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דבר היו"ר
עם תחילתה של שנה חדשה ,אנו יכולים להישיר מבט
אחורה בסיפוק ולסכם עוד שנה פורייה ,מוצלחת ומלאת
פעילות לטובת החולים ונגד המחלה ,למרות ועל אף
הקשיים העומדים בפני מדינתנו בימים אלו.
גם השנה המשכנו להשקיע משאבים לטובת העלאת
המודעות הציבורית למחלות הסרטן ולדרכי מניעתן
בפעילויות הסברה רבות ,ערכנו כנסים וימי עיון רבים
לחולים ,למחלימים ,לבני משפחותיהם ,לציבור הרחב
ולצוותים מקצועיים ,מסעות  הסברה בתחום נזקי העישון
ושמש ,וחשיבות השמירה על "מאזן האנרגיה"  -הימנעות
מהשמנה ואימוץ אורח חיים בריא הכולל פעילות גופנית.

פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה

השנה דווחו בישראל מגמות מעודדות שחלו בעשור
האחרון לגבי מחלות הסרטן השכיחות:
• שיעורי התמותה מסרטן השד ירדו ב.30%-
• אין הבדל בשיעורי ההיענות לממוגרפיה בין נשים
יהודיות לערביות.
• חלה עלייה בשיעורי ההישרדות מסרטן המעי הגס
בישראל ,שהינם גבוהים מהממוצע במדינות ה,OECD-
הוכפל שיעור המאובחנים בשלב מוקדם ,ונצפתה
מגמת ירידה בשיעורי התמותה.
• חלה ירידה של כ 30%-בשיעורי ההיארעות של מלנומה
בנשים יהודיות.

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

האגודה למלחמה בסרטן מברכת את סגן יו"ר
האגודה למלחמה בסרטן ,מר ליאון רקנאטי:

• לרגל קבלת אות יקיר העיר חיפה על פעילותו הציבורית
העניפה למען החברה.
• לרגל קבלת תואר "אביר מסדר הכוכב של איטליה"
( .)CAVALIERE OF THE ORDINE DELLA STELLA D'ITALIAתואר
ליאון רקנאטי,
שהוענק לו בטקס חגיגי על ידי שגריר איטליה בישראל
סגן יו"ר האגודה
בתחילת חודש יוני .התואר המכובד הוענק לו על מסירותו
החברתית לקידום השיח הבין-תרבותי של ישראל ואיטליה ,תמיכתו במוסדות
חשובים אקדמיים ותרבותיים בארץ ובסטודנטים ישראלים ואיטלקיים .התואר
מוענק בצו נשיא רפובליקה ,ראש המסדר ,ובהמלצת שר החוץ האיטלקי.
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נתונים מעודדים אלו מהווים חיזוק נוסף לפעילותה
המאומצת של האגודה למלחמה בסרטן להפחתת
התחלואה והתמותה ממחלות הסרטן השכיחות בישראל.
גם בתחום נזקי העישון חלה התקדמות של ממש :מאז
יזמה האגודה ב 1983-את חוק מניעת עישון במקומות
ציבוריים יורד שיעור העישון בישראל בהתמדה וכיום הוא
עומד על כ 20%-בלבד .אושרו תיקונים נוספים לחוק
זה ונאסר העישון בתחנות אוטובוס וברציפי רכבת ,גני
אירועים ,בריכות ועוד .כמו-כן ,אושרה העלאה נוספת
של המיסוי על סיגריות ואלכוהול.
גם השנה ממשיכה האגודה למלחמה בסרטן לקדם
פרויקטים חדשים לרווחת חולים ומחלימים מסרטן.
במסגרת זו נערכו ברחבי ארץ עשרות סדנאות "מחלימים
לחיים בריאים" המדריכות מחלימים בדרכם חזרה לשגרת
החיים הרגילה .עשרות סדנאות פרויקט "להרגיש טוב-
להיראות טוב" נערכות במרכזים הרפואיים ,במרכזי
התמיכה ובסניפי האגודה ברחבי הארץ .פרויקט "צעדים
לאיכות חיים" המשלב פעילות גופנית מותאמת לחולי
סרטן מתקיים כיום בכ 17-מרכזים רפואיים ,כשהיעד
להרחיבו לכלל המרכזים הרפואיים בארץ ,מחלקות
ילדים ולקהילה.
בדוח ניתן גם להתרשם מהפעילות הענפה והברוכה של
מרכזי התמיכה "חזקים ביחד" של האגודה למלחמה
בסרטן ,במסגרתם מתקיימות מגוון פעילויות תמיכה,
שיקום ופנאי לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם.
הודות לפעילותם ולתמיכתם המסורה והנמרצת של
מתנדבי האגודה ברחבי הארץ ,תומכינו היקרים בארץ
ובתפוצות ,עשייתנו הפורייה והענפה במהלך השנה עם
הציבור הרחב ,והמגע הישיר עם החולים ,המחלימים
ובני משפחותיהם ,אנו יכולים להמשיך ולפעול במלוא
המרץ ,בתקווה לעתיד בו נצליח למגר את מחלות הסרטן.
בברכה,
פרופ' אליעזר רובינזון
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן

האגודה למלחמה בסרטן מבכה את לכתה של הנשיאה המייסדת סוזי אבן ז"ל
בתחילת ספטמבר ,ערב מבצע "הקש בדלת",
מבצע אותו יזמה והובילה ,הלכה לעולמה בשיבה
טובה הנשיאה המייסדת של האגודה למלחמה
בסרטן .תרומתה הייחודית למדינה ולחברה
הישראלית לגווניה והיותה שותפה פעילה גם
בערוב ימיה  -ייזכרו בליבנו לעד.
פרופ' אהרן צ'חנובר ,נשיא האגודה למלחמה
בסרטן ,פרופ' אליעזר רובינזון יו"ר האגודה,
ליאון רקנאטי סגן יו"ר האגודה ,מירי זיו מנכ"ל
האגודה ,וכל עובדי ומתנדבי האגודה למלחמה
בסרטן מבכים את לכתה של הנשיאה המייסדת,
אשה אצילה ,בעלת חזון ורבת פעלים ,אשר
בדרכה הייחודית וההחלטית הובילה בהצלחה
במשך שנים ארוכות את האגודה .יהי זכרה ברוך.

דברי ההספד של מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן:
"סוזי בעצם נפטרה בשיבה טובה .אבל כשמדובר
באדם שאתה מעריץ ובמיוחד אוהב ,זה תמיד
מוקדם מדי .סוזי הייתה אישה אצילה עם חיוך
שובבי ,בעלת חזון ,אבל גם יכולת ליישם אותו
הלכה למעשה .בציבור בדרך כלל הוזכרה כ"אשתו
של" ,ולא מספיק לטעמי בזכות עצמה .בצניעותה
הרבה ,אפילו בספרה הביוגרפי ,התמקדה בעיקר
בחייה בצילו של אבא אבן ,ורק פרק אחד הקדישה
למפעל חייה  -מינוף האגודה למלחמה בסרטן
לארגון לאומי פעיל ויעיל.
מאז שהצטרפה לעמוד בראש האגודה כנשיאה
ב ,1960-הפכה האגודה למלחמה בסרטן מארגון
קטן וחסר משאבים למימוש חזונו ויעדיו ,לארגון
מוביל בעל מוניטין ברמה הלאומית והבינלאומית.
השנה אנו מציינים יובל למבצע "הקש בדלת".
מבצע עממי שסוזי יישמה בישראל ,על בסיס רעיון
אוסטרלי .אבל סוזי ,כמו סוזי ,הובילה אותו להפוך
לאבן דרך בחינוך להתרמה ונתינה ,וגייסה בנחישות
את הצבא ,והמשטרה וגם מנשיא המדינה דאז,
לא הייתה מוכנה לקבל סירוב לבקשתה .ואכן,
מאז שגויס על ידה הנשיא חיים וייצמן ז"ל  לשמש

מפגש לציון שלושים לפטירתה של
מייסדת האגודה ,סוזי אבן ז"ל
אירוע לציון שלושים לזכרה של סוזי אבן ז"ל
נערך בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים ,בסוף חודש אוקטובר .באירוע המרגש
נכחו משפחת אבן ,אחותה אורה הרצוג ,ח"כ
בוז'י הרצוג ורעייתו מיכל ,מייק (מיכאל) הרצוג
ורעייתו שירין ,יהודית יובל-רקנאטי ,דב בן
מאיר ,משה רביב ,ראשי האגודה למלחמה
בסרטן ,בהווה ובעבר ,מתנדבים ומוקירי זכרה.

כפטרון האגודה ,כל נשיאי ישראל בתוקף תפקידם
זה ,פותחים מדי שנה במשכנם את המבצע.
סוזי הייתה גם בין הראשונים בארץ ,שהבינו
את הפוטנציאל בגיוס תרומות בחו"ל ונעזרה
בקשריו של אבא אבן כשגריר ושר-חוץ ,לא כדי
לקדם את עצמה ,אלא כדי לסייע לאגודה .כך
למשל ,מבנה האבן היוקרתי הראשון בשיבא,
היה המכון האונקולוגי שעבר לשם מצריף רעוע
ולא ממוזג ,בזכות תרומות שגייסה.
קצרה היריעה לספר על כל פעילויותיה ויוזמותיה
הברוכות של סוזי ,אבל כאמור ,ההשפעה שלהן
מכרעת וניכרת עד היום .נבצר ממני לצערי הרב
לחלוק יחד אתכם היום כבוד אחרון לסוזי .יצאתי
בשליחות לאסיפה הכללית באו"ם ,שתעסוק
בפעם הראשונה במחלות לא-מדבקות ,ובכללן
סרטן .התכוונתי ,כפי שנהגתי לעשות פעמים
רבות לאחר שובי לספר לך סוזי מה ואיך היה,
זה תמיד עניין אותך .לצערי ,זה כבר לא יקרה.
זכיתי להכיר מקרוב אישה מופלאה ,צנועה,
בעלת חוש הומור ,גישה פוזיטיבית וחוכמת חיים
מדהימה .סוזי ,פעילות האגודה למלחמה בסרטן
תמשיך לפעול תמיד תחת השראתך .אגף השיקום
וההדרכה שעל שמך ובכללו אולם סוזי ,ימשיכו
לקיים מדי שנה מאות פעילויות לחולים ,למחלימים
ולאנשי-מקצוע ,למען החולים ונגד המחלה.
ואני  ,אנצור אותך בליבי תמיד .יהי זכרך ברוך".
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לצד דברי פרידה וזיכרון ,נוגנו קטעי פסנתר וכן
הוקרנה מצגת מיוחדת שתיארה את פעילותה
הברוכה והחיונית ,שהצעידה את האגודה למלחמה
בסרטן והפכה אותה למובילת המאבק במחלות
הסרטן בישראל .בטקס ,אותו הנחתה מירי זיו,
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,נשאו דברים
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה
בסרטן ,דב בן מאיר ,המנכ"ל הראשון של האגודה
למלחמה בסרטן ומשה רביב יו"ר עמותת ידיד
לחינוך ,לשעבר מזכירו המדיני של שר החוץ אבא
אבן ז"ל וחבר קרוב של המשפחה.

דבריו של יו"ר האגודה ,פרופ' אליעזר
רובינזון באירוע לזכרה:
"לפני כחודש ימים נתבשרנו בצער ובכאב על
פטירתה של סוזי אבן הנשיאה המייסדת שלנו.
אישה אצילית ונעימת סבר ,שהשכילה בדרכה
הייחודית וההחלטית להוביל בהצלחה במשך
שנים ארוכות את האגודה למלחמה בסרטן
והפכה אותה מקבוצת אנשים קטנה ,לארגון
המוביל את המאבק במחלות הסרטן.
היעדים שניצבו בפנינו כאגודה צעירה היו אדירים
והמחסור במימון רק הדגיש את גודל המשימה.
כאשר הועלה הרעיון למבצע "הקש בדלת" נטלה
סוזי את המושכות לידיה והייתה הרוח החיה
של ארגון ויישום המבצע ,שהפך ברבות השנים
למסע הסברה חינוכי ובריאותי חשוב בקרב בתי
הספר והציבור הרחב.
עם מינויה לנשיאה הקימה אגודות ידידים של
מתנדבים בארצות שונות ,שגייסו משאבים להפעלת
תוכניות ופרויקטים במרכזים האונקולוגיים ברחבי
הארץ ,לרווחת חולי הסרטן .תחת הנהגתה,
הפכנו לארגון התנדבותי מוביל בארץ ,בעל
מוניטין מקצועי ברמה הלאומית והבינלאומית.
על תרומתה החיונית רבת הערך זכתה להוקרה
לא פעם ,ב"מגן קידום ההתנדבות בישראל"
ובפרס "מגן שר הבריאות למתנדבים מצטיינים",
על פועלה המסור לאורך השנים בקידום פעילות
האגודה למלחמה בסרטן והפיכתה לעמותה
העומדת בחוד החנית של המאבק במחלות
הסרטן בישראל.
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מאז פרישתה מנשיאות פעילה ועד ליומה האחרון
המשיכה סוזי להיות שותפה פעילה מסורה
ונאמנה לאגודה למלחמה בסרטן ,נטלה חלק
פעיל באירועים רבים ,התעדכנה באופן שוטף
בפעילותנו ,כיהנה כחברה בחבר הנאמנים ,פתחה
את ביתה בפני אישים חשובים מהארץ ומחו"ל
בתחום הסרטן ,וסייעה ככל יכולתה ,ותמיד בחיוך
ובחום .פעילותה ההתנדבותית לקידום המאבק
במחלת הסרטן בישראל ,למען החולים ונגד
המחלה ,הינה רבת ערך והשפעה של ממש.
לעד ננצור את זיכרה בליבנו  -יהי זכרה ברוך!"

דברים לזכרה של דודה סוזי,
ח"כ יעקב בוז'י הרצוג:
"יו"ר האגודה למלחמה בסרטן פרופ' אליעזר
רובינזון ,מנכ"ל האגודה הגב' מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה ,בני המשפחה :אמא היקרה ,אחותי
רונית ,אחי יצחק ונשותינו שירין ומיכל ,דב בן-
מאיר ,משה רביב ,יהודית יובל-רקנאטי ,בוצי
היקרה ,מוקירי זכרה של סוזי ,קהל נכבד .לכבוד
רב לי לשאת דברים בשם המשפחה במעמד זה.
דודתי ,אחות אמי  -סוזי  -היתה אדם מיוחד מאוד,
יחיד סגולה .באישיותה נמסכו השפעות של ילדות
במצרים  -בסביבה מזרח-תיכונית ,בחינוך פרנקו-
פילי ובבית ציוני ,כמו גם של חיים לצד אבא אבן,
אבי הדיפלומטיה הישראלית ואישיות בינלאומית.
סוזי היתה אשת העולם הגדול ,ספוגה באמנות
ותרבות ,אך תמיד תמיד היו ליבה בהוויה הציונית-
ישראלית ורגליה בעולם המעשה .היא היתה
יפה לא רק בחיצוניותה (כפי שראינו בתמונות
שהוקרנו פה) אלא לא פחות בפנימיותה .תמיד
אנצור אותה בליבי כדודה אהובה וכאדם אכפתי,
אנושי ,טוב לב ,פטריוט ומחויב לכלל .מה שצוטט
פה מפי הנשיא פרס ,שהיתה לה חכמת לב,
הולם אותה מאוד.
לכן סוזי לא הסתפקה בלהיות "אשתו של"..
  אף שבהחלט היתה עזר נאמן ותומך לאבאאבן  -אלא החליטה להתגייס לפעילות ציבורית
בתחום שיש בו תרומה חשובה לכלל ,תחום
של הצלת חיים.

במשך  38שנה ,מ 1960-ועד  ,1998היא שימשה
כנשיאת האגודה למלחמה בסרטן ואין ספק
שהביטוי "מפעל חיים" בשני מובניו  -מפעל
חיים (ואני מודה שהסרט שהוקרן פה על הפרס
שקיבלה על מפעל חיים ריגש אותי מאוד) ומפעל
להצלת חיים  -יאה לפועלה .היא לקחה גוף
קטן ולא מוכר ,הציפה את הנושא למודעות כל
בית בישראל ויצרה כלים אפקטיביים למניעה
ולטיפול במחלת הסרטן ,אותו רוצח שקט המקנן
במסתרים ,שכל-כך לא אוהבים לדבר עליו.
בספרה האוטוביוגרפי "זיכרונות" ,שראה אור
לפני כשנתיים ,ושאני ממליץ למי שלא קרא
 לקרוא ,סוזי מספרת כיצד נרתמה לאגודה,לבקשת פרופ' יצחק ברנבלום ,ראש המחלקה
לחקר הסרטן במכון וייצמן.
היא מתארת את ימי הבראשית של עבודה מחדר
שכור קטן עם שולחן ,כיסא ופקידה .בפרספקטיבה
היסטורית עומדים לזכותה ,לזכות אישיותה,
כינון ארגון מתנדבים ארצי רחב ומקצועי ,חינוך
ומודעות הציבור ,גיוס הגופים הממשלתיים לטיפול
בנושא ,הקמת רשת מרפאות לגילוי מוקדם,
מרכזי החלמה והוספיסים לחולים סופניים ועוד
שורה של הישגים חשובים.
אני זוכר אותה מדברת בפגישות המשפחתיות
בהתלהבות רבה רוויית מחוייבות על האגודה ועל
מפעלותיה .אני זוכר מנערותנו איך נהגה לחקור
אותנו האם השתלבנו כתלמידי בית ספר במבצע
ההתרמה "הקש בדלת" ,האם אנו מבינים את
החשיבות של זה ואיך אנחנו מרגישים עם זה.
בעיני ,סוזי היא כמו ל"ו הצדיקים ,שהם כידוע
צדיקים נסתרים .היא מאותם האנשים שרבים
רבים חבים להם את חייהם ,אך כלל אינם
יודעים זאת .אבל אני מאמין שבמקום מנוחתה
עדן יודעים גם יודעים זאת ואני מקווה שזכותה
תעמוד לכולנו.
בשם המשפחה  -ובעיקר ילדיה ,עלי וגילה,
ואחיותיה אורה וצילה ,אני רוצה לברך את האגודה
למלחמה בסרטן על מלאכת הקודש שאתם
עושים .אני רוצה לאחל ולייחל שתשכילו ללכת
לאורה של מורשת סוזי אבן .יהי זכרה ברוך!״       

פריסת תקציב המאבק בסרטן
לשנת 2012
שירותים רפואיים
וסוציאליים
5,834
רישום ומעקב
1,075
מחקר ופרוטוקולים
קליניים
4,164

13%
2%

ארגון ,מינהל וסניפים
4,777
בינוי וציוד
364
10%
הדרכה מקצועית
1%
1,000
2%

9%

27%

36%
הסברה והדרכה לציבור
וגילוי מוקדם
12,364

שיקום ורווחה
(כולל הוספיס והמעון
ע"ש סר צ'ארלס קלור)
16,682
שימושים

פירוט הסכום באלפי  ₪פירוט באחוזים

שירותים רפואיים סוציאליים

5,834

13

רישום ומעקב

1,075

2

מחקר ופרוטוקולים קליניים

4,164
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שיקום ורווחה (כולל הוספיס והמעון ע"ש סר צ'ארלס קלור)

16,682

36

הסברה והדרכה לציבור וגילוי מוקדם

12,364

27

הדרכה מקצועית

1,000

2

בינוי וציוד

364

1

ארגון ,מנהל וסניפים

4,659

10

סך הכל שימושים

50,635

100
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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
לטיפול בבעלי סטומה ,לאחיות לטיפול תומך ותקנים
לאחיות המתאמות השתלות מח עצם במרכזים הבאים:
מרכז רפואי גליל מערבי בנהריה ,מרכז רפואי פוריה
בטבריה ,מרכז רפואי רמב"ם בחיפה ,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 פוריה בטבריה ,מרכז רפואי רמב"ם
בחיפה ,מרכז רפואי מאיר בכפר סבא ,מרכז שניידר
לרפואת ילדים ומרכז רפואי רבין  -קמפוס בלינסון בפתח
תקווה ,מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,מרכז רפואי
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וולפסון ,מרכזים רפואיים הדסה הר הצופים והדסה עין
כרם בירושלים ,מרכז רפואי 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 ומרכז רפואי אסף הרופא בצריפין.
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 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 תקן של מנהלת המעבדה
ותקן נוסף אושר השנה להרחבת פעילות השירות גם
במרכז הרפואי הדסה עין כרם.

שירותים לטיפול תומך בחולי סרטן בשלבים מתקדמים
של המחלה  -האגודה ממשיכה להפעיל את הוספיס
הבית מתוך ההוספיס 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 ובבני משפחותיהם .להלן
הפרויקטים בהם תומכת האגודה השנה:
•
•
•
•
•
•
•

תזונה ודיאטה  -ייעוץ דיאטני תזונתי  -ביחידה
להמטואונקולוגיה במרכז רפואי העמק בעפולה.
"קשר בין חולים לקהילה"  -ייעוץ פליאטיבי של הוספיס
גליל עליון למח' גריאטריה ,פנימיות וכירורגיה במרכז
הרפואי זיו בצפת.
שדרוג ושילוב השירות הפסיכולוגי באונקולוגיה ובטיפול
תומך  -במכון האונקולוגי ובמרפאה המטואונקולוגית
במרכז הרפואי זיו בצפת.
בניית מערך כוללני לטיפול בסרטן השד  -במכון
האונקולוגי במרכז הרפואי גליל מערבי בנהריה.
הקמת מרפאה רב תחומית למעקב ולטיפול בנשים
בעלות תסמונת סרטן תורשתית במרכז הרפואי גליל
מערבי בנהריה.
"אימהות למען אימהות"  -קבוצת תמיכה  -במח'
להמטואונקולוגית ילדים במרכז הרפואי רמב"ם
בחיפה.
טיפול פסיכולוגי למחלימים ממחלת הסרטן  -במסגרת
השרות הפסיכולוגי במערך האונקולוגי במרכז הרפואי
רמב"ם בחיפה.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

שירות הדרכה בנושאי תזונה ורפואה ערבית מסורתית,
לתמיכה במטופלים מהאוכלוסייה הערבית  -בשירות
האונקולוגי של המרכז הרפואי לין בחיפה.
קבוצות תמיכה לחולים  -במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי מאיר בכפר סבא.
רצף טיפולי בחולות סרטן השד  -במכון האונקולוגי
במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא.
קליטה וליווי פסיכו-סוציאלי ראשוני לחולים אונקולוגיים
 במכון האונקולוגי במרכז הרפואי תל אביב ע"שסוראסקי.
טיפול פליאטיבי בהיבט הפסיכו-סוציאלי לחולים
אונקולוגיים המאושפזים במחלקות הפנימיות  -במרכז
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.
קבוצת תמיכה לאחים שכולים שטופלו במרכז הרפואי
שניידר  -המפגשים מתקיימים בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים.
קבוצת סטודיו פתוח לילדים החולים בסרטן  -במרכז
הרפואי שניידר בפתח תקווה.
שירות אינטייק לחולים חדשים ולחולים שמחלתם
חזרה  -במכון ההמטולוגי במרכז הרפואי וולפסון
בחולון.
התערבות סוציאלית במרפאה אונקולוגית ראש צוואר
 במרכז הרפואי וולפסון בחולון.בניית שירות פליאטיבי במחלקות האשפוז וביחידה
ההמטולוגית  -במרכז הרפואי וולפסון בחולון.
עו"ס מתאמת לשימור פוריות בשירות הגינקולוגי למטופלים
בסרטן  -במרכז הרפואי הדסה עין כרם בירושלים.
עו"ס למרפאת גידולי ראש וצוואר  -במרכז הרפואי
הדסה עין כרם בירושלים.
"להתמודד ביחד"  -קבוצת תמיכה לחולים חדשים,
במכון האונקולוגי והיחידה לגינקולוגיה-אונקולוגית
במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע.
בבליותראפיה  -תוכנית לתמיכה בחולי סרטן ובני
משפחותיהם בבית 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 גליל מערבי ,נהריה :אחות מתאמת
שד ,עו"ס במרפאה המטולוגית ,עו"ס למגזר הערבי,
פסיכולוג ,עו"ס לטיפול פליאטיבי ,רשמת סרטן ומעקב  
 במכון האונקולוגי.• מרכז רפואי העמק ,עפולה :עו"ס לטיפול תומך בחולי
סרטן הנוטים למות במח' לאונקולוגיה ,בפנימיות,
בכירורגיות ונשים ,פסיכולוג רפואי לעבודה עם החולים,
בני משפחה והצוות הרפואי במח' להמטולוגיה.
• מרכז רפואי פוריה ,טבריה :אחות מתאמת שירות
טיפול תומך לחולים אונקולוגיים המטופלים בבית
החולים ,עו"ס למגזר הערבי ,רשמת סרטן ומעקב
במכון האונקולוגי.
• מרכז רפואי רמב"ם ,חיפה :אחות מרכזת הטיפול
בילד האונקולוגי במסגרת מרפאת מעקב ,עו"ס
להנחיית קבוצות ,ועו"ס לשילוב הילד חולה הסרטן
בחזרה למערכת הלימודית  -במח' המטו-אונקולוגית
ילדים ,עו"ס במח' גינקו-אונקולוגית ,פסיכולוג במכון
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להמטולוגיה והשתלות מוח עצם ,רשמת סרטן ומעקב
במכון האונקולוגי.
• מרכז רפואי בני ציון ,חיפה :פסיכולוג לטיפול בחולים
ובני משפחה במח' להמטולוגיה ובמחלקות השונות
בהן מטופלים חולי סרטן.
• הוספיס גליל עליון :אחות אחראית.
• מרכז רפואי רבקה זיו ,צפת :רשמת סרטן ומעקב
במכון האונקולוגי.
• מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא :עו"ס במרפאה
ההמטולוגית ,פסיכו-אונקולוגית במכון ההמטולוגי,
רשמת סרטן ומעקב במכון האונקולוגי.
• מרכז רפואי רבין-קמפוס בילינסון ,פתח תקווה:
עו"ס לטיפול מתמשך בחולי אורו-אונקולוגיה במכון
האונקולוגי בשיתוף עם המח' האורולוגית ,רשמת
סרטן ומעקב במכון האונקולוגי.
• מרכז רפואי שניידר לילדים ,פתח תקווה :פסיכולוג,
עו"ס דוברת רוסית ,עו"ס לחולים שמחלתם חזרה  -
במח' המטו-אונקולוגית ילדים.
• מרכז רפואי אסף הרופא ,צריפין :פסיכולוג ,דיאטנית
ורשמת סרטן ומעקב במח' אונקולוגית.
• מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי :עו"ס להתערבות
פרטנית וקבוצתית לילדים מושתלים  -ביחידה להשתלת

מוח עצם ילדים ,במח' להמטואונקולוגיה ילדים ,עו"ס
לחולים פליאטיביים ולהטמעת הגישה בצוות הרב
תחומי ,רשמת סרטן ומעקב במכון האונקולוגי.
• המעון ע"ש צ'ארלס קלור בגבעתיים :כל הצוות
הרפואי והסיעודי.
• מרכז רפואי קפלן ,רחובות :רשמת סרטן ומעקב
במכון האונקולוגי.
• מרכז רפואי ע"ש שיבא ,תל השומר :רשמת סרטן
ומעקב במכון האונקולוגי.
• מרכז רפואי ברזילי ,אשקלון :עו"ס בהוספיס בית,
דיאטנית ורשמת סרטן ומעקב במכון האונקולוגי.

• מרכז רפואי וולפסון ,חולון :עו"ס דוברת רוסית במכון
האונקולוגי.
• מרכז רפואי שערי צדק ,ירושלים :רכזת מרפאת
נשאיות  -  BRCA1,BRCA2במרכז לייעוץ ואבחון גנטי,
רשמת סרטן ומעקב במכון האונקולוגי.
• מרכז רפואי סורוקה ,באר שבע :עו"ס לשירות סוציאלי
לחולים בדואיים (דוברי ערבית) במסגרת המערך
האונקולוגי ,רשמת סרטן 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 להרחבת השירותים האונקולוגיים
 ביחידה האונקולוגית הקהילתית בעיר נצרת ,עו"ס -בהוספיס בית באשקלון.

• מרכז רפואי הדסה עין כרם ,ירושלים :עו"ס בהוספיס
בית ילדים במח' המטו-אונקולוגית ילדים ,רשמת סרטן
ומעקב ועו"ס למתן שירות פסיכו-סוציאלי אונקו-
גריאטרי במכון האונקולוגי וההמטולוגי ,עו"ס לשילוב
שירות פסיכו-סוציאלי  -במרכז לאבחון מחלות שד
במערך הדימות.

• מכבי שירותי בריאות :עו"ס לטיפול תומך בחולים
אונקולוגיים בשלב הסופני  -ביחידה לטיפולי בית בצפון.

• מרכז רפואי הדסה הר הצופים ,ירושלים :עו"ס
בהוספיס האשפוזי.

• המרכז הלאומי לבקרת מחלות ,משרד הבריאות:
תקן לבקרת איכות רישום הסרטן בישראל ולתגבורו.
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הסברה והדרכה לציבור

פרסומים חדשים

דיסקים  DVD -חדשים לילדים
העוברים טיפול בקרינה באזור
הראש ולאזורים שונים בגוף  -שני
סרטים חדשים לילדים העוברים
טיפול בקרינה ,דוברי עברית,
שהופקו על בסיס חוברות "דני במכון
הקרינה" שיצאו לפני מספר שנים
ביוזמת אחות הקרינה שרה גרדין
ממרכז דוידוף וזכו בפרס עמותת
הסיעוד האירופאי .הסרטים הופקו
על ידי בונקר בע"מ בשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן עם
עמותת הסיעוד האונקולוגי ,איגוד
העיתונאים הזרים ובאדיבות "רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ".

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 :בבתי ספר ,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.

יום המודעות לסרטן הערמונית

יום המודעות לסרטן הערמונית ספטמבר
 - 2011בסימן עלייה של כ 90%-בשיעורי
ההישרדות מהמחלה
לרגל יום המודעות פרסמה האגודה למלחמה בסרטן
נתונים עדכניים על תחלואה ותמותה מהמחלה בישראל.
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מהנתונים ניתן ללמוד כי קיימת מגמה של עלייה
בשיעור ההישרדות היחסי מסרטן הערמונית ,וכיום
שיעור ההישרדות היחסי ל 5-שנים הוא מעל .90%
כמו כן ,שיעורי התמותה מסרטן ערמונית חודרני נמצאים
במגמת ירידה מתונה  בשנים האחרונות .כמדי שנה קיימה
האגודה יום עיון לחולים ולמחלימים בנושא ,בהשתתפות
מיטב המומחים בתחום (ראה פרק "שיקום ורווחה") .יום
המודעות לווה במסע הסברה ברדיו ובעיתונות.

הקש בדלת

לבקשת האגודה למלחמה בסרטן נטויז'ן
נרתמה לקידום מבצע "הקש בדלת":
ב 1-בנובמבר הושמעה הודעה מיוחדת
בזמן ההמתנה לשירות במענה הקולי
של החברה ,המיידע את הלקוחות על
המבצע ומזמינם לתרום.
הלקוחות שהתקשרו למוקד החברה שמעו את ההודעה
הבאה“ :בזמן שאתם ממתינים לעזרה של נציגי השירות
שלנו ,כ 200,000-חולי סרטן ומחלימים בישראל,

ממתינים לעזרה שלכם .מבצע הקש בדלת של האגודה
למלחמה בסרטן ממשיך ,וזו ההזדמנות שלכם לתרום
ולסייע בהצלת חיים .לתרומה חייגו *2343 :תודה מראש,
האגודה למלחמה בסרטן" .הקמפיין הופק בהתנדבות
באמצעות "גיתם ." BBDO

אלבטרוס

פרסומים חדשים

חודש המודעות לסרטן השד

חודש המודעות לסרטן השד:
בסימן ירידה בשיעורי התמותה מסרטן
השד בעשור האחרון :מ 22.6%-בשנת 1998
ל 17.4-בשנת  ,2009כלומר מדובר בירידה
משמעותית של כ!30%-
לרגל חודש המודעות לסרטן השד יצאה האגודה למלחמה
בסרטן בהודעה לעיתונות וכן ערכה מסע הסברה באמצעי
התקשורת ,להעלאת המודעות לחשיבות ביצוע בדיקות
לאבחון מוקדם של המחלה .בחודש זה קיימה האגודה
את יום העיון המסורתי "לחגוג את החיים" לחולות
ולמחלימות בכל גיל ,יום עיון לנשים חולות בסרטן שד
מתקדם ,וכן יום עיון לנשים נשאיות ולנשים בסיכון
גבוה לחלות בסרטן שד .האגודה יזמה במהלך חודש
המודעות לסרטן השד  -וגם לאחריו  -פעילויות הסברה
ומיזמים שונים ,שמטרתם העלאת המודעות למחלה
בקרב הציבור .באתר האגודה התנהלו פורומים בהנחיית
מיטב אנשי המקצוע בתחום סרטן השד (מידע נוסף
בנושא תחת "עדכונים מתחום האינטרנט") .כמו כן,
נמסרו נתונים חדשים מרישום הסרטן של משרד
הבריאות ,על מחלת סרטן השד בארץ ובעולם,
עובדות עדכניות ומחקרים חדשים (מידע נוסף
בפרק "גילוי מוקדם").

קמפיין "להאיר בוורוד" ציין את השנה ה12-
ליוזמה העולמית של אוולין לאודר  -בניין
עיריית תל אביב הואר בוורוד בתחילת
אוקטובר
השנה חגגה היוזמה העולמית להארת אתרים את שנתה
ה ,12-כאשר למעלה מ 200-בניינים ,אנדרטאות ואתרים
מפורסמים בעולם הוארו באורות ורודים זוהרים ,כסמל

בינלאומי לתקווה ,להעצמה ולחיזוק מיליוני נשים ברחבי
העולם .בישראל הואר השנה בניין עיריית תל אביב-יפו,
בניין הנחשב כאחד המקומות היותר מוכרים בעיר תל
אביב .ביוזמת חב' אסתי לאודר ובשיתוף האגודה
למלחמה בסרטן .בטקס ההארה החגיגי נכחו רון
חולדאי ראש עיריית תל-אביב ,אורן רווח מנכ"ל חב'
אלקליל המייצגת את חב' אסתי לאודר בישראל ,ומירי
זיו ,מנכ"ל האגודה .באוסטרליה הוארו בניין הפרלמנט,
הספרייה הלאומית ובניין הפרלמנט הישן; באוסטריה
הוארו טירת שונבורן ומוזיאון לאנטוס; בצ'ילה הוארו
בניין העירייה לאס קונדאס ובניין הממשלה לה מנודאה;
בהודו הואר הטאג' מהאל ועוד .במסגרת הפעילות
של קבוצת החברות אסתי לאודר בישראל והאגודה
למלחמה בסרטן חולקו במהלך חודש אוקטובר מסרים
הסברתיים בנושא ,בסניפי רשת הסופר-פארם לציון
המאבק בסרטן השד.

פרוייקט מצולם מיוחד של פורטל Onlife

והאגודה למלחמה בסרטן באינטרנט,
להעלאת המודעות לסרטן השד

הפרויקט ,בשם "תלכי תיבדקי" ,שיצא לדרך באוקטובר,
סימן כמטרה להעלות משמעותית את מספר הנשים
הנבדקות בבדיקות לגילוי מוקדם של סרטן השד ,וכלל
סרטונים בהן חולקות נשים מובילות דעה  את המפגש
האישי שלהן עם המחלה וקוראות לכל אישה ללכת
להיבדק .בסרטונים הנשים מספרות בגילוי לב על מפגש
אישי שלהן עם המחלה ,על סיפור של אישה הקרובה לליבן
שחלתה ,או נפטרה עקב המחלה ,ועל הרגע בו הבינו את
הצורך ללכת ולהיבדק .הסרטונים הופצו ברשת האינטרנט
וכן פורסמו על שלטי חוצות .במקביל נערך מדור מיוחד
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איתך ובשבילך  -עלון חדש ל"יד
להחלמה" המרכז את כל פעילויות
האגודה למלחמה בסרטן בנושא
סרטן השד (מידע נוסף על פעילות
"יד להחלמה" בפרק "שיקום
ורווחה")

חוברת "עם הפנים לעתיד  -החיים
לאחר הטיפולים במחלת הסרטן"
 בשנים האחרונות ,עם ההתקדמותהטכנולוגית והרפואית המשפרת את
סיכויי ההחלמה והריפוי ממחלת הסרטן,
מושם דגש על הצורך במתן מידע ותמיכה
למחלימים .המדריך מלווה את המחלימים
מרגע ההחלמה ועד לחזרה לחיים בריאים
ופעילים ,ומבוסס על החוברת "life after
 "cancer treatmentשל מכון הסרטן
הלאומי האמריקאי ( .)NCIהמדריך
הופק באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ .המדריך מלווה ,בין
השאר ,את הסדנא המיוחדת המיועדת
למחלימים " -מחלימים לחיים בריאים",
שמועברת ברחבי הארץ ,על ידי מחלקת
שיקום ורווחה באגודה (מידע נוסף על
הסדנא בפרק "שיקום ורווחה").

פרסומים חדשים

בפורטל תחת הסלוגן "תלכי תיבדקי" בו שובצו כתבות
ומידע בנושא .בין מובילות הדעה שהשתתפו בפרויקט:
ג'ולייטה ,רוני דלומי ,קרין גורן ,אושרת קוטלר ,דליה
מזור ,אורלי וילנאי ואופירה אסייג.

ביטאון "במה"  - 2012הגיליון
מס'  19של הביטאון המקצועי
לעובדי בריאות שהפיקה האגודה
בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה,
יצא לאור בחודש ינואר .השנה איגד
הביטאון שני תחומים :האחד סרטן
הריאה ונזקי עישון בעריכה מדעית
של פרופ' בן עמי סלע ,מנהל
המכון לכימיה פתולוגית במרכז
הרפואי שיבא ,ושל ד"ר מיה
גוטפריד ,מנהלת המכון האונקולוגי
והיחידה לסרטן הריאה במרכז
הרפואי מאיר .התחום השני בו
התמקד הביטאון היה גידולי
מערכת המין הנשית בעריכה
מדעית של ד"ר תמר ספרא,
מנהלת השירות האונקו-גינקולוגי
במערך האונקולוגי של המרכז
הרפואי תל אביב וד"ר יעקב קורח,
אחראי השירות הגינקולוגי-אונקולוגי
במרכז הרפואי שיבא ויו"ר החברה
לגינקולוגיה אונקולוגית .הביטאון
עלה לראשונה במהדורה דיגיטאלית
לאתר האגודה והופץ לאנשי מקצוע
על פי רשימת תפוצה עדכנית
בכ 6,500-עותקים.
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שני קמפיינים חדשים לרגל חודש המודעות
לסרטן השד :קמפיין ייחודי ברדיו וקמפיין
חדש בעיתונות
במסגרת מסע ההסברה של האגודה למלחמה בסרטן
לרגל חודש המודעות לסרטן השד ,הופקו שני קמפיינים
חדשים :האחד קמפיין שיצא לעיתונות הנושא את הכותרת
"אל תפני את הגב לסרטן השד" המזהיר את הנשים
מפני התעלמות מהבדיקה שבכוחה להציל חיים ומדגיש
את הצורך לבצע אותה בהתאם להמלצות .קמפיין ייחודי
נוסף לרגל חודש המודעות נערך ב 30-באוקטובר :2011
בשעה  ,08:00דקת השידור הראשונה לאחר מהדורת
החדשות ,שודרה רק ברמקול ימין .לאחר דקת השידור
ברמקול ימין ,הוחזר השידור לשני הרמקולים והוקראה
הודעה המתייחסת לבדיקת הממוגרפיה" :ככה זה מרגיש
כשמאבדים צד אחד ...מאזינה יקרה ,עברת את גיל ?50
בדיקת ממוגרפיה יחידה אינה מספיקה .אם לא תיבדקי
אחת לשנתיים ,את עלולה לאבד שד אחד ואפילו את
החיים .למידע חייגי  ,1-800-599-995האגודה למלחמה
בסרטן ".תחנות הרדיו שהשתתפו בפעילות :גלי צה"ל,
גלגל"צ ,רדיו ת"א ,רדיו ללא הפסקה,Eco 99 FM ,

רדיו אמצע הדרך ,רדיו דרום ,רדיו חיפה ,רדיוס ,רדיו
גלי ישראל ,רדיו לב המדינה ,רדיו קול רגע ,רדיו קול
העמקים והגליל ורדיו גולן ואצבע הגליל .המטרה
היתה לעשות שימוש במדיה הקולית על מנת להמחיש
את הסיכון שבהתעלמות מביצוע בדיקת ממוגרפיה
סדירה אחת לשנתיים .הקמפיין הופק בהתנדבות על
ידי גיתם .BBDO

תערוכת בוגרי בית הספר לעיצוב "הגילדה"
בסימן חודש המודעות לסרטן השד
תערוכת בוגרי בית הספר לעיצוב
"הגילדה" נפתחה לראשונה בפני
קהל באמצע חודש אוקטובר.
בית הספר בחר להציג את
תערוכת הבוגרים בסימן חודש
המודעות לסרטן השד בגלריה,
שהועמדה לטובת האירוע
במתחם "התחנה" היוקרתי בנווה
צדק .בערב הגאלה התקיימה
מכירה פומבית של אביזרים
שעוצבו ויוצרו במיוחד לערב
זה וכל הכנסות הערב הוקדשו
לאגודה למלחמה בסרטן .בנוסף ,הגילדה יזמה שתי
עמדות מכירה של תיקים המשלבים את הסרט הוורוד
בעיצוב  BELLINKYו MAYA SHALEV-שיוצרו במהדורה
מוגבלת במיוחד לאירוע.

יום הסרטן הבינלאומי של ארגון
הסרטן הבינלאומי ,הUICC-

האגודה למלחמה בסרטן וארגון הסרטן
הבינלאומי ( ,)UICCבברכת משרד הבריאות,
יצאו בהודעה משותפת לרגל יום הסרטן
הבינלאומי :ניתן למנוע כ 60%-מהתמותה
ממחלות הסרטן באמצעים מוכחים ,מידי
שנה למעלה מ 12.7-מיליון אנשים בעולם
מאובחנים כחולים בסרטן ו 600,000-אנשים
מתים מהמחלה מידי חודש.
מחלת הסרטן נוגעת באופן ישיר או עקיף לכולנו ,כך

עולה מפרסום ארגון הסרטן הבינלאומי ( )UICCלקראת
יום הסרטן הבינלאומי .קרי אדאמס ,מנכ"ל ארגון הסרטן
הבינלאומי דיווח כי שיעור החולים במחלת הסרטן גבוה
ונמצא בעליה מתמדת ,ולכן כל אדם עלול ל"פגוש" את
המחלה בסביבתו בשלב כלשהו בחייו .בצד נתונים מדאיגים
אלו דווח ,כי ניתן למנוע כ 60%-מהתמותה ממחלות
הסרטן על ידי אורח חיים בריא ,אבחון מוקדם ,חיסונים
והקצאה לאומית למימון התערבויות ,שהוכחו כיעילות.
בהודעה הוזכרה הישיבה המיוחדת שנערכה באו"ם בה
השתתפה מירי זיו ,מנכ"ל האגודה (מידע נוסף בפרק
"כנסים ואירועים") וכן נתונים חדשים והנחיות לשמירה
על אורח חיים בריא .מחלת הסרטן הינה המחלה הגורמת
לעלות הכלכלית הגבוהה ביותר ,המיוחסת לאובדן שנות
חיים ,מבין מחלות אחרות ,כך עלה מדוח ארגון הסרטן
הבינלאומי (  )UICCוארגון הבריאות העולמי ( .)WHO
המחיר הכלכלי של כ 13-מיליון חולי סרטן חדשים
בשנת  ,2010מוערך ב 290-ביליון דולר ,מתוכם 154
ביליון דולר בגין הוצאות רפואיות .ללא התערבות
מתאימה ,ההערכה היא כי העלות הכלכלית תגדל
ל 458 -ביליון דולר לשנה ,בשנת .2030
לקראת יום הסרטן הבינלאומי ביקש ארגון הסרטן
הבינלאומי להעביר את המסר" :יחד זה אפשרי" .הארגון
קרא לממשלות לדאוג להקצאת משאבים ליישום אמנת
הסרטן הבינלאומית אשר תסייע בהורדת  25%ממקרי
המוות מסרטן וממחלות לא מדבקות ( )NCDעד שנת
 .2025העצומה לעולם ללא סרטן ,שהינה כלי שמטרתו
להניע ממשלות להשקיע במאבק במחלות הסרטן,
אותה יזם בשנה שעברה ארגון הסרטן הבינלאומי ,קוראת
למקבלי ההחלטות לפעול לקידום המאבק במחלות
הסרטן ולקבוע תוכנית להשגת היעד .בשנה שעברה
החתימה האגודה למעלה מ 20,000-אנשים.

קמפיין חדש של האגודה למלחמה בסרטן לרגל
יום הסרטן הבינלאומי בשיתוף "הגלויה של שלי"
לרגל יום הסרטן הבינלאומי יצאה האגודה במסע הסברה
באמצעי התקשורת בטלוויזיה ובעיתונות ,במטרה להעלות
את המודעות לחשיבות השמירה על משקל גוף תקין,
ביצוע פעילות גופנית ועידוד אורח חיים בריא .בנוסף,
נערך שיתוף פעולה עם "הגלויה של שלי" במסגרתו הופצו
גלויות המודעה ,שפורסמה בעיתונות (המצ"ב) בעשרות
פאבים ,מסעדות ובתי קפה ,במטרה להגיע לאוכלוסייה
הצעירה יותר בחברה הישראלית ולעודדה לשמור על אורח
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פרסומים חדשים

הפקת ערכה לילדים בנושא
"חכם בשמש"
הודות לתמיכתה של הקרן
ההולנדית סוניה ואן טן

()Sonja van Tijn Foundation
עוצבה והופקה ערכה מיוחדת
לילדים בנושא "חכם בשמש".
במסגרת זו עודכנו והופקו עלוני
האגודה לילדים בנושא וכן עלון חדש
להורים "מי גאון של אמא בשמש"
בשפה הערבית

חיים בריא .על גבי הגלויה שולב ברקוד המאפשר גלישה
אינטראקטיבית לאתר האגודה באמצעות הטלפון החכם.

פרסומים שעודכנו

נתונים חדשים על סרטן בלוטת המגן
בישראל 2000-2009

לדעת יותר
על סרטן שלפוחית השתן

לדעת יותר על סרטן השחלה -
החוברת עודכנה על-ידי ד"ר טלי לוי,
מנהלת יחידת גינקולוגיה אונקולוגית
במרכז הרפואי וולפסון ,וד"ר תמר
ספרא ,מנהלת השירות האונקו-
גינקולוגי במרכז הרפואי תל אביב,
חברות ועדת העדכון לנושא גינקו-
אונקולוגיה באגודה למלחמה בסרטן.
החוברת הופקה באדיבות חב' רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

לדעת יותר על סרטן הערמונית

לקראת יום הסרטן הבינלאומי מיקדה ד"ר ליטל קינן-בוקר,
סגנית מנהל המרכז הלאומי לבקרת מחלות של משרד
הבריאות וחברת ועדת עדכון לנושא מניעת סרטן באגודה,
את תשומת הלב להיארעות מחלת סרטן בלוטת המגן,
הנמצאת בעלייה בעשור האחרון ( )2009-2000בכל קבוצות
האוכלוסייה בישראל ,ובמיוחד בקבוצת הנשים הערביות.
הסוג ההיסטולוגי השכיח ביותר (גידול פפילרי) נחשב לגידול
איטי ולרוב אינו ממאיר .התמותה מהמחלה נמוכה ,ועיקרה
בקבוצות גיל מבוגרות .שיעורי התמותה הכלליים מהמחלה
בישראל נמצאים בשנים האחרונות במגמת ירידה ,אולם בקרב
האוכלוסייה הערבית ניכרת מגמת עלייה ,אם כי השיעורים
הכלליים נמוכים מאד .שיעורי ההישרדות מהמחלה גבוהים,
למעלה מ 90%-ל 5-שנים .המגמות הנצפות בישראל ביחס
לעליית ההיארעות של סרטן בלוטת המגן תואמות מגמות
בעולם ,כשהסיבות מיוחסות לחשיפה מוגברת של גורמי
סיכון למחלה ,בעיקר לריבוי בדיקות אבחנתיות המבוססות
על קרינה מייננת (דוגמת צילומי רנטגן דנטליים) ,חשיפות
סביבתיות ,כגון אסון צ'רנוביל ,עלייה בהימצאות של מחלימים
מסרטן שנחשפו לטיפול קרינתי בעבר וצריכת יוד בתזונה.
גילוי אקראי של גידולים במהלך בירורים רפואיים ,הוצע גם
כן כהסבר אפשרי לעלייה בהיארעות המחלה    .

חודש המודעות לסרטן המעי הגס
והחלחולת

האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות
יצאו בהודעה משותפת לרגל פתיחת חודש
המודעות לסרטן המעי הגס והחלחולת :2012 -
בהודעה דווח על עלייה בשיעורי היארעות
המחלה באוכלוסייה הערבית ,על מגמת
ירידה בשיעורי התמותה ,הכפלה בשיעור
המאובחנים בשלב מוקדם בעשור האחרון ,וכן
על שיעורי ההישרדות בישראל שהינם גבוהים
מהממוצע במדינות הOECD-
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מנכ"ל האגודה ,מירי זיו ,ציינה כי "על בסיס הנתונים
עליהם דיווח פרופ' גדי רנרט חל שיפור משמעותי בשיעורי
ההיענות לבדיקות המגיעים כיום לכ 48%-מאוכלוסיית
היעד .תכנית הסריקה הלאומית הובילה להישגים בשיפור
שיעורי האבחון המוקדם ותרמה לירידה בתמותה .כדי
לחזק מגמה זו חשוב להגביר את שיעורי ההיענות לבדיקה
ולאמץ אורח חיים ,המאפשר להפחית את הסיכון לחלות
בסרטן המעי הגס ולמנוע את המחלה" (מידע נוסף
בפרק "גילוי מוקדם").
במהלך חודש מרץ קיימה האגודה יום עיון לחולים ומחלימים
מסרטן המעי הגס ,ערכה קו פתוח בגלי צה"ל בשיתוף
מומחים בתחום שענו לשאלות הציבור ,הפיצה חומרי
הסברה מעודכנים ,וכן עודדה את הציבור לאמץ אורח חיים
בריא באמצעות קמפיין באמצעי התקשורת ,שקרא
לגילוי מוקדם והיענות לביצוע בדיקת הסריקה הלאומית.
בנוסף ,פרסמה האגודה קובץ מאמרים המבוססים
על מחקרים חדשים בתחום שנערכו בעולם ועוסקים
בנושאי מניעה וגילוי מוקדם.

המאבק בעישון

אושרו תוספות לחוק מניעת העישון במקומות
ציבוריים :האגודה ברכה את ועדת העבודה,
הרווחה והבריאות בראשותו של ח"כ חיים כץ ,על
ההישגים המרשימים ,אך הביעה את אכזבתה
מאי-אישורן של תוספות חשובות נוספות
בדיון שהתקיים בתחילת מאי בכנסת בהשתתפות נציגי
האגודה למלחמה בסרטן ,אושרו מרבית התוספות לחוק
מניעת העישון במקומות ציבוריים .בין התוספות לחוק
שאושרו :איסור עישון בתחנות אוטובוס מקורות וכן
ברציפי רכבת ,למעט אזור שיוקצה לעישון ,בגני אירועים,
במקלטים ציבוריים ,בבריכות שחייה ועוד .בצד ההישגים
המרשימים ,שנכנסו לתוקפם החוקי ב 11-ליולי ,נרשמה
אכזבה על כך שלא אושרו התוספות האוסרות על העישון
באצטדיונים ,אמפיתיאטראות ,בחצרות המתנ"סים
ובחצרות מבני תנועות נוער .לאור הירידה בגיל המעשנים,
ישנה חשיבות להגביל את העישון במקומות ציבוריים
בהם בני נוער  מבלים ונמצאים זמן רב.

האגודה מברכת את ועדת הכספים על
אישור השינויים במס על טבק ומוצריו
באמצע חודש מאי אישרה ועדת הכספים של הכנסת
שינויים במס על טבק ומוצריו ,ביניהם טבק מעובד
לנרגילות וטבק למקטרת וסיגרים .העלאת המיסים
תעשה בהדרגה ,מתחילת  2013ועד ל .2015-הועדה
גם אישרה את העלאת גיל הפטור על יבוא מוצרי טבק
ואלכוהול מ 17-ל .18-יו"ר האגודה ,פרופ' אליעזר
רובינזון ומנכ"ל האגודה מירי זיו שלחו מכתב תמיכה
על אישור השינויים לראש הממשלה בנימין נתניהו,
ולשר האוצר יובל שטייניץ .ישראל חתומה על אמנת
המסגרת לפיקוח על הטבק של ארגון הבריאות העולמי
ואחד מסעיפי האמנה מתייחס לכך שתמחור ומיסוי הם
כלי יעיל לצמצום העישון ,במיוחד בקרב צעירים.

התחרות השנתית למניעת עישון בין בתי
ספר מרחבי הארץ ע"ש ד"ר מרקוס ז"ל
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ,שפ"י -
שירות פסיכולוגי של משרד החינוך והליגה
למניעת מחלות ריאה
בסוף מאי התקיימה לרגל ה"יום הבינלאומי ללא עישון"
התחרות השנתית של בתי הספר המציגה עבודות שונות
בנושא מניעת עישון .התחרות השנתית נקראת ע"ש

ד"ר מרקוס ז"ל ,יוזם התחרות לפני  14שנה ,ששימש
יו"ר הליגה למחלות ריאה ופעל רבות בתחום מניעת
עישון וגמילה .לתחרות ניגשו עשרות בתי ספר מרחבי
הארץ ולשלב הגמר ,שהתקיים בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים ,הגיעו חמישה בתי-ספר.
באירוע בהנחיית נגה נחשון משפ"י (השירות הפסיכולוגי
של משרד החינוך) ,נכחו בני משפחת ד"ר מרקוס ,נציגי
שפ"י ובראשם קרן רוט ,מנהלת היחידה למניעת אלכוהול,
סמים וטבק ,מורי ויועצי התלמידים מבתי הספר ,וכן צוות
ההסברה באגודה למלחמה בסרטן .התחרות סיכמה שנת
פעילות ענפה בבתי הספר המפעילים תכניות למניעת
עישון .בחלק מבתי הספר הורחב הנושא וכלל גם עידוד
לאורח חיים בריא :תזונה נכונה ,פעילות גופנית ועוד .האגודה
למלחמה בסרטן פעילה לאורך כל שנת הלימודים בבתי
הספר בכל רחבי הארץ  ,מעבירה מאות הרצאות בנושא
העישון ונזקיו ,ומפיצה חומרי עזר ,עלוני הסברה ,כרזות
ומדבקות בנושא .באירוע השתתפו תלמידי "תלמה ילין"
בקטע מוזיקלי וסיפור אישי של נער בן  11מבית הספר
הדקל שבכרמיאל ,שהפך למעשן כבד בפרק זמן קצר,
ריגש במיוחד את הנוכחים .במקום הראשון זכו בי"ס
הדקל כרמיאל ובית הספר אבן סינא מנחף ובמקום
השני זכו הגימנסיה העברית בירושלים ,כפר הנוער
כנות וחט"ב בנים מקרית ארבע.

פרסומים שעודכנו

לדעת יותר על סרטן צוואר הרחם

לדעת יותר על סרטן המעי הגס
והחלחולת

לדעת יותר על סרטן הכליה

לדעת יותר על השתלת תאי גזע
ומוח עצם
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ה"יום הבינלאומי ללא עישון"  -בסימן ירידה
נוספת בשיעורי העישון ועלייה בשיעורי
המבקשים להיגמל
לקראת היום הבינלאומי ללא עישון ,פרסם משרד הבריאות
במסיבת עיתונאים את נתוני דו"ח משרד הבריאות החדש
ממנו עולה ,כי שיעור המעשנים ,בני  21שנה ומעלה
בישראל נמצא בירידה ,ועומד על השיעור הנמוך ביותר
שנרשם אי פעם בארץ.20.6% ,

הירידה בעישון בשנים האחרונות בישראל

פרסומים שעודכנו

קולוסטומיה

בדו"ח פורסמו גם נתונים לגבי שיעורי עישון בבני נוער
ובקרב חיילי צה"ל .מסיכום הנתונים עלתה תמונה
מעודדת על ירידה בשיעורי עישון סיגריות ,וירידה בשיעורי
עישון נרגילה בקרב בני נוער .בקרב חיילי צה"ל שיעורי
העישון עדיין גבוהים יחסית לשאר האוכלוסייה .כמו-כן
צויינו בדו"ח נתוני אכיפת חוק מניעת עישון ודווחה
עלייה מרשימה במספר הפונים לגמילה מעישון ,הודות
לפעילותה המאומצת של האגודה למלחמה בסרטן
במשך שנים במאבק בנגע העישון בישראל ,הכנסת
הסדנאות לגמילה מעישון לסל הבריאות וכן סבסוד
תרופות המרשם לגמילה מעישון.

"עישון זה לא בשבילי" פעילות
אינטראקטיבית בפייסבוק נגד עישון
בשיתוף מגזין הנוער "ראש "1
האגודה למלחמה בסרטן פועלת רבות בקרב צעירים ובני
נוער במטרה להעלות את המודעות לנזקי העישון ולגרום
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להם להימנע מעישון .במסגרת זו יצאה האגודה לרגל
ה"יום הבינלאומי ללא עישון" בשיתוף פעולה ייחודי עם
מגזין הנוער המוביל "ראש  "1הפונה לנוער בגילאי ,17-12
הגילאים הקריטיים ל"סיגריה הראשונה" ולהתחלת עישון.
במסגרת הקמפיין נפתחה אפליקציה מיוחדת בקבוצת
אוהדי "ראש  "1ונערכה תחרות סטטוסים בקבוצת
הפייסבוק של המגזין (בה חברים כ 60,000-פעילים).
הקמפיין יצא לדרך בתחילת חודש מאי ונערך בתיאום
עם דף הפייסבוק של האגודה למלחמה בסרטן .בסיום
התחרות נבחרו שלושת המקומות הראשונים וכן "חביב
הקהל" אשר זכו כולם בפרסים ,שניתנו כתרומה לאגודה
למלחמה בסרטן .במגזין פורסמו :מודעת התחרות,
כתבות רחבות וכלליות על העישון ,מודעות האגודה נגד
עישון ,וכן טור דעה אישי של דוברת האגודה ,עדנה פלג-
אולבסקי .כמו-כן ,המגזין סיקר את תחרות העבודות
של בני הנוער בנושא עישון שנערכה בבית האגודה (להלן
בידיעה נפרדת).

קמפיין הסברה ייחודי בשיתוף "הגלויה של
שלי" " -אל תפתחי פה  -לסרטן"
קמפיין ההסברה הכללי ,שהתקיים באמצעי התקשורת
לרגל "היום הבינלאומי ללא עישון" התמקד בנזקי הנרגילה
והעישון הפסיבי .במקביל ,יצאה מחלקת הסברה והדרכה
בקמפיין הסברה ייחודי ,במסגרתו הופצו אלפי גלויות
עם תמונת פה מחייך חיוך רחב החושף שיניים צחורות,
כאשר המשפט "אל תפתחי פה" מופיע למעלה בצד
הקדמי של הגלויה ובצד האחורי הופיעה המילה "לסרטן".
הגלויה הזמינה לגרד את הציפוי הלבן המכסה את
השיניים שחשף שיניים צהובות האופייניות למעשנים.
הצד האחורי קרא להעביר את הגלויה לחבר שמעשן וכן
כלל אזהרות מפני נזקי העישון .הגלויה הופצה בכ200-
בתי קפה ,מסעדות ,ברים ומקומות בילוי בפריסה ארצית
ואפשרה אינטראקציה ישירה מול מעשנים הפוקדים את
מקומות הבילוי .כמו כן ,הודפס על גבי הגלויה ברקוד
הניתן לסריקה באמצעות טלפון חכם שמאפשר גלישה
לאתר האגודה למלחמה בסרטן.

שת"פ עם קבוצת ניו-פארם בפייסבוק לרגל
ה"יום הבינלאומי ללא עישון"

קמפיין אינטרנטי לצעירים
בנושא נזקי עישון

לרגל ה"יום הבינלאומי ללא עישון" התארחו מומחים
בנושא ,בדף הפייסבוק של ניו-פארם (שמכיל למעלה
מ 100,00-אוהדים) ,במסגרתו האוהדים הוזמנו להעלות
שאלות בתחום נזקי עישון ,גמילה מעישון ,חקיקה ואכיפת
חוקים בנושא עישון בישראל .באירוח הווירטואלי השתתפו
בהתנדבות ד"ר עמית רותם ,פסיכיאטר ילדים ונוער
ומנחה קבוצות לגמילה מעישון ,ועו"ד עמוס האוזנר,
יו"ר המועצה הישראלית למניעת עישון.

במהלך חודשי הקיץ פורסם קמפיין אינטרנטי ייחודי של
האגודה למלחמה בסרטן נגד עישון ,המיועד לצעירים.
הקמפיין הופק בהתנדבות על-ידי גיתם  .BBDOמסע
ההסברה ,שלווה בפרסום באינטרנט ,בטלוויזיה ובעיתונות,
נראה כפרסומת למותגי סיגריות חדשים "סינגל"
ו"דיסטנס" (  )Single,Distanceהמותאמים לצעירים
וצעירות ,ובמהלכו נעשה שימוש בסיסמאות "מריח
שאת שוב לבד" (")"Smells like you're all alone again
ו"מריח שאיש אינו מתקרב אליך" ("Smells like no one
 .)"comes near youהקמפיין מפנה את בני נוער לשני
אתרי אינטרנט ייעודיים שהוקמו במיוחד לצורך הקמפיין,
המיידעים את הגולשים הצעירים על נזקי העישון ,אשר
רבים מהם ,למרות המודעות אליהם ,בוחרים להתעלם
מהם ולעשן .הקמפיין נועד למנוע את הרצון להתנסות
בסיגריה הראשונה ,ובהמשך להתמכר.

פרסומים שעודכנו

טיפול תזונתי תומך מהדורת
 - 2012החוברת עודכנה על ידי
התזונאית יעל שפאץ ,דיאטנית
במכון האונקולוגי במרכז הרפואי ע"ש
שיבא בתל השומר והופקה באדיבות
חב' אבוט

פעילות להגברת המודעות
למניעת סרטן העור ואבחונו
המוקדם

נתונים ממסיבת העיתונאים של האגודה לרגל חודש
המודעות לסרטן העור ואבחונו המוקדם לשנת :2012
הישג ברמה הגלובלית  -ירידה של כ 30% -בשיעורי
ההיארעות של מלנומה של העור בנשים יהודיות
ויציבות בגברים ,בישראל.
בעולם  -עדיין נרשמת עלייה בשיעורי ההיארעות של
מלנומה ,ישראל ירדה מהמקום ה 3-למקום ה18-
השנה ציינה האגודה  20שנה לשבוע המודעות למניעת
סרטן העור ואבחונו המוקדם ,שיזמה האגודה למלחמה
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שאלות ותשובות על עישון –
מהדורת 2012

פרסומים שעודכנו

תיקי האיכס – חוברת קומיקס
באיורו של אורי פינק בנושא נזקי
עישון לילדים

בסרטן והפעילה בשיתוף כל קופות החולים ובברכת
משרד הבריאות והאיגודים לרפואת עור וכירורגיה
פלסטית .כאשר בוחנים מגמות מאז שנת  ,1992השנה
בה החלה האגודה למלחמה בסרטן בפעילות זו ברמה
הארצית ,נצפית יציבות בשיעורי ההיארעות של מלנומה
חודרנית בגברים יהודים ואילו בנשים יהודיות נצפית
ירידה של כ 30%-בהיארעות של מלנומה חודרנית!
כלומר ,יש כאן מניעה של ממש  -פחות חולים במחלה.
ד"ר ליטל קינן-בוקר ,סגנית מנהלת המרכז לבקרת
מחלות של משרד-הבריאות וחברת ועדת העדכון לגילוי
מוקדם של האגודה למלחמה בסרטן ,מסרה את הנתונים
המעודדים ,וציינה כי בשנת  2009אובחנו בישראל
 1,293חולים חדשים עם מלנומה של העור (חודרנית
וממוקדת)  862 -חולים חדשים עם מלנומה חודרנית
של העור ו 431-חולים חדשים עם מלנומה ממוקדת.
באוכלוסייה הערבית בישראל ,המלנומה היא מחלה
נדירה ושיעורי התחלואה מסתכמים במקרים בודדים
(מידע נוסף בפרק "גילוי מוקדם").
רינת בכר ,מנהלת מחלקת תמרוקים ,אגף רוקחות
במשרד הבריאות ,דיווחה על הכיתוב והאזהרות החדשות,
שמשרד הבריאות יחייב את היצרנים והיבואנים להוסיף
על גבי אריזות  התכשירים מסנני הקרינה ומשמעותם,
כתוצאה משיתוף-פעולה המתקיים עם האגודה
למלחמה בסרטן.
ד"ר מרינה לנדאו ,מומחית ברפואת עור ומין מבי"ח
וולפסון ,תיארה את אופן השימוש הנכון בתכשירים
מסנני קרינה.

במסיבת העיתונאים הוצג העלון החדש
"מידע בנושא מסנני קרינה"

מדבקות עישון חדשות בשפה
הרוסית" :חיים יפים ללא עישון",
"אצלנו לא מעשנים"
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העלון נכתב ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן ,בשיתופה
המקצועי של רינת בכר מנהלת מחלקת התמרוקים
באגף הרוקחות של משרד הבריאות וד"ר מרינה לנדאו
מומחית ברפואת עור ומין מבי"ח וולפסון ויועצת האגודה
למלחמה בסרטן לנושא סרטן העור .העלון הודפס באדיבות
רשת סופר-פארם ,והופץ ב 300,000-עותקים בסניפי
הרשת ברחבי הארץ ועל ידי האגודה למלחמה בסרטן.
העלון נועד להבהיר לציבור ,כיצד להשתמש בצורה נכונה
במסנני הקרינה ,לא רק בחופי הים ,תוקף התכשירים,
הנחיות לאחסונם ועוד.

נתונים מעניינים מסקר שערכה האגודה
למלחמה בסרטן בקרב גילאי  ,18+ובקרב בני
נוער ,ודווחו במסיבת העיתונאים:
הסקר בדק מודעות ,עמדות והתנהגות בשמש בקרב
 621נסקרים ,מתוכם  100בני נוער בגילאי  15-17ו510-
נבדקים בגילאי .18+
באופן כללי ,עלה מהסקר כי נשים מודעות יותר
ומשתמשות יותר באמצעי ההגנה השונים.
ישנה עלייה במודעות לנזקים נוספים מהשמש ,מלבד
סרטן עור .בני הנוער ציינו כוויות במקום השני ,לעומתם
המבוגרים ציינו כתמים בעור ,התקמטות והזדקנות
העור.
עלייה נצפתה גם במודעות לשימוש באמצעי הגנה
נוספים לקרם הגנה ,כמו כובע ,לבוש הולם ,להימצא
במקום מוצל ושעות בטוחות.
השתנתה הנורמה  -כיום שיזוף אינו נחשב יפה ,הן
בקרב בני נוער והן בקרב מבוגרים.
השימוש במיטות שיזוף מסוכן ,כמו השמש ואף יותר,
כך ציינו למעלה ממחצית בני הנוער ( )55%והמבוגרים
( )51.6%שרואיינו ,בהשוואה לרבע מהמרואיינים בסקר
של שנת .2004
העלייה במודעות הינה תולדה של מערכת ההסברה
וההדרכה שעורכת האגודה למלחמה בסרטן בגנים,
בבתי-ספר ,במדיה :בתכניות בטלוויזיה לילדים
ובתשדירים למבוגרים .למרות זאת ,הידע אינו מתורגם
מספיק לעשייה בפועל ,אצל בני הנוער .עדיין אחוז ניכר
מהם ( )66%אינם הולכים לים בשעות הבטוחות ואחוז
ניכר סבלו מכוויות שמש ( .)49%עובדה זו הובילה את
האגודה למלחמה בסרטן לצאת בקמפיין ייעודי לבני
נוער בנושא חשיפה לשמש (להלן בהמשך).

פרסומים שעודכנו

פרופ' יעקב שכטר ,מנהל מכון אלה למלנומה ,מהמרכז
הרפואי שיבא ,הציג דיווח "חם מהתנור" ביחס להתקדמות
נוספת בטיפולים ממוקדי מטרה בחולי מלנומה גרורתית
מכנס ה ASCO-שנערך בארה"ב כשבוע לפני מסיבת
העיתונאים .המחקרים מצביעים על מגמה של פיתוח
רפואה מותאמת אישית למבנה הגנטי הייחודי של החולה,
מגמה העשויה לשפר את יעילות הטיפול ולהפחית את
תופעות הלוואי.

האגודה יצאה במסע הסברה להעלאת
המודעות לחשיבות הגילוי המוקדם של
סרטן העור ושמירה על התנהגות חכמה
בשמש במסגרתו עודכנו מודעות העיתונות
וכן סרטוני ההסברה של האגודה בטלוויזיה.

קמפיין הסברה חדש לצעירים בעיתונות -
"פעם ראשונה בים?"
הופק קמפיין חדש הפונה לבני נוער ,שלמרות שהם
מודעים לסכנות בחשיפה לשמש ,כפי שמצביע הסקר

שערכה האגודה ,בפועל אינם נזהרים מספיק .הקמפיין
התמקד בעיתונות נוער והזכיר להם באופן ויזואלי ,שיש
להקפיד על אמצעי ההגנה מפני השמש.

קמפיין לילדים ולנוער בערוץ דיסני ובערוץ
הילדים " -חכמים בשמש"
השנה הפיקה האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף עם
ערוץ דיסני סרטונים חדשים הפונים לנוער מגילאי
 6-14בו מככבים הדמויות המצוירות חביבות הילדים
מהסדרה "פיניאס ופרב" .בסרטונים נראות הדמויות
כשהן מלמדות את הילדים באלו אמצעי
זהירות יש לנקוט ,כאשר יוצאים לשמש
וכיצד להישמר מפניה .בסרטונים שולבו
גם סמלי המלצות האגודה להתנהגות
חכמה בשמש .בנוסף,
לילדים הצעירים יותר ,שודרו
הסרטונים שהופקו בעבר
בשיתוף עם האגודה בכיכובם
של דמויות דיסני המוכרות
והאהובות :מיקי מאוס,
דולנד דאק ,גופי ודייזי.
הסרטונים שודרו במהלך
חודשי הקיץ ,ובמקביל,
שודר בערוץ הילדים הקליפ
המיתולוגי "חכם בשמש"
בכיכובם של מנחי הערוץ.
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חוברות חדשות בשפה הרוסית:
"לדבר ,להקשיב ,להבין"" ,כך
תורמת התרומה שלך"" ,בחילות
והקאות הנלוות לטיפול כימי
וקרינתי".

חוברת גנטיקה וסרטן 2012

האגודה למלחמה בסרטן רתמה את
המצילים בחופים למאבק בנזקי השמש

פרסומים שעודכנו

מתחילת חודש יולי ,ולאורך כל עונת הרחצה ,הקריאו
המצילים בחופי הרחצה בישראל משפטים הקוראים
לציבור המתרחצים להיות "חכמים בשמש" ולהגן על
עצמם מפני נזקי השמש .שיתוף הפעולה ההדדי,
שהחל ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן ,מתקיים זו
השנה השלישית .אבי אפיה ,יו"ר ארגון המצילים ,נרתם
לפעילות במטרה להעלות את המודעות לנזקי החשיפה
לשמש ,כאשר המסר המוביל הוא" :שיזוף ללא הגנה
 נזק ללא תקנה" .השנה הורחבה הפעילות לפריסהארצית מחופי אילת ועד חיפה .בין החופים שהשתתפו
בפרויקט :אילת ,אשקלון ,אשדוד ,ראשל"צ ,בת-ים,
הרצליה וחיפה .שיתוף הפעולה המוצלח זכה לסיקור
תקשורתי בעיתונות ובטלוויזיה.
חוברת פוריות והקפאת זרע

מפגש הדרכה לצוותים רפואיים ולמקדמי
בריאות בנושא נזקי שמש וגילוי מוקדם של
סרטן העור
בתחילת יולי התקיימה בבית מטי ,בית האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים ,הדרכה בנושא "חכם בשמש  -מניעה
וגילוי מוקדם של סרטן העור" לצוותים רפואיים מקופות
החולים ולמתאמי הבריאות העירוניים החברים ב"רשת
ערים בריאות" .המפגש נפתח בדברי ברכה של דוברת
ומנהלת מח' הסברה והדרכה ,עדנה פלג-אולבסקי,
ומקדמת הבריאות אירית מנטש שארגנה את המפגש.
ההדרכה הועברה במקצועיות רבה על ידי ד"ר פליקס
פבלוצקי ,רופא עור מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל
השומר וחבר ועדת העדכון של האגודה לנושא סרטן
העור .מטרת ההדרכה היתה להעשיר את הידע של אנשי
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המקצוע ולהעניק להם כלים תומכים להעברת הדרכות
בנושא "חכם בשמש" לקהלים רחבים במסגרות שונות,
כגון :קייטנות ,מתנ"סים ועוד .המשתתפים הביעו שביעות
רצון רבה מהתכנים ומהמפגש העשיר והמרתק.

האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף המרכז
הרפואי "מאיר" כפר סבא ,חדשות ערוץ 2
וחב' נובה מדיקל תיעדו בעזרת מצלמה
המבוססת על טכנולוגיה מיוחדת ,נגעי עור
בקרב צעירות בחופי הרחצה
במהלך הכתבה ,רואיינו צעירות שנחשפו לשמש ותועדה
תגובתן לאחר שנזקי השמש המצטברים בעורן ,הודגמו
להן באמצעות המצלמה המיוחדת .הכתבה שודרה ביומן
החדשות של סוף-השבוע בזמן צפיית שיא ,בערוץ 2
בטלוויזיה.

קידום בריאות

יום בריאות בחוף ראשון לציון  -פעילות
משותפת למרכז הרפואי אסף הרופא
והאגודה למלחמה בסרטן בחוף ראשון לציון
לקידום המודעות לסרטן העור

שיפור מערכי ההדרכה בנושא "חכם בשמש"
במסגרת שיפור אמצעי ההדרכה הקיימים למדריכים,
הפיקה מקדמת הבריאות ,אירית מנטש ,מצגת חדשה
וידידותית בנושא "חשיפה נבונה לשמש ונזקי עור" בה
יעשו שימוש מדריכי ההסברה של האגודה במהלך
השנה .כמו-כן ,בשיתוף עם לשכת הבריאות בנפת
השרון הועברו לאגודה כ 200-משחקים לימודיים לגילאי
 3עד  10המסייעים לילדים ,באופן חוויתי ומהנה ,בלימוד
כללי ההגנה מפני השמש ,המבוססים על כללי "חכם
בשמש" של האגודה למלחמה בסרטן.

השתתפות בכנסים וימי בריאות
במהלך השנה נטלה האגודה חלק במגוון כנסים וימי בריאות
שונים לאנשי מקצוע ולקהל הרחב ,הנערכים ברחבי הארץ,
כגון :התערוכה והוועידה המדעית לתזונה בישראל ,2012

בתחילת ספטמבר  2011נערך יום בריאות בחוף ראשון
לציון ,שנועד לבצע בדיקות לאבחון מוקדם של סרטן
העור לרוחצים ולהעלות את המודעות לחשיבותן .האירוע
התקיים בשיתוף פעולה של המרכז הרפואי אסף הרופא,
האגודה למלחמה בסרטן ,עיריית ראשון לציון והחברה
העירונית ראשל"צ .במסגרת יום הבריאות נערכו בדיקות
עור לציבור הרוחצים בחוף על ידי כירורגים פלסטיים
מומחים ,מטעם המכון לאבחון נגעים פיגמנטריים של
המרכז הרפואי אסף הרופא ,לו סייעה האגודה ברכישת
מכשור אבחון חדשני לנגעים בעור .יום בריאות במתכונת
דומה נערך גם באוגוסט .2012
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כנס הארגון הישראלי לחקר הסרטן ,יריד מניעת עישון
בדיזנגוף סנטר בת"א ,כנס רפואת הקהילה של קופת
חולים כללית ,כנס "עיר פעילה ובריאה" שנערך בחיפה,
קמפוס בריא במכללת צפת ,ועוד .ביום העצמאות נערך
שיתוף פעולה עם משטרת ישראל ,במסגרתו הוקמו דוכנים
רבים תחת הכותרת "מיזם בריאות" המעודדים שמירה על
אורח חיים בריא .האגודה נענתה לפניית המשטרה והציבה
במיזם דוכן הסברה בנושא גילוי מוקדם של מחלות הסרטן
השכיחות ושמירה על אורח חיים בריא ופעיל .בפברואר
התקיים יריד בריאות "החיים הטובים" שנערך במשרדי
חב' אינטל בקרית גת ובירושלים ל 3,000-עובדים .בדוכן
השתתפו מדריכי הסברה ומתנדבים מטעם האגודה ,אשר
ענו לשאלות והסבירו על פעילות האגודה.

יום עיון למדריכי הסברה חדשים של האגודה
למלחמה בסרטן
בסוף אפריל נערך יום עיון למדריכי הסברה חדשים
של האגודה ,שלאחריו השתלבו המשתתפים בתפקיד
מדריכי הסברה של האגודה ,לעבודה בבתי ספר ,ארגונים
ומוסדות .המשתתפים רכשו כלים להעברת הדרכות
מטעם האגודה בנושאים" :חכם בשמש"" ,נזקי עישון",
"תזונה ופעילות גופנית" ,הכירו את מרכיבי התפקיד  
והתוודעו לנוהלי העבודה והשיטות .יום העיון אורגן על ידי
מקדמת הבריאות ,אירית מנטש ומזכירת המחלקה,
רווית לוי-אשר ,בהשתתפות מנהלת מרכז המידע ,נירה
תמוז ומדריכה ותיקה מטעם האגודה ,אורית רוזנבלום.

פעילות האגודה באינטרנט,
בפייסבוק וברשתות החברתיות
האגודה פעילה מאד באינטרנט ורואה בו כלי חשוב ומרכזי
להעברת מידע ,תכנים ,מסרים וקשר עם הציבור .אתר
האינטרנט המחודש של האגודה שעלה לאוויר בסוף שנת
 2010מכיל למעלה מ 8,000-דפי תוכן .האתר מעניק
מידע נרחב ומהימן לציבור החולים ובני משפחותיהם
בכל הקשור במחלות הסרטן השונות ,הטיפול ,השיקום
ואיכות חיי המטופל .לכלל הציבור מועבר מידע בכל הנוגע
למניעה ואבחון מוקדם .על תחום האינטרנט באגודה
אחראי זיו דוכן .מספר הפורומים באתר גדל ועומד כיום
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על  14פורומים ,בנושאים שונים ,בניהול מיטב המומחים
העושים זאת בהתנדבות ובמחויבות גדולה .כמו-כן,
פועלים באתר שני פורומים סגורים לאנשי מקצוע
המאפשרים לקיים דיונים פנימיים :פורום לאנשי מקצוע
בנושא סרטן שד ופורום סגור למדריכי ההסברה של
האגודה למלחמה בסרטן.
האתר המשודרג זוכה לשבחים רבים על תכניו ועל הניווט
הנוח בו .הושקעה מחשבה רבה בהתאמת האתר למנועי
החיפוש ,וכתוצאה מכך ומקידום בגוגל שניתן לאגודה
כתרומה ,כמות הגולשים באתר עלתה בכ ,20%-וכיום
ישנן כ 60,000-כניסות בחודש .לאחרונה שודרג אתר
האגודה למלחמה בסרטן בשפה האנגלית המתעדכן
באופן שוטף ,ובחודשים הקרובים יחלו לפעול אתרי
האגודה המשודרגים בשפות רוסית וערבית.
מזה כשנה ,לאגודה דף בפייסבוק" :האגודה למלחמה
בסרטן  -לחיים בריאים" .הדף נועד להעביר מסרים
בתחום המניעה והאבחון המוקדם ולקדם אירועים,
כמו מרתון ירושלים ,צעדת משפחות בפסח ועוד .נכון
לספטמבר  ,2012לדף כ 20,000-חברים.

מוקדי המידע של האגודה
למלחמה בסרטן

ה'טלמידע' המופעל על ידי מתנדבים בראשותה של נורית
צין פועל מזה שנים רבות ומהווה את המוקד הטלפוני
האמין והעדכני ביותר בנושא מחלות הסרטן ,דרכי הטיפול
והשיקום בארץ .ה'טלמידע' מגובה על ידי מרכז המידע
של האגודה למלחמה בסרטן ,המנוהל על-ידי נירה תמוז.
המרכז מטפל בפניות נכנסות ,בעיקר של חולי סרטן 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') .כמו-כן ,פועל במרכז המידע מאגר תרופות בו
מרוכזות תרופות עודפות הנתרמות לאגודה מחולים ובני
משפחותיהם המנותבות לטובת חולים הזקוקים להן.
במרכז המידע קיים גם רישום מעודכן של המחקרים
הקליניים בישראל ועוד ועוד.

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 מזה כ 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  .

כחולה בסרטן שד במהלך חייה (עד גיל  .)80בישראל
(כמו גם באירופה) ,כ 25%-מהמאובחנות הן בגיל 50
ומטה( ,כ 6%-מתחת לגיל  ,)40כלומר 75% ,מהנשים
החולות בסרטן שד הן מעל גיל .50
תמותה :שיעורי היארעות והתמותה מסרטן השד
בקרב נשים ,הם מהגבוהים בעולם ( .)17%בשנת
 2009נפטרו בישראל מסרטן השד  949נשים .יחד עם
זה ,על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
חלה בעשור האחרון ירידה בשיעורי התמותה:
מ 22.6-ב 1998-ל 17.4-ב ,2009-כלומר מדובר
בירידה משמעותית של כ.30%-

סיכום התוכנית הלאומית לאבחון סרטן השד
לשנת 2011

דיווח הקואליציה האירופית לסרטן השד
"אירופה דונה" ()Europa Donna

נתוני התוכנית הלאומית שיזמה האגודה למלחמה
בסרטן הוצגו על-ידי פרופ' גד רנרט ,מנהל התוכניות
הלאומיות לגילוי מוקדם של סרטן השד והמעי הגס
ויועץ לאגודה למלחמה בסרטן :מאז הפעלת התוכנית
ועד היום נוטרו כמעט  5מיליון בדיקות הדמיית שד(!)
בלמעלה ממיליון נשים שונות ,מתוכן  82,000בדיקות
בניידת הממוגרפיה של האגודה למלחמה בסרטן .בשנת
 2009זוהו  4,362מקרים של סרטן השד  -מספר זה
עלה מעט לעומת שנים קודמות ,אך הוא יכול לנבוע
מעלייה בשיעור הנבדקות .בשנת  2010בוצעו 411,834
בדיקות ממוגרפיה ונצפתה עלייה קלה בשיעור הנשים
הנבדקות .כיום נבדקות בין  74-72אחוזים מאוכלוסיית
היעד .הישג חשוב נוסף שדווח  -נמחק לחלוטין
הפער בשיעורי הנבדקות בין הערביות ליהודיות
בישראל!

האגודה למלחמה בסרטן ,המייצגת בישראל את
הקואליציה האירופאית לסרטן השד ,פרסמה במסגרת
חודש המודעות לסרטן השד נתונים על היארעות ותמותה
מסרטן השד באירופה:
מנתוני הקואליציה עלה כי מספר הנשים המאובחנות
מדי שנה באירופה כחולות בסרטן שד ,הינו גבוה פי
 2ממספר החולים המאובחנים בכל סוג סרטן אחר.
שיעורי התמותה מסרטן השד הם הגבוהים ביותר
בעולם מבין סוגי הסרטן בנשים .שיעורי ההיארעות
של סרטן השד גבוהים כאמור ,בישראל ועומדים על
 96.8למאה אלף ורק במדינות דנמרק ,צרפת והולנד
הם גבוהים יותר.
שיעורי תמותה מסרטן השד בישראל נמוכים ממדינות
כגון דנמרק ,איסלנד ,אירלנד ,הולנד ובריטניה ,אך
גבוהים מאלה שבמדינות כגון  -גרמניה ,פינלנד,
לוקסמבורג ,ספרד ושבדיה .מספר הנשים שנפטרו
מסרטן שד באירופה בשנת  139,829 = 2008מתוכן
בארצות הקהילה האירופית נפטרו  89,801נשים.

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

תחלואה :בישראל מאובחנות מדי שנה כ4000-
נשים חולות בסרטן שד .אחת מכל  8נשים תאובחן

דוח מדינות ה )Health at a Glance 2011) OECD-שפורסם
לקראת סוף שנת  2011הצביע על עלייה  בשיעורי ההישרדות
ממחלות קשות ,כולל מחלת הסרטן ,הודות לשיפור בגילוי
המוקדם ובטיפול הרפואי .בישראל שיעורי ההישרדות
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המקצועי של המרכז הרפואי "אסותא" .מכתב זימון
אישי לנשים בגיל המתאים נשלח לקראת הגעת הניידת
ליישוב וכן מתפרסמות מודעות בעיתונות המקומית על
מועד פעילותה באזור.

תמותה באירופה מסוגי הסרטן הנפוצים בקרב נשים
שד 17%

אחרים
33%

מעי גס
14%

ריאה 14%
רחם 3%

שחלות
6%

קיבה 6%

צוואר
הרחם
3%

לבלב
6%

מלנומה 1%

מסרטן השד גבוהים יותר מממוצע מדינות הOECD-

ועלו מ 80.5%-בשנת  2002ל 86%-בשנת .2008

ניידת הממוגרפיה הארצית
ניידת הממוגרפיה שיזמה האגודה למלחמה בסרטן ,והחל
מהשנה מופעלת על-ידי אסותא ,פועלת ברחבי הארץ זו
השנה האחד-עשר .מטרת פעילותה היא לאפשר לנשים
המתגוררות ביישובים מרוחקים ,כמו גם לנשים שאינן
מודעות לחשיבות הבדיקה ,לבצע אותה קרוב לביתן .כל
זאת במטרה לשפר את הנגישות ואת ההיענות לבדיקה
שבכוחה להציל חיים .פרויקט ניידת הממוגרפיה פועל
בשיתוף קופות החולים "שירותי בריאות כללית"" ,מכבי  
שירותי בריאות" ,קופת חולים "לאומית" והשנה הצטרפה
גם קופת החולים "מאוחדת".
בסוף  2011החלה לפעול ברחבי הארץ ניידת ממוגרפיה
חדשה שנרכשה על-ידי "אסותא שירותים רפואיים"
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן ,המופעלת על ידי הצוות

התחנות האזוריות לגילוי מוקדם
של סרטן השד
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.

חדש :מערך הרצאות אחיות מתאמות
בריאות השד בנושא מניעה וגילוי מוקדם
של סרטן השד ,אורח חיים בריא ופעילות
האגודה למלחמה בסרטן
בתיאום מקדמת הבריאות ומח' השיקום והרווחה באגודה,
חלה האצה במתן הרצאות מטעם האגודה למלחמה
בסרטן ,על ידי אחיות מתאמות בריאות השד .האחיות
מקיימות הרצאות לציבור הרחב ברחבי הארץ 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 פעילותה הברוכה של האגודה בישראל  -למען החולים
ונגד המחלה .במסגרת זו התקיימו הרצאות במסגרות
שונות ,כגון לשוטרות משטרת ישראל ,במועדוני נשים,
משרדי עו"ד ורשויות מקומיות.

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 מזה כעשור .פרויקט זה מתבצע בשיתוף
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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.

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 ,בסיוע 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 ונהריה (מידע נוסף בפרק "רישום ומעקב").

סרטן המעי הגס

איתור אוכלוסייה בסיכון גבוה
למעלה מעשור מאמצים באגודה את המלצות ארגון
הבריאות העולמי והארגון הבינלאומי למלחמה בסרטן,
בנוגע לחשיבות הסריקה של אוכלוסייה הנמצאת בסיכון
גבוה לפתח סרטן במעי הגס .התוכנית משלבת הדרכה
לציבור הרחב במסגרת הקהילה ובמקומות עבודה .בכדי
לקדם את המודעות לחשיבות הגילוי המוקדם ולהעלות
את אחוז הנענים לביצוע הבדיקות ,האגודה מממנת מדי
שנה ,למשך שנתיים ,פעילות ייעודית במרכזים ,שהציגו
תוכנית של מצוינות לאיתור אוכלוסייה בסיכון גבוה,
תוך קיום הדרכה לאנשי מקצוע והסברה לציבור הרחב.
המרכז הרפואי לשנת ( 2012שנה ראשונה) הוא :מרכז
רפואי אסף הרופא ,בנושא :שיפור ההיענות לגילוי מוקדם
של סרטן המעי הגס והחלחולת באוכלוסייה בסיכון מוגבר,
בקרב האוכלוסייה הערבית.
מרכזים אלה התבקשו לפעול על-פי ההמלצות ,שגובשו
בישיבת קונצנזוס שנערכה בחסות משרד הבריאות ,האגודה
למלחמה בסרטן ,ההסתדרות הרפואית ובהשתתפות
מומחים מחו"ל .המלצות אלו קיבלו חיזוק ברשות מחקר
הסרטן של ארגון הבריאות העולמי ( ,)IARCשריכז כ90-
מומחים לקביעת קווים מנחים לאבחון מחלות הסרטן
בכלל וסרטן המעי הגס בפרט .ההמלצות ניתנו לגבי

הצורך בביצוע סריקה ייעודית לגילוי מוקדם של סרטן
המעי הגס באוכלוסייה בריאה מגיל  ,50וגם לגבי הצורך
לקיים פעילות הסברה לציבור המקצועי ולציבור הרחב.

נתוני התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של
סרטן המעי הגס לשנת 2011
משרד הבריאות נענה ליוזמת האגודה למלחמה בסרטן
ומפעיל מזה שבע שנים תוכנית לאומית בשיתוף כל
קופות החולים ,לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס .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 וגילוי מוקדם שלה עשוי להעלות משמעותית את
סיכויי הריפוי וההחלמה .במסגרת התוכנית ,המבוצעת
על-ידי קופות החולים ,מוזמן כל אדם מעל גיל  50לבצע
אחת לשנה בדיקות דם סמוי בצואה .חולים הנמצאים
בסיכון גבוה ,זכאים לבדיקת קולונסקופיה בהתאם
להמלצות הרופא.
בשנת  2011בוצעו  422,577בדיקות לנוכחות דם סמוי
בצואה המצביע על שיעור היענות ארצי של כ36.7%-
ושיעור כיסוי האוכלוסייה בבדיקות מכל סוג הוא כ.48%-
 340משפחות אותרו עם ריבוי משמעותי של סרטן
המעי הגס ומתוכם  780איש עברו בדיקות גנטיות.
שיעורי ביצוע הבדיקות לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס
בישראל דומים לשיעורי ביצוע בדיקות במדינות מערביות
אחרות ,שהחלו גם הן להפעיל  תכניות סריקה באוכלוסייה
הכללית .תכנית הסריקה הובילה להישגים בשיפור שיעורי
האבחון המוקדם' ותרמה לעלייה משמעותית בשיעורי
האבחון המוקדם ,ולירידה בשיעורי התמותה.
חודש המודעות לסרטן המעי הגס והחלחולת 2012
צויין על ידי האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות
בנתונים מרשימים שדווחו על ידי ד"ר ליטל קינן-
בוקר ,סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות של
משרד הבריאות:
• קיימת יציבות בשיעורי היארעות סרטן המעי הגס
והחלחולת באוכלוסייה היהודית בישראל בעשור האחרון.
• בסרטן החלחולת (פי הטבעת) חלה ב 20-השנים
האחרונות ,ירידה של  24%בהיארעות בגברים יהודים
ו 37%-בנשים יהודיות .בקרב הערבים חלה עליה
משמעותית בשיעורי ההיארעות.
• להבדיל מהיציבות בשיעורי ההיארעות ,ניתן לראות
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