האגודה למלחמה בסרטן ועוד.
האגודה למלחמה בסרטן מפעילה שירות מידע טלפוני
מיוחד  -טלמידע ,הפועל בשפות עברית ,ערבית ורוסית.
במסגרת השירות ניתן לקבל מידע בכל הקשור למחלות
הסרטן ,לדרכי מניעתן ולגילוי מוקדם .כמו כן ,באגודה
פועל מרכז מידע ,הכולל ספרות מקצועית עדכנית וחיבור
למאגרי מידע רבים בארץ ובעולם .במרכז המידע ניתן
לקבל סיוע ממידעניות המיומנות בחיפוש במאגרי מידע
ממוחשבים בינלאומיים ומעודכנות במידע החיוני לחולים.
כך למשל ,ישנו מידע לגבי כל הפרוטוקולים הקליניים
הנערכים בישראל.

פוסטר חדש ל'טלמידע' של.
האגודה למלחמה בסרטן

פוסטר חדש לארגון 'יד להחלמה'

כל הפעילויות והשירותים -
ניתנים ללא תשלום
לציבור הבריאים ,המחלימים,
החולים ובני משפחותיהם.
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יום המודעות לסרטן הערמונית
האגודה למלחמה בסרטן ציינה את יום
המודעות לסרטן הערמונית

על פי נתוני המרכז הלאומי לרישום סרטן והמרכז לבקרת
מחלות של משרד הבריאות נמסר ,כי אחד מכל  9גברים
יהודים ואחד מכל  17גברים ערבים בסיכון לחלות בסרטן
הערמונית .סרטן הערמונית הוא הסרטן השלישי בשכיחותו
כגורם תמותה בגברים בישראל ,אחרי סרטן הריאה וסרטן
המעי הגס .כיום חיים בישראל מעל  22,000גברים שחלו
אי פעם בסרטן הערמונית .בשנת  2009אובחנו 2,513
חולים חדשים עם סרטן חודרני של הערמונית .עוד עלה
מהנתונים כי שיעורי ההיארעות לגיל של סרטן חודרני
של הערמונית התייצבו בשנים האחרונות ואף החלו
לרדת בשנת  ,2009כמו גם שיעורי התמותה שנמצאים
במגמת ירידה בשנים האחרונות .בשיעורי ההישרדות
היחסי ל 5-שנים קיימת מגמת עלייה.

יום המודעות לווה במסע הסברה ברדיו ובעיתונות ,ביום
עיון לחולי סרטן הערמונית ,למחלימים ולבני משפחותיהם,
וכן בסדנא מיוחדת ,שקיימה האגודה למחלימים מסרטן
הערמונית ובני משפחותיהם.

פרסומים חדשים

חודש המודעות לסרטן השד

לרגל חודש המודעות לסרטן השד 2012
פרסמה האגודה למלחמה בסרטן במסיבת
עיתונאים נתונים חדשים של המרכז
לבקרת מחלות במשרד הבריאות
על סרטן השד בישראל.
כמו כן ,ניתן עדכון על התוכנית הלאומית לאבחון מוקדם
של סרטן השד בישראל ,שיזמה האגודה למלחמה
בסרטן ומופעלת מאז על ידי משרד הבריאות בשיתוף כל
קופות החולים .העדכון ניתן על ידי מנהל בקרת האיכות
של התוכנית פרופ' גד רנרט( .עוד על התוכנית בפרק
"גילוי מוקדם").

פוסטר חדש "זירת פשע" לקידום
אורח חיים בריא

במסגרת פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחודש
המודעות למחלה ,התקיימו ימי עיון לנשים חולות סרטן
שד ולנשים בריאות נשאיות הגן  ,BRCAהמעלה את הסיכון
לחלות בסרטן שד ושחלה .סדנה ייחודית למחלימות
מסרטן שד התקיימה במרכז "חזקים ביחד" בבית מטי,
מטה האגודה בגבעתיים ,מסע ההסברה לרגל חודש
המודעות לסרטן השד נערך באמצעי המדיה השונים,
וכן הופק מוסף "ביו" מיוחד שצורף לכלל קוראי עיתון
"הארץ" ובו פורסמו כתבות על פעילות האגודה בתחומים
השונים ,חידושים בתחום חקר הסרטן ,סיפורי התמודדות
עם המחלה ועוד.

עלון חדש לאנשי מקצוע.
על האגודה למלחמה בסרטן

שיתוף פעולה עם הקואליציה האירופית
למאבק בסרטן השד "אירופה דונה"
האגודה למלחמה בסרטן המייצגת בישראל את הקואליציה
האירופית למאבק בסרטן השד בישראל ,מקיימת מדי שנה
שיתופי פעולה עם הארגון במטרה להעלות את המודעות
הציבורית בקרב נשים בישראל ,כמו גם באירופה ,לביצוע
בדיקות לאבחון מוקדם של המחלה ולשמירה על אורח
חיים בריא ופעיל .השנה ,הופקו באנרים באתר האגודה
למלחמה בסרטן הנושאים את לוגו הקואליציה וכוללים
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הפנייה לאתר הקואליציה ולפעילות הענפה שנעשתה גם באירופה במסגרת חודש המודעות למחלה.

פרסומים חדשים

קמפיין "להאיר בוורוד" ציין את השנה ה13-
ליוזמה העולמית של אוולין לאודר
השנה ,לראשונה בישראל ,נבחרו לקמפיין שני בניינים
שהוארו במקביל :בניין אוניברסיטת חיפה ,החולש על
אזור הצפון כולו ,ומגדל המגורים הגבוה בישראל ,נווה
נוף בטיילת החדשה בבת ים ,הנישא לגובה  170מטר ,בן
 42קומות מגורים .למעלה מ 200 -בניינים ,אנדרטאות
ואתרים מפורסמים בעולם הוארו באורות ורודים זוהרים,
כסמל בינלאומי לתקווה ,להעצמה ולחיזוק מיליוני נשים
ברחבי העולם .בטקס ההארה החגיגי בחיפה נכח עמוס
שפירא נשיא אוניברסיטת חיפה ,ומירי זיו מנכ"ל האגודה.

עלון חדש על מרכזי התמיכה
של האגודה למלחמה בסרטן
ברחבי הארץ

צילם :סטודיו לם וליץ

"בריא וטעים"
חוברת מתכונים בריאים -
נכתבה על ידי פיליס גלזר
בשיתוף הדיאטנית לימור בן חיים
(ראה ידיעה נפרדת)

מיזם ייחודי ומרגש באינטרנט של אתר "און
לייף" בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן:
תמונות ידוענים נושאי שלטים הקוראים
לנשים "לכי תיבדקי"
מיזם ייחודי של האגודה למלחמה בסרטן עם אתר
הנשים "און לייף" ,במסגרתו צולמו נשים וגברים ,ידוענים
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וידועניות מובילים מתחומים שונים ,עם שלטים שנכתבו
על ידם בהקשר של סרטן השד .עם הפצת התמונות
ברחבי הרשת ,נקרא ציבור גולשי האתר להצטרף למיזם
ולהעלות תמונות משלהם .אוסף התמונות פורסם
בפייסבוק של האגודה למלחמה בסרטן ,ב"און לייף",
ובכל האתרים של קבוצת הארץ ,ולווה בכתבות ,מחקרים

ומאמרים בנושא .חלק מהידוענים שהשתתפו בפרויקט:
אנה אהרונוב ,מיכל ינאי ,דנה ספקטור ,גיא מרוז,
שרון חזיז ,עינת שרוף ועוד.

באמצעות משרד הפרסום גיתם  BBDOשמלווה אותה
בהתנדבות במשך שנים ארוכות .מסע ההסברה כלל
מודעות באמצעי המדיה השונים ,ותשדיר טלוויזיוני חדש.
בתשדיר ,מתנדבות ארגון "יד להחלמה" שרה ברום ,דנה
ודר -וייס ונילי הררי ,שלוש נשים שחלו והחלימו מסרטן
השד ,קוראות לנשים המתמודדות עם סרטן השד לפנות
לארגון בכדי לקבל תמיכה וסיוע .במהלך התשדיר מציגות
שלוש הנשים את סיפורן האישי ומתארות את תחושתן
הקשה לאחר גילוי המחלה ,כיצד מתנדבות הארגון סייעו
ותמכו בהן ,וכיצד כיום הן מלוות ומסייעות לנשים החולות
בסרטן השד .הקמפיין עלה לאוויר באמצע אוקטובר 2012
ובמקביל ,הופק כפוסטר להפצה במסגרת פרסומי האגודה
למלחמה בסרטן .בחודש יולי  2013זכה הקמפיין של
"יד להחלמה" בפרס זהב בקטגוריית עמותות ,ארגונים
התנדבותיים ,משרדי ממשלה ומלכ"רים בתחרות
השנתית של איגוד פרסומאי ישראל (אפ"י).

מסע הסברה חדש לארגון "יד להחלמה"
בהשתתפות מתנדבות הארגון במטרה
לעודד חולות סרטן שד ,בכל גיל ,לפנות
ל"יד להחלמה" לקבלת תמיכה וסיוע

פרס בתחרות קריאייטיב היוקרתית  LIAהוענק
למהלך הרדיו "מונו" של האגודה שהתקיים
במסגרת חודש המודעות
לסרטן השד 2011

ה
במהלך חודש המודעות לסרטן השד יצא .
האגודה למלחמה בסרטן במסע הסברה חדש שהופק

מהלך הרדיו "מונו" לציון חודש המודעות לסרטן השד ,2011
זכה בפסלון זהב בתחרות הקריאייטיב היוקרתית " ."LIA
התחרות נערכת מדי שנה בלונדון ומרכזת עבודות פרסום
בכל המדיות מכל העולם .במסגרת המהלך שידרו תחנות
הרדיו בישראל רק ברמקול ימין למשך מס' דקות ,תחת
המסר :ככה זה מרגיש כשמאבדים צד אחד .הקמפיין אף
זכה בפסלון זהב בתחרות ה ,EUROBEST-המקדמת מצוינות
קריאטיבית בזירת הפרסום האירופאית.

מיזם עיצובי בשיתוף ביה"ס הגבוה להנדסה
ולעיצוב 'שנקר'
האגודה למלחמה בסרטן פנתה לצוות בית הספר הגבוה
להנדסה ולעיצוב 'שנקר' וביקשה מהם להירתם לטובת
קידום המודעות למחלת סרטן השד ולעצב חולצות
שיעודדו את ציבור הנשים ללכת להיבדק ולשמור על
בריאותן .במסגרת המיזם נערכה תחרות נושאת
פרסים .החולצה שנבחרה במקום הראשון ,עוצבה על
ידי חני שגיב ונמכרה במסגרת נשף ההתרמה השנתי
של סניף תל אביב של האגודה למלחמה בסרטן ,כאשר
כל הכנסות האירוע הוקדשו לטובת מימון חקר סרטן
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פרסומים חדשים

השד (מידע נוסף על האירוע ותמונות בפרק "מתנדבים
ואירועים") .החולצה שזכתה במקום השני ניתנה כשי
למתנדבות 'יד להחלמה' ,חולות ומחלימות מסרטן שד
במסגרת יום העיון "לחגוג את החיים" באדיבות חב'
רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

ניידת הממוגרפיה ביקרה בכנסת ישראל
בראשית חודש מאי  2013ביקרה ניידת הממוגרפיה של
האגודה למלחמה בסרטן המופעלת כיום ,על ידי 'אסותא
שירותים רפואיים' בכנסת ישראל .במהלך שהותה קיימה
הניידת בדיקות שד לכ 115-חברות ועובדות הכנסת אותן

"עוגה ומטפחת" -
.
שכתבה
חוברת חדשה
נעמה צוייג לנכדותיה,
ראתה אור במסגרת פרסומי
האגודה למלחמה בסרטן
נעמה צוויג ,שהתמודדה עם
מחלת הסרטן ,כתבה לנכדותיה
הצעירות מיכלי ,שישי ונגה
חוברת בהשתתפותן ,בה היא
מספרת לנכדותיה על מחלתה,
על הטיפולים אותם היא עוברת,
על תופעות הלוואי שלהם ,ועונה
להן על שאלותיהן .מילותיה של
נעמה המלאות רוך ,מנסות
להעביר לילדים צעירים במילים
פשוטות ,אך חמות ונוגעות ללב,
מידע על מחלתה של סבתן.
הופקה באדיבות
.
החוברת
חב' רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ ומופצת במסגרת
פרסומי האגודה למלחמה בסרטן
לחולים ולבני משפחותיהם
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ביצעו ד"ר תניר אלוייס ,יו"ר החברה הישראלית למחלות
שד וד"ר עודד אולשה כירורג שד .ניידת הממוגרפיה
מוקמה ברחבת הכניסה לכנסת .בין הנשים שנבדקו
בכנסת ניתן היה למצוא את שרת הבריאות ח"כ יעל
גרמן ,וחברות הכנסת זהבה גלאון ,מירב מיכאלי ,איילת
שקד ,אורלי לוי ,רות קלדרון ,גילה גמליאל ,יפעת
קריב ,רינה פרנקל ,חנין זועבי ,אורית סטרוק ועוד.
לרגל הגעתה של הניידת לכנסת ,התקיים באותו שבוע
דיון מיוחד בוועדה לקידום מעמד האישה תחת הכותרת:
"לסרטן השד אין גיל" .את האגודה ייצגה בדיון עדנה
פלג-אולבסקי דוברת ומנהלת מח' הסברה והדרכה.

פרסומים חדשים

יום הסרטן הבינלאומי של ארגון
הסרטן הבינלאומי ,הUICC-

קמפיין "יד להחלמה" זכה בזהב בתחרות אפ"י
בחודש יולי  2013זכה הקמפיין של 'יד להחלמה' בפרס
זהב בקטגוריית עמותות ,ארגונים התנדבותיים ,משרדי
ממשלה ומלכ"רים בתחרות השנתית של איגוד פרסומאי
ישראל (אפ"י) .התחרות הנחשבת מתקיימת זו השנה
ה 13-בישראל ומנוהלת על ידי איגוד השיווק ,איגוד
הפרסום והמי"ל.

"הקש בדלת"

האגודה למלחמה בסרטן הפיקה קמפיין
הסברה חדש למבצע "הקש בדלת"
מסע הסברה חדש הופק בהתנדבות על-ידי משרד
הפרסום גיתם  BBDOלרגל מבצע "הקש בדלת".
בתשדיר ,שהתמקד בעובדה שעם מחלת הסרטן
מתמודדת המשפחה כולה ,נראה מרחוק מסדרון בית
חולים וכשהמצלמה מתקרבת נראות דלתות חדרי בית
החולים עם שילוט של שמות משפחה שונים ,הנראים
כשלטים של בתי מגורים .בהמשך עולה כתובית ונשמע
קול הקריין" :כשהסרטן פוגע ,הוא פוגע בכל המשפחה .גם
השנה מתקיים מבצע הקש בדלת של האגודה למלחמה
בסרטן .תרמו ועזרו ללמעלה מ 200,000-חולי סרטן,
מחלימים ובני משפחותיהם".

לרגל מבצע "הקש בדלת" -
קו פתוח בגלי צה"ל
באמצע אוקטובר  2012קיימה האגודה למלחמה בסרטן
"קו פתוח" בגלי צה"ל בהשתתפות מירי זיו מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,ד"ר עידו וולף מנהל המכון
לאונקולוגיה רפואית במערך האונקולוגי במרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי ועו"ס אורית שפירא ,מנהלת
מח' שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן.

במסיבת עיתונאים משותפת לאגודה
למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות הוכרז
על יום הסרטן הבינלאומי של ה:UICC-
העלאת השיח על מחלת הסרטן באמצעי
התקשורת העלתה את המודעות לאפשרויות
המניעה והריפוי ,ו"ניפצה" מיתוסים
במסיבת העיתונאים נמסרו נתונים חדשים מרישום הסרטן
הלאומי מהם נצפו מגמות מעודדות לגבי התחלואה
והתמותה מסרטן בישראל ,פורסמו מחקרים חדשים,
הוצג סקר טלפוני שערכה האגודה בנושא מודעות למחלת
הסרטן ולאורח חיים בריא ועוד .במסגרת פעילות ההסברה
של האגודה סביב יום זה ,ערכה האגודה מסע הסברה
באמצעי התקשורת לשמירה על אורח חיים בריא ,קיימה
"קו חם" לפונים בשיתוף העיתון 'ישראל היום' וערכה
"סבב פאבים" ברחבי תל אביב בשיתוף תחנת הרדיו 'גלי
צה"ל' ,להעלאת המודעות לקשר שבין שתיית אלכוהול
לבין מחלת הסרטן (בידיעה נפרדת בהמשך)   .

פוסטר חדש לבני .
נוער
בנושא חשיפה מבוקרת לשמש -
"פעם ראשונה בים"

נתונים חדשים לקראת יום הסרטן הבינלאומי על
היארעות ותמותה מסרטן בישראל הוכנו ועובדו על-
ידי גב' אירנה ליפשיץ ,גב' יהודית פישלר ,גב' ריטה
דיכטיאר וד"ר ליטל קינן -בוקר ,הרישום הלאומי לסרטן
והמרכז הלאומי לבקרת מחלות ,משרד הבריאות:

מגמות בהיארעות ובתמותה
מסרטן 1990-2010

• שיעורי היארעות סרטן חודרני גבוהים יותר ביהודים
בהשוואה לערבים ,ובגברים בהשוואה לנשים.
• סוגי הסרטן העיקריים האחראיים למחצית מכלל
התחלואה והתמותה מסרטן בישראל דומים בגברים
יהודים וערבים (ערמונית ,ריאה ,מעי גס וחלחולת)
ובנשים יהודיות וערביות (שד ,מעי גס וחלחולת).
• שיעורי התמותה מסרטן מצביעים על מגמת ירידה
לאורך שני העשורים האחרונים ,בקרב גברים יהודים
ונשים יהודיות .בקרב גברים ערבים נצפית מגמת עלייה
ובקרב נשים ערביות מגמת ירידה .מגמות הירידה
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.
התמיכה
עלון חדש למרכז
"חזקים ביחד" בעפולה

בתמותה מעידות על שיפור בהישרדות החולים,
כתוצאה מההסברה הנרחבת של האגודה למלחמה
בסרטן המעודדת את דרכי המניעה ,הגילוי המוקדם
של המחלה ,כמו גם שיפור דרכי הטיפול והשיקום.

מגמות נוספות שנצפו בשני העשורים האחרונים:

• במחלת סרטן השד (מחלת הסרטן השכיחה ביותר)
נצפתה ירידה בהיארעות בקרב נשים יהודיות ועלייה
בהיארעות בקרב נשים ערביות .ירידה משמעותית
בתמותה נצפתה בקרב נשים יהודיות וערביות.
• במחלת סרטן הערמונית נצפתה עלייה בהיארעות
וירידה בתמותה בקרב גברים יהודים וערבים.

השוואות בינלאומיות
בהשוואת נתונים שערכו מדינות ה OECD -לגבי שיעורי
היארעות מסרטן לשנת  ,2008ישראל נמצאת במקום
ה 13-מבחינת ההיארעות סרטן בכלל האוכלוסייה,
בהשוואה למדינות ה ,OECD-ובמקום ה 33-מבחינת
שיעורי התמותה בכלל האוכלוסייה ,מעודכן לשנת
 .2009כלומר ,ישראל למרות שנמצאת בשליש העליון
מבחינת שיעורי ההיארעות  ,נמצאת בתחתית הסקאלה
מבחינת שיעורי התמותה .הנתונים מראים ששיעורי
התמותה מסרטן נמוכים מאד ,יחסית למרבית
מדינות ה.OECD-

All cancers incidence rates, total population, 2008
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סקר טלפוני חדש שביצעה האגודה למלחמה
בסרטן ,לקראת יום הסרטן הבינלאומי ,בקרב
בוגרים ובני נוער (גילאי  ,)15-17באמצעות
מכון מחקר "מותגים" :בני הנוער מאמינים
יותר מאשר הבוגרים ,כי ניתן למנוע את
מחלת הסרטן ,כי המחלה אינה בהכרח "גזירה
משמים" ,ויש מה לעשות כדי לרפא אותה.

All cancers mortality rates, males and females,
)2009 (or nearest year
Mexico

101
Females
Males

עוד עלה מהסקר ,כי חלה עלייה משמעותית בידיעה כי עישון
הינו הגורם המוביל למחלת הסרטן ,עלייה במודעות לכך
שחוסר בפעילות גופנית והשמנה גורמים למחלות הסרטן.
סקר זה הושווה לממצאי סקרים קודמים בנושאים אלו שערכה
האגודה ,כאשר מההשוואה עלה כי פעילות ההסברה הענפה
של האגודה למלחמה בסרטן במהלך השנים נושאת פרי.

שיעור המודעות לקשר
בין פעילות גופנית והשמנה
למחלות הסרטן בסקרים לאורך השנים
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לראשונה במסגרת יום הסרטן הבינלאומי:
'קו חם' לשאלות הציבור הרחב אל האגודה
למלחמה בסרטן בשיתוף העיתון 'ישראל היום'
האגודה למלחמה בסרטן והעיתון הנפוץ 'ישראל היום',
פתחו קו חם טלפוני לשאלות הציבור בנושא מניעה
ואבחון מוקדם של מחלות הסרטן .מאות שיחות זרמו
למטה האגודה בבית מטי בגבעתיים ,כאשר ניהול האירוע
בוצע על ידי מירי זיו מנכ"ל האגודה ,עו"ס אורית שפירא
מנהלת מח' השיקום והרווחה ,עדנה פלג-אולבסקי דוברת
ומנהלת מח' הסברה והדרכה ,ונירה תמוז מנהלת מרכז
המידע .בנוסף ,ענו לשאלות הפונים מומחים בתחומים
שונים (לפי סדר א"ב):
• ד"ר תניר אלוייס יו"ר החברה למחלות שד ומנהלת
המרכז לבריאות השד במרכז הרפואי קפלן ברחובות.

• ד"ר יעל בר זאב רופאת בריאות הציבור ומנהלת המרכז
למניעה וגמילה מעישון באוניברסיטת בן-גוריון.

• פרופ' אפרת לוי-להד מנהלת המכון הגנטי במרכז
הרפואי שערי צדק.
• פרופ' נעמה קונסטנטיני מנהלת המרכז לרפואת
ספורט במרכז הרפואי הדסה.

• פרופ' אליעזר רובינזון יו"ר האגודה למלחמה בסרטן.
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• ד"ר אלי שטרן יו"ר ועדת המומחים הבינמשרדית
לחומרים מסרטנים והמדען הראשי לשעבר.

• ד"ר ניבה שפירא תזונאית קלינית ,חוקרת ומרצה
במכון לחקר התזונה בקמפוס בילינסון של המרכז
הרפואי רבין.

בין מאות המתקשרים נמנו אנשים צעירים ובריאים שאינם
פונים בדרך כלל לקו המידע של האגודה .השאלות עסקו
בין היתר ,במניעת סרטן ,גילוי מוקדם ,תזונה ,עישון,
נזקים סביבתיים וכד' .קובץ של שאלות ותשובות נבחרות
פורסמו בכתבה מיוחדת בעיתון .במהלך השבוע שקדם
לאירוע ,פורסמו מאמרים מדעיים ,ובאנרים שעדכנו את
הציבור על יום האירוע.

לרגל יום הסרטן הבינלאומי ביקרו נציגי
האגודה למלחמה בסרטן וגלי צה"ל בפאבים
הסואנים של תל אביב ושמעו":אלכוהול
וסרטן? לא ידעתי על הקשר"

בהמשך לסקר האגודה (ראה עמ'  )15ממנו עלה כי רק
 17%מהנשאלים יודעים על הקשר בין אלכוהול לסרטן,
צוות ההסברה של האגודה למלחמה בסרטן יצא לשטח,
עם עמית תומר כתבת הבריאות של גלי צה"ל .בביקור
בדקו הנציגים את מודעות יושבי הפאבים לקשר בין
צריכת אלכוהול למחלת הסרטן ,הסבירו על הקשר ,ענו
לשאלות הבליינים וחילקו עלוני הסברה בנושא .בדומה
לסקר ,גם במוקדי הבילוי מרבית הנשאלים לא ידעו כי
צריכת אלכוהול היא בין הגורמים למחלת הסרטן.

פרסומים שעודכנו

שיתוף פעולה לרגל יום הסרטן הבינלאומי
עם מגזין הנוער 'ראש '1
לקראת יום הסרטן הבינלאומי הפיקה האגודה למלחמה
בסרטן בשיתוף עם המגזין 'ראש ,'1מגזין המיועד לבני
נוער ,במטרה להעלות את המודעות למניעה ואימוץ
אורח חיים בריא בקרב הצעירים .במגזין כתבות ,טיפים,
סיפורים אישיים ,תמונות ועוד ,בנושא אורח חיים בריא  .

מודעות יצירתיות חדשות בשיתוף משרד
הפרסום גיתם BBDO
לרגל יום הסרטן הבינלאומי המתמקד בהעלאת המודעות
לשמירה על אורח חיים בריא ,הפיק משרד הפרסום גיתם
 ,BBDOביוזמת האגודה למלחמה בסרטן מודעה חדשה
הנקראת "זירת פשע" .במודעה צולמה פינת ישיבה,
כאשר על השולחן :מפוזרים בקבוקי אלכוהול ,שיירי מזון
מהיר ולא בריא ,ובדלי סיגריות .פינת הישיבה חסומה
בסרטים צהובים ,המאפיינים זירות פשע ,ועליהם נכתב:
"עישון ,צריכה גבוהה של אלכוהול ,הימנעות מפעילות
גופנית ,תזונה לא בריאה ועודף משקל ,מגדילים את
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חוברת "זכויות ושירותים" - 2013
החוברת עודכנה באדיבות חב' רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ

עלון 'בוגרים צעירים .-
יוצאים לחיים'
על קבוצת התמיכה
של הבוגרים ופעילויותיה

הסיכון לחלות בסרטן" בצד לוגו האגודה .את הפשע
המתואר ניתן למנוע באמצעות שמירה על אורח חיים
בריא .המודעה פורסמה באמצעי התקשורת וכן הופקה
כפוסטר להפצה במסגרת פרסומי האגודה למלחמה
בסרטן לקהל הרחב ,צעירים ובני נוער.
מודעה נוספת ,מקורית ויצירתית ,ביוזמת האגודה
למלחמה בסרטן הופקה על ידי גיתם  BBDOהוצגה
בתחרות 'דג הזהב'  2012ונבחרה כ"מודעת היום" בבלוג
הפרסום הגדול והנחשב  CREATIVITY ONLINEשמסקר
קמפיינים ועבודות קריאייטיב מעולות מרחבי העולם.
המודעה ,תחת המסר":כשאת מעשנת התינוק שלך
מעשן" פונה לנשים המעשנות במהלך ההיריון ,ומזהירה
מפני השלכות העישון במהלך ההיריון והנזקים למעשנת,
לעובר וליילוד .במסגרת פעילות האגודה לרגל "יום ללא
עישון" הבינלאומי  2013הופצה מודעה זו באמצעי
התקשורת השונים הפונים לנשים.

פרסומים שעודכנו

עלון 'בחילות והקאות הנלוות.
לטיפול כימי וקרינתי' .-
החוברת הופקה.באדיבות
חב' MSD

"חיים בריא" – מיזם חדש לעידוד המודעות
לאורח חיים בריא בקרב ילדי ישראל
האגודה למלחמה בסרטן שותפה למיזם הארצי "חיים
בריא" שיזמו ד"ר רחל ווילף-מירון ואודי מירון ,בעל
חב' 'ענני תקשורת' ,שנועד להביא להעלאת המודעות
ויצירת שינוי התנהגותי ביחס להשמנה ופעילות גופנית.
המיזם מבוסס על התוכנית האירופית של פרופ' ג'ייקוב
סיידל" ,איפוד" למניעת השמנה בילדים ,הפועלת כיום
ב 18-ארצות בעולם ,ותעבור התאמה לאוכלוסייה
הישראלית .המיזם נחנך באמצע אוקטובר  2012באירוע
השקה רשמי בנוכחות מירי זיו מנכ"ל האגודה ,עדנה
פלג-אולבסקי דוברת האגודה ,פרופ' איתמר גרוטו
ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות ,נציגי
קופות החולים ועוד.

חודש המודעות לסרטן המעי הגס
האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף
משרד-הבריאות הכריזו על פתיחת
"חודש המודעות לסרטן המעי הגס "2013
שצוין במהלך חודש מרץ בישראל
ובמדינות נוספות בעולם:

חוברת 'קוסמטיקה טבעית'.
של פרויקט "להיראות טוב -.
להרגיש טוב יותר":
המכילה טיפים
ועצות טבעיות לטיפוח הפנים

נתונים חדשים פורסמו על ידי ד"ר ליטל קינן-בוקר
מנהלת הרישום הלאומי לסרטן וסגנית מנהלת
המרכז הלאומי לבקרת מחלות ,משרד-הבריאות.
על פי הנתונים ,כמעט הוכפל (מ 18%-ל)34%-
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השונות הופק עלון חדש לבני נוער בנושא הגנה מפני
נזקי שמש .העלון ,הפונה לבני הנוער בשפתם ,צבעוני,
מזמין לקריאה ,ונכתב על ידי אירית מנטש מקדמת
הבריאות באגודה ,כאשר דרור דקל ,אופטומטריסט
( )B.scמחב' 'אופטיקנה' סייע בהעשרת המידע בנושא
ההגנה על העיניים .העלון הופק באדיבות חב' אופטיקנה,
והופץ ברחבי הארץ במסגרת פרסומי האגודה למלחמה
בסרטן לציבור הרחב.

בהעשרת הידע בנושאי תהליכים וגורמים המשפיעים על  
הבריאות ,מושגי יסוד ויסודות בבריאות הציבור ,מודלים
ותיאוריות בקידום בריאות ,פיתוח תוכניות קידום בריאות,
הפעלתן והערכתן .במקביל לקורס ההכשרה ,ייצגה מיה
את האגודה למלחמה בסרטן בכינוס הרשמי לרגל "השבוע
האירופי נגד סרטן" של ארגון הסרטן האירי ( Official
)Conference for the European Week Against Cancer
בשיתוף איגוד הארגונים האירופים נגד סרטן ( ,)ECL
ארגון הבריאות העולמי ( ,)WHOוהשותפות האירופית
למאבק נגד הסרטן ( .)EPAACבכינוס שהתקיים בסוף
מאי  2013בדבלין ,אירלנד ,השתתפו שר הבריאות של
אירלנד כמו גם מומחים מובילים נוספים בתחום סרטן
ואורח חיים בריא ובמניעת עישון (מידע נוסף על הכינוס
בפרק "כינוסים בינלאומיים").

השקה חגיגית של חוברת חדשה של
האגודה למלחמה בסרטן" :בריא וטעים"
שהכינה פיליס גלזר עבור האגודה
יום בריאות בחוף ראשון לציון -
פעילות משותפת למרכז הרפואי
אסף הרופא והאגודה למלחמה
בסרטן בחוף ראשון לציון לקידום
המודעות לסרטן העור

האגודה למלחמה בסרטן קיימה אירוע השקה חגיגי
בהשתתפות עיתונאים ומובילי דעה לחוברת המתכונים
החדשה "בריא וטעים" ,שהכינה עבור האגודה פיליס גלזר

זו השנה השלישית בה נערך יום בריאות בחוף
ראשון לציון בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן,
המרכז הרפואי אסף הרופא ,עיריית ראשון
לציון והחברה העירונית ראשל"צ ,במהלכו
מתקיימות בדיקות לאבחון מוקדם של סרטן
העור לרוחצים .את דוכן ההסברה באירוע איישה
מדריכת האגודה תמי שליחוב.

קידום בריאות

נציגות למח' הסברה בקורס
ההכשרה "מדריכי ומובילי קידום
בריאות בארגון ובקהילה"

מיה פלדבלום רכזת הפרסום ועוזרת הדוברת,
התקבלה לאחר מיון קפדני למחזור החמישי של
קורס הכשרת מדריכי ומובילי קידום בריאות בארגון
ובקהילה של משרד הבריאות שהתקיים בחודשים
אוקטובר  2013ועד ליוני  .2013הקורס התמקד
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פרסומים שעודכנו

מדריך הפרוייקט "להיראות טוב .-
להרגיש טוב יותר"

יחד עם עו"ס שף אילת ברק קבוצות בישול בריא
באגודה.

פרסומים שעודכנו

"להיות בכושר – להיות בריא"  -האגודה
למלחמה בסרטן בשיתוף פעולה עם
הועד האולימפי על גבי חולצות המשלחת
הישראלית למכביה

עלון בדיקת ממוגרפיה

"כוהנת הבישול הבריא" הפופולארית .בחוברת המרשימה
נכללו מגוון מתכונים ייחודים ,בריאים ,עשירים בטעם
ומהירים להכנה .לכל מתכון צורף טיפ ייחודי ,המתייחס
למרכיבים שונים במתכון המסייע להפוך אותו לבריא יותר.
בכתיבת הטיפים השתתפה לימור בן חיים ,דיאטנית
קלינית מהמרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי ,המנחה

חוברת הדרכה
לטיפול בקולוסטומיה
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במהלך חודש יולי  2013התקיימה בישראל המכביה ה.19-
הועד האולימפי ,האחראי על משלחת ישראל למכביה,
פנה לאגודה למלחמה בסרטן והציע לה לקחת חלק
בעיצוב מדיה הרשמיים של המשלחת .במטרה לעודד
את הציבור הרחב לאמץ אורח חיים בריא הכולל ביצוע
פעילות גופנית כחלק משגרת החיים ,עוצבו חולצות
ספורט נושאות לוגו האגודה ,סמל המכביה ,והמשפט
"להיות בכושר  -להיות בריא" .בהשקת מדי הנבחרת
שהתקיימה במרכז הספורט הלאומי בתל אביב השתתפה
מירי זיו מנכ"ל האגודה     .

הרצאות אחיות מתאמות בריאות השד
בנושא מניעה וגילוי מוקדם של סרטן השד,
אורח חיים בריא
ופעילות האגודה למלחמה בסרטן
אחיות מתאמות בריאות השד ממשיכות להעביר הרצאות
לציבור הרחב מטעם האגודה למלחמה בסרטן ,במטרה
להעלות את המודעות הציבורית לנושאי גילוי מוקדם של
מחלת סרטן השד ,שמירה על אורח חיים בריא העשוי
להפחית את הסיכון לחלות בסרטן בכלל ,ובסרטן השד
בפרט ,וכן על פעילותה הברוכה של האגודה בישראל -
למען החולות ונגד המחלה.

השתתפות בכנסים וימי בריאות
במהלך השנה האגודה למלחמה בסרטן נוטלת חלק
בעשרות כנסים וימי בריאות שונים לאנשי מקצוע ולקהל
הרחב ,הנערכים ברחבי הארץ ,כגון הועידה והתערוכה
המדעית לתזונה בישראל ,ועידת ישראל לרפואת משפחה,
ערבים בנושא מניעת סרטן לציבור הרחב ,ועידות וכנסים
בנושאי בריאות ותזונה ,אירועי קידום בריאות שונים
במקומות עבודה וברשויות מקומיות ועוד.

ימי עיון למדריכי הסברה וותיקים ,מתנדבים
ומדריכים חדשים באזור הצפון של האגודה
למלחמה בסרטן
במהלך השנה מתקיימים מספר ימי עיון בפריסה ארצית
למדריכי ההסברה של האגודה למלחמה בסרטן בארגונה
של אירית מנטש ,מקדמת הבריאות באגודה למלחמה
בסרטן .בתחילת אוקטובר  2012נערכה לראשונה סדנת
עדכון ידע לצוות המדריכים הוותיק של אזור המרכז,
באמצע אפריל  2013התקיים יום עיון למדריכי הסברה
חדשים ,ותיקים ומתנדבי האגודה למלחמה בסרטן באזור
הצפון (בתמונות) .באמצע אוגוסט  2013קיימה האגודה
סדנת הכשרה למדריכי הסברה ורכזים חדשים ,ובנוסף,
לקראת שנת הלימודים תשע"ד קיימה המחלקה סדנת
רענון למדריכי האגודה הותיקים .כמו כן ,החל עדכון און-
ליין של מדריכי ההסברה באמצעות מידעון (ניוזלטר)
אינטרנטי הנשלח אליהם מדי מספר חודשים ,במטרה
ליידע אותם בחידושים ועדכונים בתחומי ההסברה של
האגודה למלחמה בסרטן ,וכן בנושאים מנהליים שונים
(בתמונה למעלה) .כמו כן ,נפתח באתר פורום סגור
בניהולה של מקדמת הבריאות לעדכונים ושאלות המדריכים
(מידע נוסף בהמשך ,תחת פעילות האגודה באתר).
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פעילות האגודה באינטרנט,
בפייסבוק וברשתות החברתיות:

פרסומים שעודכנו

חדש בשפה הערבית :עלון מרכז
התמיכה בחיפה

הטיפול ההורמונלי בסרטן השד -
מהדורת  2013בשפה הערבית

האגודה ממשיכה בפעילותה הענפה ברשת האינטרנט
ורואה בה כלי חשוב להעברת מידע ,תכנים ,מסרים
וקשר עם הציבור .אתר האינטרנט מתעדכן על בסיס
יומי ומעניק לכלל הציבור מידע נרחב ומהימן בכל הנוגע
למניעת סרטן ,אבחון מוקדם ושמירה על אורח חיים
בריא .לציבור החולים ,המחלימים ובני המשפחות מעניק
האתר מידע על מחלות הסרטן השונות ,דרכי הטיפול,
השיקום ואיכות חיים בזמן מחלה ולאחריה .כמו כן ,הורחב
השימוש בטפסים מקוונים ,ברישום לקורסים מקצועיים
שהאגודה מארגנת ,פניות של חולים ועוד .הודות לפעילות
ענפה לקידום האתר ,כמות הגולשים המשיכה לעלות,
והשנה מדובר בעלייה מרשימה של כ !40%-על תחום
האינטרנט באגודה אחראי זיו דוכן.
אזור הפורומים באתר גדל במהלך השנה החולפת כאשר
נכון לחודש יולי  2013ישנם  17פורומים בנושאים שונים,
בניהול מיטב המומחים אשר עושים זאת בהתנדבות
ובמחויבות גדולה (הרשימה לפי סדר א"ב של נושאי
הפורומים):
• פורום חדש :גידולים אנדוקריניים ונוירואנדוקריניים,
בהנהלת ד"ר עידו וולף.
• פורום גידולי ראש וצוואר ,בניהולם של ד"ר אהרון
פופוביצר ,פרופ' אילנה דואק ופרידה קורנברוט.
• פורום גינקו-אונקולוגיה ופוריות לנשים ולגברים,
בניהולם של פרופ' דרור מאירוב וד"ר יעקב קורח.
• פורום המטולוגיה ,בניהולה של פרופ' דינה בן יהודה.
• פורום חדש :הורים לילדים עם גידולי מוח ,בניהולן
של ד"ר מיכל שדה ועו"ס אירית גולדשטיין.
• פורום כירורגיה של סרטן ושט ,קיבה ומערכת
העיכול ,בניהולו של פרופ' חנוך קשתן.
• פורום יעוץ מיני למתמודדים עם סרטן ,בניהולם של
ד"ר משה מוק ולנה קורץ.
• פורום מניעת סרטן ,בניהולה של ד"ר ליטל קינן-
בוקר.
• פורום סרטן מערכת העיכול  -מעי גס ,לבלב ,קיבה
ודרכי מרה ,בניהולה של ד"ר אילה הוברט.
• פורום נשאיות גנטיות ונשים בסיכון גבוה לחלות
בסרטן השד והשחלות ,בניהולן של ד"ר שלומית
פרי ופרופ' אפרת לוי-להד.
• פורום סרקומה ,בניהולה של ד"ר דניאלה כץ.
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• פורום סרטן הערמונית ,הכליה ושלפוחית השתן,
בניהולו של פרופ' אבישי סלע.
• פורום סרטן הריאות ,בניהולה של ד"ר מיה גוטפריד.
• פורום רפואה משלימה ,בניהולו של ד"ר עופר כספי.
• פורום סרטן השד ,בניהולם של ד"ר תניר אלוויס,
ד"ר רינת ירושלמי וד"ר אייל וינקלר.
• פורום חדש :תזונה למתמודדים ולמחלימים מסרטן,
בניהולה של לימור בן חיים.
• פורום תמיכה לחולי סרטן ובני משפחה ומידע על
זכויות ושירותים ,בניהולה של עו"ס אורית שפירא.
בנוסף ,פועלים באתר שני פורומים סגורים לאנשי מקצוע
המאפשרים להם לקיים דיונים פנימיים :פורום לאנשי
מקצוע בנושא סרטן שד בניהולה של ד"ר תניר אלוייס,
ופורום סגור למדריכי ההסברה של האגודה למלחמה
בסרטן ,בניהולה של אירית מנטש מקדמת הבריאות.

פעילות דף האגודה למלחמה בסרטן ברשת
החברתית "פייסבוק"
גם הפעילות בעמוד הפייסבוק של האגודה התרחבה,
ונכון לחודש יולי  2013חברים בו למעלה מ40,000-
אוהדים .העמוד ממשיך לקדם את מסרי האגודה כמו
גם להוות במה לקידום אירועי האגודה השונים ,כגון
מרתון ירושלים ,צעדת המשפחות בפסח ועוד .במסגרת
הפעילות ,מקיימת האגודה שיתופי פעולה עם עמודי
פייסבוק אחרים ,המכוונים בעיקר לדור הצעיר ,כגון
הפעילות בשיתוף מגזין הנוער "ראש  ,"1שיתוף פעולה
עם אתר "אונלייף" לציון חודש המודעות לסרטן השד,
אירוח מומחים בתחום העישון בעמוד הפייסבוק של "ניו
פארם" ,תמונת נושא חדשה לרגל "יום הסרטן הבינלאומי
(בתמונה) ועוד.

מוקדי המידע של האגודה
למלחמה בסרטן
ה'טלמידע' המופעל בעזרת כ 25-מתנדבים בראשותה
של נורית צין ,פועל מזה שנים רבות ומהווה את המוקד
הטלפוני האמין והעדכני ביותר בנושא מחלות הסרטן,
דרכי מניעתן ואבחונן המוקדם ,דרכי הטיפול והשיקום
בארץ ועוד .ה'טלמידע' מגובה על ידי מרכז המידע של
האגודה למלחמה בסרטן ,שהתרחב לאחרונה ,וכולל
ארבע מידעניות .המרכז מטפל בפניות בעיקר של חולים,
מחלימים ובני משפחותיהם ,בנושאים רבים ומורכבים
(ביניהם הקשר עם מערכת הבריאות ,סיוע והכוונה
לגורמי תמיכה שונים ,עזרה בקשר עם קופות החולים
בכל הקשור לתרופות וטיפולים שאינם בסל הבריאות,
חיפושי מידע נוספים וכד') .מרכז המידע מעדכן מאגר
מידע גדול של מחקרים קליניים לחולי סרטן הנערכים
בישראל ,מעדכן רשימות מומחים שונים ,מסייע בעדכון
חומרי ההסברה של האגודה ,ועוד ועוד.

קמפיין הסברה חדש ל'טלמידע' ולשירותי
המידע של האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למלחמה בסרטן יזמה בתחילת השנה קמפיין
הסברה חדש שהופק בהתנדבות על ידי גיתם ,BBDO
לקידום המודעות הציבורית לקיומם של שירותי המידע
המקצועיים והאמינים ,אותם מעניקה האגודה חינם לכל
פונה באמצעות ה'טלמידע' .סיסמת הקמפיין היתה" :יש
מידע אינסופי על מחלת הסרטן .אנחנו נעשה לך סדר".

מידענית מרכז המידע ,השתתפה בסיור
לימודי במרכזי מידע מתקדמים בנושא
סרטן בגרמניה ובאנגליה

במהלך חודש אפריל  2013השתתפה נילי קידר מידענית
מרכז המידע בסיור לימודי בחמישה מרכזי מידע בנושא
סרטן בגרמניה ובאנגליה .הנסיעה התאפשרה הודות
למלגה מיוחדת המוענקת על ידי מרכז המידע ( )KIDשל
המרכז הגרמני לחקר הסרטן ( )DKFZבמטרה להעשיר
את הידע של מרכזי המידע השונים בנושא סרטן .במהלך
הסיור ,התעדכנה נילי בנעשה במרכזי המידע באירופה
והכירה את אופי פעילותם ,בדגש על שלבי עיבוד ואיסוף
הנתונים .במסגרת הנסיעה ,התקיימו ביקורים במרכז
המידע לסרטן ( )KIDבהיידלברג גרמניה ,בארגון מקמילן
( )Macmillan Cancer Supportבלונדון בריטניה ,בארגון
לחקר הסרטן בבריטניה ( ,)Cancer Research UKבארגון
סרטן הערמונית הבריטי ( ,)Prostate Cancer UKובאגודת
סרטן השד בבריטניה (.)Breast Cancer Care
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גילוי מוקדם
סרטן השד

התוכנית הלאומית לאבחון סרטן השד
התוכנית הלאומית לאבחון סרטן השד ,שיזמה האגודה
למלחמה בסרטן המופעלת בשיתוף עם משרד הבריאות
וקופות החולים למעלה מ 20-שנה ,מנוטרת במימון האגודה:
החל בבדיקות האבחון הרדיולוגיות בכלל האוכלוסייה
בישראל ,דרך הפעולות הכירורגיות ,האבחון הפתולוגי
ועד לניטור במכונים האונקולוגיים של נשים שאובחנו עם
ממאירות .בראש התוכנית עומד פרופ' גד רנרט ,מנהל
המח' לרפואת הקהילה ואפידמיולוגיה במרכז הרפואי
כרמל ,ויועץ לאגודה בנושא בקרת סרטן  .

סיכום התוכנית הלאומית לאבחון סרטן השד
לשנת 2012
נתוני התוכנית הלאומית שיזמה האגודה למלחמה
בסרטן והוצגו על-ידי פרופ' גד רנרט ,מנהל התוכניות
הלאומיות לגילוי מוקדם של סרטן השד והמעי הגס ויועץ
לאגודה למלחמה בסרטן ,מצביעים על ביטול ההבדלים
בשיעורי ההיענות לבדיקת ממוגרפיה בנשים ערביות,
הזהה כיום לאלו של נשים יהודיות ,וכן על צמצום
הפערים בין תת-אוכלוסיות בישראל .שיעורי ההיענות
הנוכחיים בין העולות והחרדיות ,נמוכים בכ5-10% -
משיעורי ההיענות בנשים היהודיות הוותיקות .בשנת
 2001אחוז ההיענות לבדיקות ממוגרפיה בנשים ערביות
עמד על  ,49%וכיום אחוז ההיענות דומה לאחוז ההיענות
ביהודיות ועומד על כ 94% .70%-מהנשים שנבדקו בשנה
האחרונה ללא סימפטומים כבדיקת סריקה המומלצת
לגיל  ,50-74נבדקו כבר בעבר ,כלומר נבדקות חוזרות
על הבדיקה כנדרש בתוכנית הלאומית .מאז הפעלת
התוכנית ועד היום נוטרו למעלה מ 5 -מיליון בדיקות
הדמיית שד בלמעלה ממיליון נשים שונות ,מתוכן
 95,042בדיקות בניידת הממוגרפיה.

עם המחלה ,מהן  16,851אובחנו עם סרטן שד חודרני
ו 2,159-אובחנו עם סרטן שד ממוקד (.)In-Situ
היארעות:
• סרטן שד חודרני :מתחילת שנות ה 2000-חלה ירידה
והתייצבות בשיעורי ההיארעות של המחלה בקרב יהודיות.
בקרב נשים ערביות נצפית עלייה לאורך השנים.
• סרטן שד ממוקד :נצפית עלייה לאורך השנים בשיעורי
ההיארעות הן ביהודיות והן בערביות ,הבולטת יותר
בשנות ה ,90-עת התחילה התוכנית הלאומית לגילוי
מוקדם של סרטן השד על ידי האגודה למלחמה בסרטן
בשיתוף משרד הבריאות.
אחוז הנשים המאובחנות עם מחלה בשלב מוקדם
עלה מ 57% -בשנת  2007ל 62% -בשנת .2009
תמותה:
לראשונה חלה ירידה בשיעורי התמותה גם בנשים
ערביות :מ 16.0-למאה אלף בשנת  2008ל 11.9-למאה
אלף בשנת  .2010שיעורי התמותה בנשים יהודיות ירדו
מ 22.6-למאה אלף בשנת  1998ל 17.1-למאה אלף
בשנת  .2010הנתונים מצביעים על מגמת ירידה בנשים
יהודיות (כ )30%-ובנשים ערביות (כ.)25%-
העלייה בשיעורי ההיארעות של סרטן השד הממוקד
והירידה בשיעורי התמותה ,מצביעים על גילוי המחלה
בשלביה הראשוניים ,על שיפור בטיפול ועל סיכויי ריפוי
גבוהים יותר .קיימת מגמה של עלייה בשיעור ההישרדות
היחסי מסרטן השד ,וכיום שיעור ההישרדות הוא מעל.85%

השוואה בינלאומית
על פי נתוני הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן ()IARC
המשווה בין מדינות עם שיעורי ההיארעות והתמותה
הגבוהים ביותר בעולם ,עולה כי ישראל ממוקמת
במקום גבוה בשיעורי ההיארעות (מקום  ,)5אך
בשיעורי התמותה מהמחלה ישראל ממוקמת נמוך
יותר (מקום  )9ובמגמת ירידה (ראה גרף בעמ' .)29

לרגל חודש המודעות לסרטן השד פרסמה
האגודה נתונים חדשים מרישום הסרטן של
משרד הבריאות ,על מחלת סרטן השד בארץ
ובעולם ,עובדות עדכניות ומחקרים חדשים:

ניידת הממוגרפיה הארצית

כיום חיות בישראל  19,010נשים שאובחנו עם סרטן השד
בין השנים  ,2005-2009שהחלימו או שעדיין מתמודדות

ניידת הממוגרפיה שיזמה האגודה למלחמה בסרטן ומופעלת
כיום ,על-ידי הצוות המקצועי של בית החולים אסותא,
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פועלת ברחבי הארץ זו השנה השתיים-
עשרה .מטרת פעילותה היא לאפשר
לנשים המתגוררות ביישובים מרוחקים,
תמותה
כמו גם לנשים שאינן מודעות לחשיבות
הבדיקה ,לבצע אותה קרוב לביתן .כל
היארעות
זאת במטרה לשפר את הנגישות ואת
ההיענות לבדיקה שבכוחה להציל חיים.
בשנת  ,2013כתוצאה מהביקוש הרב
לשירותי הניידת ,החלה לפעול ניידת
נוספת .פרויקט ניידת הממוגרפיה פועל
בשיתוף כל קופות החולים .מכתב זימון
אישי לנשים בגיל המתאים נשלח לקראת
הגעת הניידת ליישוב ,וכן מתפרסמות
מודעות בעיתונות המקומית על מועד
פעילותה באזור .בשנה האחרונה נבדקו
למעלה מ 15,000-נשים בניידת ,ביניהן נשים שהיו אמורות
לבצע את הבדיקה לפני שנים ,אך לא ניגשו לבצעה משום
שמכון הבדיקה היה מרוחק מביתן.

השוואה בינלאומית של שיעורי היארעות ותמותה מסרטן השד ()IARC
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בתיאום מקדמת הבריאות ומח' השיקום והרווחה באגודה,
נמשכת פעילות מתן ההרצאות מטעם האגודה למלחמה
בסרטן ,על ידי אחיות מתאמות בריאות השד .האחיות
מקיימות הרצאות לציבור הרחב ברחבי בארץ להעלאת
המודעות לחשיבות הגילוי המוקדם של מחלת סרטן השד,
שמירה על אורח חיים בריא העשוי להפחית את הסיכון
לחלות בסרטן בכלל ובסרטן השד בפרט ,וכן שופכות אור על

סרטן במשפחה -מערכת ייעוץ
למשפחות בסיכון גבוה
אנשים שיש להם קרוב משפחה מדרגה ראשונה ,שחלה
בסוגי סרטן מסוימים ,כמו מעי גס ,שד ,שחלה ,ערמונית
ומלנומה ,מצויים בסיכון גבוה לחלות בסרטן .שירות הייעוץ
לסרטן משפחתי פועל במסגרת המרכז הארצי לבקרת
סרטן למעלה מעשור .פרויקט זה מתבצע בשיתוף האגודה
למלחמה בסרטן ,אשר ממשיכה לסייע במימון הצוות
המקצועי שמפעיל את השירות במרכז הרפואי כרמל,
המנוהל על-ידי פרופ' גד רנרט ומהווה יחידה ארצית
בנושא .שירות ייעוץ ארצי זה מהווה משאב מידע משמעותי
הן לאוכלוסייה והן למקבלי ההחלטות במערכת הבריאות
העוסקים בתחום הסרטן.
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צרפת

מערך הרצאות אחיות מתאמות בריאות
השד בנושא מניעה וגילוי מוקדם של סרטן
השד ,אורח חיים בריא ופעילות האגודה
למלחמה בסרטן

פעילותה הברוכה של האגודה בישראל  -למען החולים ונגד
המחלה .במסגרת זו התקיימו הרצאות במסגרות שונות ,כגון
מועדוני נשים ,משרדי חברות מסחריות ורשויות מקומיות.

דנמרק

האגודה ממשיכה לסייע בהפעלת תחנות אזוריות לגילוי
מוקדם של סרטן השד ברחבי הארץ .תוכנית ההדרכה הארצית
למודעות לבריאות השד ולחשיבות האבחון המוקדם של
סרטן השד נערכת לכלל הנשים בישראל .מאמצים רבים
בנושא מושקעים במגזרים שונים באוכלוסיה ,כגון במגזר
הערבי ,בקיבוצים ,בקרב עולות חדשות ,במגזר החרדי
ועוד .חומר הסברה מופץ במאות אלפי עותקים בעברית,
בערבית וברוסית ,ועודכנה ערכת ההרצאות בנושא לאחיות
השד ,המרצות ברחבי הארץ מטעם האגודה.

בלגיה

התחנות האזוריות לגילוי מוקדם
של סרטן השד

שיעור ל 100,000-בתקנון לגיל

120

הקונסורציום הישראלי לאבחון
גנטי בסיוע האגודה למלחמה
בסרטן
המכונים העוסקים בגנטיקה של הסרטן ,ממשיכים
בקיום המחקר המשותף והרב-מרכזי בנושא הגנטיקה
של סרטן השד והשחלה בישראל ,ביוזמת ובסיוע האגודה
למלחמה בסרטן .את הקונסורציום מרכזת פרופ' אפרת
לוי-להד מהמרכז הרפואי שערי צדק ,ושותפים בו בתי
החולים שיבא ,רמב"ם ,רבין ,סוראסקי ,וולפסון ,קפלן,
סורוקה ,שערי צדק ,אסף הרופא" ,גליל מערבי" נהריה,
בני ציון ו"העמק" .לאחרונה הצטרפו לקונסורציום
המרכז הרפואי פוריה והמרכז הרפואי זיו (מידע נוסף
בפרק "רישום ומעקב").

סרטן המעי הגס

נתוני התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של
סרטן המעי הגס לשנת 2012
משרד הבריאות נענה ליוזמת האגודה למלחמה בסרטן
ומפעיל מזה שמונה שנים תוכנית לאומית לגילוי מוקדם
של סרטן המעי הגס בשיתוף כל קופות החולים .תוכנית זו,
המנוטרת על-ידי פרופ' גד רנרט ,דומה לזו הקיימת לאיתור
סרטן השד ,ונחוצה לאור העובדה שמחלת סרטן המעי הגס
גורמת לשיעורי תמותה גבוהים .המחלה ניתנת למניעה
וגילויה בשלב מוקדם עשוי להעלות משמעותית את סיכויי
הריפוי וההחלמה .במסגרת התוכנית ,המבוצעת על-ידי
קופות החולים ,מוזמן כל אדם מעל גיל  50לבצע אחת לשנה
בדיקת דם סמוי בצואה .חולים הנמצאים בסיכון גבוה ,זכאים
לבדיקת קולונסקופיה בהתאם להמלצות הרופא .האגודה
למלחמה בסרטן מלווה את פעילות התוכנית הלאומית במסע
הסברה נרחב באמצעי התקשורת בעיקר בחודש מרץ,
חודש המודעות לסרטן המעי הגס (בידיעה נפרדת בהמשך).

נתונים על שיעורי ביצוע בדיקות דם סמוי
בצואה במסגרת התוכנית הלאומית לגילוי
מוקדם של סרטן המעי הגס  - 2012רק כמחצית
מאוכלוסיית היעד מבצעת את הבדיקה

פרופ' גדי רנרט ,מנהל התכנית הלאומית לגילוי סרטן המעי
הגס ,דווח על עלייה בשיעור ההיענות לבדיקת דם סמוי
בצואה ,העומד כיום על  ,41%בהשוואה ל 36.7%-בדיווח
של השנה שעברה .סך הכול למעלה מ 50%-מהאוכלוסייה
המיועדת לבדיקות גילוי מוקדם מבצעת את אחת הבדיקות
דם סמוי בצואה או קולונוסקופיה .לפי הערכה של התוכנית
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הלאומית כשני שליש מבדיקות הקולונוסקופיה בוצעו
כבדיקה לקבוצות בסיכון גבוה .שיעור הביצוע של בדיקות
גילוי מוקדם לסרטן המעי הגס בישראל עדיין נמוך יחסית,
אך דומה לשיעור המדווח על ידי מדינות מערביות נוספות
שהחלו גם הן להפעיל  תכניות סריקה באוכלוסייה הכללית.
תכנית הסריקה הובילה להישגים בשיפור שיעורי האבחון
המוקדם ותרמה לירידה בשיעורי התמותה.

חודש המודעות לסרטן המעי הגס והחלחולת
 2013צויין על ידי האגודה למלחמה בסרטן
ומשרד הבריאות בנתונים חדשים ומעודדים
שפורסמו על ידי הרישום הלאומי לסרטן
והמרכז הלאומי לבקרת מחלות,
משרד-הבריאות ,בהנחיית ד"ר ליטל קינן-
בוקר ,גב' אירנה ליפשיץ ,גב' יהודית פישלר
וגב' ריטה דיכטיאר:

• ירידה בשיעורי ההיארעות מסרטן המעי הגס והחלחולת
(גידולים חודרניים) נצפית ביהודים בשני העשורים
האחרונים 17%  ,בגברים ו 13% -בנשים .בערבים
נצפתה עליה ומגמת התייצבות בחמש השנים
האחרונות.

• שיעורי ההישרדות היחסית ,עבור מי שאובחנו בשנים
 2003-2008עלו ,בהשוואה למי שאובחנו בשנים
 67%( 1993-1997בגברים ו 68%-בנשים ,בהשוואה
ל 57%-בגברים ובנשים).
• כמעט הוכפל (מ 18%-ל )34%-שיעור המאובחנים
בשלב המוקדם מאד של המחלה בעשרים השנים
האחרונות ,כתוצאה מעלייה בהיענות לבדיקות לגילוי
מוקדם במסגרת התכנית הלאומית ,שיזמו האגודה
למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות.

• שיעורי התמותה ירדו ב 17%-בגברים וב11.4%-
בנשים .בערבים לאחר עלייה בשיעורי התמותה,
מסתמנת התייצבות בחמש השנים האחרונות.
שיעורי ההיארעות של סרטן המעי הגס והחלחולת בישראל
הושוו לשיעורי ההיארעות של  20מדינות בעלות השיעור
הגבוה בעולם של המחלה ,באמצעות מסד נתוני ה  Globocan-
של הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן ( ,)IARCלשנת
 .2008מהנתונים עלה כי ישראל במקום הרביעי בעולם
בשיעורי ההיארעות ,ובמקום ה 15-בעולם  ,יחד עם
גרמניה ,בשיעורי התמותה מהמחלה.

שבוע המודעות לסרטן העור
מזה למעלה מעשרים שנה נערך המבצע להגברת
המודעות לחשיבות מניעת נזקי השמש ואבחון
מוקדם של סרטן העור .במבצע ניתן דגש על הדרכת
הציבור בכל הנוגע להימנעות משהייה בשמש בשעות
המסוכנות ,לשימוש באמצעי ההגנה שיאפשרו חשיפה
'חכמה' לשמש ,ומודעות לחשיבות האבחון המוקדם.
במהלך המבצע יוצאת האגודה במסע הסברה לציבור,
מופץ חומר הסברה של האגודה במחנות צה"ל ,בבתי
ספר ועוד ,ועומד לרשות הציבור הרחב ,מערך ארצי
של כ 300-תחנות בדיקה המאוישות על-ידי רופאי
עור וכירורגים פלסטיים בכל קופות החולים ברחבי
הארץ .אלפי ישראלים השתתפו השנה במבצע
ונקבעו תורים רבים לבדיקות גם בהמשך השנה.
בהודעה לעיתונות דווחו נתוני המחלה העדכניים,
הוצגו מחקרים חדשים ועוד.
ד"ר ליטל קינן בוקר ,מנהלת רישום הסרטן הלאומי
והמרכז הלאומי לבקרת מחלות של משרד-הבריאות
הציגה נתונים עדכניים לקראת שבוע מודעות העור
:2013
• בעוד בעולם מדווח על עלייה בשיעורי ההיארעות של
מלנומה ממאירה של העור ,בישראל בקרב יהודים
נצפית יציבות בשיעורי ההיארעות של מלנומה חודרנית
של העור בעשור האחרון ,למעט עליה קלה בשנה
האחרונה.
• בשנתיים האחרונות חלה ירידה קלה בשיעורי ההיארעות
של מלנומה ממוקדת של העור בקרב האוכלוסייה היהודית.
מגמת העלייה מאז  1992בשיעורי מלנומה ממוקדת,
השנה בה החלה פעילות ההסברה היזומה של האגודה
למלחמה בסרטן ,מצביעה על עלייה בגילוי מוקדם של
המחלה ,מה שמאפשר סיכויי ריפוי גבוהים ביותר.
• שיעורי התמותה בקרב יהודים ירדו בעשור האחרון
הן בגברים והן בנשים .מגמות בשיעורי התמותה
משנת  ,1992שנה בה החלה הפעילות היזומה של
האגודה למלחמה בסרטן לגילוי מוקדם של המחלה,
מצביעים על יציבות בגברים ,וירידה של  32%בנשים
יהודיות.
• על פי נתוני הסוכנות הלאומית לחקר הסרטן ()IARC
לשנת  ,2008ישראל ממוקמת במקום ה 18-בעולם
בהיארעות מלנומה חודרנית של העור אחרי מדינות
כמו אוסטרליה ,סקנדינביה ,מערב אירופה וארה"ב.

תרשים  :1מגמות בהיארעות מלנומה חודרנית של העור בישראל,
 ,1980-2010יהודים ,לפי מין
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נשים

גברים

• שיעורי ההישרדות היחסית ממלנומה של העור
לחמש שנים בעלייה .בגברים השיעור עלה ל85.8%-
ובנשים ל.89.7% -

פרויקטים ותוכניות מחקר לגילוי
מוקדם
האגודה מעודדת הגשת הצעות לפרויקטים או למחקרים
בתחום הגילוי המוקדם .במסגרת פעילות הוועדה לגילוי
מוקדם אושרו השנה למימון הפרויקטים הבאים:
• ד"ר אליזבת הלף וד"ר אמיר קליין ממרכז רפואי רמב"ם
בנושא האם ניתוח מורפומטרי ממוחשב של פוליפים
זעירים בזמן קולונוסקופיה יכול להבדיל בין פוליפים
היפרפלסטים לפוליפים אדנומטוטיים או ממאירים ?
• ד"ר בן בורסי ממרכז רפואי שיבא בנושא גורמי סיכון
לגידולים חוזרים במעי הגס בנבדקים עם ממצא סרטני
בקולונוסקופיה ראשונה.
• מר פול אלמקייס מנכ"ל 'עמותת כלבים בשרות אנשים'
בנושא אימון כלבים לזיהוי מוקדם של סרטן ריאות.
• ד"ר ניר פלד ממרכז רפואי שיבא בנושא טכנולוגיה
חדשה לאיתור תאי גידול מסתובבים בדם ויישומה ככלי
לאבחון מוקדם וניטור יעילות הטיפול בסרטן ריאה.
• ד"ר נעים אבו-פריחה ממרכז רפואי סורוקה בנושא
סרטן מעי הגס ,ושט וקיבה אצל בדואים בדרום ישראל
 :2006-2011מאפייני אוכלוסיית החולים.
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