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על חידושים בטיפול בסרטן השד ועל מחקרים קליניים
חדשים בתחום .חנה זוהר ,אחות מתאמת שד ,הציגה
את הטיפול בסרטן השד מנקודת מבטן של הנשים,
ענת שפרןאור ,מרצה לספרות ולקולנוע ,הרצתה על
"הגולם שהפך לפרפר" בשילוב צפייה בסרט "הפרפר".
הנוירופסיכולוגית נחמה זילברמן הרצתה על "הכישרון
לזיכרון גם אחרי הכימותרפיה" .לקראת סיום ,הרצתה
היועצת הקולינארית תמי אקרמן  סירקיס על "עשרת
הדיברות למארחת השפויה" .הכנס התקיים באדיבות
חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

מתנדבת "יד להחלמה" זכתה באות
המתנדב המצטיין בקפריסין
גב' זהבית בלומנפלד ,מתנדבת ותיקה ב"יד להחלמה"
וילידת קפריסין ,משמשת גם כמתנדבת מסייעת לחולי
סרטן ,במסגרת "תיירות מרפא" מקפריסין ,במרכז
הרפואי בתל השומר .במסגרת זו הוזמנה בסוף דצמבר
ללימסול ,לקבלת אות המתנדב המצטיין ,שניתן לה לרגל
יום המתנדב הבינלאומי .הודות לפעילותה המסורה נוצרו
קשרים הדוקים עם משרד החוץ ,השגרירות ומשרד
הבריאות של קפריסין .האירוע ,שנערך בנוכחות שגריר
ישראל בקפריסין ורעייתו ,היה מרגש מאין כמוהו.

הצילום באדיבות שיבא

נציגות "יד להחלמה" השתתפו בקורס
"תמיכה וקידום נושא סרטן השד" באיטליה
במסגרת ארגון "אירופה דונה" התקיים באמצע נובמבר
במילאנו ,איטליה קורס" :תמיכה וקידום נושא סרטן
השד" ,שכלל הרצאות מקצועיות בנושאי סריקה
בממוגרפיה ,עדכונים ביחס למחקרים רפואיים ולטיפולים
חדשים ,גורמי אבחון וסיכון ועוד .האגודה למלחמה
בסרטן יוצגה עלידי עו"ס אורית שפירא ,מנהלת
מח' השיקום והרווחה וגב' אורית פרינגלפרינס,
מתנדבת "יד להחלמה".
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פרויקט "להיראות טוב  -להרגיש טוב יותר"
את הפרויקט יזמה ומנהלת בהתנדבות הגב' פרנסין
רובינסון ומרכזת סילויה אלשוילי .במסגרתו
קוסמטיקאיות ,פאניות ,מאפרים וספרים מעניקים,
בהתנדבות ,טיפולי יופי לנשים חולות סרטן ברחבי
הארץ ,בבתי חולים ובסניפי האגודה .להלן מבחר
מסדנאות האיפור והטיפוח הרבות שנערכו במסגרת
הפרויקט השנה:

סדנאות במרכזים רפואיים
ובקהילה
פרפר מאושר  -יום טיפוח וכייף
במרכז הרפואי רמב"ם
בסוף נובמבר נערך יום טיפוח וכייף במחלקה ההמטו
אונקולוגית ילדים במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה .בין
הילדים ,המתמודדים עם מחלות אונקולוגיות ,סבבו צעירות
המתמחות באיפור גוף וצבעו את הילדים  כל אחד ואחת
בציור ששימח אותם .שקיות ממתקים ,שחולקו לילדים
וליצנים רפואיים השלימו את האווירה העליזה ,במחלקה
שבה ממעטים לראות חיוכים .מאפרות חב' "ירין שחף"
נרתמו ליום זה בהתנדבות ,איפרו את הילדים במחלקה
ופינקו את האמהות באיפור מקצועי ,מכל הלב .בסיום
החגיגה המרגשת כל אם קיבלה שי מטעם הפרויקט.

בוקר של כיף במחלקה האונקולוגית
במרכז הרפואי לילדים "דנה"
מאפרים מתנדבים של חב'  MACביקרו מחלקה
האונקולוגית במרכז הרפואי "דנה" .הילדים המאושפזים
נהנו מציורי פנים וגוף ומעוד הפתעות מתוקות וצבעוניות,
שליוו את הפעילות .גם האמהות השוהות עם הילדים
במחלקה הוזמנו לטיפול מפנק ,שכלל איפור וטיפוח.

"בוקר של כיף" במחלקה אונקולוגית
ילדים ב"ספרא" תל השומר
בתחילת ינואר ביקרו מאפרות מתנדבות של חב' MAC
ומאפרת ילדים מתנדבת ,הגב' הרמוני רוט ,במחלקה
האונקולוגית בבית החולים ע"ש ספרא בתל השומר,
איפרו את הילדים ואת האמהות והעניקו להם "בוקר
של כיף" .לילדים חולקו בלונים וחבילות טיפוח חולקו
לאמהותיהם.
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הילדה איבגניה אוסטימנקו מאשדוד ,בת  ,10עם ליצן שהגיע במיוחד
לחדרה במחלקה .קרדיט :גדי סגל ,מרכז רפואי ת"א
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"ביקור טיפוח" בטיפול יום אונקולוגי
במרכז הרפואי הדסה עין כרם

צילום :יחידת הצילום של המרכז הרפואי שיבא

באמצע חודש מאי ביקרו צוות המאפרות המתנדבות
של "ירין שחף" בטיפול יום אונקולוגי במרכז הרפואי
הדסה ואיפרו את החולות ואת מלוויהן.

קבוצות תמיכה ,סדנאות ופעילויות
לרווחת חולי הסרטן
בנוסף לקבוצות התמיכה הפועלות במסגרת מרכזי
"חזקים ביחד" )עמ'  (3936ובסניפי האגודה ברחבי
הארץ )ראו עמ' (7066

"מחלימים לחיים בריאים"
הילדה אסתר רוזברג ואמה ,קרן רוזברג.

חדש בבית מטי  -בית האגודה למלחמה
בסרטן :מרכז טיפוח ,השאלה ועיצוב
פיאות וייעוץ פרוטזה ,ללא תשלום
בסוף חודש מרץ  2011נפתח מרכז טיפוח למטופלות
חולות סרטן בבית מטי ,בית האגודה בגבעתיים.
במרכז ניתן להיפגש עם פיאנית לצורך התאמת פיאה
אישית ולהביא פיאות לחפיפה ולסידור ,ללא תשלום.
המרכז פועל בשיתוף עם פיאות רבקה זהבי בע"מ.
כמו כן ,המרכז מציע ייעוץ והתאמת פרוטזות עלידי
גב' אורית קריאל ,מתנדבת "יד להחלמה" ,בשיתוף
סניף תלאביב.

סדנא שנועדה ללוות מחלימים מסרטן בהתמודדות
לאחר המחלה ,לשפר את איכות חייהם ,להדריכם
לחיים בריאים ולעודדם לחזור לחיים אישיים וקהילתיים
פעילים .המשתתפים לוקחים חלק בסדרת מפגשים
בנושאים שונים :חזרה לשגרה ולמשפחה ,מיניות,
בריאות שלאחר הטיפולים והתמודדות עם תופעות
לוואי ,ביצוע פעילות גופנית מותאמת למחלימים
מסרטן ,תזונה מותאמת בזמן המחלה ולאחריה ,רפואה
משלימה לחולים ולמחלימים .המפגשים בהנחיית
ובהדרכת אנשי מקצוע מתחום הפסיכואונקולוגיה,
עו"ס ,אחיות ,פיזיותרפיסטים ,תזונאים ועוד .בחודשים
האחרונים התקיימו סדנאות בחיפה ,בירושלים ,במודיעין
ובמקומות נוספים .הסדנאות מתקיימות במרכזי
התמיכה "חזקים ביחד" של האגודה למלחמה
בסרטן ובסניפי האגודה ברחבי הארץ.
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פרויקט "צעדים לאיכות חיים"
פרויקט זה חידש את פעילותו במימון האגודה למלחמה
בסרטן לאחר הפסקה של כשלוש שנים .מטרת הפרויקט
לחשוף את חולי הסרטן ליתרונותיה הבריאותיים של
הפעילות הגופנית ,לעודדם לשלב פעילות מתוכננת
ומובנית בשגרת חייהם ,ולתת ייעוץ וליווי מקצועי
לחולים שיבחרו להשתלב בתוכנית .במסגרת הפרויקט
מתקיימות סדנאות במרכזים הרפואיים השונים ובסניפי
האגודה בקהילה ,בהנחייתם המקצועית של ד"ר נעמה
קונסטנטיני ,מומחית לרפואת ספורט ושחר נייס,
פיזיולוג מאמץ מהמרכז הרפואי הדסה .מטעם האגודה
למלחמה בסרטן אחראית על הפרויקט האחות הראשית
רונית עובדיה .התכנית כוללת מתן הדרכה אישית או
קבוצתית עלידי אנשי מקצוע מתחומי החינוך הגופני
והפיזיותרפיה .כל משתתף מקבל חוברת הסבר ,חוברת
מעקב ,מדצעדים וממתחגומי לביצוע התרגילים.
המרכזים בהם פועל הפרויקט כיום הינם :המרכז
הרפואי הדסה עין כרם בירושלים ,המרכז רפואי דוידוף
בפתחתקווה ,המרכז רפואי תלאביב ע"ש סוראסקי,
המרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר ,המרכז רפואי מאיר
בכפרסבא ,המרכז הרפואי לניאדו בנתניה ,המרכז הרפואי
רמב"ם בחיפה ,המרכז הרפואי פוריה בטבריה ,מרכז רפואי
העמק בעפולה ,המרכז הרפואי גליל מערבי בנהריה ,המרכז
הרפואי ע"ש זיו בצפת ,המרכז הרפואי ברזילי באשקלון
והמרכז הרפואי סורוקה בבארשבע .בקרוב יצטרפו גם
המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון בחולון ,המרכז הרפואי
שערי צדק בירושלים והמרכז הרפואי בני ציון בחיפה.
בנוסף לקבוצות התמיכה הרבות הפועלות בסניפי
האגודה ובמרכזי "חזקים ביחד" ברחבי הארץ ,פועלות
קבוצות תמיכה נוספות של האגודה ,הממשיכות את
פעילותן ונפגשות בבית מטי ,בית האגודה בגבעתיים.
הקבוצות מונחות עלידי מנהלת מח' שיקום ורווחה
עו"ס אורית שפירא ועו"ס ענת זכאי ,מתאמת שד
מהמרכז הרפואי אסף הרופא:
• קבוצת תמיכה ייחודית לבני זוג הוקמה לראשונה
באגודה .הקבוצה מיועדת לזוגות ,בהם אחד מבני הזוג
חולה ,או לבן או בת זוג בריאים המתמודדים עם בןזוג
חולה .בקבוצה ניתן להשתתף כזוג ,או לחילופין יכול
להגיע רק בן הזוג התומך.
• קבוצת תמיכה לנשים צעירות המתמודדות עם
מחלת הסרטן פועלת מזה ארבע שנים כקבוצת
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•

•

•
•

"רכבת" ,המאפשרת לנשים להצטרף לקבוצה בכל
שלב ,וכן מאפשרת לנשים שסיימו את התהליך
התמיכתי לעזוב את הקבוצה ולשוב לשגרת חיים
בריאה .בקבוצה מתמודדים עם נושאי זוגיות,
משפחה ,תקשורת עם הילדים ,חרדות ועוד.
קבוצת תמיכה ייחודית לזוגות הוקמה מתוך
הצורך ,שהועלה עלידי הנשים המשתתפות בקבוצת
התמיכה "נשים צעירות וסרטן" ,בתמיכה בבני זוגן.
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מח' שיקום ורווחה,
"הרימה את הכפפה" ויצרה לקבוצה זו קבוצה תמיכה
נפרדת  להן ולבני זוגן.
קבוצת תמיכה "בוגרים צעירים" המיועדת לרווקים
ולרווקות צעירים ,מעל גיל  ,18שחלו במחלת הסרטן
בתקופת המעבר מילדות לבגרות .הקבוצה עורכת
מפגשים חברתיים ופעילויות שונות )מידע נוסף
בהמשך הפרק(.
קבוצת הורים שכולים לילדים בוגרים )מעל גיל (18
מהווה מקור לתמיכה ושיתוף ,דנה בנושאי עיבוד האבל,
כיצד ניתן להמשיך לחיות לאחר אובדן ילד ועוד.
קבוצת תמיכה להורים המתמודדים עם שכול
ילדים צעירים )מתחת לגיל  (18מהווה מקור
לתמיכה ולהתמודדות משותפת עם האובדן הקשה
של ילד מתחת לגיל  .18בקבוצה עולים נושאים כגון
התייחסות להמשך החיים בצל האובדן ,התייחסות
לאחים הבריאים שנותרו במשפחה ועוד.

בצפון הארץ נערכו קבוצות תמיכה "תרפיה באומנות",
אימון אישי ,קבוצת תמיכה למתנדבים ולחולים ,חוג יוגה,
שירותי קוסמטיקה וחלוקת פיאות לחולות.
בסניף נתניה ממשיכה להתקיים קבוצת תמיכה לחולים
ולבני משפחותיהם בהנחיית עו"ס אורית שפירא,
מנהלת מח' שיקום ורווחה ועו"ס מחוז מרכז באגודה
אירית גולדשטיין.
באשקלון נערכו קבוצות תמיכה לחולות סרטן ולחולות
סרטן שד דוברות רוסית ,במימון האגודה למלחמה
בסרטן ,בהנחיית עו"ס פאינה צייטלין.
בכפר יונה נערך פרויקט ייעודי למתבגרים ,שהוריהם חולי
סרטן .הפרויקט כלל קבוצת תמיכה למתבגרים ,שהתקיימה
בבית הספר .כמו כן ,מתקיימות פעם בשבועיים שתי

דין וחשבון 2011

קבוצות תמיכה  קבוצת שכול וקבוצת חולות  בסניף
האגודה בכפר יונה בהנחיית עו"ס מחוז מרכז באגודה אירית
גולדשטיין ועו"ס קופת חולים ריטה דרהני.
בראשון לציון נפתחה בסניף האגודה קבוצת תמיכה
לחולים ולבני משפחותיהם ,הנפגשת פעם בחודש,

בהנחיית עו"ס מחוז מרכז באגודה אירית גולדשטיין.
במודיעין פועלות שתי קבוצות תמיכה לחולים ולבני
משפחותיהם בהנחיית ד"ר ענבר כהן ,פסיכולוגית
מתחום הפסיכואונקולוגיה ,מהמרכז הרפואי הדסה עין
כרם ועו"ס מחוז מרכז באגודה אירית גולדשטיין.

פעילויות לילדים חולי סרטן

לקראת סוף חופשת הקיץ נערך נופש המשפחות
המסורתי של האגודה ,בהשתתפות כ 120ילדים
חולי סרטן ובני משפחותיהם ,מכל רחבי הארץ .הנופש
המפנק התקיים במלון "שפיים" וכלל אירוח מלא
במלון ,כניסה יומית למתחמי פארק המים ,תחרות
כישרונות צעירים ,פינות יצירה ,מתנפחים ,סרטים
ועוד .האמהות התפנקו בסדנת איפור ,שהעבירו
בהתנדבות מאפרים של חברת  MACמטעם חב'
"אסתי לאודר" ,בני צדוק ארגן הפנינג אפריקאי
במסגרת הפעלה מוסיקלית לכל המשפחה בסדנת
כלי הקשה "לברזיל דרך אפריקה" ,ויטלי הקוסם
הצחיק את כולם ,ושרית בכחיקר הרקידה את
המשפחות בריקודי זומבה סוערים.
להקת חיל החינוך ריגשה את הילדים שעלו לבמה
והצטרפו לשירה ,והפיינליסטים מתוכנית "כוכב
נולד" חגית יאסו ,דויד לביא ולירון רמתי הופיעו
בפני הילדים בהתנדבות והצטלמו איתם .מטרת
הנופש לאפשר למשפחות ,שכל השנה מתמודדות
עם שגרת חיים קשה של טיפולים ואשפוזים ,לקחת
פסק זמן וליהנות מחופשה מפנקת ומרגיעה,
הכוללת את כל בני המשפחה  ההורים ,הילד
החולה והאחים הבריאים.

צילום" :רד צילום"

נופש המשפחות המסורתי לילדים חולי
סרטן ולבני משפחותיהם

הפיינליסטים מתוכנית "כוכב נולד  :"2011חגית יאסו ,דויד לביא ולירון רמתי

להקת חיל חינוך והילדים במופע מרגש

הולה הופה ,פעילות ילדים והורים בסדנת כלי הקשה "לברזיל דרך אפריקה"
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הפעלה מוסיקלית לכל המשפחה בסדנת כלי
הקשה "לברזיל דרך אפריקה"

פרויקט "תנו לילדים את העולם" ,לזכרה
של מירי שטרית ז"ל
במסגרת הפרויקט מממנת האגודה נסיעת משפחות
שלהן ילד חולה סרטן ,הנמצא בשלבי מחלה מתקדמים,
לשבוע ימים בכפר הילדים "תנו לילדים את העולם"
באורלנדו שבארה"ב .במהלך הנסיעה הילדים מבקרים
בפארקים שונים באזור ונהנים מכניסה חינם למתקנים
ומאטרקציות נוספות .המשפחה מקבלת מכונית
לשימושה ובמידת הצורך מתלווה אליה מלווה דובר
אנגלית .במהלך השנה נסעו  6משפחות במסגרת
הפרויקט ,אותו מרכזת פרידה קורנברוט.

פרויקט מחשב לילד חולה סרטן
שבביתו אין מחשב
במסגרת הפרויקט ,האגודה מעניקה במהלך כל שנת
לימודים עשרות מחשבים אישיים לילדים מגיל  ,9חולי
סרטן ,שאין באפשרות משפחתם לרכוש עבורם מחשב.
חלוקת המחשבים מתבצעת בכל רחבי הארץ ,מתוך
כוונה לאפשר לילדים החולים לשחק ,ללמוד ולהיות
בקשר עם חבריהם ומוריהם ,גם כאשר הם מרותקים
למיטת חוליים .מתחילת השנה חולקו כ 50מחשבים.
את הפרויקט מרכזת עו"ס דליה שטרן.

פרויקט תיאטרון הכרכרה
דרך משחק ,כתיבת סיפור חיים והפעלות שונות מנסה
צוות תיאטרון הכרכרה להקל על ילדים חולי סרטן בזמן
הטיפולים ולסייע להם בהתמודדות ובחזרה לשגרת
החיים .הפרויקט פועל בבית החולים הדסה עין כרם
בירושלים ,בהנחיית מר ארז משולם.

פרויקט עמודידו
הפרויקט הייחודי במימון האגודה למלחמה
בסרטן ובניהולה של גב' טל זלטוגורה ממשיך
את פעילותו .במסגרת הפרויקט מכינים
הילדים המטופלים במחלקות האונקולוגיות
בובות צבעוניות מעיסת נייר ,הנבנות על
עמודי שקיות הכימותרפיה .העיסוק בהכנת
הבובות מקל על זמן הטיפולים ומסיח את
דעתם של המטופלים הצעירים מן הקושי
שאיתו הם מתמודדים.
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מיצירותיהם של ילדים המאושפזים במרכז הרפואי דנה לילדים
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השלמת חומר נלמד

פרויקט "אימפקט" )(IMPACT

במסגרת פרויקט "השלמת חומר נלמד" אותו
מממנת האגודה ,עומדים חונכים בעלי כישורים
מתאימים ,שהודרכו לנושא ,לרשות ילדים חולי סרטן
החל מגילאי גן ועד להכנה לבגרות ,הנעדרים תכופות
ממערכת החינוך בגין מחלתם .החונכים מסייעים
להם בהשלמת החומר הנלמד ,במטרה לעזור לילד
החולה 'לא להישאר מאחור' למרות מחלתו .ההשקעה
בעתיד הילדים מעניקה להם וגם להוריהם כוח ותקווה
להמשיך ולהיאבק במחלה .מצד המשפחות ומצד
הסטודנטים המעורבים בפרויקט מגיעים הדים חיוביים
מאוד .השנה נכללו בפרויקט למעלה מ 300ילדים
חולים .במהלך השנה נערכים מפגשי הכנה וליווי
עלידי עו"ס מחוז מרכז באגודה אירית גולדשטיין
וזהבה כץ אחראית הפרויקט.

השנה פעילים בפרויקט "אימפקט" כ 130סטודנטים
בכל רחבי הארץ ,המעניקים שעות עבודה בקהילה עבור
קבלת מלגת לימודים .על הפרויקט מופקדת בוועד למען
החייל גב' אורנה פסח ,מנהלת קרן אימפקט .הסטודנטים
מוצמדים לחולי סרטן בקהילה ,או לילדים למשפחות בהן
יש ילד חולה .חלק מהסטודנטים משובצים במחלקות
אונקולוגיות שונות בבתי החולים ,במטרה לסייע לצוות
המחלקה ולקיים קשר ישיר עם החולים .הסטודנטים
משובצים עלידי העובדות הסוציאליות המחוזיות
ועו"ס דליה שטרן ,רכזת הפרויקט ,ממשיכה בקשר
עם הסטודנט והמשפחה ,במהלך כל השנה.
בנוסף לפרויקט זה ,ישנם כ 90סטודנטים הפועלים לרווחת
החולים באמצעות פרויקטים שח"ק ,היש"ג ומשרד המדען
הראשי ,במוסדות האקדמיים השונים ברחבי הארץ.

פרויקט "בוגרים צעירים"
קבוצת "הבוגרים הצעירים" ממשיכה לקיים את מפגשיה
ואת פעילויותיה עם מתנדבים ,בשיתוף עמותת "רוח
טובה" .הקבוצה מהווה את בסיס ההשראה ,הכוח
והתמיכה ,החשובים כל כך בתהליך החזרה לחיים
"רגילים" של צעירים ,שהסרטן פגע בהם בתחילת
חייהם העצמאיים כבוגרים .בנוסף לקבוצת התמיכה
הנערכת לבוגרים עלידי עו"ס של האגודה במהלך השנה,

נערכו כשישה טיולים ברחבי הארץ בליווי המתנדבים,
ואירועים חברתיים בתקופות החגים )מסיבת חנוכה,
פורים ,קומזיץ ל"ג בעומר ועוד( .באמצע אוגוסט יצאו
הבוגרים למסע השייט המסורתי אל מול חופי הולנד.
הפעם ליוו את הקבוצה עו"ס מחוז מרכז של האגודה
אירית גולשטיין ,ד"ר ולריה סימניסטי מהמרכז
הרפואי רמב"ם ,המתנדבת גב' סיגל בן ציון ,ו"בוגרים
צעירים" מלווים ניר סגל ואורנה פדר.
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פעילות חנוכה לילדים חולי סרטן
בחנוכה התקיים יום כיף מיוחד " חוויה אולימפית של
אלופים"  במוזיאון החדש "בית החוויה האולימפית"
בתל אביב .ילדים חולי סרטן ,חבריהם ,אחיהם והוריהם
השתתפו ביום חוויתי ,שכלל הדלקת נרות חנוכה,
סיור במוזיאון והדגמה אישית מאלכס שטילוב ,אלוף
ישראל בהתעמלות המדורג רביעי באליפות העולם.
היום המיוחד נערך בשיתוף האגודה ובאדיבות חב'
רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

ימי כייף ומופעים לילדים חולי סרטן בסיוע
עיריית תל-אביב-יפו
בחנוכה תרמה מחלקת האירועים בעיריית תלאביביפו
כרטיסים עבור ילדים חולי סרטן ,למופעי ה"פסטיגל" במרכז
הירידים ו"מותק של פסטיבל" בהיכל נוקיה בתלאביב.
במהלך חופשת הפסח העניקה עיריית תלאביביפו
כרטיסים לילדים ל"לונה פארק" .הילדים ובני משפחתם
נהנו מיום כייף ,מלא הנאה וכן מכיבוד שהוכן עבורם.

השתלמויות ,קורסים ומפגשים
לאנשי מקצוע
האגודה למלחמה בסרטן הינה מוסד מוכר עלידי
משרד החינוך לצורך גמול השתלמות .ההשתלמויות
המקצועיות הינן במימון האגודה למלחמה בסרטן
והן מהוות חלק חשוב מפעילות האגודה להכשרת
אנשי מקצוע בתחום הייחודי של טיפול בחולי סרטן
ובני משפחותיהם .מדובר בהכשרה ייעודית לתחום
האונקולוגי ,שאינה ניתנת במסגרת ההכשרה
האוניברסיטאית.
• השתלמות לצוות ביןמקצועי בתחום הטיפול
התומך בקיבוץ גבים ,שמטרתה להעמיק את הידע
בקרב אנשי מקצוע )אחים ,אחיות ועובדים סוציאליים(
בתחום הטיפול התומך בקהילה ,נערכה בהנחיית פרופ'
לאה ביידר ראש היחידה לפסיכואונקולוגיה במרכז
הרפואי "הדסה עין כרם" ובארגונה של האחות הראשית
באגודה למלחמה בסרטן רונית עובדיה .עו"ס מחוז
דרום רחל אופיר ליוותה את ההשתלמות בשטח.
• קורס "טיפול תומך לאחיות קהילה ראשוניות"
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נפתח בסוף חודש מרץ בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים .מטרות הקורס הינן
הרחבת מעגל המטפלים בטיפול תומך ,הקניית ידע
בטיפול תומך ,פיתוח מיומנויות תקשורת עם חולי
סרטן והידוק הקשר עם המומחים לטיפול תומך.
בספטמבר נפתחו קורסים נוספים במרכז הארץ
ובדרומה ,לאחיות מושבים וקיבוצים.
• קורס מנחי קבוצות תלת מבני בנושא "התערבות
קבוצתית קצרת מועד ואינטנסיבית בגישה דינאמית
 קבוצת רכבת" ,בהנחיית ד"ר זהר רובינשטיין,
פסיכולוג קליני מאוני' תלאביב ,נפתח לאחרונה.
קורס נוסף מתוכנן להיפתח בשנת .2012
• קורס "עקרונות בהתערבות פסיכוסוציאלית
עם חולי סרטן ובני משפחתם" בהנחיית עו"ס
מרגלית דרורי ,מנהלת מרכז התמיכה "חזקים
ביחד" בגבעתיים ,נועד לפתח ולחזק ידע קליני
ומיומנויות בתחום ההתערבות המשפחתית ,לסייע
בהבנת תהליכים משפחתיים ולהעניק כלים מעשיים
להתמודדות במצבי משבר של חולי סרטן ובני
משפחותיהם .הקורס ,שהותאם לאחיות אונקולוגיות
נפתח בנובמבר  2010והסתיים במרץ  .2011קורס
נוסף נפתח בספטמבר .2011
• קורס "גידולי ראש צוואר" שמטרתו להקנות ידע
עלבסיסי בתחום הטיפול והשיקום של חולים עם
גידולי ראש צוואר עתיד להיפתח באוקטובר .2011
• סדנא לאחיות אונקולוגיות בנושא "חידושים
ועדכונים בטיפול בכאב" נערכה בתחילת מאי
בבית מטי ,בית האגודה בגבעתיים.

כינוסי האגודה הישראלית לפסיכואונקולוגיה
בחסות האגודה למלחמה בסרטן:

• יום עיון חצי שנתי בנושא "החיים שלאחר תום
טיפול  החולה ומשפחתו" נערך בתחילת נובמבר
 2010בבית מטי ,בית האגודה בגבעתיים .ביום העיון
נדונו נושאים כגון השפעות המחלה והטיפול על תפקוד
המוח ,בעיות זיכרון אצל חולי סרטן ,כיצד ניתן לשפר
את החיים לאחר אבחון סרטן ,סרטן בילדים ,השלכות
סרטן הערמונית על אינטימיות ועוד.
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• הכינוס השנתי של האגודה הישראלית
לפסיכואונקולוגיה נערך באמצע מרץ 2011
בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים.
גולת הכותרת של הכינוס היתה הגעתו של פרופ'
כריסטופר ג'והנסן ) (Christoffer Johansenמדנמרק,
ראש המחלקה למחקר פסיכואונקולוגי וחבר האיגוד
הדני לפסיכו אונקולוגיה ,שהגיע להרצות במימון
האגודה למלחמה בסרטן.

בנימין דוד בנושאי מיניות ופוריות ,וד"ר מירב בן דוד
הרצתה על חידושים ומחקרים קליניים בקרינה .השנה
התמקדו מפגשי האחיות בדיון על הגדרת תפקידן
מחדש ,ממתאמת למומחית סרטן השד .בקשה
לשינוי הוגשה למשרד הבריאות .במפגש האחרון
השנה נפרדו האחיות משתי מתאמות ותיקות,
שהתחילו דרכן מטעם ובמימון האגודה ,גב' פנינה
גבאי אחות מתאמת בריאות השד מאיכילוב וגב'
מירה פקר מבית חולים הר הצופים ,ירושלים.
• אחיות מתאמות הטיפול בסטומה הרחיבו ידע
בהרצאתה של לנה קורץ ,יועצת המיניות של
האגודה ,בנושא דימוי גוף ודימוי עצמי בבריאות ובחולי,
בלה אלגושווילי מ"שירותי בריאות כללית" וגב' חיה
מורג מ"מכבי שירותי בריאות" הציגו מקרים לדיון.
• מפגשי אחיות קרינה מכל המרכזים הרפואיים
מתקיימים בבית מטי ,בית האגודה בגבעתיים,
בהנחייתה של שרה גרדין ,אחות אחראית מכון
קרינה במרכז הסרטן ע"ש דוידוף ,בלינסון.
• קבוצת עניין בנושא מיניות בהנחיית לנה קורץ ,יועצת
המיניות באגודה ,מאגדת אחיות מכל רחבי הארץ,
המעוניינות לפתח את הנושא במסגרת הטיפולית
בה הן עובדות .ההרצאות שנערכו לאחרונה בקבוצה
היו בנושאי ניתוח לשינוי מין והשתלות תותב ,טיפול
בסימפטומים ועוד .בנוסף ,התקיימו סימולציות
תקשורת בנושא.

כבכל שנה מתקיימים מספר מפגשים של אחיות
מומחיות באגודה למלחמה בסרטן בהנחיית האחות
הראשית רונית עובדיה:
• אחיות טיפול תומך התכנסו באגודה למפגשים שכללו
מעשירות :הרב בנימין דוד הרצה בנושא סוגיית המיניות
והפריון בחולי סרטן ברוח ההלכה ,עליזה אקרשטיין
דנה בנושא הצטרפותו של חולה סופני למחקרים
רפואיים מנקודת מבטם של המטופל והמטפל ,ד"ר
אלכס ולר דן בנושא השימוש בקנאביס בחולי סרטן,
ד"ר איתן נחשוני הרצה על מצבי הרוח של חולי
סרטן ופרידה לקראת המוות .עו"ס מרגלית דרורי,
מנהלת מרכז התמיכה "חזקים ביחד" של האגודה
בגבעתיים ,ליוותה אף היא את הקבוצה.
• במפגש אחיות מתאמות סרטן השד הרצה הרב

בדומה למפגשי האחיות ,נערכים מפגשים דומים לעו"ס
המטפלות בחולים ,במחלימים ובבני משפחותיהם
ברחבי הארץ ,בבית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים.
השנה נערכו:
• קבוצת עניין בנושא ילדים חולי סרטן במסגרתה
נערך פורום הדרכתי לעו"ס במחלקות אונקולוגיות
ילדים ,בהנחיית עו"ס רבקה הראל ,פסיכותרפיסטית
ומטפלת זוגית ומשפחתית .הפורום כלל שלושה
מפגשים במהלך השנה ,שמטרתם היתה הדרכת
עו"סיות ומתן כלים להתמודדות אישית.
• קבוצת עניין של עו"ס מתאמות סרטן שד קיימה
מפגש במסגרתו העבירה ד"ר תמר קרני ,כירורגית
בכירה במרכז הרפואי אסף הרופא ,סדנא בנושא
סרטן שד והריון.

יום עיון לסטודנטים לרפואה
מאוניברסיטת בן-גוריון
בחודש יוני התקיים יום עיון מרוכז בהשתתפות כ50
סטודנטים המלווים בפרופ' שמואל אריעד ,מנהל
המכון האונקולוגי במרכז הרפואי סורוקה בבארשבע.
המשתתפים שמעו הרצאות בנושא שיקום כרותי גרון מפי
קלינאית התקשורת המחוזית פרידה קונברוט ,יועצת
המיניות של האגודה לנה קורץ הרצתה על מיניות
ודימוי גוף ,מנהלת מרכז המידע נירה תמוז סקרה בפני
הנוכחים את פעילות האגודה למלחמה בסרטן ,יונינה
רנדלרמלר רכזת "יד להחלמה" הרצתה על שיקום
האישה לאחר כריתת שד ודנה ודרוייס מתנדבת "יד
להחלמה" סיפרה לנוכחים את סיפור התמודדותה
האישי עם מחלת סרטן השד.

מפגשי קבוצות עניין
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"חזקים ביחד"  -מרכזי התמיכה
של האגודה למלחמה בסרטן
לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם
מרכז "חזקים ביחד" גבעתיים

חגיגת עשור למרכז "חזקים ביחד"
גבעתיים
בראשית ינואר חגג מרכז התמיכה בגבעתיים
עשר שנות פעילות ,באירוע חגיגי בהשתתפות
הגב' מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,משפ' שניידר,
מנהלת המרכז עו"ס מרגלית דרורי ,אנשי
מקצוע ומשתתפי מרכז התמיכה .לקראת
האירוע הוקמה קבוצת תיאטרון של משתתפות
הפעילות במרכז ,בהנחיית עו"ס לימור רגב
פרץ וגב' סיליה בונויט .הקבוצה הופיעה
בקטעי מערכונים "חיוכים על החיים" .כמוכן,
הופיעו טופז רוזן ושירי רוט ,נשים מחלימות
שהשתתפו בקבוצת התמיכה במרכז בתחילת
דרכו ,וסיפרו את סיפורן האישי והמרגש " לא
הכל שחור".
להקת "נמל התעופה" ,הלהקה הייצוגית
של רשות שדות התעופה ,הופיעה במחרוזת
שירים ישראליים .הערב היה מיוחד ומרגש וייצג
את תחושת הקרבה והמשפחתיות שהמרכז
מעניק למשתתפיו .מרכז התמיכה בגבעתיים
גדל וצמח מקבוצות תמיכה ופעילות גופנית
בודדות בשנת  2001לעשרות פעילויות הכוללות
קבוצות תמיכה ,סדנאות טיפוליות ופעילויות
גופניות מגוונות.
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קבוצות תמיכה
במרכז התמיכה פועלות באופן קבוע קבוצות תמיכה
מגוונות :קבוצת תמיכה למתמודדים עם מחלות סרטן
שונות ,קבוצת תמיכה לנשים צעירות המתמודדות עם
מחלות סרטן נשיות ,קבוצת תמיכה להורים חולים שלהם
ילדים בגיל בית הספר ,קבוצת תמיכה לבני משפחה של
חולי סרטן וקבוצת תמיכה למתמודדים עם אובדן ושכול.

סדנאות
במהלך השנה נערכו סדנאות מגוונות ,כגון :הבעה ויצירה,
"ליצור מגע עם הלב"" ,דרכים למציאת משמעות" ,קבוצות
אימון אישי ,טבע תרפיה וכן סדנת בישול ,תזונה ואורח חיים
בריא .במהלך הקיץ נערכה סדנת ריקודי בטן מיוחדת .בנוסף
לסדנאות מתקיימות במרכז פעילויות המתמקדות בקשר
שבין הגוף לנפש ,כגון יוגה ,פלדנקרייז ,צ'י קונג ופילאטיס.

הרצאות וטיולים
מדי חודש מתקיימות הרצאות בנושאים שונים ונערכים
טיולים למקומות שונים בארץ .השנה נערכו טיולים
לאזור ים המלח ,לאזור ירושלים וגוש עציון ,וכן לעכו
העתיקה וסביבותיה.

מרכז הפעילות והתמיכה ע"ש
ישראל יעקב ולילה אלתר בירושלים
בינואר נפתח מרכז התמיכה החדש "חזקים ביחד"
בירושלים המציע פעילויות רבות ומגוונות לחולים,
למחלימים ולבני משפחותיהם מאזור ירושלים )ראו
מסגרת בעמ' .(38

מפגשים וקבוצות תמיכה
במרכז התמיכה נפתחו קבוצות תמיכה בנושאים
שונים :נשים וסרטן ,אובדן ושכול ,וכן קבוצת תמיכה
לבני משפחה התומכים בחולים .בנוסף ,פעם בחודש
מתקיים מפגש מיוחד לחולים ומחלימים דוברי ערבית,
המוקדש לנושאים שונים ,בהנחיית עו"ס חנאן קאסם
מהמכון האונקולוגי במרכז הרפואי שערי צדק.

פעילויות וסדנאות
במרכז נערכות פעילויות במתכונת שבועית :פילאטיס,
צ'י קונג ,תרפיה באומנות ,קרמיקה ,ריקודי בטן ועוד.
מדי חודש מגיעה קוסמטיקאית המעניקה טיפול פנים

מפנק לחולות .כמוכן ,התקיימה סדנת "פלייבק" לכבוד
פורים ,סדנת איפור וסדנת תזונה ואורח חיים בריא.
במהלך חודשים אפרילמאי התקיימה סדנת "מחלימים לחיים
בריאים" ,במסגרתה מחלימים מסרטן משתתפים בסדרת
מפגשים בנושאים שונים ,בהנחיית אנשי מקצוע .הסדנא
מתקיימת בסניפים נוספים ברחבי הארץ לאורך כל השנה
)מידע נוסף על הפרויקט בפרק "שיקום ורווחה"(.

מבחר מיצירותיהם של משתתפי מרכז התמיכה בחיפה

הרצאות
מדי חודש מתקיימות הרצאות העוסקות במגוון נושאים:
שמחה בשילוב סדנת צחוק ,חשיבותה של פעילות
גופנית לחולים ולמחלימים ועוד.

מרכז הפעילות והתמיכה "חזקים
ביחד" ע"ש עמנואל ג' .רוזנבלט
בבית רוזנפלד ,חיפה
קבוצות תמיכה
במרכז התמיכה בחיפה פועלות קבוצות תמיכה מגוונות:
• קבוצת התמודדות לתומכים עיקריים המלווים את
יקיריהם לאורך תקופת מחלתם.
• קבוצת התמודדות עם אבל ואובדן לבני משפחה
המסייעת למשתתפים להיפרד מיקירם ולהמשיך
בשגרת החיים.
• קבוצת התמודדות הוליסטית ייחודית ,גוףנפש,
המשלבת לימוד מיומנויות הוליסטיות ,כגון :מדיטציה,
הרפיה ,צ'י קונג ,תנועה ונשימה ,דמיון מודרך ,חשיבה
חיובית מתמודדת ועבודה באמצעות אומנויות.

סדנאות אומנות ופעילויות גוף-נפש
במרכז נערכות סדנאות מגוונות:
• ביבליותרפיה המסייעת למשתתפים לשחרר רגשות
פנימיים וכוללת תרגילי כתיבה שונים.
• טיפול בתנועה ובמחול ,הניתן באופן פרטני או קבוצתי.
• אימון למחלימים מסרטן ).(Coaching
• לימוד בשיטת ).(E.F.T Emotional Freedom Therapy
• סדנת "התמקדות".
• יוגה צחוק.
בנוסף ,נפתחו קורס רייקי  1מסורתי ,סדנת בישול בריא
וכן נערך מפגש התנסות " הסליחה מציעה כל מה
שאני רוצה" .ממשיכות לפעול על בסיס שבועי סדנאות
יוגה ,פלדנקרייז ,פילאטיס ואומנות שימושית.
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טקס חנוכת מרכז תמיכה "חזקים
ביחד" ע"ש ישראל יעקב ולילה
אלתר ומשרדי סניף ירושלים ע"ש
יצחק קוקיא
בטקס מרגש שהתקיים בראשית חודש
יוני ,נפתח המתחם החדש של האגודה
למלחמה בסרטן בירושלים במעמד ראש
העיר מר ניר ברקת ,מנכ"ל האגודה
הגב' מירי זיו ,נציג משפחת התורמים
מר עמנואל בלאס ,יו"ר סניף ירושלים
של האגודה עו"ד אתיה שמחה ,מנהלת
המערך ההמטואונקולוגי במרכז הרפואי
הדסה עין כרם פרופ' דינה בן יהודה,
נציגי האגודה למלחמה בסרטן ,מתנדבים
ואורחים רבים נוספים.

ראש העיר ,ניר ברקת ,מתקין מזוזה

ראש עיריית ירושלים ,ניר ברקת ,התקין
מזוזה במקום ובירך את האגודה על פעילותה.
ברקת ציין כי הוא גאה בפעילות האגודה
למלחמה בסרטן בירושלים ורואה חשיבות
רבה להמשך שיתוף הפעולה בין העירייה
לבין האגודה .עוד שיתף ברקת ,כי משפחות
רבות ,כמו גם משפחתו המורחבת ,נאלצות
להתמודד עם הכאב ועם הטיפול ,כאשר
אחד מבני המשפחה חולה במחלת הסרטן.
ברקת אף חתם על העצומה הבינלאומית
הקוראת למאבק גלובלי במחלות הסרטן.
חניכת המתחם החדש מאפשרת הרחבה
משמעותית של פעילות האגודה למלחמה
בסרטן  למען החולים ,המחלימים ובני
משפחותיהם  בירושלים ובסביבותיה.

נציגי התורמים לצד שלט ההנצחה

פעילויות מרכז התמיכה "חזקים ביחד"
ע"ש רותי ורובל )שניידר( בעפולה
קבוצת תמיכה לחולים
במרכז ממשיכה לפעול קבוצת תמיכה לחולי סרטן
בהנחיית עובדות סוציאליות המסייעת בשיפור מנגנוני
ההתמודדות וההסתגלות במצבי דחק.

סדנאות אומנות ופעילויות גוף-נפש
מגוון סדנאות ופעילויות גוףנפש נערכו השנה ,כגון:
יוגה ,פלדנקרייז ,הידרותרפיה ,ריקודי בטן )מחול מזרחי(,
תרפיה במוזיקה ,תרפיה באומנות ,סדנת קערות
טיבטיות ,ציור ,מחשבים ותרפיה בבישול.

טיולים והרצאות
השנה יצאו חברי המרכז ובני משפחותיהם לטיול
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לאזור אגם החולה ,ערכו סיור במקום בליווי הדרכה
וביקרו במוזיאון הפרה היסטורי במעיין ברוך ובאנדרטה
לחללי אסון המסוקים בקיבוץ דפנה באילניה .כמו
כן ,מתקיימות הרצאות בנושאים שונים מדי חודש
הקשורים בהתמודדות עם מחלת הסרטן.
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הבית ע"ש אידי פרידמן ז"ל  -מרכז "מעגן" באר-שבע
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן
מרכז 'מעגן' לחולי סרטן בנגב חגג עשור וקרא
את המרכז על שמה של אידי פרידמן ז"ל
בתחילת חודש יוני ציין מרכז מעגן עשור שנים לקיומו
ושינה את שמו ל"בית אידי" .המרכז הוקם הודות לתרומה,
שניתנה לאוניברסיטה עלידי סולומון יב"ל ואידית
פרידמן ז"ל מניויורק ,ארצותהברית ,בעזרת קרן
"פולייר" ,לזכרם של הורי אידית פרידמן ,בנימין וסימה
פולייר ,והודות לאגודה למלחמה בסרטן ,שסייעה בציוד
המרכז ובהפעלתו השוטפת מאז הקמתו.
במהלך טקס העשור שינה המרכז את שמו ל"בית
אידי" בהוקרה לאידית פרידמן ז"ל ,שנפטרה
בחודש ינואר השנה .במעמד שינוי השם נכח בעלה,
מר סול פרידמן .בטקס שנערך במקום נשאו דברים
נשיאת אוניברסיטת בןגוריון בנגב ,פרופ' רבקה
כרמי ,ראש עיריית בארשבע מר רוביק דנילוביץ',
מנכ"ל האגודה הגב' מירי זיו ,פרופ' מרים כהן,
דיקנית הפקולטה למדעי הטבע לשעבר ונציגת
המטופלים במעגן ואחרים.
מרכז "מעגן" ,בראשו עומד פרופ' פסח שוורצמן,
פועל החל מאוקטובר  2000בשיתוף האגודה
למלחמה בסרטן ועיריית בארשבע ,ומיועד לחולי
סרטן מכל רחבי הנגב ,בארשבע והאזור ובני
משפחותיהם .כך ,למשל ,חולים מערד פוקדים
אותו על בסיס שבועי.

קבוצות תמיכה
במרכז נערכות קבוצת תמיכה לחולים ובני/בנות זוגם ,קבוצת
תמיכה לזוגות  חולים חדשים )שחלו בשנה האחרונה(
ובני זוגם ,קבוצת תמיכה לחולים המתמודדים עם מחלה
כרונית וקבוצת תמיכה לזוגות ולחולים וותיקים.

סדנאות ופעילויות גוף  -נפש
במהלך השנה נערכו מגוון סדנאות ,כגון כתיבה יוצרת,
פסיכודרמה ,דימיון מודרך ,יוגה ,ריפוי בתנועה )צ'י
קונג( ,טאי צ'י ,פלדנקרייז ,התעמלות בונה עצם

בעלה של אידית ז"ל ,סולומון פרידמן

במרכז מתקיימות הרצאות ,סדנאות יוגה וטאיצ'י,
סדנאות במוסיקה ואמנות ,שיעורי התעמלות ועוד.
במקום קיימים ספרייה ,מאגר מידע וחדרי מחשב
לגלישה באינטרנט ,חדר משחקים לילדים שהוריהם
משתתפים בפעילות ,תכניות והרצאות מיוחדות
לילדים החולים בסרטן ,ואירועים חברתיים  כל
זאת באווירה ביתית ,וללא תשלום .במסגרת שיתוף
הפעולה ההדוק בין האגודה למלחמה בסרטן ובית
"מעגן" מתקיימות פעילויות ואירועים שונים .אחד
המפגשים שכבר הפך למסורת ,הינו מפגש בין
חולים לבין נציגי המוסד לביטוח לאומי בבאר שבע,
לצורך העברת מידע וליבון שאלות בנושא "זכויות
חולי סרטן" .המפגש מאורגן עלידי גב' רחל אופיר,
עו"ס מחוז דרום באגודה.

ראש העיר בארשבע ,מר רוביק דנילוביץ'

ושיפור יכולות המוח )על פי שיטת פוירשטיין(.

אומנויות ופנאי
במרכז נערכו פעילויות העשרה רבות ,כגון מוסיקה,
ציור ,מחשבים ,אנגלית ,קרמיקה ,עבודות יצירה ,סדנת
טיסה )אווירונאוטיקה( וריקודי בטן.
פעילויות רווחה ,קבוצות תמיכה וסדנאות נוספות נערכות
במהלך השנה בקהילה ובסניפי האגודה למלחמה בסרטן
)דיווח נוסף בפרק "שיקום ורווחה" עמ' (23
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שירות טיפול ביתי תומך )הוספיס בית(
שירות טיפול ביתי תומך הוקם עלידי האגודה
למלחמה בסרטן בשנת  1989כשירות הפליאטיבי
הביתי הראשון בישראל .מטרתו להעניק מענה
מיטבי ולאפשר איכות חיים טובה ,ככל הניתן ,לחולים
שמחלתם נמצאת בשלב מתקדם ומעוניינים להישאר
בבתיהם ,יחד עם משפחתם וסביבתם התומכת.
השירות מיועד גם עבור חולים המקבלים טיפול
אונקולוגי פעיל ,הסובלים מתסמינים קשים.
השירות פועל ממשרדי טיפול ביתי תומך הממוקמים
בהוספיס האשפוזי ב"בית פרידמן" תל השומר ,שהוקם
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן .טיפול ביתי תומך נותן
מענה למטופלים המתגוררים במרכז ,במרחק של עד 30
ק"מ מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר ,הסובלים
מתסמינים קשים וזקוקים להקלה על סבלם.
הפנייה לקבלת השירות מבוצעת עלידי רופאים,
אחיות ועובדים סוציאליים בבתי החולים או בקהילה,
המכירים את החולה ומשפחתו ,ומועברת בתיאום עם
קופת החולים.
את השירות מפעיל צוות ביןתחומי ,המיומן בהתמודדות
עם בעיות מורכבות הנובעות מהמחלה עצמה ומהטיפולים
בה .צוות טיפול ביתי תומך כולל אחיות אונקולוגיות,
רופאים ועובדת סוציאלית ,בראשות הגב' שרי כהן,
אחות אחראית ומנהל רפואי ,ד"ר אלכסנדר וולר.
צוות טיפול ביתי תומך גאה ומעריך את תגבור
כוח האדם הסיעודי והרפואי ביחידה לטיפול תומך
במהלך השנה החולפת:
• לצוות הרפואי ד"ר אירית זלץ וד"ר ולדימיר צ'סנין
הצטרף ד"ר עבד בשארה ,שבנוסף לעבודתו בצוות
טיפול ביתי תומך נמצא במסגרת התנסות קלינית
בהוספיס האישפוזי שיבא ובמרפאה הפליאטיבית
במכון האונקולוגי בשיבא.
• לעו"ס גב' דליה שטרן הצטרפה עו"ס נוספת,
הגב' פדות ביר.

40

• לצוות האחיות הצטרפה גב' איריס ספיבק ,שסיימה
בהצלחה רבה קורס מטעם משרד הבריאות לאחיות
מתאמות טיפול בקאנביס רפואי.
הגדלת כוח האדם המשמעותית אפשרה ליחידה
להעלות את מספר המטופלים הנעזרים בשירותיה
ב 100%לעומת השנים שחלפו.
בסוף חודש יולי נערך ביקור של אחיות מתאילנד ,שהגיעו
להתרשם מאופי הפעילות והעבודה בשירות לטיפול
ביתי תומך בישראל .הביקור המיוחד חיזק את הרצון
לקשר הדדי משותף גם בעתיד.
צוות טיפול ביתי תומך ממשיך בפעילותו להדרכת
פעילים בטיפול הפליאטיבי בכל שלבי ההתמקצעות,
וממשיך להשתתף באופן פעיל בקורסים לאחיות
קהילה העוסקות בטיפול פליאטיבי ובקורס לאחיות
פליאטיביות .כמו כן ,חלק מהצוות מעורב בצוות
ההיגוי של מחקר בנושא "מיניות בקרב חולים
הנוטים למות".
צוות טיפול ביתי תומך ממשיך להוות שדה קליני עבור
האחיות הלומדות בקורס אונקולוגי עלבסיסי .הצוות
מייעץ ,מדריך ותומך באחיות בקהילה וכן ממשיך לשתף
פעולה עם צוותים ביןתחומיים בקהילה.
מאוגוסט  2010עד אוגוסט 2011טופלו במסגרת טיפול
ביתי תומך  250חולים ,שהופנו מכל קופות החולים.
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המעון ע"ש צ'ארלס קלור
מעון קלור הוקם עלידי האגודה למלחמה בסרטן בשנת
 ,1976בעזרת תרומתו הנדיבה של סר צ'ארלס קלור
ז"ל .הבית ממוקם בגבעתיים ,צמוד לבית האגודה
למלחמה בסרטן ,בית מטי ,במבנה המוקף גינה
מטופחת ומופעל עלידי האגודה למלחמה בסרטן.
בשנים האחרונות עבר בניין המעון שיפוץ כללי ,לרווחת
המטופלים השוהים בו ,בסיוע קרן קלור בראשות דיים
ויויאן דאפילד ,בתו של צ'ארלס ז"ל .המעון קולט
חולי סרטן ,המקבלים טיפולים במכונים האונקולוגיים
של בתי החולים הגדולים באזור המרכז.
החולים מוסעים מדי יום לאחד משלושת המרכזים
הרפואיים באזור המרכז )סוראסקי ,שיבא ,אסותא או
בלינסון( ,מלווים במתנדבים .החולים מקבלים את הטיפול
האונקולוגי וחוזרים מדי יום למעון ,לטיפול סיעודי אונקולוגי
מקצועי ומסור ולפעילויות שיקום ורווחה מגוונות.
הצוות המטפל במעון קלור ,בהנהלת הגב' רומא
לוריא ,בעל ניסיון בטיפול תומך ויכולת לסייע במגוון
רחב של בעיות בתחום הסיעודיאונקולוגי .האחיות
מקיימות קשר רצוף עם הרופאים המטפלים במכונים
האונקולוגיים ובקהילה ,ומטפלות בכל התופעות
הנגרמות עקב הטיפולים .מאוגוסט  2010ועד סוף
יולי  2011טופלו במעון כ 800חולים ,בדומה
לשנה שעברה.

מפגש מידע על זכויות ושירותים התקיים במעון
בתחילת ינואר .במפגש ,בהנחיית עו"ס מחוז מרכז של
האגודה אירית גולדשטיין ,נערכה שיחה עם שוהי המעון
אודות זכויותיהם וצורכיהם .המשתתפים עודכנו לגבי
השירותים השונים של הקהילה ושל האגודה למלחמה
בסרטן ,וקיבלו מענה אישי ומהיר לשאלותיהם ובמידת
הצורך הפניה לגורם שיוכל לסייע.
את חג החנוכה חגגו יחד עם שוהי המעון קבוצת נערים
ונערות מהנוער העובד והלומד של גבעתיים .הצעירים
הדליקו נרות ,שרו שירי חנוכה וחולקו סופגניות שהובאו
עלידי משפחת בוארון ,ממטופלי המעון.

תמונות מתוך סדנת איפור מטעם פרויקט
"להיראות טוב  להרגיש טוב יותר" שנערכה במעון

קבוצת סורגות התארגנה בהדרכתה של
הגב' צילה פרי ,מטופלת במעון .בתמונה,
אחת מתוך מגוון העבודות שנסרגו בתקופה זו.

בחג הפורים נערכה מסיבת פורים מרגשת עם תלמידי
כתה ד' 1מבית ספר "עמית" ממודיעין ,בליווי המחנכת
גב' ציפי לוי וקבוצת הורים ,אשר הגיעו לשמח את
ליבם של שוכני המעון .את היוזמה הברוכה החלו
תלמידי בית הספר בשנה שעברה ובהתלהבות רבה
קיימו אותה גם השנה .מטופלי המעון התקבצו בחדר
התרבות ,ושם שמחו ונהנו מהופעתם של התלמידים,
שהשקיעו רבות גם בתחפושות וגם בתוכן .בסיום חילקו
התלמידים משלוח מנות אישי לכל חולה ומגילת קלף
גדולה וצבעונית מעשה ידיהם .יישר כוח לגב' שולה זק,
יו"ר סניף מודיעין של האגודה ,הרוח החיה מאחורי
יוזמה מרגשת זו.
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ימי עיון וכנסים מקצועיים
כינוס האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה
)ירושלים(
בסוף ספטמבר נערך כינוס אזורי של האיגוד הישראלי
למיילדות וגינקולוגיה במלון "ענבל" בירושלים .הכינוס
נפתח בדברי ברכה של יו"ר סניף ירושלים של האיגוד,
ד"ר אריאל רבל .מושב מיוחד עסק בעדכונים לרופאי
נשים על מחלת סרטן השד ,ונדונו בו נושאים כגון
הדמיות וסוגי הניתוחים בסרטן שד ,רפואה אישית
מותווית גנטית .מנכ"ל האגודה הגב' מירי זיו פתחה
את המושב בסקירה קצרה על פעילות האגודה למלחמה
בסרטן בנושא סרטן שד.
הסמינר הישראלי הראשון בנושא אונקוסקסולוגיה
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן
בתחילת נובמבר נערך במלון ידהשמונה הסמינר
הישראלי הראשון בנושא אונקוסקסולוגיה בחסות האיגוד
הבינלאומי לאונקוסקסולוגיה )International Society for
 ,(Sexualityהאגודה הישראלית לטיפול מיני ובשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן .הרצאות וסדנאות ניתנו
עלידי ד"ר ווט חיאנוטן מהולנד )(Dr. Woet Gianotten
ממקימי האגודה הבינלאומית לאונקוסקסולוגיה ,רופא,
פסיכותרפיסט וסקסולוג מזה כ 25שנה ,מומחה
בשיקום מיני של חולים אונקולוגיים ומצבי נכות .מטרת
הסמינר היתה להעשיר את הידע והיכולות הטיפוליים
בקרב אנשי המקצוע הקשורים במיניות חולי סרטן
ובטיפולים המשפיעים על המיניות.
יום עיון בנושא "מיניות ופוריות בנשים לאחר
השתלת מח עצם" לאנשי מקצוע
נערך בסוף דצמבר בבית מטי ,בית האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים בהנחיית לנה קורץ ,אחות אונקולוגית
ויועצת המיניות של האגודה .ביום העיון נערכו הרצאות
מרתקות בתחום כגון "מחלת השתל נגד המאכסן )"(GVHD
ועוד .במפגש הרצו ד"ר ישורון משה ,ד"ר אחינעם
לב שגיא ,פרופ' דרור מאירוב ומנחת האירוע.
בסוף היום המשתתפים האזינו לסיפור אישי ונערך דיון
בהשתתפות המרצים.
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עשור לכינוס השנתי של האיגוד הישראלי
לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה )(ISCORT
בתחילת ינואר התקיים באילת הכינוס השנתי העשירי
של האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה.
הנושא המרכזי בכינוס היה ממאירויות בנשים .סרטן
השד היווה סוגיה מרכזית בדיונים השונים ,נדונו נושאים
השנויים במחלוקת כגון מזעור הקרינה בסרטן השד וטיפול
משלים בסרטן רירית הרחם .הכינוס הורכב מהרצאות
וסמינרים בנושאים אקטואליים ,הוצגו עבודות מהארץ
ומחו"ל ונישאו הרצאות ממומחים עולמיים .השנה
הוענקו עלידי מנכ"ל האגודה הגב' מירי זיו פרסים
לשתי מתמחות מצטיינות :לד"ר רעיה ליבוביץ
עמית ,מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא ,כאות הערכה
והוקרה על עבודתה המקצועית כרופאה וכחוקרת
מצויינת ועל גישתה האנושית למטופלים; ולד"ר אורית
קידרפרסון ,מהמרכז הרפואי רמב"ם ,כאות הוקרה
והערכה על היותה בעלת כישורים קליניים מצויינים ועל
מסירותה ,חריצותה ,יחסי האנוש למופת עם המטופלים
והשקעתה המבטיחה בפעילות מחקריתאקדמית.
במקביל ,הוענקה למירי זיו עלידי האיגוד מדליית זהב
מיוחדת ,במסגרת ציון העשור ל ,ISCORTעבור תרומתה
יוצאת הדופן לפעילויות האיגוד )בתצלום ,למטה(.

יום עיון בנושא נזקי טיפולי סרטן ללב :מנגנוני
הפגיעה ,הערכת הנזק ,מניעה וטיפול
בתחילת ינואר נערך בבית מטי ,בית האגודה בגבעתיים,
יום עיון בנושא נזקי טיפול סרטן ללב בשיתוף האיגוד
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האונקולוגי ,האיגוד הקרדיולוגי בישראל ,החוג למחלות
שריר הלב והפריקרד והחוג לאקוקרדיוגרפיה .בכינוס ,אותו
פתחה בדברי ברכה הגב' מירי זיו מנכ"ל האגודה ,נדונו
נשואים שונים כגון השפעת כימותרפיה וטיפולים ביולוגיים
על הלב ,שיטות מתקדמות להערכת תפקוד הלב ,מעקב
וטיפול קרדיולוגי בחולה המקבל כימותרפיה וכן הוצגו
מקרים לדיון .הכינוס נערך באדיבות חב' מדיסון.
כנס בנושא מיניות בבריאות וחולי במרכז הרפואי
רמב"ם
בחודש ינואר נערך כנס בנושא מיניות בבריאות וחולי
במרכז הרפואי רמב"ם .בכנס נדונו היבטים שונים
בתחום המיניות ,כגון השפעות הטיפול בסרטן על
התפקוד המיני ,הפרעות בתפקוד מיני במטופלים עם
כאב כרוני והוצגו תוצאות סקר עמדות אחיות בנושא
מיניות .בכנס הרצתה גם לנה קורץ יועצת המיניות
של האגודה.

הכנס השנתי של האיגוד הישראלי להמטולוגיה
ואונקולוגיה ילדים
בסוף חודש מרץ נערך הכנס השנתי של האיגוד הישראלי
להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים בנווהאילן .במהלך
הכנס התקיימו ארבע הרצאות אורחים מחו"ל ,חלקן
במימון האגודה למלחמה בסרטן :ד"ר בלאנש אלטר
) (Dr. Blanche alterמהיחידה לאפידמיולוגיה וגנטיקה
ממכון הסרטן הלאומי האמריקאי ) ,(NCIד"ר מריה
דומיניקה קפליני )(Dr. Maria Dominics Cappellini
מהמרכז לטיפול באנמיות מולדות ממילאנו איטליה,
וד"ר דיוויד מלקין ) (Dr. David Malkinמהמכון לחקר
ילדים חולים בטורונטו קנדה .מנכ"ל האגודה ,הגב' מירי
זיו ,ברכה את ד"ר נילי רמו ואת פרופ' איאן כהן לרגל
פרישתם לגמלאות ,והעניקה את פרסי האגודה לשתי
מתמחות מצטיינות :לד"ר שולמית ברזילי ברנבוים
ולד"ר מיכל מניסטרסקי .הפרסים הוענקו להן עבור
מצויינותן בעבודה ותרומתן המתמשכת בתחום
המטולוגיה אונקולוגית בילדים בישראל.

יום עיון לאנשי מקצוע בנושא השלכות מחלת הסרטן
על מיניות ילדים ומתבגרים )בגילאי (1118
באמצע פברואר נערך בבית מטי ,בית האגודה בגבעתיים,
יום עיון לאנשי מקצוע בנושא השלכות מחלת הסרטן
על מיניות ילדים ומתבגרים בגילאי  11עד  .18יום העיון
נערך ביוזמת ובהנחיית לנה קורץ ,יועצת המיניות של
האגודה ופתחה בדברי ברכה הגב' מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה .במהלכו נערכו הרצאות בתחום ,כגון השלכות
מחלת הסרטן על ההתפתחות המינית הפיזיולוגית
בצעירים ,התמודדות רגשית ועוד ,עלידי ד"ר רוני
שטרקשל ,ד"ר פואד עזאם ,עו"ס דינה אלעד
וד"ר מוניק פרץ .בסוף היום נערך פאנל שאלות
בהשתתפות המומחים.

בראשית אפריל נערך בבית מטי ,בית האגודה בגבעתיים,
יום עיון לקראת הפעלת הפרוטוקול הארצי לשנה זו .ביום
העיון ניתן למשתתפים רקע קצר על היערכות התשתית
הבינלאומית והארצית לפרוטוקול הנוכחי והשוני מקודמיו.
בהמשך ניתנו הרצאות על הבדיקות המעבדתיות לאבחון
לוקמיה ואיתור קבוצות הסיכון ,על הטיפול ומטרותיו,
על ניטור ומעקב ,על סיבוכי טיפול וטיפול תומך .בסוף
היום נדונו הנושאים הארגוניים ,הדיווח והתקשורת בין
בתי החולים למרכזים בארץ ובחו"ל.

הכינוס השנתי ה 16של עמותת "תמיכה" 
האגודה הישראלית לטיפול פליאטיבי
בתחילת פברואר נערך הכינוס השנתי ה 16של עמותת
"תמיכה" ,בנושא טיפול פליאטיבי בישראל ,במרכז
הכנסים בקרית שדה התעופה .הכינוס עסק בנושאים
רבים הקשורים בטיפול הפליאטיבי בישראל ,כגון היבטים
פסיכוסוציאליים וטיפול במשפחה ,פיתוח שירותים,
מחקר וחינוך בטיפול פליאטיבי ,איזון תסמינים ,תמיכה
תזונתית ,מיניות בסוף החיים ,היבטים חוקיים ,טיפול
בקנאביס בקרב חולים אונקולוגיים ועוד.

הכנס השנתי של האגודה למלחמה בסרטן בנושא
עדכונים בסרטן השד והערמונית
בתחילת אפריל נערך הכנס השנתי של האגודה
למלחמה בסרטן שעסק בעדכונים בסרטן השד
והערמונית בהשתתפות מאות אנשי מקצוע במלון
ליאונרדו סיטי טאואר ברמת גן .הכנס נערך בשיתוף
האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה ,איגוד
רופאי המשפחה ,החברה הישראלית למחלות שד
ואיגוד האורואונקולוגיה .הכנס נפתח בדברי ברכה של
הגב' מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,פרופ' שלמה וינקר,

יום עיון לקראת הפעלת הפרוטוקול הארצי לילדים
חולי לוקמיה לימפובלסטית חריפה בישראל
)(ALL-INS 2010
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יו"ר איגוד רופאי המשפחה ,פרופ' עופר מרימסקי
יו"ר האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה,
פרופ' ראובן אורדע יו"ר החברה הישראלית למחלות
שד וד"ר זוהר דותן יו"ר איגוד האורואונקולוגיה .לאחר
מכן נערכו חמישה מושבים :שני מושבים עסקו בעדכונים
בנושא סרטן השד ,שניים עסקו בעדכונים בנושא סרטן
הערמונית והמושב האחרון עסק בניתוח מקרים .יום
העיון אורגן עלידי חברת .MEDICAL expo

צלם :פיוטר פליטר

הכינוס השנתי של אונקולוגיית ילדים בצפון ישראל
בתחילת מאי נערך הכינוס השנתי של אונקולוגיית
ילדים בצפון ישראל במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה,
בראשותה של פרופ' מרים בן הרוש ,בשיתוף האגודה
למלחמה בסרטן ,הקונסורציום המזרח תיכוני לסרטן
) (MECCוהפקולטה לרפואה בטכניון .הכינוס התמקד
בגידולי תאי נבט בילדים ובמתבגרים ונטלו בו חלק שני
אורחי כבוד מחו"ל :יושבת ראש החברה הבינלאומית
לאונקולוגית ילדים ,ד"ר גבריאל קלאמינוס )Dr. Gabriele
 (Calaminusמגרמניה ,שהגיעה במימון האגודה למלחמה
בסרטן ,ונשיאת האוני' באיסטנבול פרופ' רג'ין קבודי
) (Prof. Rejin Kebudiמטורקיה ,המשמשת גם כיושבת ראש
קבוצת הרופאים האונקולוגים בילדים בארצה .בכינוס נדונו
נושאים שונים הקשורים בגידולי תאי נבט ,כגון הגישה
הניתוחית ,טיפולי קרינה ,בעיות פוריות וכד'.

מימין לשמאל :פרופ' קבודי ,פרופ' בן הרוש יוזמת הכינוס וד"ר קלאמינוס

הכשרה משלימה ברישום ומידע רפואי בתחום
מחלות הסרטן בשיתוף התאגיד המזרח תיכוני לסרטן
)(MECC Middle East Cancer Consortium
בתחילת מאי נערכה הכשרה משלימה ברישום ומידע
רפואי בנושא סרטן ראשצוואר בבית מטי ,בית האגודה
בגבעתיים ,במסגרת שיתוף הפעולה הקיים בין האגודה
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לבין המרכז הלאומי לבקרת מחלות ורישום הסרטן
הלאומי במשרד הבריאות .במסגרת ההכשרה נערכו
הרצאות בנושא אפידמיולוגיה של סרטן ראשצוואר,
גורמי סיכון ,אבחון ומעקב ,פתולוגיה והגישה הניתוחית,
עדכונים וחידושים בטיפול בסרטן ראשצוואר .את ימי
ההכשרה מרכזת במסירות מדי שנה במשרד הבריאות
גב' יהודית פישלר.
כנס הסדנאות השנתי השמיני למניעה ,טיפול וליווי
חולי סרטן ומשפחותיהם באמצע מאי נערך בהיכל
התרבות בנסציונה כנס הסדנאות השנתי השמיני
למניעה ,טיפול וליווי חולי סרטן ומשפחותיהם .הכנס
נערך מדי שנה מטעם איגוד רופאי המשפחה בישראל
והמחלקה לרפואת משפחה באוניברסיטת תל אביב
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן .השנה עסק הכנס
ב"דילמות ואתגרים לרופא המשפחה בטיפול וליווי מחלת
סרטן בקשישים מאד" והוקדש לזכרה של ד"ר אריקה
הראל ז"ל .הכנס נפתח בפאנל שעסק בנושא ונערכו בו
שתי סדנאות :קבלת החלטות ,ותופעות לוואי של הטיפול
בסרטן בגיל המבוגר מאד וההתמודדות עימן.
אירוח פרופ' בליוויס ) (Ira J. Bleiweissמניויורק במכון
הפתולוגי במרכז הרפואי ע"ש שיבא
בתחילת יוני נערך אירוע מיוחד במכון הפתולוגי של המרכז
הרפואי שיבא ,בשיתוף החברה הישראלית למחלות שד
והאגודה למלחמה בסרטן ,בו התארח פרופ' אירה ג'
בליווייס ,מומחה לפתולוגיה ואונקולוגיה של השד מבית
החולים הר סיני בניויורק .המפגש נחלק לשניים ,כאשר
החלק הראשון יועד לפורום רבתחומי והחלק השני
נערך במעבדת המכון הפתולוגי והוקדש לבחינת מקרים
פתולוגיים ייחודיים ,שהוצגו עלידי המשתתפים .את
החלק הראשון פתחו בדברי ברכה פרופ' איריס ברשק,
מנהלת המכון הפתולוגי בשיבא וד"ר תניר אלוייס יו"ר
החברה הישראלית למחלות שד .לאחר מכן הרצה פרופ'
אירה ג' בליווייס בנושא ניתוחי שד ופתולוגיית שד בעידן
החדש .המפגש נערך באדיבות חב' רוש פרמצטביקה
ישראל בע"מ וחב' גמידור.
יום העיון השנתי של העמותה לקידום הסיעוד
האונקולוגי בישראל
באמצע יוני התקיים יום העיון השנתי של העמותה לקידום
הסיעוד האונקולוגי בישראל ,במתחם שדה התעופה .יום

דין וחשבון 2011

העיון נחלק ל 6מושבים ,שעסקו במגוון תחומים שונים
הקשורים בסיעוד אונקולוגי ,כגון טיפולי קרינה ,תזונה
בחולים אונקולוגיים ,טיפול ושיקום מטופלים ,טיפול
תומך ,תמיכה משפחתית ואיכות חיים ,שילוב ליווי רוחני
בעבודת הסיעוד ,אונקולוגיה בקהילה ועוד .יום העיון נפתח
בדיווח על פעילות העמותה ,הרצאות פתיחה וחלוקת שני
פרסי מצויינות מטעם האגודה למלחמה בסרטן עלידי
גב' מירי זיו מנכ"ל האגודה .פרס אחד על פיתוח שירות
הוענק לגב' ציפי פוקס ולגב' יעל שטרן מהמרכז הרפואי
רבין ,ופרס נוסף על מחקר בסיעוד אונקולוגי הוענק לגב'
סירת אבו חמיד מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא .המושב
השלישי ,שעסק במחלימים מסרטן ,נפתח בהרצאתו
של פרופ' אליעזר רובינזון יו"ר האגודה" :מחלימים
ממחלת הסרטן  עבר ,הווה ,עתיד".
אירוע הצדעה מרגש לבנקי הדם הטבורי הציבוריים
בישראל נערך בכנסת
לרגל אישור התקנות המסדירות את יישום חוק הדם
הטבורי הציבורי בישראל והשלמת איסוף  25,000מנות
דם טבורי ציבורי ,שאיפשרו את שמירתן של  8,000מנות
זמינות להצלת חיים ,התקיים במשכן הכנסת באמצע
יולי יום ההצדעה הראשון למאגרי הדם הטבורי הציבוריים.
באירוע הצדיעה הכנסת לכל העוסקים במלאכה ,במעמד
יו"ר הכנסת ח"כ ראובן )רובי( ריבלין ,סגן שר הבריאות,
ח"כ הרב יעקב ליצמן ,יו"ר ועדת העבודה ,הרווחה
והבריאות ח"כ חיים כץ ,ח"כ זאב ביילסקי ,ראשי
אקדמיה ,רופאים ומומחים בתחום ,מושתלי תאיגזע
ממנות דם טבורי ציבורי ותורמיהם .על תמיכת האגודה
למלחמה בסרטן בפרויקט חשוב זה הוענקה תעודת
הוקרה לאגודה מידי ח"כ זאב ביילסקי ,שפעל רבות
ליישום החוק ופרופ' אילת שנער ,מנהלת בנק הדם
הטבורי הארצי של מד"א.

מפגש מדעי של האיגוד האורואונקולוגי
בסוף חודש יולי נערך בבית מטי ,בית האגודה בגבעתיים,
מפגש מדעי של האיגוד האורואונקולוגי .המפגש נפתח
בדברי ברכה של ד"ר עופר יוספוביץ ,יו"ר האיגוד ולאחר
מכן נדונו בו נושאים כגון גישות שונות ללקיחת ביופסיות
מהערמונית ,HIFU ,טיפול בנזקי קרינה ועוד .במפגש
נערכה הרצאת אורח בנושא מעקב פעיל וטיפול ממוקד
שניתנה עלידי ד"ר סקוט איגניר )(Scott E. Eggener
מאוני' שיקגו ארה"ב .המפגש נערך באדיבות חב'
אסטרה זניקה ונובארטיס.
כינוסי החברה הישראלית למחלות שד בשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן
• בסוף נובמבר  2010נערך הכינוס השנתי של החברה
במלון רויאל ,ים המלח .את הכינוס פתחו בדברי ברכה
פרופ' ראובן אורדע יו"ר החברה הישראלית למחלות
שד .הכינוס חולק לשלושה ימים כאשר כל מושב התמקד
בתחומים שונים הקשורים בסרטן השד .גולת הכותרת
היתה השתתפותם והרצאותיהם של פרופ' ורד שטרן
מהמרכז הרפואי ע"ש ג'ון הופקינס ,בולטימור בנושא
"טיפול ניאואדג'וונטי  תמונת המצב העדכנית"
)  ;(State of the art - Neoadjuvant therapyפרופ'
ג'וזפה ויאלה מהמכון האירופאי לאונקולוגיה
במילאנו ,שהרצה על הערכת בלוטת הזקיף
)  (Sentinel lymph node evaluationועל גורמים
פרוגנוסטיים );(Prognostic and predictive factors
ופרופ' אומברטו ורונזי ,ראש המכון האירופאי
לאונקולוגיה במילאנו שהרצה על פרדיגמות בסרטן
השד ) .(Paradigms in breast cancerנושאים נוספים
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שנדונו בכינוס היו נקודות מבט על  ,MRIכירורגיה
אונקופלסטית של השד ,מעקב לאבחון מוקדם של
סרטן שד בנשים ,איכות ואריכות ימים אחרי טיפול
בסרטן שד ועוד .בסיום הכינוס נערך שולחן עגול
בנושא סרטן שד והריון.
• בראשית אפריל השנה נערך מפגש מקצועי של
החברה בבית מטי ,בית האגודה בגבעתיים ,בהנחיית
ד"ר מיכאל קורץ ,מהמרכז הרפואי סורוקה .המפגש
נפתח בדברי ברכה של פרופ' ראובן אורדע ,יו"ר
החברה הישראלית למחלות שד היוצא ובהרצאת
אורח של פרופ' סטיין ) (Prof. W.D. Steinמארה"ב,
בנושא "טיפולים נרחבים בגידולי שד העשויים להגדיל
את סיכויי ההישרדות בקרב החולות" .לאחרמכן
התקיים דיון בשאלה "האם יש עדיין הצדקה לכריתת
בלוטות לימפה בבית השחי לאחר אבחנה של בלוטת
זקיף נגועה?" בהשתתפות ד"ר תניר אלוייס ,פרופ'
שלמה שניבאום ,וד"ר אירנה ז'בליוק .בסוף היום
נערכו בחירות לראשות החברה.
• מפגש מקצועי נוסף של החברה שהוקדש
לאונקופלסטיקה וסרטן שד נערך בתחילת יולי בבית
מטי ,בית האגודה בגבעתיים .המפגש נפתח בדברי
ברכה של הגב' מירי זיו מנכ"ל האגודה ושל ד"ר תניר
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אלוייס יו"ר החברה .במפגש נערך דיון בנושא כירורגיה
אונקופלסטית ,שימור פטמה וטכניקות כירורגיית שד
חדשות .לקראת סיום עודכנו המשתתפים בחדשות
עולמיות מכנס .ASCO
מפגשי החברה הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית
• מפגש החורף בנושא" :יחסי גומלין  ממאירות,
מניעת הריון ופריון" נערך בסוף פברואר בבית מטי ,בית
האגודה בגבעתיים .המפגש התמקד ביחסי הגומלין
בין גידולים סרטניים לבין מניעת הריון ופריון ,ונערכו
הרצאות בתחום ,כגון הקשר בין טיפולי פריון לבין
ממאירות ,גלולות למניעת הריון וממאירויות ,כירורגיה
משמרת פריון בסרטן צוואר הרחם וגידולי תאי נבט,
ושימור עתודות פריון בממאירויות גינקולוגיות.
• מפגש הקיץ נערך בסוף חודש מאי בבית מטי ,בית
האגודה בגבעתיים ,בריכוזו של פרופ' עוזי בלר,
מנהל אגף נשים ויולדות במרכז הרפואי שערי צדק.
במפגש נערכו תערוכה מדעית דיונים בנושאי גנטיקה
מולקולארית ,פתולוגיה ,מחקרים חדשים בגידולי
סרטניים ברחם ,סרקומות ברחם  פתולוגיה ודירוג,
כימותרפיה מסייעת לחולות בעלות סיכון גבוה לסרטן
רחם בשלב מוקדם ועוד.

