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דבר היו¢ר
עם סיומה של שנה חולפת ותחילתה של שנה חדשה ,אנו יכולים להישיר מבט אחורה בסיפוק ולסכם עוד שנה
פורייה ,מוצלחת ומלאת פעילות לטובת החולים ונגד המחלה.
בשנה החולפת הורחבה היחידה לאונקולוגיה ע"ש סוזי אבן בבית החולים זיו בצפת באמצעות תרומה
שהתקבלה מקרן קלור ,נחנכה יחידת פיקוח אונקולוגית מחלקתית במרכז הרפואי שערי צדק הודות לתרומה
שהתקבלה מעזבון רפאל הדר ז"ל ,באמצעות עזבון ישראל יעקב ולילה אלתר ז"ל ,נרכשו תוכנות במטרה
לשפר את השירות הניתן למטופלים במכון הקרינה החדש במרכז הרפואי רבין ,נרכש מכשיר לאיתור סרטן במוח
העצם עבור המרכז הרפואי בני ציון שישרת את כל המרכזים בצפון הארץ ,נרכש ציוד צילום למרפאה לאבחון
ותיעוד נגעים פיגמנטריים ואיתור מלנומות למרכז הרפואי אסף הרופא ,נרכש ציוד רפואי לגילוי מוקדם
של סרטן העור למרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,ופרוטוקול המעקב אחר ילדים חולי לוקמיה שודרג
בטכנולוגיות חדשות לאבחון שרידים מינימאליים של מחלה ,כך שניתן לתת טיפול מיטבי לילדים החולים עם
מירב סיכויי הריפוי ומינימום נזק ארוך טווח לשמירה על איכות חייהם גם בעתיד.
כמו כן ,הודות לעזבון ישראל יעקב ולילה אלתר ז"ל ייחנך במהלך החודשים הקרובים מבנה חדש בירושלים אשר
ישמש כסניף האגודה למלחמה בסרטן וכמרכז תמיכה לחולים ולבני משפחותיהם מאזור ירושלים.
ברצוני לברך את פרופ' אהרן צ'חנובר היקר ,זוכה פרס נובל ,על הסכמתו לכהן כנשיא כבוד של האגודה למלחמה
בסרטן .הצטרפותו כראש החץ של האגודה תסייע לכולנו בקידום המאבק במחלות הסרטן ומחזקת את האמונה
כי ניתן להתבונן לעתיד טוב יותר.
השנה עומד מבצע "הקש בדלת" המסורתי בסימן יובל שנים להיווסדו .חמישים שנה בהן הפכה האגודה למלחמה
בסרטן בישראל למובילת המאבק במחלות הסרטן בישראל ורשמה לזכותה הישגים מרשימים רבים.
הודות לפעילותם ותמיכתם המסורה והנמרצת של מתנדבי האגודה ברחבי הארץ ,תומכינו היקרים בארץ ובתפוצות,
עשייתנו הפורייה והענפה מדי שנה 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
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פרס ההסתדרות הרפואית תשס¢ט על תרומה לקהילה
הוענק בתחילת ספטמבר לפרופ ßאליעזר רובינזון¨
יו¢ר האגודה למלחמה בסרטן
פרופ' אליעזר רובינזון עלה לישראל בגיל  ,10למד רפואה בהדסה בירושלים ואונקולוגיה
במונטבידאו באורוגאוי .החל את דרכו כאונקולוג ב"הדסה" .ב 1968ייסד את המרכז האונקולוגי
ברמב"ם ואת תחום האונקולוגיה בצפון .פרופ' רובינזון מתנדב באגודה למלחמה בסרטן
למעלה מ 39שנה .בין השנים  19711995שימש כסגן יו"ר האגודה למלחמה בסרטן .פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה
ב 1996מונה ליו"ר האגודה למלחמה בסרטן בישראל ומאז מכהן בתפקיד זה בהתנדבות.
פרופ' רובינזון שמש גם כיו"ר האיגוד לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה ,כיהן כנשיא האיגוד העולמי לסרטן ),(UICC
משמש כיו"ר המועצה הלאומית למניעה ,איבחון וטיפול במחלות ממאירות .פרופ' רובינזון ,כתב עשרות מחקרים
ומאמרים ,נבחר ליקיר חיפה ב 2002וקיבל את אות המופת של שר הבריאות על מפעל חיים ב.2003
"רופא מעולה וחוקר מחונן" ,כתבה וועדת הפרס של ההסתדרות הרפואית ,שהחליטה להעניק לפרופ'
רובינזון את הפרס .זאת על "פעילותו רבת השנים למען חולי הסרטן ,על מאמציו למנוע ,לטפל ולהדביר את
המחלה בארץ ובעולם .על גילוי יוזמה ,מסירות ודבקות במטרה ,התנדבות ורצון לתרום את כל כולו למטרה
הנעלה של בריאות האדם .על היותו איש מדע וחוקר ,שכל חייו הוקדשו למען החברה והאדם הסובל ,איש
מופת ודמות שהביאה כבוד לרפואה ולרופאים בישראל".
האגודה למלחמה בסרטן גאה בהישגיו הרבים ומברכת את פרופ' רובינזון על קבלת הפרס על
פעילותו רבת השנים ,בהתנדבות ,למען נושא אנושי ומקצועי חשוב זה.

ליאון רקנאטי,
סגן יו"ר האגודה

האגודה למלחמה בסרטן מודה לזוכה פרס נובל¨ פרופ ßאהרן צßחנובר¨
על הסכמתו לכהן כנשיא כבוד של האגודה למלחמה בסרטן
אהרן נולד בשנת  1947לאב עו"ד ואם פקידה ומורה לאנגלית שעלו
מפולין לפני מלחמת העולם השנייה .בתום שירותו הצבאי הצטרף
אהרן למעבדתו של פרופ' אברהם הרשקו במחלקה לביוכימיה
של הפקולטה לרפואה בטכניון ,שם החל את עבודת המחקר שלו
כסטודנט לתואר דוקטור במדעים ,ושם לימים ,החלה להירקם
הפריצה המדעית הגדולה שזיכתה אותו ואת שותפיו בפרס הנובל
שנים מאוחר יותר ,ב .2004במהלך חמש שנים ) (19761981גילו
השניים את מערכת היוביקוויטין לפירוק חלבונים .התגלית הייתה
מורכבת וחשפה בהדרגה את מנגנון הפירוק התאי הרב שלבי.
הצטיינותו יוצאת הדופן של אהרן כתלמיד מחקר העניקה לו ,כבר
במהלך לימודיו ,דרגת מרצה בטכניון ).(1979
פרופ' צ'חנובר הכשיר תלמידים רבים ,קיבל מענקי מחקר מקרנות
יוקרתיות ,הוזמן להרצות בעשרות כינוסים בינלאומיים ,והתקדם
במהירות בסולם הדרגות האקדמי .עבודתו זכתה להכרה לאומית
ובינלאומית רחבה ,הוא צורף כחבר לאקדמיות מדעיות בעלות
שם וזכה בפרסים רבים ,בהם פרס אוסטריה ,פרס אלברט לסקר
למחקר בסיסי ,פרס אמ"ת של קרן אמ"ן ומשרד ראש הממשלה,
פרס ישראל ,והיוקרתי מכולם ,פרס נובל לכימיה ,בו זכה ב.2004

הישגיו המרשימים ויוצאי הדופן לאורך השנים
הקנו לו מקום של כבוד לא רק בעולם המדע
הישראלי אלא גם בעולם המדע הבינלאומי.
הודות לעבודתו המחקרית המאומצת ,הוכח
כי ניתן ללמוד עוד על פענוח מנגנונים של פרופ' אהרן צ'חנובר,
חתן פרס נובל
מחלות סרטן שונות ולהביא לפיתוח תרופות
נשיא כבוד
נוספות נגדן.
כחוקר צעיר וכרופא נעזר פרופ' צ'חנובר לפני שנים במענקי המחקר
של האגודה למלחמה בסרטן ושימש כחבר בוועדת המחקר שלה
במשך עשור ,כך גם התוודע מקרוב על פעילותה בקידום המחקר,
המניעה ,האבחון המוקדם ושיפור תנאי הטיפול בחולים.
האגודה מלווה בהערכה ובגאווה את דרכו המדעית ומעריכה את
אישיותו המיוחדת של חוקר דגול ,רופא ,אדם בעל לב רחב ורגיש
ומחנך בעל שיעור קומה .הצטרפותו כראש החץ של האגודה למלחמה
בסרטן תסייע לכולנו בקידום המאבק כנגד מחלות הסרטן ותחזק
את האמונה כי ניתן להתבונן בעתיד טוב יותר ,עם יכולות למענים
טובים יותר למניעה ,אבחון וטיפול במחלות הסרטן ,ולאפשר מזור
ותקווה לחולי הסרטן ובני משפחותיהם.
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שירותים רפואיים
וסוציאליים
8,416

רישום ומעקב
940
מחקר ופרוטוקולים
קליניים
3,350

18%

2%

תוכניות חדשות בדיון
2,374
ארגון ,מינהל וסניפים
4,489

5%
9%

7%

1%
2%

בינוי וציוד
200
הדרכה
מקצועית
1,000

32%

24%

שיקום ורווחה )כולל
הוספיס והוסטל(
15,619

הסברה והדרכה לציבור
וגילוי מוקדם
11,687
פירוט הסכום באלפי ₪

פירוט באחוזים

שימושים

8,416
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940

2

מחקר ופרוטוקולים קליניים

3,350

7

שיקום ורווחה )כולל הוספיס והוסטל(

15,619

32

הסברה והדרכה לציבור ,מניעה וגילוי מוקדם

11,687

24

הדרכה מקצועית

1,000

2

200

1

4,489

9

2,374

5

48,075

100

שירותים רפואיים סוציאליים
רישום ומעקב

בינוי וציוד
ארגון ,מינהל וסניפים
)למעלה מ 70סניפים ברחבי הארץ(
תוכניות חדשות בדיון
סך הכל שימושים
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שירותים רפואיים ופרויקטים חדשניים
לשיפור השירות והטיפול בחולי סרטן
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 ברחבי הארץ .במרכזים אחרים שירות זה
כבר נקלט והאגודה ממשיכה בעדכון הצוותים .בזכות
האגודה נוצרה רשת ארצית של אנשי מקצוע הנמצאים
בקשר מתמיד לרווחת חולות סרטן השד.

כרם ,מרכז רפואי ברזילי ,מרכז רפואי רמב"ם ,ובי"ח
רבקה זיו צפת ,נוף הדר.
שירותים פסיכולוגיים  האגודה ממשיכה במימון
תקנים של פסיכולוגים במכונים האונקולוגיים במרכז
הרפואי הדסה עין כרם ירושלים ,מרכז רפואי רמב"ם,
מרכז רפואי רבין  קמפוס בלינסון ,ביה"ח לגליל מערבי

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 הגב' ורד אהרון .השירות מופעל ע"י
שירותי הדם של מד"א ,המפעיל את התוכנית הארצית
לתרומת דם טבורי לזכרה של הגב' נטלי שעיה ז"ל,
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן .במסגרת סיוע זה
נרכש מקפיא לשימור דם טבורי וממומן תקן לטכנאית
מעבדה .חדרי הלידה במרכז הרפואי ע"ש וולפסון ,מרכז
רפואי ת"א ע"ש סוראסקי ,מרכז רפואי הדסה ,המרכז
הרפואי גליל מערבי בנהריה ,והמרכז הרפואי הסהר
האדום במזרח ירושלים משמשים כמרכזי איסוף דם
טבורי .במרכז הרפואי הדסה מבצעים את בדיקות
סיווג הרקמות.
תכניות שירותי רווחה  האגודה ממשיכה לממן תקנים
של עובדים סוציאליים במרכזים הרפואיים :מרכז שניידר
לרפואת ילדים ,מרכז רפואי רבין  קמפוס בלינסון ,בי"ח
מאיר ,מרכז רפואי וולפסון ,בי"ח לגליל מערבי נהריה,
שערי צדק ,מרכז רפואי העמק ,מרכז רפואי בני ציון,
מרכז רפואי פוריה ,שירותי בריאות כללית ,מכבי שירותי
בריאות ,מעגן ,לניאדו נתניה ,מרכז רפואי סוראסקי ת"א,
מרכז רפואי הדסה הר הצופים ,מרכז רפואי הדסה עין

μ

נהריה ,בי"ח מאיר כ"ס ,במרכז הרפואי אסף הרופא,
במרכז שניידר לרפואת ילדים ,המרכז הרפואי תל
אביב ע"ש סוראסקי ,המרכז הרפואי העמק והמרכז
הרפואי בני ציון.
שירותי סיעוד  האגודה מממנת תקנים לאחיות לטיפול
בבעלי סטומה ,אחיות לטיפול תומך ותקנים לאחיות
המתאמות השתלות מח עצם במרכזים הבאים :מכבי
שירותי בריאות ,בי"ח לגליל מערבי נהריה ,מרכז רפואי
שערי צדק ,מרכז רפואי אסף הרופא ,שירותי בריאות
כללית ,מרכז רפואי ע"ש סוראסקי ת"א ,הדסה הר הצופים,
הדסה עין כרם ,מרכז רפואי רמב"ם ,הוספיס גליל עליון,
סורוקה ,המרכז הרפואי פוריה ,נוף הדר ,בית חולים אסותא,
המרכז הרפואי כרמל חיפה ומרכז שניידר לרפואת ילדים.
שרות דיאטניות  שירות הדיאטניות ממשיך לפעול
בסיוע האגודה במרכזים הרפואיים :מרכז רפואי העמק
בעפולה ,המרכז רפואי הדסה עין כרם ומרכז רפואי
כרמל.
השתלת מח עצם  האגודה ממשיכה לסייע 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 .האגודה סייעה במימון הפעלתה של היחידה מאז
הקמתה ,ומסייעת במימון כוח האדם ובהכשרתו.
סיוע ניתן גם למחלקות לפדיאטריה אונקולוגית במרכז
הרפואי הדסה עין כרם ,במרכז הרפואי ע"ש שיבא
בתל השומר ,במרכז הרפואי תל אביב ובמרכז הרפואי
רמב"ם ,שבו הוקמה המחלקה לפדיאטריה אונקולוגית
בסיוע האגודה .האגודה משתתפת במימון כוחאדם
הדרוש לשם כך.
תכניות לטיפול תומך בחולי סרטן בשלבים מתקדמים
של המחלה  האגודה למלחמה בסרטן ממשיכה
לתמוך בתוכניות המשלבות טיפול רפואי פליאטיבי
וטיפול סיעודי ופסיכוחברתי ,הניתן על ידי צוות מקצועי
מיומן .מדובר בהוספיסים ובשירותי הוספיס בית ,וכן
ממשיכה להפעיל את הוספיס הבית מתוך ההוספיס
במרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר ,שהוקם
בסיוע האגודה .מדובר בשירותים שנועדו להעניק
טיפול תומך בחולי סרטן בשלבי מחלה מתקדמים.
התוכניות מופעלות במרכזים רפואיים ובמרפאות
קהילתיות ברחבי הארץ.
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לאחר שבמשך כ  20שנה שודרג המערך
הפסיכואונקולוגי במכונים וביחידות האונקולוגיות
ברחבי הארץ ,החל מהשנה ,משקיעה האגודה
למלחמה בסרטן בפיתוח וקידום תכניות חדשות
ופרויקטים חדשניים לשיפור השירות לחולי סרטן,
תוך מתן עדיפות לפרויקטים ייחודיים הנוגעים
ישירות לטיפול בחולים ובני משפחותיהם .להלן
הפרויקטים בהם תומכת האגודה השנה:
•

•

•

•

•

•

•

קבוצת תמיכה לנשים שחלו בסרטן דוברות רוסית
חולות סרטן השד במכון האונקולוגי במרכז הרפואי
ברזילי באשקלון בהנחיית עו"ס פאינה צייטלין.
קבוצת "מעוזר לנעזר" לבני משפחה בה מעלים
נושאים שונים ,כגון זכויות חולים ובעיות אישיות,
בהנחיית עו"ס עינב אזוט ועו"ס שרית וייס במרכז
הרפואי סורוקה בבאר שבע.
מפגשים קבוצתיים לחולים בנושא "תזונה ,אורח חיים
וסרטן" בהנחיית הגב' רבקי הררי סגנית מנהלת
מחלקת תזונה ודיאטה במרכז הרפואי הדסה עין
כרם בירושלים.
פרויקט יצירה עם מורות לאמנות מתקיים מספר
שנים במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
והמרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר .השנה
נוספה מורה לאמנות נוספת למכון האונקולוגי במרכז
הרפואי סורוקה בבאר שבע המבצעת עבודות יצירה
עם החולים הבאים לטיפולים ובני משפחותיהם.
פרויקט הרחבת השירות הפסיכולוגי במכון האונקולוגי
במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא במטרה לתת
מענה הולם יותר לחולים ובני משפחותיהם וכן לצוות
המקצועי בליווי הפסיכולוגית הגב' שירלי אלון.
קבוצת תמיכה ושירות פסיכולוגי לנשים שחלו בסרטן
שד או נשאיות הגן לסרטן שד העוברות כריתת שד
ושיחזור שד בהנחיית הפסיכולוגית ד"ר אניטה
חיימוביץ במחלקה כירורגית פלסטית במרכז
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.
פרויקט טיפול קבוצתי באמצעות תיאטרון במכון
האונקולוגי במרכז הרפואי קפלן ברחובות ,במסגרתו
לומדים המשתתפים לעבד את סיפור חייהם לחוויה,

•

•

•

•

•

•

למצוא ולהעביר הלאה את החיובי שבמחלתם לבני
משפחתם .בהנחיית הגב' אורה ברנסבורג ,מורה
לתיאטרון ועו"ס גניה כהן מהמכון האונקולוגי במרכז
הרפואי קפלן.
בניית שירות המגשר בין המכון האונקולוגי לחולים
המאושפזים במחלקות אחרות בבית החולים לבין
המכון האונקולוגי ומחלקת אשפוז במרכז הסרטן
ע"ש דוידוף ,המרכז הרפואי רבין .ד"ר שלומית פרי
מלווה את הפרויקט.
פרויקט ליווי ותמיכה בחולים דוברי רוסית קשישים
בודדים במכון האונקולוגי במרכז הרפואי רמב"ם
חיפה בהנחיית עו"ס סבטלנה אוקון .ליווי משפחות
בסיכון במערך האונקולוגי וטיפול משפחתי קצר מועד
לרווחה הפסיכוסוציאלית של החולה ומשפחתו
במחלקה האונקולוגית במרכז הרפואי ע"ש שיבא
בתל השומר על ידי עו"ס רחל שמעוני.
סדנת תמיכה לחולי סרטן הריאה במכון האונקולוגי
במרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר בהנחיית
ד"ר מאיר רקוץ' .הסדרה כוללת  10מפגשים
בהשתתפות אנשי מקצוע שונים ,כגון עו"ס ,פסיכולוג,
וכן שיעור יוגה ,טיפול בכאב וכו'.
סדנאות ליווי והדרכה המיועדות לצוות רב מקצועי,
רופאים ,אחיות ועובדי מערך הבריאות בנושא תקשורת
בינאישית עם החולה הנוטה למות לעובדי המערך
האונקולוגי במרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר,
בהנחיית הפסיכולוגי השיקומי ד"ר נועם פיזם
ובהשתתפות צוות טיפול ביתי תומך של האגודה
למלחמה בסרטן.
כנס משפחות לילדים חולי סרטן במחלקה המטו
אונקולוגית ילדים במרכז הרפואי שניידר בפתח
תקווה במטרה לסכם את תקופת הטיפול ,להרחיב
ידע משותף ,לרכוש מיומנויות התמודדות וליצור
חוויה משפחתית חיובית ,בארגונן של עו"ס מיכל
דיין והאחות גב' חיוה רז.
פרויקט טיפול באמצעות ריקוד מתקיים במרכז
הרפואי גליל מערבי בנהריה בהנחיית הגב' חוה
פלדמןשרוני והעו"ס אלכסדרה בלין .בימים אלו
נפתחת הקבוצה השלישית בפרויקט.

∑

שירותים אונקולוגיים במוסדות
רפואיים ובקהילה הנתמכים
על ידי האגודה
• מרכז רפואי ע"ש זיו ,צפת :תחנה לבדיקת שד,
יח' אונקולוגית ,שירות סוציאלי במרפאה המטו
אונקולוגית.
• מרכז רפואי ממשלתי ,נהריה :יח' אונקולוגית,
תחנה לבדיקת שד ,שירותי סיעוד ,שירות סוציאלי,
שירות פסיכולוגי.

• מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא :מכון אונקולוגי ,המרכז
לבריאות השד ,יחידת ריאות אונקולוגיה ,מרפאה
המטולוגית ,שירות סוציאלי ,שירות פסיכולוגי.

• מרכז רפואי פוריה ,טבריה :מכון אונקולוגי ,שירות
סיעוד ,שירות סוציאלי.

• מרכז רפואי רבין ,קמפוס בלינסון ,פתח תקווה:
המערך האונקולוגי ,שירות סוציאלי ,מח' המטואונקולוגית,
מכון אורולוגיה ,מכון גסטרו ,שירות פסיכולוגי.

• מרכז רפואי 'העמק' ,עפולה :יח' אונקולוגית,
שירותי תזונה ,שירות פסיכולוגי ,מח' נשים ,שירותי
סיעוד.

• מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל ,פתח
תקווה :שירותי סיעוד ,שירות סוציאלי במח' להמטו
אונקולוגית ילדים ,שירות פסיכולוגי.

• מרכז רפואי כרמל ,חיפה :מכון המטולוגי ,שירותי
תזונה ,שירות סוציאלי ,מרפאה לייעוץ למשפחות
בסיכון ,מרפאת שד.

• מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי :מכון אונקולוגי,
מח' להמטואונקולוגית ילדים ,מרכז לבריאות השד,
מכון קרינה ,שירותי סיעוד ,יח' כאב ,אשפוז יום אונקולוגי,
שירות סוציאלי ,שירות פסיכולוגי ,שירותי סיעוד.

• מרכז רפואי רמב"ם ,חיפה :מכון אונקולוגי ,מכון
המטולוגי ,מח' המטואונקולוגית ילדים ,מח' גניקו
אוקולוגיה ,מח' להשתלות מח עצם ,תחנה לבדיקת
שד ,שירותי סיעוד ,שירות סוציאלי ,מח' נוירואונקולוגית,
שירות פסיכולוגי.
• מרפאת לין של 'שירותי בריאות כללית' ,חיפה:
שירות סוציאלי ,מכון אונקולוגי ,מרכז רפואי זבולון.
• מרפאה מחוזית של 'שירותי בריאות כללית',
חיפה :יח' לטיפול בית.

∏

• מרכז רפואי בני ציון ,חיפה :תחנה לבדיקת שד,
שירות סוציאלי ,שירות פסיכולוגי.

• מעון צ'ארלס קלור ,גבעתיים.
• מרכז רפואי אסף הרופא ,צריפין :מח' אונקולוגית,
שירותי סיעוד ,שירות פסיכולוגי.
• מרכז רפואי הדסה עין כרם ,ירושלים :מח'
אונקולוגית ,יח' לטיפול יום לאונקולוגית ילדים ,מערך
כירורגי ,מח' להשתלת מח עצם ,יח' לסיווג רקמות,
מח' המטולוגית ,שירותי סיעוד ,מרפאת שד ,שירות
סוציאלי ,יח' נוירואונקולוגית ,שירות פסיכולוגי.
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• מרכז רפואי הדסה הר הצופים ,ירושלים :הוספיס,
הוספיס טיפולי בית ,תחנה לבדיקת שד ,שירות
סוציאלי ,שירותי סיעוד.

• 'שירותי בריאות כללית' :שירותי סיעוד ושירות סוציאלי
בהנהלה ראשית ובמחוזות :המרכז ,צפון ,חיפה וגליל
מערבי ,הדרום ,דןפתח תקוה ,ירושלים.

• מרכז רפואי שערי צדק ,ירושלים :שירותי סיעוד,
שירות סוציאלי ,מח' המטואונקולוגית ,השירות
לגנטיקה.

• הוספיס גליל עליון :שירותי סיעוד.

• מרכז רפואי וולפסון ,חולון :שירות סוציאלי במכון
אונקולוגי והמטולוגי ,תחנה לבדיקת שד.
• מרכז רפואי ברזילי ,אשקלון :מכון אונקולוגי ,שירות
סוציאלי.

• הוספיס העמקים :שירות סוציאלי.
• מרפאות של 'מכבי שירותי בריאות' ,מחוז צפון,
מרכז השפלה ומחוז השרון ,מחוז הנגב ומחוז
ירושלים :שירותי סיעוד ,שירות סוציאלי.
• בית חולים אסותא :כירורגית ומרפאות :שרותי
סיעוד.

• מרכז רפואי סורוקה ,באר שבע :מכון אונקולוגי,
שירותי סיעוד ,שירות סרטן מעי גס.

• מעגן :שירות סוציאלי מרכז מעגן ,באר שבע.

• בי"ח לניאדו :שירות סוציאלי.

• נוף הדר :הוספיס ,שרות סוציאלי ,שירותי סיעוד.

π

הסברה והדרכה לציבור

פרסומים חדשים

"רדיותרפיה באזור הבטן העליונה,
הושט והקיבה"
חוברת המספקת מידע על הטיפול
הקרינתי )רדיותרפיה( באזור הבטן
העליונה ,הושט והקיבה ותופעות
הלוואי שלו ,וכן מספקת תשובות
על כמה מהשאלות הרווחות בקרב
חולים הנזקקים לטיפול .את המידע
כתבה אחות הקרינה ,הגב' שרה
גרדין ,מהמרכז הרפואי רבין וסייע
בידה פרופ' אברהם קוטן ,מנהל
המכון האונקולוגי במרכז הרפואי
רמב"ם.

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מאמצים ומשאבים
רבים במטרה לצמצם את התחלואה והתמותה 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 ,סרטן הערמונית ,מניעת נזקי העישון,
מניעת נזקי השמש והאבחון המוקדם של סרטן העור,
תזונה נכונה ואורח חיים בריא .כמו כן ,האגודה פועלת
לאימוץ סגנון חיים השומר על מאזן האנרגיה  הימנעות
מהשמנה וביצוע סדיר של פעילות גופנית ,העשויים
להפחית את הסיכון לחלות במחלות הסרטן.
הפעילות ההסברתית כוללת מסעות הסברה ,הפקת
חומר הסברה המופץ במאות אלפי עותקים ,בעברית,
בערבית וברוסית ,שימוש באמצעי התקשורת ,תוך
שימת דגש על מגזרים מיוחדים באוכלוסייה וארגון ימי עיון
וכנסים ,סדנאות הדרכה ,הרצאות והכשרות מקצועיות.
פעילויות ההסברה הן מגוונות וניתנות במסגרות שונות,
בתי ספר ,מתנ"סים ,מקומות עבודה ,קופות חולים,
בסיסי צה"ל ,סניפי האגודה למלחמה בסרטן ועוד.
בנוסף ,האגודה למלחמה בסרטן מפעילה שירות מידע
טלפוני מיוחד' ,טלמידע' ,הפועל בשפות עברית ,ערבית
ורוסית .במסגרת השירות ניתן לקבל מידע בכל הקשור
למחלות הסרטן ודרכי מניעתן .כמו כן ,פועל גם מרכז
מידע ,הכולל ספרות מקצועית עדכנית וחיבור למאגרי
מידע רבים ,ובו ניתן לקבל סיוע ממידעניות המיומנות
בחיפוש במאגרי מידע ממוחשבים בינלאומיים ומעודכנות
במידע החיוני לחולים ולאוכלוסיה הבריאה.

יום המודעות לסרטן הערמונית
האגודה למלחמה בסרטן ציינה בספטמבר
את יום המודעות לסרטן הערמונית
כמדי שנה ,גם השנה בחודש ספטמבר ציינה האגודה
את יום המודעות לסרטן הערמונית .במהלך החודש נערך
מסע הסברה ברדיו ובעיתונות ,פורסמו מחקרים חדשים,
נערכו הרצאות בנושא ויום עיון לחולי סרטן הערמונית
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ובני משפחותיהם .במסגרת הפעילות התקשורתית
פורסמו מחקרים חדשים שעוסקים בנושא.

חודש המודעות לסרטן השד
חודש המודעות הבינלאומי לסרטן השד מתקיים בכל
שנה בחודש אוקטובר ,במטרה להעלות את המודעות
לחשיבות האבחון המוקדם ,שבכוחו להציל חיים,
ולהתמודדות של נשים רבות עם המחלה .בזכות חשיפת
הנושא נשבר קשר השתיקה והופרכו מיתוסים רבים.
האגודה למלחמה בסרטן יזמה ומקיימת פעילויות אלו
בחודש זה בישראל ,במשך יותר מעשור.

מסע הסברה לרגל חודש המודעות
לסרטן השד
גם השנה יצאה האגודה במסע הסברה רחב היקף ,בכל
כלי התקשורת ,שהתמקד בחשיבות הגילוי המוקדם
ודרכי הטיפול בסרטן השד .אירועים שונים נערכו במהלך
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החודש להעלאת המודעות למחלה ולחשיבות הגילוי
המוקדם ,כגון" :להאיר בורוד" ביוזמת חברת אסתי
לאודר ובשיתוף האגודה ,צעדת הילה בגליל ,הפנינג
והפעלות למשפחות ועוד .במקביל ,ערכה האגודה
מספר ימי עיון לחולות ובני זוגם ,ללא תשלום ,לחגוג
את החיים  יום עיון לנשים המתמודדות עם סרטן
השד ,יום עיון לנשים צעירות )עד גיל  (40המתמודדות
עם סרטן השד ויום עיון לנשים בריאות בסיכון לחלות
בסרטן השד .כמדי שנה ,גם השנה זכה חודש המודעות
לחשיפה רבה בעיתונות ,בטלויזיה וברדיו.

¢להאיר בוורוד≤∞∞π ¢
ב 30לספטמבר הוארו באור וורוד שד' רוטשילד בתל
אביב לציון פתיחת חודש המודעות למלחמה בסרטן
השד ,ביוזמת גב' אוולין לאודר ,יוזמת הפרויקט
העולמי ,סגנית נשיא בכירה של חברות אסתי לאודר
ומייסדת ויו"ר הקרן לחקר סרטן השד ,אירוע המתקיים
בישראל בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן .הארת שד'
רוטשילד בתלאביב באור ורוד ,המסמל לכל אישה את
החשיבות למודעות למלחמה בסרטן השד ,נעשית זו
השנה העשירית בישראל במקביל להארת אתרים רבים
בעולם .בשנים קודמות הוארו באור ורוד לציון המאבק
בסרטן השד ,גשר המיתרים בירושלים ,מגדלי עזריאלי
בת"א ,מגדל דוד בירושלים ,היכל הספר בירושלים ,מגדל
שלום בת"א ,ומגדל אביב ברמת גן  המגדל הגבוה ביותר
במזרח התיכון .בטקס הארת השדרה נכחו מנכ"ל חב'
אלקליל ,מר אורן רווח ,המייצגים את חב' אסתי לאודר
בישראל ,וכן מנכ"ל האגודה ,הגב' מירי זיו.

מיצג מיוחד ביום העיון ¢לחגוג את החיים¢
≠ מושיטות יד למאבק בסרטן השד
האגודה למלחמה בסרטן
כ 700נשים ,חולות סרטן השד ובני משפחותיהן ,השתתפו
ביום העיון "לחגוג את החיים" של האגודה בכפר המכביה
ברמת גן .ח"כ פרופ' יולי תמיר ,שהתמודדה בעצמה
עם מחלת סרטן השד ,פתחה ובירכה את המשתתפות,
ולאחר מכן נערכו הרצאות מרתקות בתחום )מידע נוסף
בפרק "שיקום ורווחה"( .במהלך יום העיון ,השתתפו חלק
מהנשים במיצג מיוחד ,בסימן הצבע הוורוד  סמל המאבק
בסרטן השד .מאות נשים התקבצו במבנה של כף יד,
כשהן עטופות צעיפים וורודים ובידיהן בלונים וורודים ,על
מנת להעביר את המסר של ארגון 'יד להחלמה'  נשים
שהחלימו מסרטן השד התומכות בנשים המתמודדות
עם המחלה כעת .בהמשך התקבצו הנשים והפריחו
את הבלונים הורודים לשמיים תוך איחולי החלמה
למתמודדות עם המחלה .יום העיון התקיים באדיבות
חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
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פרסומים חדשים

"רדיותרפיה באזור הראש )מוח("
חוברת המספקת מידע על הטיפול
הקרינתי )רדיותרפיה( באזור
הראש )מוח( ותופעות הלוואי שלו,
וכן מספקת תשובות על כמה
מהשאלות הרווחות בקרב חולים
הנזקקים לטיפול .את המידע כתבה
אחות הקרינה ,הגב' שרה גרדין,
מהמרכז הרפואי רבין וסייע בידה
פרופ' אברהם קוטן ,מנהל המכון
האונקולוגי במרכז הרפואי רמב"ם.

פרסומים חדשים

לרגל חודש המודעות העלתה ועדכנה האגודה
את מסע ההסברה לארגון ¢יד להחלמה¨¢
תחת הסיסמה ¢ביחד אפשר לנצח¢
"מילון מונחים באונקולוגיה"
חדש בשפה הערבית הודות
לתמיכתה של חב' רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.

האגודה עלתה לאורך חודש אוקטובר במסע הסברה
לארגון "יד להחלמה" בו השתתפו מתנדבות הארגון
שהתמודדו עם סרטן השד והחלימו .הנשים ,בגילאים
ובמקצועות שונים מכל רחבי הארץ ,מהוות חלק מתוך
מאות נשים שהתמודדו עם סרטן השד והוכשרו לסייע
בהתנדבות לנשים שזה עתה חלו ,וללוותן בשלבי
התמודדותן עם המחלה .השנה ,עודכן גילן ועיסוקן של
המתנדבות והקמפיין נמשך כחודש בעיתונות הארצית
המובילה בערבית ,רוסית ,ערבית ואנגלית ,בעיתונות
המקומית וכן בשבועונים ובמגזינים לנשים .כמו כן ,הופצו
עלונים ופוסטרים במוקדים שונים ברחבי הארץ .השנה
גם הושק לוגו חדש ל"יד להחלמה"" ,מאחת שעברה
לאחת שעוברת" .הקמפיין בוצע בהתנדבות על ידי צוות
יוצרים והפצתו בעיתונות בצורה נרחבת התאפשרה
הודות לתרומתה הנדיבה של חב' רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ מובילת פרויקט "רוש מושיטה יד".

חוברת "במה"  ביטאון מקצועי
לעובדי בריאות בנושא מחלת
הסרטן והשלכותיה ,של האגודה
למלחמה בסרטן ,יצא בחודש
מאי לאור .השנה עסקה החוברת
המקיפה בנושא סרטן הערמונית,
על דרכי האבחון ,הטיפול,
ההתמודדות והשיקום .את הביטאון
ערכו מדעית פרופ' אבישי סלע,
מנהל המכון האונקולוגי במרכז
הרפואי אסף הרופא ופרופ' יעקב
רמון ,מנהל המכון האורולוגי במרכז
הרפואי ע"ש שיבא.

קונג מול השקיעה עם הגב' נירה רבינוביץ' ,שהחלימה
בעצמה מסרטן שד ,ואחריו ,נחנך מיצג מיוחד 'שבר' של
האמנית הגב' חנאן אבו חוסיין ,שיצרה אותו מחזיות.
חנאן קיבלה את עשרות החזיות ששימשו לעשיית
העבודה מחב' קום איל פו אליה הן הגיעו כתרומה
מנשים שניאותו להשתתף בפרויקט "לא שורפות חזיות".
במסגרתו ,בעבור כל חזייה שנתרמה ,הועברה תרומה
כספית לנשים ונערות הלכודות בזנות ,למימון בדיקות
לגילוי מוקדם של סרטן השד .בעזרת הבטון בו עשתה
חנאן שימוש הוקפא אוסף החזיות יחד בבלילה שאינה
ניתנת להפרדה והפך אותן ל"המון" דומם ונטול זהות
הקורא כנגד אלימות כלפי נשים .באירוע השתתפה הגב'
נדיה חילו ,חברת כנסת לשעבר וחברה בחבר הנאמנים
של האגודה למלחמה בסרטן .באירוע הושקה חוברת
חדשה על פעילות גופנית למניעת סרטן השד .החוברת
הופקה על ידי הקואליציה האירופאית למאבק בסרטן
השד )אירופה דונה( המיוצגת על ידי האגודה בישראל
וציינה את יום המאבק בסרטן השד האירופאי

שיעור צ'י קונג עם נירה רבינוביץ'

אירוע נעילת חודש המודעות למאבק
בסרטן השד ≤∞∞π
בסוף אוקטובר ערכה האגודה בשיתוף חב' האופנה
קום איל פו ) (Comme Il Fautונמל תלאביב ,אירוע
פתוח ומיוחד בנמל תל אביב שסיכם את חודש המודעות
למאבק במחלת סרטן השד .האירוע נפתח בשיעור צ'י
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פתיחת המיצג עם מירי זיו מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
סיביל גולדפיינר מנכ"ל קום איל פו והאמנית חנאן אבו חוסיין
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חוברת חדשה לנשים בריאות בנושא
סרטן שד∫ ¢היי פעילה יותר היום כדי
להבטיח את בריאותך¢
לרגל חודש המודעות לסרטן השד  2009השיקה
האגודה למלחמה בסרטן את גרסתה העברית
של החוברת שהופקה במקור על ידי אירופה
דונה  הקואליציה האירופית של סרטן השד,
באירוע נעילת חודש המודעות בנמל תל אביב.
החוברת מיועדת לנשים בריאות ומכילה מידע
על הקשר ההדוק בין ביצוע פעילות גופנית לבין
סרטן השד ,כמו גם עצות מעשיות כיצד לבצע
פעילות גופנית כחלק מהשגרה .כך לדוגמה,
מומלץ לעלות במדרגות בכל הזדמנות אפשרית,
לטייל עם הכלב ,לרדת מהאוטובוס תחנה אחת
לפני התחנה הקבוע ,לבחור מטרות קצרות
טווח כדי להפוך את הפעילות הגופנית לחלק
קבוע משגרת היום ועוד .בכל עמוד יש מקום
לכל אישה לרשום את התחייבויותיה' :מהיום
ואילך אני .'...החוברת הופקה באדיבות חב'
אסטרה זנקה בע"מ.

סיכום התוכנית הלאומית לגילוי סרטן
השד בישראל  ∫≤∞∞πעליה בביצוע בדיקות
ממוגרפיה ובאבחון מקרים של סרטן השד
פרופ' גד רנרט ,מנהל התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם
של סרטן השד סיכם את פעילות התוכנית הלאומית
לגילוי סרטן השד בישראל לשנת  .2009מכלל 58
מכוני ממוגרפיה הפועלים בישראל ,מנוטרים על ידי
התוכנית  51מכונים המבצעים כ 88%מכלל צילומי
השד בישראל .מאז הפעלת התוכנית ועד היום נוטרו
ע"י התוכנית כ 4מיליון בדיקות הדמיית שד )!(

בכמיליון נשים שונות ,מתוכן  55,000בדיקות
בניידת הממוגרפיה .בשנת  2008נערכו 371,718
בדיקות ממוגרפיה )מהן  273,488למטרת סריקה
  ,(74%עובדה המייצגת המשך עליה מתמיד
בשיעור הנשים הנבדקות .להערכת התוכנית,
 72%מהנשים בישראל ביצעו את הבדיקה בשנתיים
האחרונות לעומת רק כ  44%מהנשים בקבוצת היעד
שביצעו את הבדיקה לפחות פעמיים בארבע השנים
האחרונות .פערים בהיענות לסריקה שזוהו בעבר בין
תתי אוכלוסיות בישראל צומצמו ושיעורי ההיענות
הנוכחיים באוכלוסיות הנשים העולות ,החרדיות,
והערביות נמוכים בכ 510%משיעורי ההיענות
בנשים היהודיות הותיקות .בשנת  2007זוהו דרך
מקורות המידע של התוכנית הלאומית  4,366מקרים
של סרטן השד ,מספר זה עלה לעומת שנים קודמות
ועשוי לבטא גידול אמיתי או מדומה במספר החולות,
היכול לנבוע גם מגידול והזדקנות האוכלוסייה .שיעור
גילוי הממאירויות בנשים הנסרקות בגיל היעד היה
 6.5גידולים לכל  1,000נשים נסרקות ,שיעור הגבוה
מהיעד הלאומי שנקבע על פי שיעור ההיארעות
הצפוי של סרטן השד בישראל .מכלל הנסרקות
בגיל היעד לבדיקה ,הומלצו בדיקות נוספות )הגדלות,
צילומים מכוונים ,בדיקות אולטרא סאונד ,בדיקות אבחון
פולשניות( ל 12%מהנבדקות .שיעור זה ,שנמצא בעליה
מתמדת ,גבוה משיעור היעד הלאומי העומד על כ.5%
מטרה עיקרית של תוכנית הסריקה ,בנוסף לגילוי מספר
גדול ככל האפשר של גידולים תוך נזק מינימאלי לנשים,
כוללת גם גילוי המחלה בשלב מוקדם ככל האפשר.
בכלל הנשים שהתגלו דרך תוכנית הסריקה בגיל 50
 74ושעבורן היו נתוני שלב מחלה מלאים ,זוהו 19.3%
מהגידולים בשלב לא פולשני ועוד  51.5%בשלב ראשון.
התפלגות זו טובה בהרבה מהתפלגות שלב המחלה
בכלל החולות בסרטן השד בישראל .כלומר70.8% ,
מאובחנות בתוכנית הסריקה בשלבים מוקדמים
מאד ,לעומת שיעור נמוך יותר בקרב הנשים
שמגיעות כתוצאה מגילוי סימפטומים .בשנים
האחרונות התגבר השימוש בבדיקת  MRIשד לגילוי
סרטן השד בקבוצות סיכון .בדיקת  MRIמשמשת לגילוי
מוקדם בנשים נשאיות של תקלות גנטיות )מוטציות(
בגנים  BRCA1,ו BRCA2שאצלן לבדיקת הממוגרפיה
ערך מוגבל מאוד .התוכנית הלאומית מתחילה לנטר גם
את פעילות ה  MRIבישראל .מאגרי המידע של התוכנית
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פרסומים חדשים

חוברת "מיניות הגבר"
חוברת שעודכנה ועברה הפקה
מחודשת .בהפקת החוברת
החדשה שותפים :הגב' ליויה כסלו,
האחות הראשית באגודה למלחמה
בסרטן והגב' לנה קורץ ,אחות
יעוץ המיני באגודה על הכתיבה,
ועל הייעוץ המקצועי הגב' עליזה
דולב ,מנהלת מח' השיקום לשעבר,
ד"ר רונן רוב ,אורולוג ומטפל מיני,
סגן מנהל מרפאה אורולוגית ומנהל
מרפאה לטיפול מיני במרכז הרפואי
הלל יפה ,וד"ר צבי סיימון ,מנהל
המכון לברכיתרפיה ומנהל יחידת
הקרינה במרכז הרפואי ע"ש שיבא.

חוברת "הטיפול הכימי 
כימותרפיה"
חוברת שעודכנה ועברה הפקה
מחודשת .בהפקת החוברת
החדשה שותפות בכתיבה הגב'
ליויה כסלו ,האחות הראשית
באגודה ,והגב' ברוריה יכיני ,והגב'
מרים רוזןצבי ,אחיות אשפוז יום
אונקולוגי והגב' דפנה אחיטוב,
אחות אחראית אשפוז יום אונקולוגי,
במרכז הרפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי.

פרסומים שעודכנו

הלאומית מאפשרים כיום ביתר קלות לזהות דיווח של
סיפור משפחתי אצל הנשים הנבדקות ומאפשרים
לצוות התוכנית לפנות לרופאים הראשוניים ולהתריע
על מצב של סיכון יתר במטופלותיהם.

ישראל נמצאת בראש הטבלה האירופית
בשיעור ביצוע בדיקות ממוגרפיה

חוברת "הטיפול התזונתי התומך
בילד חולה סרטן"
חוברת שעודכנה ועברה הפקה
מחודשת .בהפקת החוברת החדשה
שותפים הגב' נועה לייטרר,
דיאטנית ילדים קלינית ,מחלקת
תזונה קלינית במרכז הרפואי רמב"ם,
הגב' אירית פורז ,דיאטנית ראשית
בשירותי בריאות כללית ומנהלת
היחידה לתזונה ודיאטה במרכז
שניידר לרפואת ילדים ,וד"ר גילה
רוזן ,מנהלת המחלקה לתזונה
קלינית במרכז הרפואי רמב"ם.

חולים "אסותא" בעלות של מאות אלפי שקלים בשנה.
בהמשך ,תרכוש אסותא בסיוע האגודה ,ניידת חדשה
ומתקדמת .למעלה מ 10,000נשים בשנה מבצעות
את הבדיקה בניידת המגיעה עד לעיר או יישוב מגוריהן,
אשר פעמים רבות נמצא מרחק רב מהמרכז הרפואי
הקרוב ביותר המציע בדיקות ממוגרפיה .לדבריה של
ד"ר אירנה ז'יבליוק ,אונקולוגית ומנהלת היחידה
לאשפוז יום אונקולוגי בבית החולים "אסותא"" ,חשוב
מאוד שכל אישה מעל גיל  50תיבדק בתדירות של אחת
לשנתיים ,כשלמעשה בדיקה תקופתית זו מסייעת לנו
לאתר ממצאים חשודים בשלב מוקדם ובכך להגדיל
משמעותית את סיכויי ההחלמה .אילולא הניידת ,נשים
רבות המתגוררות בישובים מרוחקים כלל לא היו ניגשות
לבצע את הבדיקה" .הפעלת הניידת וביצוע הבדיקות
כרוכים בידע מקצועי ויכולת תפעול ברמה מקצועית
גבוהה מאוד .מאז תחילת פעילותה הצליחה הניידת
לצמצם משמעותית את הפערים בין המגזרים השונים
והנגישה את בדיקת הממוגרפיה לנשים ממעמד סוציו
אקונומי נמוך ולנשים המתגוררות בפריפריה )כך על פי
מחקר שערך מכון "ברוקדייל"(.
צילום :רונן טופלברג

חוברת "שיחזור שד"
חוברת שעודכנה ועברה הפקה
מחודשת .בהפקת החוברת החדשה
שותפים ד"ר יואב ברנע ,מנהל
השירות לניתוחי שד במחלקה
לכירורגיה פלסטית במרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי,
פרופ' ירון הרשי ,מנהל היחידה
והמחלקה לכירורגיה פלסטית,
מרכזים רפואיים כרמל ולין בחיפה,
וד"ר אייל וינקלר ,סגן מנהל
המחלקה לכירורגיה פלסטית במרכז
הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר.

בנוסף לסיכום השנתי ,הציג פרופ' רנרט את דוח ארגון
הבריאות העולמי ממנו עלה כי ישראל מובילה ביחס
לאירופה בשיעור ביצוע בדיקות ממוגרפיה .הדוח כולל את
נתוני  ,2008ובמסגרתו מדווחים נתונים עיקריים בתחום
סטטיסטיקת הבריאות העולמית .אחד מעשרה המאפיינים
העולמיים שנבחרו ,עוסק בשיעורי סריקה ותמותה מסרטן
השד .סקר ארגון הבריאות העולמי קבע כי מתוך  66מדינות
שנסקרו ,פחות מרבע מהנשים בגיל  (22%) 5069עברו
בדיקת ממוגרפיה בשלוש השנים שקדמו לסקר .הסקר
בחן גם את ההבדלים בביצוע ממוגרפיה בכלל ולפי המצב
הסוציו אקונומי בכל אחת מ 25מדינות האזור האירופי
של ארגון הבריאות העולמי ,ומצא כי ישראל עומדת
בראש הטבלה האירופית מבחינת שיעורי ביצוע
הממוגרפיה .שיעורי הביצוע באוכלוסיות הישראליות
החלשות ביותר היו גבוהים יותר מאשר באוכלוסיות
החזקות ביותר של עשר ממדינות אירופה ,והפערים
בין הנשים החזקות כלכלית ואלו החלשות כלכלית
בישראל היו בין הנמוכים באירופה.

ניידת הממוגרפיה ממשיכה את מסעה
ברחבי הארץ בהפעלת בית חולים ¢אסותא¢
ניידת הממוגרפיה "מיכל" של האגודה למלחמה
בסרטן החלה לפעול תחת הצוות המקצועי של בית
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יום הסרטן הבינלאומי
יום הסרטן הבינלאומי אותו מוביל ארגון
הסרטן הבינלאומי צוין בישראל בחודש
פברואר על ידי האגודה למלחמה בסרטן
ועמד בסימן מניעה וריפוי מחלת הסרטן¨
תוך דגש גם על חיסונים
יום הסרטן הבינלאומי מוקדש בכל שנה למסר חדש
שנועד למניעת סרטן וקידום יעדי אמנת המלחמה
בסרטן ,שיזם ארגון הסרטן הבינלאומי ) .(UICCעל פי
הנתונים ,כ 12מליון בני אדם ברחבי העולם ,ו27,000
בישראל ,מאובחנים בסרטן מדי שנה 7.6 .מליון בני אדם
בעולם נפטרים מהמחלה ,מתוכם כ 9,500בישראל.
מהמידע המחקרי הקיים כיום ,ניתן למנוע למעלה
מ 50%ממקרי הסרטן באמצעות הקניית אורח חיים
בריא :ביצוע פעילות גופנית סדירה ,הקניית הרגלי אכילה
בריאים ,הימנעות ממוצרי טבק ,ירידה בצריכת אלכוהול
והפחתת החשיפה לשמש .ארגון הסרטן הבינלאומי
פירסם ביום זה דוח המפרט את הקשר בין זיהומים,
לסיכון לחלות בסרטן .ההערכה היא כי כ 20%ממקרי
הסרטן בעולם מיוחסים לזיהום ויראלי או בקטריאלי ,אם
כגורם ישיר או כגורם המגביר סיכון .על פי נתוני הארגון,
קיים פער בנושא זה בין מדינות בעלות הכנסה נמוכה
) (26%לבין מדינות בעלות הכנסה גבוהה ) (6%בשיעורי
ההיארעות של סרטן הקשור בזיהומים .כמו כן ניכר גם
הבדל בנגישות לתוכניות מניעה ,טיפול ושרותי בריאות.
לדוגמא 80% ,ממקרי מוות מסרטן צוואר הרחם ברחבי
העולם מתרחשים בארצות מתפתחות ,וגם במקומות
שבהם זמינה טכנולוגיה במחיר סביר ,עדיין קיימים
מכשולים עצומים עקב המגבלות במודעות למחלות
ובתשתיות בריאות הציבור .בישראל החיסון לדלקת
כבד  Bהעלולה להוביל לסרטן הכבד כלול בתוכנית
החיסונים .בסרטן צוואר הרחם מאובחנות כ160
נשים מדי שנה )שיעור נמוך משמעותית בהשוואה
לשיעורי המחלה בעולם( והחיסון לסרטן צוואר הרחם
מתוכנן להיכנס לשגרת החיסונים ב.2012
פרופ' דיוויד היל ,נשיא ארגון הסרטן הבינלאומי דיווח,
כי השנה מיקד ארגון הסרטן הבינלאומי ,המייצג 383
חברים מ 118מדינות ,את מבצע יום הסרטן הבינלאומי
בהגברת המודעות להשפעת הזיהומים על נטל הסרטן
הגלובלי .לדבריו ,ניתן למנוע מחלות סרטן הנגרמות על
ידי זיהומים באמצעות אסטרטגיות כגון מתן חיסונים,

הקניית אורח חיים בריא ,טיפוח התנהגות בטיחותית,
ונקיטת אמצעי זהירות נוספים ,וניתן ליישם את כל
האסטרטגיות הללו ברחבי העולם .האגודה למלחמה
בסרטן הזמינה את הציבור לחתום על אמנת הסרטן
הבינלאומית ,למען קידום מניעת הסרטן בארץ ובעולם.
מסע ההסברה של ארגוני הסרטן בעולם הוא חלק
מתוכנית שנועדה להפחית את התחלואה והתמותה
מסרטן בהתאם לקווים המנחים שהתוותה האמנה
למלחמה בסרטן ) .(World Cancer Declarationהאגודה
למלחמה בסרטן בישראל היא אחד הארגונים החברים
בארגון הסרטן הבינלאומי .פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר
האגודה שימש בעבר כנשיא ארגון הסרטן הבינלאומי
ומנכ"ל האגודה ,הגב' מירי זיו ,מכהנת כחברה בהנהלת
הארגון ,זו הקדנציה השנייה.

חודש המודעות לסרטן המעי הגס
מסיבת עיתונאים לפתיחת חודש המודעות
כמדי שנה ,נערכה בחודש מרץ מסיבת עיתונאים
לפתיחת "חודש המודעות לסרטן המעי הגס" שנערך
בישראל ,במקביל למדינות נוספות בעולם ,במטרה
לעורר את המודעות למחלה ,לאפשרויות מניעתה וגילויה
המוקדם .במהלך אותו חודש קיימה האגודה ימי עיון
ויצאה במסע הסברה חדש שמטרתו הנעה לפעולה של
הציבור  לגילוי מוקדם ומניעה של המחלה .בין הנושאים
שהוצגו במסיבת העיתונאים :נתונים חדשים על שיעורי
המחלה ואבחונה המוקדם בישראל ,מחקרים חדשים
בתחום סרטן המעי הגס מהארץ ומהעולם ,נתוני סקר
חדש ומפתיע שערכה האגודה לקראת חודש המודעות,
הנחיות חדשות לקהילת רופאי המשפחה בנושא ועוד.
כמו כן ,נמסרו על ידי קופות החולים דווחים מעודדים
בנושא ,עוד על כך בפרק "גילוי מוקדם".

פרסומים שעודכנו

חוברת "בחילות והקאות הנלוות
לטיפול כימי"
חוברת שעברה עדכון והפקה מחודשת
בשיתוף עמותת הסיעוד האונקולוגי
הכוללת מידע חיוני רב עבור החולים
המתמודדים עם בחילות והקאות
בתקופת הטיפולים ,כגון :מידע על
טיפול תרופתי ,פירוט על דרכים שאינן
תרופתיות לטיפול בבחילות והקאות,
המלצות לתפריט תזונתי מיוחד ועצות
נוספות .בהפקה המחודשת שותפים
הגב' שרה בן עמי יו"ר עמותת
הסיעוד האונקולוגי ופרופ' פסח
שוורצמן מהחטיבה לבריאות הקהילה
באוניברסיטת בן גוריון בנגב .החוברת
הופקה באדיבות חב' .MSD

חוברת "זכויות ושירותים "2010
חוברת הבסיס לחולים ומחלימים
מסרטן ,מתעדכנת באופן שוטף .השנה
הופקה החוברת באדיבות חב' רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

הגב' מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,אמרה כי המסר לציבור
התמקד בחשיבות הגילוי המוקדם היות וגילוי המחלה
בשלביה המאוחרים עלול להיות קטלני ,ומעידים על כך

±μ

פרסומים חדשים

חוברת "מיניות האישה" בשפות
רוסית וערבית

חוברת "קולוסטומיה" בשפה הרוסית

הנתונים :כ 4ישראלים מתים בכל יום מהמחלה .גילוי
מוקדם מאפשר ריפוי בשיעורים גבוהים ביותר וקריטי
להישרדות .יותר מכך ,ניתן למנוע את המחלה ,על ידי
כריתת פוליפ שהתגלה ועל ידי כך למנוע את הפיכתו
לגידול סרטני .היא קראה למשרד הבריאות ולקופות
החולים להגביר את המאמצים בהפעלת התוכנית
הלאומית לגילוי מוקדם וניטורה ,ולציבור כולו להיבדק
ולהציל את חייהם .כמו כן ,הזכירה מירי לציבור את
חשיבות השמירה על מאזן האנרגיה  הרגלי תזונה
נכונים ,הימנעות מהשמנת  יתר וביצוע פעילות
גופנית ,כמונעי סרטן בכלל וסרטן המעי הגס בפרט.
על פי ארגון הסרטן הבינלאומי  11%ממקרי סרטן
המעי הגס קשורים בהשמנה .גם שתייה מרובה של
אלכוהול נמצאה קשורה בעליה בסיכון לסרטן המעי
הגס .פעילות גופנית יחד עם הימנעות מהשמנה יכולים
למנוע כ 3040%ממחלות הסרטן.
ד"ר מיכה בר חנא ,מנהל רישום הסרטן הלאומי במשרד
הבריאות דיווח על נתוני ההיארעות והתחלואה בישראל:
באוכלוסייה היהודית נמשכת מגמת הירידה בתחלואה
בקרב נשים ,אך חלה עלייה בשיעורי התחלואה בקרב
גברים .באוכלוסייה הערבית :יחד עם השינויים באורח
החיים  נמשכת העלייה המשמעותית בשיעורי התחלואה,
אם כי שיעורי התחלואה בחברה הערבית עדיין נמוכים
משיעורי התחלואה בכלל האוכלוסייה ,בעיקר בקרב
גברים .מחקר חדש באוכלוסיית העולים ממדינות חבר
העמים ,שעלו בשנות ה 90מצא היארעות גבוהה
של סרטן המעי הגס בקרב עולים אלו .סביר להניח כי
הגורמים לשיעורי היארעות גבוהים אלה נעוצים בהרגלי
חיים ובתזונה שאפיינה אוכלוסיה זו עוד בטרם עלייתה,
וייתכן שחלק עדיין שומר על הרגלים אלו .נתוני כל
האוכלוסייה בישראל :כ 3,400חולים מאובחנים מדי
שנה .כ 1,300מתים ממנה .שיעור המאובחנים בשלב
מוקדם של המחלה עלה באופן קל ונרשמת מגמת עליה
מאז החלה התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של
סרטן המעי הגס ,ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן
ב 2005ומסע ההסברה שלה לציבור ב .2002כרבע
מהחולים מאובחנים בשלב ראשון של המחלה ומספר
המאובחנים בשלב הממוקד נמצא בעליה.
פרופ' גד רנרט ,מנהל התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם
של סרטן המעי הגס דיווח כי שיעור הנבדקים אמנם
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עולה בהדרגה משנה לשנה ,אך מהווה רק כשליש
מאוכלוסיית היעד .באוכלוסיית ישראל  1.35מיליון
תושבים בקבוצת הגיל  5074המיועדים לסריקה
התקופתית .מזה מספר שנים פועלת תוכנית לאומית
לגילוי סרטן המעי שביסודותיה ניטור הביצוע הארצי
של הבדיקות ומעקב איכות אחר הגידולים הממאירים
והלא ממאירים ,המתגלים בבדיקות הסריקה ובבדיקות
ההמשך הנובעות מהן .על פי הדיווח שהתקבל מהקופות
השונות עולה כי בשנת  2009בוצעו  373,781בדיקות
לנוכחות דם סמוי בצואה .שיעור הביצוע של בדיקות
הגילוי המוקדם לסרטן המעי בישראל עדיין נמוך ,אם
כי אינו רחוק בערכו מנתונים דומים המדווחים על ידי
מדינות מערביות נוספות ,ומייצג עלייה של כעשרה
אחוז בשיעור המבצעים בהשוואה לשנה שקדמה לה.
ניכרת שונות רבה מאד בדרך הפעולה של הקופות
השונות ועל מנת להעלות את שיעור הביצוע הכולל
יש לשאוף להאחדת שיטת הביצוע של כל הקופות לפי
הסטנדרט אשר נקבע על ידי משרד הבריאות ,במיוחד
על ידי מעבר לזימון יזום של כל אדם בקבוצת היעד.
מומלץ גם לחדד את המאמץ לזיהוי אנשים בקבוצות
הסיכון ,על מנת להפנותם לבדיקות מעקב המתאימות
להם ובתדירות המתאימה להם.
פרופ' ירון ניב ,יו"ר החוג למחלות ממאירות של דרכי
העיכול באיגוד לגסטרואנטרולוגיה סיפר לנוכחים על
הכנס שערך החוג בחסות האגודה למלחמה בסרטן ,בו
הוחלט על ניסוח הנחיות חדשות לקהילה הרפואית ,כיצד
למנוע התפתחות סרטן המעי הגס באוכלוסיה בסיכון
גבוה .זאת בשל חוסר ההיענות היחסי של אוכלוסיה
בסיכון לעבור קולונוסקופיה ,כמו גם של אנשים עם
בדיקות חיוביות לדם סמוי .לדעתו ,יש להטמיע את
ההנחיות הקליניות על ידי רופאי משפחה  על מנת
שאנשים אלו יופנו לבדיקה מצילת חיים! במקביל,
ממשיך המאמץ הרציף לשפר את איכות בדיקת
הקולונוסקופיה ,תוך הטמעת מדדי איכות הקשורים
לאיכות ההכנה וטכניקת הבדיקה .לדבריו ,חשוב לשפר
את הבדיקה האבחנתית שתהיה שלמה ומהימנה ככל
הניתן ולשפר את הטכניקה להסרת פוליפים על מנת
שלא יופיעו שוב עקב הסרה בלתי מושלמת .בתחום
זה נחתם גם שיתוף פעולה עם אוניברסיטת אוראגון
)פרוייקט  ,(CORIהמאפשר יחד עם  73מרכזים גדולים
בארה"ב ,יישור קו עם מדדי האיכות האמריקאים .יש
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לציין כי האגודה למלחמה בסרטן מסייעת ,מזה למעלה
מעשור ,למכונים גסטרואנטרולוגים בפיתוח ויישום
תוכניות לאיתור אוכלוסיות בסיכון גבוה ,עבורן בדיקת
הקולונוסקופיה כלולה בסל )עוד על הכנס בפרק "ימי
עיון וכנסים מקצועיים"(.

סקר חדש∫ רוב הציבור יודע על קיום
בדיקות לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס¨
גם מספר הנבדקים בפועל עולה¨ אך עדיין
כשליש מהישראלים שיודעים על הבדיקה¨
אינם מבצעים אותה Æהסיבות המובילות∫
¢עצלות¢ ¨¢סדר עדיפויות ¢אך גם פחד
מקבלת תוצאות הבדיקה
לרגל חודש המודעות ערכה האגודה סקר טלפוני בקרב
בני  50ומעלה המהווים מדגם ארצי ומייצג של הציבור
היהודי בישראל .בסקר נבדקו עמדות ודעות בנוגע
לבדיקות לגילוי מוקדם של המחלה ובנושא מניעת
המחלה .מהשוואה עם סקר דומה שערכה האגודה
ב 2007עלה כי השנה רק  7.2%מהמשתתפים לא ידעו
על קיומן של בדיקות לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס,
בהשוואה ל 16.7%בשנת  .2007מבין אלו שידעו על
הבדיקות ,ביצעו אותה בפועל  ,66%בהשוואה ל58%
בשנת  .2007מדובר בעלייה בשיעור המבצעים ,אך עם
זאת ,עדיין כשליש מאלו שידעו על הבדיקה החליטו
שלא לבצע אותה.
מקרב אלו שלא ביצעו את הבדיקה ,התשובות לשאלה
מדוע לא ביצעו אותה ,נותרו מגוונות 22.4% :הסבירו
זאת "בגלל עצלות" ,לעומת  33.2%ב12.3% ,2007
הסבירו כי הבדיקה אינה בסדר העדיפויות שלהם11.4% ,
הסבירו שהם מפחדים מתוצאות הבדיקה ו9.8%
מפחדים מהבדיקה עצמה.
בשנת  2007יותר אנשים פחדו מהבדיקה עצמה
) (12.2%ופחות אנשים פחדו מהתוצאות ).(7.9%
חלק ניכר מהתשובות ניתן לכאורה לייחס לתירוצים
שונים שאנשים נותנים לעצמם ,אך מחקרים
מראים כי הפחד מהבדיקה או התוצאה ,הוא
שמונע מאנשים ללכת להיבדק .השנה הוחלט
להתמקד בקמפיין ההסברה החדש בפחד זה,
כאשר המסר לציבור הוא שהמחלה עלולה להיות
קטלנית אם לא ייבדקו בזמן ,בשלב המאפשר
הצלת חיים .עוד עלה מהסקר כי רופאי המשפחה
מודעים יותר  על השאלה האם הרופא שלהם יידע

אותם לגבי הצורך בביצוע הבדיקה לגילוי מוקדם
של סרטן המעי הגס ענו  62%מהנשאלים בחיוב,
לעומת  50%בשנת  .2007עוד נמצא בסקר כי 72%
יודעים כי סרטן המעי הגס ניתן למניעה .אלו שידעו
זאת ,נשאלו כיצד ניתן למנוע את המחלה .כ65%
מהתשובות שניתנו מאפיינות אורח חיים בריא :תזונה
נכונה ,ביצוע פעילות גופנית ושמירה על משקל תקין.
 40.9%ענו כי ניתן למנוע את המחלה על ידי בדיקות
לגילוי מוקדם.

¢כסאות מוסיקליים ≠ ¢מסע הסברה חדש
של האגודה למלחמה בסרטן נשא את
המסר ¢אל תשחק עם החיים שלך Æגילוי
מוקדם מציל חיים¢

פרסומים חדשים

עלון "בלוטת הערמונית 
מתי להיבדק?" חדש בשפה הערבית

עם פתיחת חודש המודעות לסרטן המעי הגס יצאה
האגודה למלחמה בסרטן במסע הסברה ארצי חדש
להעלאת המודעות לגילוי מוקדם ומניעה של סרטן המעי
הגס שהופק בהתנדבות על ידי גיתם BBDO SOHO
המלווה במשך שנים את מסעי ההסברה של האגודה.
מחלת סרטן המעי הגס ניתנת למניעה על ידי כריתת
פוליפ המתגלה במעי ,עוד לפני שהוא הופך לסרטני
וככל שהיא מאובחנת בשלב מוקדם יותר ,לפני שהיא
מתפשטת ,סיכויי ההחלמה גבוהים באופן משמעותי.
לפי נתוני רישום הסרטן הלאומי במשרד הבריאות
מאובחנים בישראל בכל שנה ,כ 3,400חולים ,כלומר
כ 9חולים ביום ,ובנוסף ,לפי נתוני הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ) (2007בכל יום מתים כ  4ישראלים
מהמחלה .על מנת להעביר את המסר אודות חשיבותו
של האבחון המוקדם שכאמור יכול להוביל לשיעורי
הישרדות של  90%ויותר ,הוצג בקמפיין הטלוויזיוני
הסרט "כסאות מוסיקליים" .הסרט מציג קבוצה של
 10אנשים מבוגרים המסתובבים סביב כיסאות ,וכאשר
המוסיקה נפסקת 9 ,מתיישבים ולאחד מהם לא נשאר
מקום .אז מופיעה הסטטיסטיקה" :בכל יום מאובחנים
 9אנשים כחולים בסרטן המעי הגס 4 .מתים מהמחלה.
אל תשחקו עם החיים שלכם .הגעתם לגיל  ?50גשו
להיבדק .גילוי מוקדם מציל חיים" .דווקא אז ,אותו אדם
שלא מצא את מקומו ,משחרר אנחת רווחה .המסר
הוא שככל שאנשים ימהרו ויקפידו להיבדק בסדירות ,כך
יעלה הסיכוי שלהם לחיים בריאים  וגם הם יוכלו לשחרר
אנחת רווחה .בנוסף ,עלה מסע ההסברה החדש ברדיו,
באתרים ייעודיים באינטרנט ובעיתונות הכתובה.
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חוברת "כל מה שרצית לדעת על
הסרטן" בשפה הערבית

פרסומים שעודכנו

חודש המודעות לסרטן העור
ונזקי שמש
מסיבת עיתונאים לרגל פתיחת שבוע מודעות
למניעת סרטן העור ולגילויו המוקדם ¢התקיימה
בסימן עלייה של פי  ≥Æμבשיעור המאובחנים
בסרטן העור הממאיר בשלב המוקדם

חוברת "ילדים וצעירים חולי סרטן"

חוברת "ניסויים קליניים
במחלת הסרטן" באדיבות
חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ

כמדי שנה לקראת הקיץ ,גם השנה קיימה האגודה
למלחמה בסרטן בתחילת מאי מסיבת עיתונאים בבית
סוקולוב ,במסגרתה דווחו שיעורי התחלואה והתמותה
של סרטן עור בישראל .הציבור הוזהר מפני הסכנות
המצויות בשימוש במיטות שיזוף ,ניתנו הנחיות
לצריכת מזונות המסייעים בהגנה מפני השמש ודווחו
מחקרים חדשים בתחום .הגב' יונה אלון ,יו"ר סניף
חולון סיפרה את סיפורה האישי במסגרתו אובחנה
מוקדם במלנומה כתוצאה מפעילות הסברתית של
האגודה ,וכן נפתחה תחנת בדיקה בה ד"ר פליקס
פבלוצקי ערך בדיקות לאבחון מוקדם של סרטן העור
לאנשי התקשורת שהשתתפו באירוע .שבוע המודעות
לסרטן העור ולגילויו המוקדם נערך השנה ב 9למאי
עד ל 15למאי ,במהלכו נפתחו כ 300תחנות לגילוי
מוקדם של סרטן העור בכל רחבי הארץ בשיתוף כל
קופות החולים ,האיגוד הישראלי לרפואת עור והאיגוד
הישראלי לכירורגיה פלסטית .במקביל ,נלווה לשבוע
המודעות מסע הסברה רחב היקף בכלי התקשורת
הארציים והאזוריים.
ד"ר מיכה ברחנא ,מנהל רישום הסרטן הלאומי
דיווח על נתוני המחלה העדכניים :כ 1,300ישראלים
אובחנו ב 2008כחולים בסרטן העור )למעלה מ100
חולים בחודש בממוצע( ,מתוכם כ 470אובחנו בשלב
הממוקד של המחלה ,כלומר  שומה שיטחית שאובחנה
כמלנומה אך לא חדרה לעומק .מתחילת שנות ה,90
אז יזמה האגודה לראשונה את שבוע המודעות לסרטן
העור ,ועד היום ,עלה שיעור המאובחנים בשלב המוקדם,
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מכלל חולי המלנומה פי  !3.5והוא עומד היום על .36%
מדובר בהצלת חיים של ממש ,כיוון שגילוי מוקדם של
המחלה הקטלנית ,מעלה את סיכויי הריפוי ל90%
ויותר .הפער בין חולים ,נשים וגברים ,ממשיך לעלות,
עקב מגמת עליה בהיארעות בגברים ומצב של יציבות
בתחלואת הנשים .ילידי הארץ הם בסיכון הגבוה ביותר
לסרטן העור ,ביחס לאוכלוסיות עולים מאפריקה ,אסיה,
אירופה ואמריקה .כמו כן ,הוערך ששיעור הסיכון לחלות
במלנומה ממאירה של העור במהלך כל החיים לגבר
יהודי הינו של  ,2.94%שמשמעותו היא אחד מתוך 34
גברים ,לנשים יהודיות הסיכון הוא אחת מתוך  50נשים
ובאוכלוסיה הערבית הסיכון נמוך יותר 0.36% ,בגברים
ו 0.64%בנשים .הסיכון משתנה בהתאם לגיל.
ד"ר פליקס פבלוצקי ,רופא עור בכיר ואחראי אשפוז
יום דרמטולוגי במכון לפוטותרפיה במרכז הרפואי
"שיבא" ,ערך בדיקות לאבחון מוקדם במקום והזהיר
מפני שימוש נרחב במיטות שיזוף" :השימוש במיטות
שיזוף מדאיג במיוחד בגילאים הצעירים  כך לדוגמה
מנתונים שפורסמו בבריטניה נמצא ש 250,000ילדים
בגילאי  1117משתזפים באופן קבוע בעזרת מיטות
שיזוף והמספרים גבוהים יותר במדינות סקנדינביה
ואפילו באוסטרליה" .בישראל אין נתונים ,אבל לצערנו
מכונים רבים מפעילים מיטות שיזוף .חשוב להעביר את
המסר כי חשיפה במיטת שיזוף מכפילה את החשיפה
לקרינה אולטרא סגולה ,כאשר האינטנסיביות יכולה
להגיע עד פי  1015מהשמש באמצע היום .כשנחשפים
מתחת לגיל  35הסיכון לפתח מלנומה עולה ב."75%
לדברי ד"ר פבלוצקי ,למי שטוען כי שיזוף מעלה את
רמת ויטמין  Dבגוף ,יש להזכיר כי ניתן לצרוך ויטמין D
כתוסף תזונה ,וכמו כן ,בשמש הישראלית ,חשיפה
מועטה בשעות הבטוחות מספקת לקבלת ויטמין
 Dבכמות הדרושה .יש לציין כי ארגון הבריאות העולמי
הכניס השנה את מיטות השיזוף לרשימת המסרטנים
הוודאיים בבני אדם.
ד"ר ניבה שפירא ,דיאטנית קלינית מאוניברסיטת ת"א
ויועצת האגודה למלחמה בסרטן ,חידשה על הקשר
שבין תזונה ליכולת ההגנה על עורנו .לתזונה תפקיד
משמעותי בבריאות הכללית ,כולל בריאות העור ,בסיכון
לחלות בסרטן וביכולת הגוף להתמודד עם המחלה .למרות
שסרטן עור נתפש כ"חיצוני" ,תפקוד העור  הגנתו,
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חיסונו ,יכולת תיקונו ,והתחדשותו ,כמו שאר פעולותיו,
מושפעות מהרמה התזונתית  הקובעת את זמינות
החומרים הדרושים לו ומשפיעה על יעילות תפקודיו .קרני
השמש אינן עוצרות בעור .חלק מהן  הארוכות )(UVA
חודרות פנימה ,גורמות לתהליך "חמצון אור" ,פוגעות
בבולמי החמצון בעור ובדם ,פוגעות בקרומי התאים,
בחלבונים ואפילו ב .DNAבכך הן משנות את התפקוד
ואת בקרת התא ,גם בכיוון הסרטני .לכן כל השפעה
על גורמי החמצון ועל בולמי החמצון ,היא למעשה
השפעה על יכולת ההגנה של הגוף ויכולתו לנטרל,
להפחית ו/או לתקן את נזקי השמש .הרעיון התזונתי
של הגנה משמש על ידי אכילת גזר )קרוטנאידים(,
ידוע לרפואה כבר עשרות שנים ורופאים השתמשו
בו כשיטת ריפוי נגד רגישות יתר לאור .הדיאטה הים
תיכונית ,אשר הוגדרה כ"תקןזהב" למניעת מחלות לב
ומחלות נוספות של העולם המערבי ,הנפוצה באזור הים
התיכון עתיר השמש ,היא מטבעה עשירה במרכיבים
שהוכחו כתורמים להגנה משמש .בנוסף ,האוכלוסיות
הצורכות את הדיאטה הים תיכונית מראות סיכון נמוך
במיוחד לסרטן עור ,למרות החשיפה הרבה לשמש.
נמצא שבין אלו שאכלו יותר ירקות בכלל ובפרט עלים
ירוקים כמו תרד ומצליבים כמו ברוקולי וכרוב מעל
 3פעמים בשבוע  ירד הסיכון לחלות בכ .50%
יתרונות דומים התקבלו מאכילת עשבי תבלין טריים,
במיוחד רוזמרין ומרווה .מאידך ,פטרוזיליה מגבירה את
הפגיעות בחשיפה לשמש .אכילת דגים בכלל ובמיוחד
דגים עשירים באומגה  3כמו סרדינים או סלמון יותר
מפעם בשבוע ,הייתה קשורה בירידת הסיכון לחלות
במלנומה ב  .35%גם שתיית תה ואכילת פירות תרמו
להגנה .המזונות הצמחיים שעזרו להורדת הסיכון
לחלות במלנומה ידועים בעושרם בחומרים אנטי
מסרטנים מסוג בולמי חמצון  בעיקר קרוטנאידים
ופוליפנולים .חומרים אלו ,יכולים להגן על תאי הגוף
מנזקי לחץ חמצוני ,הגורם לתקיפת תאים ורקמות
באופן כמעט זהה לדרך בה חלודה הורסת עמודי
ברזל ,ולפגוע בתפקודם ובבקרה הגנטית שלהם.
לגורמי התזונה המגנה חשיבות גדולה במיוחד בילדים,
כיוון שהוכח שחשיפה וכוויות שמש בילדות ,אפילו
מעטות ,יכולות לגרום לשינויים בתאי עור שיכולים
להוביל לסרטן עור בבגרות .לפיכך קראה ד"ר שפירא
לאמץ תזונה יםתיכונית כחלק מהמלצות "חכם
בשמש" של האגודה.

הגב' יונה אלון ,יו"ר סניף חולון של האגודה,
השתתפה במסיבת העיתונאים ושיתפה את
הנוכחים בסיפורה האישי :כיצד בזכות בדיקה
פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן העור אליה
פנתה לאחר הרצאה בנושא ששמעה באגודה,
ניצלו חייה .סיפורה היה מרגש ביותר והוא זכה
לחשיפה תקשורתית רבה.

פרסומים שעודכנו

עלוני הסברה חדשים בנושא התנהגות
חכמה בשמש ואבחון מוקדם של
סרטן העור הופקו בצרפתית

חוברת "לדעת יותר על סרטן הריאה"

על מנת להגיע גם לאוכלוסיית עולים זו ,שרבים
ממנה מתמכרים לשמש הישראלית .החוברות
שולבו בפעילות כל קופות החולים ובפעילות
סניפי האגודה למלחמה בסרטן ברחבי הארץ,
ובמיוחד בריכוזי אוכלוסיה עולה מצרפת :ירושלים,
נתניה ,אשדוד ,תל אביב ורעננה.

רים∫
עלון חדש להורים∫
מי גאון של אמא בשמשø
בתחילת יולי הופק עלון חדש בעיצוב צעיר,
חדשני ומרענן ,הפונה להורים ומיידע אותם
כיצד להגן על ילדיהם מפני נזקי השמש ולאורך
כל השנה .ד"ר פליקס פבלוצקי ,רופא עור
בכיר ואחראי אשפוז יום דרמטולוגי במכון
לפוטותרפיה במרכז הרפואי "שיבא" העניק
יעוץ מקצועי .ההפקה באדיבות חב' אהבה
מעבדות ים המלח.

חוברת "כל מה שרצית לדעת על
הסרטן ולא העזת לשאול"
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צילום :רן אליהו

פרסומים שעודכנו

חוברת "טיפול הורמונלי בסרטן השד"
באדיבות חב' אסטרה זניקה

לראשונה∫ מצנח רחיפה דאה בשמי
ישראל מעל רצועת החוף בשעות
הלוהטות והזכיר למתרחצים∫ שיזוף ללא
הגנה ≠ נזק ללא תקנה¢°

חוברת "הדרכה לאחר ניתוחי הסרה
מלאה של השד" בשפות עברית,
ערבית ורוסית

פעילות הסברה ייחודית מטעם האגודה נערכה במהלך
חודש יולי :מצנח רחיפה נשא את הסיסמא" :שיזוף ללא
הגנה  נזק ללא תקנה" בעברית ,רוסית וצרפתית,
ונע מעל חופי הארץ בשעות הלא בטוחות .הפעילות
הייחודית הזכירה למתרחצים כי הם מסכנים את עצמם
ואת בריאותם .לצד מצנחי הרחיפה ,רתמה האגודה
למלחמה בסרטן את ארגון המצילים הארצי שליוו
את הקמפיין באמצעות כריזה בתחנות ההצלה
בחופים שכללה את המסר המוביל ,וכן את ההמלצות
הבריאותיות שיש לאמץ על מנת להגן על הגוף מפני
השמש .שיתוף הפעולה עם ארגון המצילים הארצי
התקיים במרבית חופי הים בישראל ,ביניהם בת ים ,תל
אביב ,חיפה ,חדרה ,גבעת אולגה ,קיסריה ,אשדוד ונתניה.
הפעלת מצנחי הרחיפה התבצעה על ידי חב' איתי לנואל
בע"מ .לקראת היציאה לקמפיין ,נערכה חזרה גנרלית
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של ריחוף המצנחים בחופי נתניה .הג'ודוקה האולימפי,
סגן אלוף אירופה וקפטן נבחרת ישראל ,יואל רזבוזוב,
אשר מכהן במועצת העיר נתניה ומחזיק תיק הספורט,
התנדב להשיק את הקמפיין במהלך החזרה הגנרלית
ולבחון מקרוב את המסרים בשלוש השפות.

האגודה למלחמה בסרטן וערוץ הילדים
יצאו בקמפיין הסברה לחשיפה זהירה
בשמש בכיכובה של רוני דואני¨ מנחת
ערוץ הילדים הפופלארית
הסרטון ,שעלה בערוץ הילדים מאמצע חודש יולי עד
סוף ספטמבר ,הינו גרסה חדשנית לקליפ המיתולוגי
של חכם בשמש שעלה ונכתב לראשונה בשנת .1995
בגרסה המחודשת שרה הזמרת רוני דואני כשלצדה טל
מוסרי ,דון לני גבאי ,מושיק גלאמין ולהקת הילדים
"קצברס" ,המורכבת מילדים בגילאי  1014המתופפים
על חפצים שונים וסוחפים אחריהם את הסובבים
לחוויה קצבית .הקליפ המקורי העביר מסרים חינוכיים
שמטרתם להימנע מחשיפה לשמש והפך ל"המנון"
מיתולוגי קל לזכירה בקרב מאות אלפי ילדים בישראל.
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פרסומים שעודכנו

בגרסה השנייה שצולמה מספר שנים אחר כך כיכב מאור
כהן וזו הגרסה השלישית .בקליפ ,המבוסס על מסרי
ההגנה מפני השמש של האגודה ,רואים מסיבת בריכה
של ערוץ הילדים בהשתתפות ילדים ,מנחים ודמויות
מוכרות מהערוץ הנופשים בבריכה ,תוך כדי הופעה
של רוני דואני ששרה ומעבירה את המסרים .במקביל,
נערך שיתוף פעולה עם אתר ערוץ הילדים באינטרנט,
במסגרתו יכלו הילדים לפנות לאגודה למלחמה בסרטן
ולקבל עלוני מידע ומדבקות .נכון לתחילת אוגוסט 2010
פנו כ 600ילדים הודות לקמפיין.

חוברת "הדרכה לאחר ניתוחי הסרה
חלקית של השד" בשפות עברית,
ערבית ורוסית

צילום :ולרי פרושין

האגודה למלחמה בסרטן וערוץ דיסני
יצאו בקמפיין הסברה חינוכי משותף
¢חכם בשמש ¢להגנה מפני נזקי השמש
בכיכובן של הדמויות האהובות של הערוץ

חוברת "לדעת יותר על סרטן הכליה"
באדיבות חב' פייזר

קמפיין ההסברה המשותף עסק בהתנהגות חכמה
בשמש בכיכובם של הדמויות האהובות :מיקי מאוס,
דונלד דאק ,גופי ודייזי .במסגרת הקמפיין שידר ערוץ
דיסני במהלך חודשי הקיץ לאורך היום קליפים מצויירים
שלימדו את הילדים הקטנטנים אודות התנהגות נכונה
בשמש ועסקו בשעות הבטוחות לשהייה בשמש ,חשיבות
השימוש בקרם הגנה ,שתייה מרובה וביגוד נכון .כל זאת,
באמצעות הדמויות האהובות של מיקי והחברים .בנוסף,
עבור הילדים הבוגרים יותר ,עלו בערוץ דיסני ,מערכונים
הומוריסטיים באורך של  3060שניות שתוכנם הותאם
במיוחד לילדים בגילאי  6עד  .14הקליפים בכיכובו של
"מיקי" )תומר אופנר( כוכב הסדרה "בילי" ,שנכתבו
במיוחד לילדים ,עסקו בנושא התנהגות חכמה בשמש.
הקמפיין הורכב מסדרת מעברונים שפנו אל הצופים בנימה
היתולית ולימדו אותם את עקרונות "חכם בשמש".

≤±

פרסומים שעודכנו

המאבק בעישון
¢יום ללא עישון ¢בישראל

חוברת "לדעת יותר על השתלת
תאי גזע ומוח עצם"

חוברת "לדעת יותר על סרטן
המעי הדק"

כמדי שנה ,ציינה האגודה גם השנה את היום הבינלאומי
ללא עישון שמטרתו להעלות על סדר היום העולמי את נגע
העישון ונזקיו ,ולהגביר את המודעות למניעת תחלואה
ותמותה ממחלות הנגרמות בעקבות עישון טבק ועישון
פסיבי .ב 31במאי  2010ציינו משרד הבריאות והאגודה
למלחמה בסרטן את "יום ללא עישון" במסיבת עיתונאים
בהשתתפות סגן שר הבריאות ח"כ הרב יעקב ליצמן,
הגב' מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,ופרופ' תמי שוחט,
ראש המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות,
שהציגה את ממצאי דו"ח שר הבריאות לשנת ,2009
לפיהם אחוז המעשנים מכלל האוכלוסייה הבוגרת
ממשיך בירידה ועומד על  .22.8%על פי נתוני הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה שיעור העישון ירד אפילו
יותר ועומד על .20.9%
יום זה מתקיים בישראל בכל שנה ,במקביל ל"יום ללא
עישון" המצוין בכל רחבי העולם מאז שנת  .1987מטרת
יום זה ופעילות האגודה בכל ימות השנה ,היא להילחם
בנגע העישון  גורם המוות מספר אחת בעולם הניתן
למניעה .בנוסף ,יום זה נועד לספר לאנשים  מבוגרים
ובני נוער  ברחבי העולם מה ביכולתם לעשות כדי
להגן על עצמם מפני עישון פסיבי ולעמוד על זכותם
לאוויר נקי ולחיים בריאים .המחקרים המפרטים את
נזקי העישון הולכים ורבים ,וביום זה ,במקביל לפעילויות
ההסברה הרבות ,יוצאת האגודה גם בקריאה למעשנים
רבים המעוניינים להפסיק לעשן  לנצל תאריך מיוחד
זה להפסקת העישון.
סקר חדש קובע כי רוב הישראלים יודעים שגם
סיגריה אחת ביום מסוכנת
סקר חדש שנערך ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן
באמצעות מכון גיאוקרטוגרפיה ,חשף נתונים מרתקים על
המודעות הגבוהה לנזקי העישון בקרב הציבור הישראלי.
הסקר שנערך מספר ימים לפני "יום ללא עישון" בקרב 500
גברים ונשים ,המהווים מדגם ארצי ומייצג של האוכלוסייה
הבוגרת בישובים היהודיים במדינת ישראל ,הצביע על כך
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שהישראלים מאוד מוטרדים מהנזק הבריאותי הנגרם
כתוצאה מעישון .במסגרת הסקר נשאלו המשתתפים
על עמדתם לגבי הסכנה הטמונה בעישון של סיגריות
בודדות וכן מהן הסיבות שהעישון מפריע להם בקרב
החברים ובני המשפחה .מהסקר עלה כי כשלושה
רבעים ,כלומר  ,74%מהציבור מסכים שגם עישון
סיגריה אחת או שתיים ביום מסוכן לבריאות .שיעור
זה גבוה באופן מובהק בהשוואה למי שחושבים כי הדבר
אינו מסוכן לבריאות ) 22%מכלל הציבור( .שיעור מי
שחושבים שעישון סיגריה אחת או שתיים ביום מסוכן
לבריאות גבוה יחסית בקרב נשים 78% .מגילאי הביניים
) (3554חושבים כי גם עישון סיגריות בודדות במהלך
היום מסוכן ,זאת לעומת שיעורים נמוכים יותר )73%
בקרב צעירים  גילאי  1834ו 72%בקרב מבוגרים
 גילאי  55ומעלה( בשכבות הגיל האחרות.
באשר לשאלה מה מפריע להם יותר בעישון של חבר או
בן משפחה ,הסתבר כי ל  76%מהמשיבים יש חבר או
בן משפחה שמעשנים 55% ,ציינו כי מפריע להם יותר
שהם הורסים את בריאותם .לכ 18%הפריע יותר ריח
הסיגריות .שיעור מי שמפריע להם יותר נושא הבריאות
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בהתייחס לעישון סיגריות ,נמוך יחסית בקרב מבוגרים
)גילאי  55ומעלה( .עוד עולה כי שיעור מי שמפריע להם
שהחבר או בן המשפחה מסריח מסיגריות גבוה יחסית
בקרב צעירים ) .(1834עובדה זו הניעה את האגודה לצאת
בקמפיין ייחודי לבני נוער וצעירים ,להלן בהמשך.

גם הספירה להתחלה חדשה ...בשלושים ואחד במאי,
"יום ללא עישון" ,מתחילים להפסיק לעשן! למידע
התקשרו לטלמידע של האגודה למלחמה בסרטן
 ."1800599995תשדיר הרדיו ליווה את תוכניות הרדיו
בתחנות האזוריות והארציות לאורך כל היום.

תשדיר מיוחד ברדיו לרגל
¢יום ללא עישון≤∞±∞ ¢

תחרות שנתית בין בתי ספר בנושא עישון

לרגל יום ללא עישון הופק תשדיר רדיו מיוחד בהשתתפות
השדרן גדי סוקניק .התשדיר נפתח בספירה לאחור
נלהבת של קבוצת אנשים ,שמסתיימת בצפצוף אחיד
שהפך לאחר מספר רגעים לקול אחיד של מוניטור
 סימן למוות .לאחר הפסקה קלה  חזר הצפצוף
של הדופק לפעול ,והקריין הכריז" :זו יכולה להיות
הספירה לאחור לסוף החיים שלך .אבל זו יכולה להיות

גם השנה לקראת "היום ללא עישון הבינלאומי" התקיימה
בסוף מאי התחרות השנתית בין בתי הספר בנושא עישון
בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים.
בתחרות השנתית על שם ד"ר מרקוס ז"ל משתתפות
קבוצות תלמידים מבתי ספר שונים מרחבי הארץ,
המציגות תכניות יצירתיות וחדשניות בנושאי עישון.
הפעם ניצח בתחרות בית הספר עירוני ז' ביפו שהציג
תחנת שידור למניעת עישון.
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חוברת "לדעת יותר על לימפומה
שאינה הודג'קין )"(NHL

חידוש ערכות הלמידה לבתי ספר בנושא עישון
פרסומים חדשים

בהמשך לשיתוף הפעולה הפורה הקיים בין מחלקת
הסברה של האגודה למלחמה בסרטן ,לבין שפ"י )שירות
פסיכולוגייעוצי( במשרד החינוך ,האגודה למלחמה
בסרטן תחדש ותפיק את ערכות הלמידה בנושא עישון
בהן נעשה שימוש על ידי יועצי בתי הספר .עלות ההפקה
הוזלה משמעותית מה שיאפשר הפקת ערכות רבות
יותר שתוכלנה לשמש את כל בתי הספר בארץ.

סמינר עמיתים
חוברת "טיפול תזונתי תומך"
בשפה הרוסית

פרסומים שעודכנו

עלון "כך תורמת התרומה
שלך "2010

כמדי שנה ,האגודה למלחמה בסרטן והשירות הפסיכולוגי
הייעוצי במשרד החינוך )שפ"י( שותפים בתוכנית
הכשרה ייחודית לנוער בבתי הספר ובחטיבות הביניים.
במסגרת תוכנית זו בוחרים מבין כלל התלמידים את
המצטיינים והמובילים חברתית ,ומכשירים אותם לשמש
כמובילים חברתיים להעברת פעילויות בנושא מניעת
עישון ,כמו גם בנושא "המשפטים המבוימים" אותם
מנהלים הילדים נגד חברות הסיגריות .מחלקת ההדרכה
אחראית להעברת הרצאות בתוכנית ההכשרה ,על ידי
מדריכים מטעם האגודה למלחמה בסרטן .הפרויקט
התקיים עד כה בעשרות בתי ספר ברחבי הארץ ,והשנה
הוכשרו מעל ל 2,500עמיתים.

מסע הסברה חדש וייחודי לבני נוער
בנושא עישון
בחודש יולי יצאה האגודה במסע הסברה חדש שמטרתו
העלאת המודעות לנזקי העישון בקרב בני הנוער בישראל,
שכלל פנייה לבני הנוער בכלי תקשורת שונים ,טלוויזיה,
אינטרנט ועיתונות .הקמפיין שהופק בהתנדבות על ידי
גיתם  BBDO SOHOכלל שני שלבים ,ופנה לבני הנוער
בשפתם ,מילולית וויזואלית .הקדימון עלה לשידור ביום
שלישי ,ה 6ביולי ,ונראה כפרסומת למותגי סיגריות
חדשים בשם "סינגל" ו"דיסטנס" )(Single,Distance
המותאם לצעירים וצעירות ,תוך שימוש בסיסמאות
"מריח שאת שוב לבד" ו"מריח שאיש אינו מתקרב אליך"
)"Smells like you're all alone again","Smells like no one
 .("comes near youלאחר מספר ימים נחשפה מטרת

הקמפיין עם הופעת אזהרות על קופסאות הסיגריות:
"אזהרה! סירחון מהפה ישאיר אותך בודדה לנצח",
וגם":אזהרה! ריח מסריח מהפה דוחה את החברים שלך".
הבאנרים באינטרנט הפנו את הגולשים למיניאתר
אינטרנטי ,שנבנה במיוחד עבור הקמפיין .המיניאתר
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עוצב בצבעים עזים ומושכים ויצר אינטראקציה עם
המבקרים בו .בין השאר הוא הציע את פינת "צ'אק
נוריס" שהציעה לגולשים לכתוב משפטי מחץ ולפרסמם
באתר ,קישור לפייסבוק ,אפשרות הדפסת מדבקות
אזהרה ,קישורים לסרטונים על הפסקת עישון מיוטיוב
ועוד .הקמפיין היה מוצלח ביותר ,כאשר סיכום הפעילות
מעיד על  91,962כניסות לאינטרנט ו 24,238גולשים
אשר דפדפו בין החפיסות )מה שמעיד על הפעילות
באתר עצמו(.
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פעילויות נוספות
רשת ערים בריאות
בסוף חודש אפריל חגגה רשת "ערים בריאות בישראל"
 20שנות פעילות בכנס שנערך בכנסת .האגודה לוקחת
חלק פעיל ברשת ,בראשותה של ד"ר מילכה דונחין,
ומסייעת לערים לקיים ולחנך לאורח חיים בריא ,נקי
מעישון ,המעודד תזונה נכונה ופעילות גופנית .כמו
כן ,מעודדת הצללה ומודעות לנזקי השמש .נושא יום
העיון היה "עיור ובריאות" לציון יום הבריאות העולמי.
ההרצאות כללו דיונים בנושא אורבניזציה ובריאות:
תכניות קידום הבריאות ומחקרים שנעשו בישראל,
תכנון עירוני בישראל והקשר שלו לבריאות תושבי
העיר ,עיור ,ממשל ובריאות התושבים מהיבט משרדי
הממשלה .נשאו דברים נציג משרד הבריאות ,ראש
שירותי בריאות הציבור ד"ר איתמר גרוטו ,נציגת
המשרד להגנת הסביבה הגב' גלית כהן ,ונציגת
משרד התרבות והספורט ,הגב' שלומית ניר טור.
נערך רב שיח בנושא "עיור ובריאות  ניגוד אינטרסים
או אפשרות למגורים משותפים" ,לו היו שותפים מ"מ
וסגן ראש עריית הרצליה ,ראש עיריית מעלה אדומים,
המשנה למנכ"ל משרד הבריאות ,ד"ר בעז לב ,ראש
עיריית אשדוד ,סגן ומ"מ ראש העיר אום אל פאחם
וראש עריית נס ציונה .נשאו ברכות חברי כנסת שונים
כמו יו"ר ועדת העבודה ,רווחה ובריאות ח"כ חיים כץ,
ח"כ אריה ביבי ,ח"כ ד"ר רחל אדטו ויו"ר הכנסת
ח"כ רובי ריבלין ,בנושא חשיבות קידום הבריאות
בישראל בכלל ובערים בפרט .המטרה היתה העלאת
המודעות לחשיבות אורח חיים בריא .מתנדבי סניף
אשדוד של האגודה נלוו לביקור ראש עירם בכנסת.

כרטיס ביקור חדש
לארגון "יד להחלמה"

הרצאות בנושא גילוי מוקדם
ומניעה של סרטן השד

עדכונים מקו הßטלמידע ßשל האגודה
למלחמה בסרטן

האגודה מספקת הרצאות למקומות עבודה וארגונים
שונים בנושא גילוי מוקדם ומניעה של סרטן השד.
ההרצאות מכוונות לקהלי נשים רבים ומגוונים כגון
מועדוני נשים חד הוריות ,נשים חרדיות וכו'.

מוקד ה'טלמידע' הוותיק בראשותה של הגב' נורית
צין המנהלת אותו במסירות בהתנדבות ממשיך לפעול
במרץ לאורך השנה .במהלך חודשי המודעות אותם
ממנפת האגודה למלחמה בסרטן באמצעות מסעות
הסברה ארציים ,נענות אלפי פניות במוקד ה'טלמידע'
ע"י מתנדבי ומתנדבות המוקד .השיא השנה נרשם
בשבוע המודעות לסרטן העור במסגרתו נרשמו למעלה
מ 3,000פניות שהגיעו ל'טלמידע' .אין ספק כי מסעות
ההסברה שעורכת האגודה ,מגבירים את המודעות
הציבורית לנושא המאבק במחלות הסרטן וההתמודדות

הרצאות בנושא ¢חכם בשמש¢
בעיקר לקראת הקיץ ,אך גם לאורך השנה ,מקיימת
האגודה מאות הרצאות להגברת המודעות לנושא נזקי
השמש .ההרצאות מתקיימות במאות בתי ספר בכל
רחבי הארץ ,כמו גם בבסיסי צה"ל ,מועדוניות ועוד.
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עימן .לפני מספר חודשים הופק עלון חדש ,צבעוני
ומזמין ,המיידע את ציבור החולים ובני משפחותיהם על
חשיבות קבלת מידע אמין ,אותו מעניק ה'טלמידע' 24
שעות ביממה לכל פונה.

עדכונים מאתר האינטרנט של האגודה
אתר האינטרנט של האגודה קיים כעשור שנים .עם
ההתקדמות הטכנולוגית ,שדרוג ופיתוח המידע הקיים
לרווחת החולים ,בני משפחותיהם וכלל האוכלוסייה,
הורחב גם אתר האינטרנט של האגודה .בנוסף למידע
הרב המעודכן באופן שוטף ,כולל האתר מאגר מחקרים
קליניים בניהולה של רותם ענבר ,מידענית מרכז
המידע ,אפשרות הזמנת חומרי הסברה ,אפשרות
הצגת שאלות וקבלת תשובות דרך האתר ,ופורומים
המנוהלים על ידי מיטב המומחים ,חברי ועדות העדכון
של האגודה למלחמה בסרטן .בימים אלו שוקד
זיו דוכן ,מנהל תחום אינטרנט של האגודה ,על בניית
אתר חדש לאגודה ,הצפוי לעלות בחודשים הקרובים.

חידוש מדבקות עישון

חידושים ממרכז המידע של
האגודה למלחמה בסרטן
מרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן פועל כבר
למעלה מעשרים שנה ועם השנים נוספים לו עוד ועוד
תחומי פעילות חדשים .במקביל למענה לפניות 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' ,פועל מרכז המידע
במישורים נוספים:
• מאגר תרופות  לאחרונה החל לצבור תאוצה פרויקט
פרי יוזמתה של המידענית עידית טמיר ,בו היא מרכזת
תרופות עודפות רבות הנתרמות לאגודה מהציבור הרחב.
מכיוון שלא ניתן להחזירן לבתי המרקחת ,התרופות
מנותבות לטובת חולים הזקוקים להן.
• מרכז המידע של האגודה באקדמיה  במשך השנה
משתתפות המידעניות בכנסים וימי עיון ומוזמנות
להרצות במסגרות שונות .כך למשל ,הוזמנה בסוף
מאי עידית להרצות בפני סטודנטים למידענות
במכללת בית ברל בנושא פעילות מרכז המידע של
האגודה למלחמה בסרטן .הסטודנטים הביעו עניין
רב ושאלו שאלות.
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האגודה מברכת את הגב' שרה גרדין ,אחות
קרינה במרכז רפואי רבין ,מרכז דוידוף ,על
זכייתה בפרס מצוינות בהדרכת מטופלים
לשנת  2010מטעם ארגון האחיות האונקולוגי
האירופי ) .(EONSהפרס ניתן לה בהוקרה והערכה
על חוברות ההדרכה לילדים בנושא קרינה,
שהופקו בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן
לפני כשנתיים .שרה הינה שותפה לעשייה
הפורייה של האגודה למלחמה בסרטן בכל
הקשור בתחום הקרינה וחברת ועדת העדכון
של האגודה בנושא זה.
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גילוי מוקדם
סרטן השד
התוכנית הלאומית לאבחון סרטן השד

ניידת הממוגרפיה הארצית ≠ מיכל

התוכנית הלאומית לאבחון סרטן השד ,שיזמה האגודה
למלחמה בסרטן ומפעילה אותה כיום בשיתוף עם משרד
הבריאות וקופות החולים מזה כ 17שנה ,מופקדת
על ניטור כל הפעילות בתחום בדיקות השד בארץ 
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.
מאז שהופעלה התוכנית ,עלה מספר יחידות הממוגרפיה
הפועלות בישראל מ 20ל .61מכלל היחידות הפועלות
בישראל 51 ,יחידות מנוטרות כיום על ידי התוכנית
הלאומית לגילוי סרטן השד .ניטור זה כולל פעילות תחת
הכללים הלאומיים והבינלאומיים שנקבעו ,הפעלת
אמצעי מחשוב המספקים מידע הכרחי ומאפשרים
ניטור של איכות האבחון .המכונים הנמצאים תחת
תהליך אבטחת האיכות ,כמקובל במדינות העולם
המערבי ,מקבלים מידע מלא על שיעור הגילוי של נשים
שנבדקו בהם ,על מאפייני הגידולים שהתגלו ועל מדדי
כשל אפשריים.
מטרת התכנית היא להבטיח ירידה בשיעורי התמותה
מסרטן השד בישראל ,כפי שהוכח במחקרי אוכלוסייה,
שמצאו ירידה של כ 30%בתמותה בנשים מעל גיל 50
שנסרקו בממוגרפיה ,בתוכניות מבוקרות.
השנה נמשך זימון מתוכנן לבדיקת ממוגרפיה ,המתבצע
בשיתוף פעולה הדוק עם קופות החולים .הזימון של כל
אוכלוסיית הנשים בגיל  5074נעשה אחת לשנתיים.
פעילות תוכנית הממוגרפיה והזימון הביאו לעלייה
בשיעור ההיענות לבדיקה והוא עומד כיום על כ.70%
סך הכל נוטרו בישראל כ 4מיליון בדיקות הדמיית שד
בכמיליון נשים שונות ,מתוכן  55,000בדיקות בניידת
הממוגרפיה וכ 371,718בדיקות ממוגרפיה.

ניידת הממוגרפיה 'מיכל' של האגודה למלחמה בסרטן
פועלת זו השנה התשיעית ברחבי הארץ .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 "מיכל" פועל בשיתוף קופות
החולים "שירותי בריאות כללית"" ,מכבי שירותי בריאות"
וקופת חולים "לאומית".
מאז הפעלת הניידת צומצמו משמעותית הפערים
שהיו בעבר בין מגזרים שונים באוכלוסייה ,ועלתה מידת
ההיענות לביצוע בדיקה זו.
החל מהשנה הניידת מופעלת על ידי הצוות המקצועי
של בית החולים "אסותא" שבהמשך תרכוש ,בסיוע
האגודה ,ניידת חדשה .בכל יישוב שאליו מגיעה
הניידת נשלח מכתב זימון אישי לנשים בגיל המתאים
ומתפרסמות מודעות בעיתונות המקומית על מועד
פעילות הניידת באזור )עוד על פעילות הניידת בפרק
"הסברה והדרכה לציבור"(.
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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.

סרטן במשפחה ≠ מערכת ייעוץ
למשפחות בסיכון גבוה
אנשים ,שלהם קרוב משפחה מדרגה ראשונה שחלה
בסוגי סרטן מסוימים ,כמו מעי גס ,שד ,שחלה ,ערמונית,
מלנומה ,מצויים בסיכון גבוה לחלות בסרטן .בבית החולים
כרמל בחיפה ובמרכז הרפואי תל אביב פועלות זה תשע
שנים מרפאות ייעוץ לאוכלוסייה בסיכון גבוה.
פרויקט זה מתבצע בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן,
אשר ממשיכה לסייע במימון הצוות המקצועי המפעיל
את השירות במרכז הרפואי כרמל ,המהווה יחידה
ארצית בנושא.

סרטן המעי הגס

ובהשתתפות מומחים מחו"ל .ההמלצות ניתנו גם לגבי
הצורך בביצוע סריקה ייעודית לגילוי מוקדם של סרטן
המעי הגס באוכלוסיה בריאה מגיל  ,50ולגבי הצורך לקיים
פעילות הסברה לציבור המקצועי ולציבור הרחב.

התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם
של סרטן המעי הגס
משרד הבריאות נענה ליוזמת האגודה למלחמה בסרטן
ומפעיל מזה חמש שנים תוכנית לאומית לגילוי מוקדם
לסרטן המעי הגס .התוכנית דומה לזו הקיימת כבר לאיתור
סרטן השד ,והיא נחוצה 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 אחרים ,הנמצאים בסיכון גבוה,
זכאים לבדיקת קולונסקופיה בהתאם להמלצות הרופא.
)הדיווח והמעקב נעשים על ידי המרכז לגילוי מוקדם
של סרטן המעי הגס שמרכז את כל המידע המתקבל
באמצעות ועדת היגוי הכוללת את נציגי קופות החולים,
נציג משרד הבריאות ונציג האגודה למלחמה בסרטן(.
בהמלצת האגודה למלחמה בסרטן ,נכנסה בדיקת דם
סמוי בצואה למדדי האיכות הנבדקים על ידי משרד
הבריאות בקופות החולים השונות.

איתור אוכלוסיה בסיכון גבוה
זה יותר מעשר שנים מאמצים באגודה את המלצות
ארגון הבריאות העולמי והארגון הבינלאומי למלחמה
בסרטן ,על החשיבות בסריקת אוכלוסיה בסיכון יתר
לפתח סרטן במעי הגס .התוכנית משלבת הדרכה
לציבור במסגרת הקהילה ובמקומות עבודה .כדי לקדם
את המודעות לחשיבות הגילוי המוקדם ולהעלות את
אחוז הנענים לביצוע הבדיקות ,האגודה מממנת
מדי שנה ,למשך שנתיים ,פעילות ייעודית בשלושה
מרכזים שהציגו תוכנית של מצוינות לאיתור אוכלוסיה
בסיכון גבוה ,תוך קיום הדרכה לאנשי מקצוע והסברה
לציבור הרחב.
המרכזים הרפואיים לשנת  2010הם :המרכז רפואי
סורוקה בבאר שבע והמרכז הרפואי קפלן ברחובות.
מרכזים אלה התבקשו לפעול על פי ההמלצות שגובשו
בישיבת קונצנזוס שנערכה בחסות משרד הבריאות,
האגודה למלחמה בסרטן ,ההסתדרות הרפואית,
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לתוכנית לאומית לבדיקת דם סמוי בצואה יכולת מוכחת,
בשורה של מחקרים ,להפחית את התמותה מסרטן
המעי הגס ב) 30%כ 1,500בני אדם בישראל מתים
בשנה מהמחלה( וגם את מספר המקרים החדשים,
באמצעות זיהוי נגעים שפירים והסרתם לפני שיהפכו
ממאירים.
התוכנית הלאומית עוסקת בניטור בדיקות הגילוי המוקדם
המתבצעות בארץ ,ומפתחת מסדי נתונים .אלו כוללים
מידע על הפעולות הקולונוסקופיות המתבצעות בארץ
וממצאיהן ,פעולות האבחון הרדיולוגי ,כולל בדיקות
חוקן בריום וקולונוסקופיה וירטואלית ,כל הדו"חות
ההיסטולוגיים של רקמת המעי )הן נגעים שפירים והן
נגעים ממאירים( ומידע מהמכונים האונקולוגיים .בשלב
זה עדיין מועבר מידע חלקי בלבד מחלק ממוסדות
הבריאות בארץ.

דין וחשבון ∞≤∞±

דיווחים מעודדים מקופות החולים ביחס
לשיעור ביצוע בדיקות לאבחון מוקדם
של סרטן המעי הגס
"שירותי בריאות כללית" הכריזו על הישגים
מרשימים לתוכנית הסקר של הקופה :ב2009
נתגלו  501מקרים של ממאירויות במעי הגס
תוכנית הסריקה של שירותי בריאות כללית מופעלת
בעזרת מערכת זימון אקטיבי המבטיחה שכל לקוחות
הכללית המוגדרים כאוכלוסיית היעד יוזמנו לביצוע בדיקת
דם סמוי באמצעות מכתב זימון אישי הנשלח לביתם,
מעבדה מרכזית אחת מבצעת את כל הבדיקות בכדי
להבטיח איכות ביצוע גבוהה במיוחד ונעשה שימוש
בערכת הבדיקה הרגישה שהומלצה על ידי משרד
הבריאות .בשנת  2009ביצעו  270,653איש ,המהווים
 37%מכלל אוכלוסיית היעד ,את הבדיקה.
בקרב הנבדקים התגלו  501ממאירויות של
המעי הגס ,כשישית מכלל הממאירויות במעי
המתגלות בשנה בכל אוכלוסיית המדינה ,כאשר
 45%מן הממאירויות התגלו בשלב מוקדם מאד
ו 26%בשלב שני .חולים בשלב מוקדם אינם
זקוקים כלל לטיפול כימי וכך גם רבים מהחולים
המתגלים בשלב שני של המחלה .שיעור הממאירויות
שהתגלה אינו רחוק משיעור ההיארעות של סרטן
המעי הגס באוכלוסייה הישראלית בקבוצת גיל זו,
ומצביע על רגישות גילוי גבוהה של ערכת הבדיקה
הנמצאת בשימוש .בנוסף לגילוי גידולים ממאירים,
רשמה התוכנית גם הישג נוסף בגילוי של גידולים
שפירים שעלולים להתפתח למחלה ממארת.

כל המידע מנוטר על מנת להבטיח תהליך לאומי באיכות
גבוהה ,שבסופו צפויה ירידה בשיעור ההיארעות והתמותה
מסרטן המעי הגס בישראל.
פרופ' גד רנרט ,מנהל התוכנית הלאומית לגילוי סרטן
המעי הגס ,משרד הבריאות ,אמר במסיבת עיתונאים
בפתיחת חודש המודעות לסרטן המעי הגס כי שיעור
הנבדקים אמנם עולה בהדרגה משנה לשנה ,אך מהווה
רק כשליש מאוכלוסיית היעד .באוכלוסיית ישראל 1.35

שיעור הגידולים השפירים שהתגלה היה כ 6.5
מקרים ל 1,000נבדקים ובמקרים אלו ניתן לדבר
על מניעה ראשונית של המחלה .עוד נמצא כי
שיעורי הביצוע הגבוהים ביותר היו דווקא במחוזות
הצפון והדרום של הקופה ולא במרכז הארץ ,ובכך
מממשת התוכנית גם יעד נוסף והוא צמצום פערי
הבריאות בין מרכז הארץ לפריפריה.
דיווח "מכבי שירותי בריאות" במסגרת התוכנית
הלאומית לשנת 2009
מהדיווח שנמסר במסיבת העיתונאים על ידי
הגב' ליאורה ולינסקי ,מנהלת קידום בריאות במכבי
שירותי בריאות ,אוכלוסיית היעד לבדיקות עמדה
על כ 310,000איש ,מתוכם  38.5%ביצעו בדיקות
המאפשרות איתור מוקדם לסרטן המעי הגס .כ55,000
איש ביצעו בדיקת דם סמוי בצואה 21,933 ,ביצעו
בדיקת קולונסקופיה 1,534 ,מתוכם נבדקו בעקבות
בדיקת דם סמוי חיובית .בקרב כ 7%מאלה שביצעו
בדיקת דם סמוי בצואה בשנת  2009נמצאו ממצאים
חיוביים והם הופנו להמשך בירור .הפעילות לקידום
הבדיקות כללה הפנייה לבדיקה לכלל אוכלוסיית היעד,
ללא צורך בביקור אצל רופא ומסירת ערכות דם סמוי
לאוכלוסיית היעד במפגשים שונים באופן יזום )כגון
ביקור במעבדה או אצל אחות( וכן תגמול רופאים
על מסירת ערכות דם סמוי למטופליהם .קיים מסד
נתונים ייעודי של אוכלוסיית היעד ,המאפשר קשר
טלפוני עם המבוטחים להנעתם לבצע את הבדיקה
וכן להחזרת הערכה למעבדה.

מיליון תושבים בקבוצת הגיל  5074המיועדים לסריקה
התקופתית .על פי הדיווח שהתקבל מהקופות השונות
עולה כי בשנת  2009בוצעו  373,781בדיקות לנוכחות
דם סמוי בצואה .שיעור הביצוע של בדיקות הגילוי
המוקדם לסרטן המעי בישראל עדיין נמוך ,אם כי אינו
רחוק בערכו מנתונים דומים המדווחים על ידי מדינות
מערביות נוספות ,ומייצג עלייה של כעשרה אחוז בשיעור
המבצעים בהשוואה לשנה שקדמה לה) .הרחבה בפרק
"הסברה והדרכה" בנושא סרטן המעי הגס(.
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שבוע המודעות לסרטן העור
מזה כ 19שנה נערך המבצע להגברת המודעות לחשיבות
מניעת נזקי השמש ואבחון מוקדם של סרטן העור .במבצע
ניתן דגש על הדרכת הציבור בכל הנוגע להימנעות משהייה
בשמש בשעות המסוכנות ,לשימוש באמצעי ההגנה
שיאפשרו חשיפה 'חכמה' לשמש ,ומודעות לחשיבות
האבחון המוקדם .במהלך המבצע יוצאת האגודה במסע
הסברה לציבור ,מופץ חומר הסברה של האגודה במחנות
צה"ל ,בבתי ספר ועוד ,ועומד לרשות הציבור מערך ארצי
של כ 300תחנות בדיקה המאוישות על ידי רופאי עור
וכירורגים פלסטיים בכל קופות החולים בכל רחבי הארץ.
אלפי ישראלים השתתפו השנה במבצע ונקבעו תורים
רבים לבדיקות גם בהמשך השנה .במסיבת העיתונאים
דווחו נתוני המחלה העדכניים :כ 1,300ישראלים אובחנו
ב 2008כחולים בסרטן העור מסוג מלנומה )למעלה
מ 100חולים בחודש בממוצע( ,מתוכם כ 470אובחנו
בשלב הממוקד של המחלה .מתחילת שנות ה,90
אז יזמה האגודה לראשונה את שבוע המודעות
לסרטן העור ,ועד היום ,עלה שיעור המאובחנים
בשלב המוקדם ,מכלל חולי המלנומה פי  !3.5והוא
עומד היום על  .36%מדובר בהצלת חיים של ממש ,כיוון
שגילוי מוקדם של המחלה הקטלנית ,מעלה את סיכויי
הריפוי ל 90%ויותר )עוד על פעילות האגודה במסגרת
זו בפרק "הסברה והדרכה לציבור"(.

דיווחי פעילות קופות החולים במסגרת
שבוע מודעות העור
• שבוע המודעות לסרטן העור בלאומית  דובר
קופת חולים לאומית ,מר משה מוסקו מסר דיווח
על היערכות הקופה במסגרת שבוע המודעות לסרטן
העור אשר הפעילה כ 70תחנות בדיקה במרכזים
הרפואיים של לאומית ברחבי הארץ .תחנות הבדיקה
איתרו ואבחנו ללא תשלום וללא תלות בחברות בקופת
החולים נגעים בעור .כמו כן ,במהלך כל חודש יוני
ובשבוע המודעות מכרה הקופה בבתי המרקחת
שלה תכשירי הגנה על העור בהנחה של .60%
• שבוע מודעות לסרטן העור בקופת חולים מאוחדת
 דוברת קופת חולים מאוחדת ,הגב' אהובה ליף
מסרה דיווח על היערכות קופת חולים מאוחדת
והזהירה מפני עוצמת קרינת השמש המסוכנת ,אליה
אנו נחשפים לא רק על שפת הים ,אלא בכל מעבר
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שלנו ברחוב ,בדרכנו לעבודה או לקניות .היא הדגישה
את חשיבות ההקפדה על אמצעים להקטנת הנזק,
וביקשה להזכיר כי הסכנה קיימת בכל מקום .במהלך
שבוע המודעות לסרטן העור הפעילה מאוחדת 68
מרפאות עם שעות קבלה מיוחדות בהן ביצעו רופאי
העור של הקופה בדיקות לגילוי מוקדם של סרטן העור
ומבוטחי מאוחדת נהנו במהלך אותו שבוע מהנחה
של  50%ברכישת מגוון רחב של מקדמי הגנה בבתי
המרקחת של הקופה.
• שבוע המודעות לסרטן העור בשירותי בריאות
כללית  דוברת שירותי בריאות כללית ,הגב' מיכל
קיזלשטיין ,מסרה דיווח על היערכות הקופה לרגל
שבוע המודעות למניעת סרטן העור וגילויו המוקדם
במסגרתה נפתחו  73נקודות בדיקה שונות ברחבי
הארץ .על פי דיווחה בשבוע המודעות שנערך
בשנת  2009נבדקו ,בנקודות הבדיקה שהפעילה
ה'כללית' כ 3,200אנשים ,מתוכם אותרו 99
אנשים עם חשד לסרטן תאי בסיס 35 ,אנשים
עם חשד לסרטן תאי קשקש 21 ,אנשים עם חשד
למלנומה ו 421הופנו לביצוע ביופסיה .ב'כללית'
שבו והמליצו על נקיטת כל אמצעי הזהירות מפני
השמש ,ובמסגרת שבוע המודעות חילקה הקופה
לנבדקים דוגמית של תכשיר הגנה מהשמש .בנוסף,
מומחי רפואה תעסוקתית של ה'כללית' העבירו
הרצאות בנושא מניעת נזקי שמש במפעלים ברחבי
הארץ ,ובמסגרת פעולות ההדרכה לאורח חיים בריא
לבנינוער ולתלמידים ,שעורכת הקופה בבתיספר
ובמרפאות ,הוכנה ערכת הדרכה בנושא מניעת נזקי
שמש .כמו כן ,במהלך החודש הוזמנו לקוחות הקופה
לרכוש בבתי המרקחת של ה'כללית' תכשירי הגנה
מקרינת שמש בהנחות משמעותיות :עד  55%הנחה
ללקוחות 'כללית מושלם' ו 40%הנחה ללקוחות
'כללית'.
• פעילות מכבי שירותי בריאות בשבוע בריאות
העור  מר עידו הדרי ,דובר וממונה על קשרי ממשל
במכבי שירותי בריאות מסר דיווח על היערכות מכבי
לשבוע המודעות ,אשר הפעילה השנה  106נקודות
בדיקה ברחבי הארץ אשר היו פתוחות למבוטחי כל
הקופות ללא תשלום .בנוסף ,חומרי הסברה בנושא
המודעות לבריאות העור הועמדו לרשות הנבדקים
בסניפים ובמרפאות שהשתתפו בפעילות ,נפתח
מוקד ייעודי לזימון תורים לבדיקות אלו וברשת בתי
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המרקחת של הקופה" ,מכבי פארם" ,נמכרו למבוטחי
מכבי תכשירי הגנה וטיפוח לעור בהנחות משמעותיות
ובמבצעים שונים.

פרויקטים ותוכניות מחקר לגילוי מוקדם
האגודה מעודדת הגשת הצעות לפרויקטים או מחקרים
בתחום הגילוי המוקדם .במסגרת פעילות הוועדה לגילוי
מוקדם ,אושרו השנה למימון הפרויקטים הבאים:
• פרופ' ניצה להט ,מרכז רפואי כרמל ,בנושא "תועלת
בדיקת זני נגיף הפפילומה ) (HPVושכיחותם בנשים
ישראליות הנמצאות בסיכון להתפתחות סרטן צוואר
הרחם באזור הצפון".
• ד"ר פרידה ברק ,מרכז רפואי ברזילי ,על סקר גנטי
בנשים מבוגרות  אשכנזיות ,נשאיות מוטציות בגנים

 ,BRCA1 BRCA2לבדיקת גורמים סביבתיים וגנטיים
המשפיעים על התפתחות סרטן שד.
• פרופ' פייסל עזאיזה ,אוניברסיטת חיפה ,בנושא
"הגורמים המשפיעים על היענות לביצוע בדיקות
לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס בקרב האוכלוסייה
היהודית בישראל".
• ד"ר אליזבת הלף ,מרכז רפואי מאיר ,בנושא "הערכת
שימוש ויעילות בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן
המעי הגס בקרב אנשים שחלו בסרטן באזור מחוז
שרון שומרון".
• ד"ר אלי ברזובסקי ,מרכז רפואי ת"א ע"ש סוראסקי,
בנושא "האם ניתן לחזות חשד לתסמונת  Lynchעל
פי ממצאים פתולוגיים ספציפיים ברקמת גידול המעי
הגס".
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שיקום ורווחה
ימי עיון לחולים ובני משפחותיהם
מחלקת שיקום ורווחה מארגנת ימי עיון רבים ,המתמקדים
במגוון נושאים הקשורים למחלות הסרטן והשלכותיהן,
כגון :דרכי הטיפול ,תופעות לוואי והיבטים שונים ביחס
להתמודדות החולה ובני המשפחה עם המחלה .המשובים
החיוביים והתגובות החמות שאנו מקבלים בתום ימי
העיון ממחישים את חשיבותם ומחזקים את הצורך
להמשיך לקיים מדי שנה ימי עיון לחולי הסרטן ולבני
משפחותיהם .במהלך  2009נערכו בבית מטי 1,214
מפגשי הדרכה לאנשי מקצוע ,כמו גם פעילויות
רווחה לחולים ולבני משפחותיהם.

כנסים ארציים
יום עיון לחולי סרטן הערמונית נערך באמצע ספטמבר
 2009בכפר המכביה בהנחיית פרופ' עופר נתיב ,מנהל
המחלקה האורולוגית במרכז הרפואי בני ציון בחיפה.
במהלך היום האזינו המשתתפים להרצאות בתחום,
כגון :גורמי סיכון למחלה ,מניעה ואבחון ,הטיפול הניתוחי
והקרינתי ,עדכונים וחידושים בטיפול הורמונלי וטיפול
כימי ,סרטן הערמונית בעידן בדיקות ה ,PSAקשיים
ועוד .הרצו בהתנדבות :פרופ' ז'ק בניאל ,פרופ' יעקב
רמון ,פרופ' אבישי סלע ,פרופ' חיים מצקין ,ד"ר רן
כץ וד"ר נעמה קונסטנטיני .בסיום היום נערך פאנל
שאלות ותשובות בהשתתפות המרצים ובהנחיית פרופ'
אריה לינדנר מהמרכז הרפואי אסף הרופא ויו"ר המועצה
המדעית של ההסתדרות הרפואית .יום העיון נערך
באדיבות חברות נובארטיס וסאנופי  אוונטיס.
יום העיון המסורתי "לחגוג את החיים" לנשים
חולות סרטן שד נערך באמצע אוקטובר  2009בכפר
המכביה .יום העיון נפתח בברכתן של ח"כ פרופ'
יולי תמיר והגב' מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,והנחה
אותו ד"ר מנסא רימון ,מנהל מרכז בריאות השד
בבית החולים "המשפחה הקדושה בנצרת .מאות
המשתתפות האזינו להרצאות מרתקות בתחום,
כגון :התאמת הטיפול לחולה ,עדכונים וחידושים,
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תורשה וסרטן השד ,שיחזורי שד ,השפעות הטיפול
על איכות החיים וחשיבותה של פעילות גופנית .הרצו
בהתנדבות :ד"ר בלה קאופמן ,ד"ר נעה אפרת
)בן ברוך( ,פרופ' גדי רנרט ,ד"ר דין עד אל ,ד"ר
מיה גיפס וד"ר נעמה קונסטנטיני .במהלך היום,
השתתפו חלק מהנשים במיצג מיוחד ,בסימן הצבע
הוורוד  סמל המאבק בסרטן השד )עוד על המיצג
בפרק "הסברה והדרכה לציבור"( .לקראת סיום ,ניתנה
הרצאתו של היועץ הארגוני ד"ר יוסי שלו ,בנושא
"שקט נפשי  חיים ללא כעס" ונערך פאנל מומחים
בהשתתפות המרצים והפיזיותרפיסטית ג'יל ברכה,
מומחית לטיפול בלימפאדמה מהמרכז הרפואי הלל
יפה .יום העיון המיוחד והמעשיר נערך באדיבות חברת
רוש פרצמטיקה ישראל בע"מ.
יום עיון לנשים צעירות )עד גיל  (40המתמודדות עם
סרטן השד נערך בסוף אוקטובר  2009בבית מטי ,בית
האגודה למלחמה בסרטן ,בהנחיית ד"ר משה כרמון,
מנהל יחידת השד ,המרכז הרפואי שערי צדק .ביום זה
ניתנו הרצאות הייחודיות לנשים צעירות המתמודדות
עם המחלה ,כגון תורשה וסרטן שד ,פוריות ,הריון בזמן
מחלה ועוד .הרצו בהתנדבות :ד"ר מיכל שיגא ,ד"ר ג'טה
פריד ,פרופ' דרור מאירוב ,ד"ר אייל וינקלר .הגב' מיכל
מלמדכהן ,סיפרה את סיפורה האישי "אני ,בעלי ,וה'חיה'
שבינינו" על התמודדותה עם המחלה ,והגב' איריס להד
הציגה את המופע מפרי עטה "החיים בזרימה"  מסע
בעקבות ההתמודדות .בסיום היום נערך פאנל מומחים
לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים .יום העיון נערך
באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
הכנס הארצי השנתי של ארגון בעלי הסטומה
בישראל נערך בסוף אוקטובר  2009בבית מטי ,בית
האגודה למלחמה בסרטן .במהלך הכנס מר מידד
גיסין נשיא הארגון ,הציג חידושים ועדכונים ממערכת
הבריאות ,הגב' רבקה גולן ,אחות אונקולוגית ,מרכזת
תחום הסטומה סיפרה על השינויים לאורך השנים
בטיפול בסטומה ,הגב' נעמה הירשברגר ,פסיכולוגית
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שיקומית ,הרצתה על תגובות והתמודדות של ילדים
ובני נוער עם מצב של סטומה אצל ההורים או הסבים
והסבתות ,והגב' לימור בן חיים ,דיאטנית קלינית,
הרצתה על תזונה במצבי סטומה .בסיום יום העיון
נערך פאנל לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים
ובהנחיית הגב' ליויה כסלו ,האחות הראשית באגודה
למלחמה בסרטן.
יום עיון לחולי סרטן הריאה נערך בתחילת נובמבר
 2009בכפר המכביה בהנחיית ד"ר דב פלקס ,מרכז
נושא סרטן הריאה במרכז דוידוף ,קמפוס בילינסון.
במהלך היום ניתנו הרצאות בתחום ,כגון עדכונים
וחידושים בטיפול בסרטן הריאה ,צרכנות נבונה של
רפואה משלימה אצל חולי סרטן ריאה ו PET CTבסרטן
הריאה .הרצו בהתנדבות :ד"ר מיה גוטפריד ,ד"ר אילן
בר ,ד"ר אמיר און ,ד"ר עופר כספי ,פרופ' עינת
אבן ספיר .לקראת סיום סיפר ד"ר מאיר רקוץ ,רופא
המשתקם מסרטן ריאה ,את סיפורו האישי "יש לי
סרטן  כי לכולם יש כלב" ונערך פאנל לשאלות ותשובות
בהשתתפות המרצים .יום העיון נערך באדיבות חברת
רוש פרצמבטיקה ישראל בע"מ שגם הקימה מיצג של
ריאות עשויות בלונים בכניסה ליום העיון.

יום עיון לנשים בריאות הנמצאות בסיכון לחלות
בסרטן השד והשחלות נערך באמצע נובמבר 2009
בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן ,בהנחיית
פרופ' רפי קטן ,מנהל המכון האונקולוגי במרכז הרפואי
ע"ש שיבא בתל השומר .במהלך היום ניתנו הרצאות
מרתקות ,כגון :היתרונות שבבירור גנטי לסיכון לחלות
בסרטן השד ,גילוי מוקדם ,אבחון ודילמות בקשר לטיפול
מונע ,החיים בצל הנשאות ואורח חיים בריא .הרצו
בהתנדבות :פרופ' אפרת לוילהד ,ד"ר תמר קרני,
ד"ר מיכל בראון וד"ר איתי זיו .לקראת סיום נערך פאנל
לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים .יום העיון נערך
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
יום עיון בנושא התמודדות עם כאב של חולי סרטן
נערך בסוף נובמבר  2009בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן .הגב' מנדי לייטון בלישה ,יו"ר
העמותה למאבק בכאב ,יזמה והנחתה את האירוע,
וניתנו הרצאות על אספקטים פסיכולוגיים של הכאב
האונקולוגי ,קנביס בשימוש רפואי ועוד .הרצו בהתנדבות:
ד"ר סילביו בריל ,ד"ר גבי גולן ,ד"ר שיףקרן ברקת
וגב' זיוה פלד .במהלך היום הוכרז על הציור "די לשאת
את הכאב בדממה" של הגב' תלמה דינשטיין ,מחלימה
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מסרטן שד מעומר ,כזוכה בתחרות ציורי מטופלים על
ידי הגב' ליאורה ניב ,אלמנתו של פרופ' דיוויד ניב
ז"ל ,מומחה לטיפול בכאב .בסיום היום נערך פאנל
מומחים לשאלות ותשובות בהנחיית ד"ר פרידה ברק,
המרצים והגב' שרי כהן ,אחות אחראית שירות טיפול
ביתי תומך של האגודה .יום העיון נערך באדיבות חברות
מדיסון ,רפא ופייזר.

יום עיון בנושא לימפומות CLL ,ולוקמיות חריפות
נערך בתחילת מאי  2010בכפר המכביה בהנחיית
פרופ' משה מיטלמן ,מנהל המחלקה פנימית א'
במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי וחבר הועד
המנהל של האגודה .ביום העיון נערכו הרצאות בתחום,
כגון הווה ועתיד בטיפול בלימפומות וב  ,CLLטיפול
כוללני תומך בחולה ההמטואונקולוגי ,השתלת מוח
עצם ועוד .הרצו בהתנדבות :פרופ' דינה בן יהודה ,ד"ר
פיה רענני ,ד"ר חנה רוזנבאום ,ד"ר אביחי שמעוני
וד"ר אביבה אייזנברג .בסיום יום העיון נערך פאנל
שאלות ותשובות .יום העיון נערך באדיבות חברת רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
יום עיון בנושא גידולי ראשצוואר נערך בסוף
מאי  2010בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים בהנחיית ד"ר אהרון פופוביצר מרכז הטיפול
בגידולי ראשצוואר במרכז הרפואי רבין  קמפוס
בילינסון .כ 100משתתפים ובני משפחותיהם האזינו
להרצאות מעשירות בתחום ,כגון עדכונים וחידושים
בטיפול בסרטן ראשצוואר לסוגיו ,חידושים בטיפול
בקרינה ועוד .הרצו בהתנדבות :פרופ' ג'אןאיב סישל,
ד"ר פופוביצר ,מנחה האירוע ,פרופ' דני פליס ,ד"ר
איריס גלוק ,ד"ר טל ברג ,ומר מושיק ברכני .בסוף
יום העיון נערך פאנל לשאלות הנוכחים בהשתתפות
המרצים .יום העיון נערך באדיבות חב' מרק סרונו
וסאנופי אוונטיס .הגב' פרידה קורנברוט ,קלינאית
התקשורת המחוזית באגודה למלחמה בסרטן יזמה
וארגנה את הכנס ,שנה שנייה ברציפות.

יום עיון בנושא סרטן המעי הגס נערך באמצע מרץ
 2010בכפר המכביה בהנחיית ד"ר איילה הוברט,
אחראית תחום גידולי מערכת העיכול במרכז הרפואי
הדסה עין כרם .מאות הנוכחים האזינו להרצאות על
גורמי סיכון ,מניעה גנטיקה ומנגנון התהוות המחלה,
גישה ניתוחית בסרטן המעי הגס ועוד .הרצו בהתנדבות:
פרופ' דן אדרקה ,ד"ר יחיאל זיו ,ד"ר ברוך ברנר ,ד"ר
עינת שחם ,ד"ר סופיה מן והפסיכולוגית הגב' שירלי
אלון .בסיום יום העיון התקיים פאנל שאלות ותשובות
בהשתתפות המרצים מיום העיון והגב' בלה אלגושווילי,
אחות סטומה המנהלת את היחידה לטיפול ביתי תומך
של שירותי בריאות כללית מחוז המרכז .יום העיון נערך
באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
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יום עיון בנושא גידולים נוירואנדוקריניים נערך
בתחילת יוני  2010בבית מטי ,בית האגודה למלחמה
בסרטן ,בהנחיית פרופ' דוד גרוס ,מתאם המערך
לטיפול בחולים עם גידולים נוירואנדוקריניים במרכז
הרפואי הדסה עין כרם .כ 120חולים ובני משפחותיהם
האזינו להרצאות בתחום ,כגון עדכונים וחידושים בטיפול
האנדוקריני ,הקלה על כאב ממקור סרטני ועוד .הרצו
בהתנדבות :פרופ' דוד גרוס ,מנחה האירוע ,ד"ר סימונה
גרוזינסקיגלסברג ,ד"ר עידו וולף ,ד"ר מרב פרנקל,
פרופ' פתחיה רייסמן ,וד"ר אלכסנדר וולר .בסיום
יום העיון נערך פאנל שאלות ותשובות בהשתתפות
המומחים ובהנחיית ד"ר אשר שלמון מהנהלת המרכז
הרפואי הדסה עין כרם .יום העיון נערך באדיבות חב'
נוברטיס אונקולוגיה.

יום עיון בנושא סרטן שד גרורתי נערך לראשונה ,בתחילת
יולי בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן ,בהנחיית
ד"ר אלה עברון ,אונקולוגית בכירה מהמרכז הרפואי
אסף הרופא .למעלה ממאה חולות ובני משפחותיהן
האזינו להרצאות מרתקות ומלמדות בתחום ,כגון היבטים
רפואיים של סרטן שד גרורתי ,טיפול תומך ורפואה
משלימה .הרצו בהתנדבות :ד"ר נועה אפרת )בן ברוך(,
ד"ר הדסה גולדברג וד"ר עופר כספי .הפזמונאית
שימרית אור סיפרה בגילוי לב את סיפור התמודדותה
המרגש והאישי עם מחלת סרטן השד והשחקנית נירה
רבינוביץ ,המנהלת מגמת צ'י קונג טיפולי בקמפוס
ברושים באוניברסיטת תל אביב העבירה סדנת צ'י קונג
המבוססת על תרגילים סיניים עתיקים .יום העיון נערך
באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון משותף לאגודה למלחמה בסרטן והחברה
הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית בנושא סרטן
השחלה נערך בסוף יוני  2010בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן ,בהנחיית ד"ר עופר לביא ,מנהל
היחידה לגינקולוגיה אונקולוגית במרכז הרפואי כרמל
ויו"ר החברה הישראלית לגינקואונקולוגיה .מעל ל100
משתתפות האזינו להרצאות בתחום ,כגון מאפייני סרטן
השחלה בישראל ,חידושים ועדכונים בטיפול בסרטן
השחלה ,תורשה וגנטיקה ,מיניות ועוד .הרצו בהתנדבות:
פרופ' עמי פישמן ,ד"ר אורה רוזנגרטן ,ד"ר רחל כהן
מייקלסון ,הגב' לנה קורץ ,ד"ר ליאור לבנשטיין ,גב'
גילה גילאור והעו"ס גב' מיכל יזרעאלי .בסוף יום העיון
התקיים פאנל מומחים לשאלות ותשובות בהשתתפות
ד"ר תמר פרי ,גינקואונקולוגית מהמרכז הרפואי ע"ש
שיבא בתל השומר .יום העיון התקיים באדיבות חב' רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
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יום עיון בנושא סרטן הכליה ושלפוחית השתן נערך
באמצע יולי  2010בכפר המכביה בהנחיית פרופ' עופר
נתיב ,מנהל המכון האורולוגי במרכז הרפואי בני ציון .מאות
חולים ובני משפחותיהם האזינו להרצאות בתחום ,כגון
עדכונים וחידושים הטיפול הניתוחי בסרטן הכליה וסרטן
שלפוחית השתן ,מיניות בזמן מחלה ועוד .הרצו בהתנדבות:
פרופ' יעקב רמון ,ד"ר ניקולא מבג'יש ,פרופ' אבישי
סלע ,ד"ר אביבית נוימן וד"ר רונן רוב .בסוף היום נערך
פאנל לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים .יום העיון
נערך באדיבות חב' פייזר אונקולוגיה.

כנסים אזוריים
יום עיון משותף לאגודה למלחמה בסרטן ולמרכז
הרפואי ברזילי בנושא סרטן השד לדוברות רוסית
נערך באמצע אוקטובר  2009ב"מרכז מונארט"
באשדוד בהנחיית ד"ר פרידה ברק ,מנהלת המכון
האונקולוגי במרכז הרפואי ברזילי .יום העיון נפתח
בברכתם של ד"ר יחיאל לסרי ,ראש העיר אשדוד
והגב' מירי זיו ,מנכ"ל האגודה .לאחר מכן ,נערכו
הרצאות בנושא "סרטן השד  שכיחות ,תורשתיות
וגנטיקה" ,טיפולים חדשניים בסרטן השד ,תזונה נכונה
ועל דרכי התמודדות עם המחלה .יום העיון נערך באדיבות
חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
יום עיון משותף לאגודה למלחמה בסרטן ולמרכז
הרפואי סורוקה בנושא לימפומה ולוקמיה לימפוציטית
כרונית נערך בסוף אוקטובר  2009בהנחיית ד"ר איתי
לוי מנהל המכון ההמטואונקולוגי במרכז הרפואי סורוקה.
המשתתפים זכו להאזין להרצאות מעשירות בנושא
לימפומה והטיפול בה ,לוקמיה לימפוציטית כרונית והטיפול
בה ,טיפול תומך ומעורבות החולים בטיפול .בנוסף למנחה,
הרצו בהתנדבות :ד"ר גל יום טוב ,ד"ר ענת רבינוביץ,
והגב' ריקי בוכובזה .בסיום היום סיפר מר שמואל ארגוב
את סיפורו האישי "עוד  7נשמות" .יום העיון נערך באדיבות
חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
יום עיון למטופלות לרגל חודש המודעות לסרטן השד
בירושלים בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן והמרכז
הרפואי הדסה נערך בסוף אוקטובר  2009בקמפוס
בית החולים בעין כרם .את היום פתחה בדברי ברכה
פרופ' תמר פרץ ,מנהלת המכון האונקולוגי ,ולאחר
מכן נערכו הרצאות בנושא טיפול כוללני ורב מקצועי
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בסרטן השד ,חשיבות בדיקת  PET CTבסרטן השד ,טיפול
כימי ,חידושים בטיפול קרינתי ובשחזורי שד וכן הרצאה
על הזוגיות בצל המחלה מפי הגב' ליויה כסלו ,האחות
הראשית באגודה למלחמה בסרטן.
יום עיון משותף לאגודה למלחמה בסרטן ולמרכז
הרפואי ת"א בנושא מחלת עצם גרורתית נערך
בתחילת נובמבר  2009במרכז הרפואי ת"א בהנחיית
פרופ' יצחק מלר ,מנהל היחידה הארצית לאורתופדיה
אונקולוגית במרכז הרפואי תל אביב .ביום העיון נערכו
הרצאות בנושאים :מאבחנה לטיפול כוללני במחלת
עצם גרורתית ,טיפולי קרינה חדשניים במחלת עצם
גרורתית ,הטיפול הכירורגי במחלת עצם גרורתית
בעצם ובעמוד השדרה והטיפול הלא ניתוחי בכאבי
עצמות .הרצו בהתנדבות :פרופ' עופר מרימסקי,
ד"ר וציסלאב סויפר ,פרופ' יעקב ביקלס ,ד"ר צבי
לידר וד"ר שיףקרן ברקת .בסיום היום נערך פאנל
לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים מיום העיון.
יום העיון אורגן על ידי עו"ס מחוז מרכז ומנהלת מח'
השיקום ,אורית שפירא.
יום עיון בנושא לימפומה ולוקמיה מסוג  CLLבמרכז
הרפואי רמב"ם .באמצע נובמבר  2009נערך יום עיון
משותף לאגודה למלחמה בסרטן ולמרכז הרפואי רמב"ם
בחיפה .את יום העיון פתח בברכה מנהל המכון ההמטולוגי,
פרופ' יעקב מ .רואו ,ולאחר מכן נערכו הרצאות
מעשירות בתחום ,כגון חידושים בטיפול בלימפומה,
הקשר בין גורמים סביבתיים ולימפומה ,טיפול בCLL
וחידושים בהשתלת מח עצם מתורם .לאחר ההרצאות
נערך דיון פתוח לשאלות הקהל .יום העיון אורגן על ידי
עו"ס מחוז צפון ,הגב' אריאלה ליטביץשרמן ונערך
באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
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נערך פאנל לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים.
יום העיון נערך באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל
בע"מ ובארגונה של עו"ס מחוז הצפון ,הגב' אריאלה
ליטביץשרמן.
יום עיון לנשים בנושא סרטן השד נערך בשפה
הערבית בטייבה נערך בסוף מרץ  2010בשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן ושירותי בריאות כללית.
יום העיון ,בו השתתפו כ 200נשים ,נערך בהנחיית
גב' ריהאם נאשף ,האחראית המקצועית בשירותי בריאות
כללית של טייבה .ד"ר חסן מתאנה העביר הרצאה על
סרטן השד ומר פאתן ג'טאס מנהל פעילות האגודה
למלחמה בסרטן בחברה הערבית הרצה על חשיבות
הגילוי המוקדם של סרטן השד ועל אופן התמודדותה
של החברה הערבית עם מחלת הסרטן .בסוף היום ד"ר
מתאנה ערך בדיקות שד לנשים שהשתתפו והודות
לבדיקה שנערכה להן נתגלו שני מקרים הדורשים בירור
רפואי .יום העיון התקיים באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.

יום עיון משותף לאגודה למלחמה בסרטן ולמרכז
הרפואי רמב"ם בנושא סרטן הריאה נערך בסוף
דצמבר  .2009ביום העיון נערכו הרצאות בנושא אבחון
וטיפול בסרטן ריאה ,תפקיד האחות המרכזת את
תחום סרטן הריאה ,על עדכונים בטיפול בסרטן ריאה,
אתגרים ומחקרים קליניים ,על התמודדות חולה סרטן
הריאה ומשפחתו ,ועל פיזיולוגיה של הנשימה .הרצו
בהתנדבות :ד"ר עבד אגבריה ,ד"ר דן פבר ,גב' טובה
שחר אדלר ,ד"ר מראינה וולנר ,גב' מיכל הברר ברזלי,
גב' שרון רצהבי וד"ר אמיליה חרדק .בסוף יום העיון
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יום עיון בנושא עדכונים וחידושים בטיפולים במחלת
הסרטן בשיתוף סניף כרמיאל נערך בתחילת מאי 2010
בברכת מר עדי אלדר ,ראש עיריית כרמיאל .במהלך
היום נחשפו בפני השומעים מגוון נושאים הקשורים
במחלת הסרטן ,כגון עדכונים וחידושים בטיפולים
במחלת הסרטן בארץ ,הפרעות שינה ועייפות בעקבות
טיפולים כימותרפיים והתמודדות עם פחד במצבי חיים
שונים .הרצו בהתנדבות :פרופ' ג'מאל זידאן ,פרופ'
תמר שוחט וד"ר חנא מועלם .יום העיון לווה על ידי
גב' אבלין דסה ,יו"ר סניף כרמיאל ומתנדביו המסורים,
וארגונו נעשה כחלק משילוב סטודנטים לעבודה סוציאלית
קהילתית במכללת תל חי בהדרכת הגב' אריאלה
ליטביץשרמן ,עו"ס מחוז הצפון.
יום עיון בנושא התמודדות עם סרטן השד בשפה
הערבית בנצרת נערך בתחילת מאי  2010במלון רימונים
בנצרת .היום נפתח בברכת מר פאתן ג'טאס מנהל
פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית.
לאחר מכן האזינו הנוכחים להרצאות בתחום ,כגון גילוי
מוקדם ,חידושים ועדכונים בטיפול בסרטן השד ,טיפול
תומך בתופעות לוואי ,כירורגיה ושיחזורי שד ותזונה
מומלצת .הרצו בהתנדבות :ד"ר מנסה רימון ,פרופ'
ג'אמל זידאן ,ד"ר אג'באריה עבד ,ד"ר שופאני
עזיז והדיאטנית הגב' ראמיה ג'רייס .לאחר מכן
חולת סרטן שד שיתפה את הנוכחים בסיפורה האישי,
נערך פאנל מומחים לשאלות ותשובות בהשתתפות
המרצים מיום העיון וחתמה את היום הופעתה של
הזמרת רים בנא.
כנס רופאי משפחה בשיתוף האגודה למלחמה
בסרטן ושירותי בריאות כללית נערך בתחילת מאי
 2010בנס ציונה במסגרתו נערכו סדנאות ,אשר אחת
מהן הונחתה על ידי עו"ס אורית שפירא ,מנהלת
מחלקת השיקום והרווחה באגודה למלחמה בסרטן
)עוד על הכנס בפרק "ימי עיון וכנסים מקצועיים"(.
יום עיון בנושא סרטן השד בשיתוף המרכז הרפואי זיו
בצפת נערך באמצע מאי  .2010מנהל בית החולים ד"ר
אוסקר אמבון ,מר אילן שוחט ראש העיר צפת ,פרופ'
ג'מאל זידאן מנהל המכון האונקולוגי והגב' אריאלה
ליטביץשרמן ,עו"ס מחוז הצפון פתחו בדברי ברכה.
בהמשך לקחו חלק בהעשרת הידע :פרופ' זידאן,
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ד"ר איגור וקסמן ,מנהל המחלקה הכירורגית ,גב' אלהם
בדארנה ,אחות ממרכז רפואי רמב"ם בנושא מיניות,
מר אבדאח זידאן בנושא ניקוז לימפתי וגב' אמירה
אבזח אחות אחראית במכון ,הרצתה על תופעות לוואי
וטיפול תומך .מתנדבות סניף צפת בראשות גב' נירה
רוקח לקחו חלק חשוב בארגון האירוע .יום העיון התקיים
באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
יום עיון משותף למרכז הרפואי שערי צדק ולאגודה
למלחמה בסרטן לנשים בסיכון לחלות סרטן שד
ושחלה נערך באמצע יוני  .2010היום העיון נפתח
בדברי ברכה של פרופ' יונתן הלוי מנכ"ל המרכז
הרפואי שעריצדק ,ולאחר מכן נערכו הרצאות בתחום,
כגון :חידושים בבירור הגנטי לסיכון לחלות בסרטן שד
או שחלה ,התמודדות עם נשאות ,כירורגיה ,היבטים
הלכתיים של נשאות ועוד .הרצו בהתנדבות :פרופ'
אפרת לוילהד ,ד"ר מיכל בראון ,גב' יוליה גרינשפון,
ד"ר משה כרמון ,הרב פרופ' שטינברג ,ד"ר ימין
כהן ,ד"ר לאוניד קפלן ,ד"ר רחל כהןמייקלסון,
וד"ר גאונה אלטרסקו.
יום עיון לחולי סרטן מעי גס וריאה ובני משפחותיהם
בשפה הערבית נערך בסוף יוני במלון "רימונים" בנצרת.
המשתתפים האזינו להרצאות על גילוי מוקדם וגורמי
סיכון ,עישון כבעיה חברתית ,טיפול כירורגי ועוד .הרצו
בהתנדבות :ד"ר איאד ח'מאייסי ,מר פאתן ג'טאס,
ד"ר ריאד חדאד ,ד"ר אג'באריה עבד ,ד"ר סאלם
בלאן והגב' הדיל קודסי .בסוף היום נערך פאנל
מומחים בהשתתפות המרצים .יום העיון אורגן על ידי
עו"ס מחוז הצפון באגודה ,הגב' אריאלה ליטביץשרמן
והתקיים באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל
בע"מ .האירוע סוקר בהרחבה בעיתונות המקומית
וברשת האינטרנט.
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יום עיון בנושא סרטן השד בשיתוף הקריה הרפואית
רמב"ם בחיפה נערך בסוף יולי בקריה הרפואית רמב"ם.
יום העיון נפתח בדברי ברכה של פרופ' אברהם קוטן,
מנהל המערך האונקולוגי ברמב"ם ,ולאחר מכן ,הרצו
מומחי רמב"ם על היבטים שונים של סרטן השד ,כגון
התמודדות עם תופעות לוואי ,חידושים ,ההיבט הסיעודי
ועוד .הרצו בהתנדבות :ד"ר ג'אורג'טה פריד ,ד"ר קרן
דרומאה ,הגב' חנה זהר ומר עדי עמית .לקראת סיום
נערך פאנל מומחים לשאלות ותשובות בהנחיית עו"ס
המכון האונקולוגי ברמב"ם ,הגב' ליאורה גרויסמן.
יום העיון התקיים באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.

¢יד להחלמה¢
ארגון "יד להחלמה" הינו ארגון המורכב מנשים מתנדבות
שחלו בסרטן השד ,התמודדו והחלימו ,אשר עוברות הכשרה
ייחודית ומעניקות תמיכה ,מידע וליווי לנשים המאובחנות
עם המחלה .מחלקת השיקום של האגודה למלחמה
בסרטן מלווה את המתנדבות לאורך השנה ,מארגנת
עבורן השתלמויות ,מפגשים מקצועיים וימי גיבוש.

פרויקט נוכחות מתנדבות במכונים האונקולוגים או
במרפאות השד בבתי החולים
נוכחות המתנדבות "יד להחלמה" המגיעות למכונים
האונקולוגיים ועומדות לרשותן של מטופלות המתמודדות
עם סרטן השד מופעל כבר במספר מרכזים רפואיים,
כגון העמק ,מאיר ,קפלן ,נהריה ושערי צדק .במהלך
יוני גובשה על ידי עו"ס אריאלה ליטביץשרמן
והגב' יונינה רנדלרמלר קבוצת מתנדבות המתגוררות
בעמק הירדן שתגענה למרכז הרפואי "פוריה" .תורנויות
נוספות החלו לאחרונה :האחת בריכוזה של מתנדבת
"יד להחלמה" רותי ג' במכון האונקולוגי במרכז הרפואי
ע"ש שיבא בתל השומר והשנייה במרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי .המתנדבות מונחות על ידי מנהלת מח'
שיקום ורווחה ,עו"ס אורית שפירא .במרכז הרפואי
קפלן נערך מפגש הדרכה למתנדבות על ידי עו"ס
אורית שפירא והגב' יונינה רנדלרמלר ובקרוב צפויים
להצטרף מרכזים רפואיים נוספים ,כגון המרכז הרפואי
"לין" וסורוקה.
מפגש סטודנטים לרפואה עם מתנדבות "יד
להחלמה"
בתחילת מאי התקיים זו שנה שלישית ברציפות מפגש
סטודנטים בבית ספר לרפואה באוניברסיטת בן גוריון עם

"היי בובה"  מיזם אמנות העוסק בנשיות בראייה
עכשווית בהשתתפות מתנדבת "יד להחלמה"
תערוכת נשים מיוחדת העוסקת בנשיות בראייה
עכשווית ,בהעצמה נשית ובחיפוש אחר הזהות הנשית
נערכה בחודשים מאי עד יולי בקניון רמת אביב .במסגרת
המיזם השתתפו מאה אמניות מובילות אשר לרשותן
הועמדה בובת חלון ראווה אותה עיצבו ועליה העמידו
מיצג המבטא את חוויותיהן ויצרו משמעות חדשה
לזהות הנשית שלהן .הגב' אפרת שוורץ ,מתנדבת
"יד להחלמה" ,נטלה חלק כאמנית בתערוכה ויצרה
מיצג אשר התבסס על תהליך התמודדותה האישי עם
סרטן השד .ההדים החיוביים הובילו להמשך קיומה
של התערוכה ,ובמהלך חודש אוקטובר היא תוצג גם
בקניון רננים ברעננה.
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מתנדבת "יד להחלמה" יעל ר' שהציגה בפניהם את
התמודדותה האישית עם מחלת סרטן השד .באירוע
נכחה גם הגב' רחל אופיר ,עו"ס מחוז הדרום באגודה.
הסטודנטים גילו עניין רב והתפתח דיון פעיל ומרתק בצד
שאלות למתנדבת.
הכנס השנתי של ארגון "יד להחלמה" במלון
"ליאונרדו  סיטי טאואר" ברמת גן
כמדי שנה ,גם השנה התכנסו ובאו עשרות מתנדבות "יד
להחלמה" לכנס השנתי של הארגון שנערך הפעם במלון
"ליאונרדוסיטי טאואר" ברמת גן .עשרות המשתתפות
זכו להאזין להרצאתה של ד"ר אלה עברון מהמכון
האונקולוגי במרכז הרפואי אסף הרופא שעסקה בסקירת
חידושים ועדכונים בתחום הטיפול בסרטן השד ,מנכ"ל
האגודה ,הגב' מירי זיו דיווחה למשתתפות על פעילויות
האגודה למלחמה בסרטן ,ולאחר מכן נערכה סדנת
התמודדות עם פחד בהנחיית ד"ר חנא מועלם ,כירורג
ומאמן .בהמשך הרצתה עו"ס רחל קמחי גולדמן,
מדריכה ומטפלת בתחום המיניות על "מיניות ,נשיות
ומה שביניהם" .את היום המעשיר חתמה הרצאתה של
הסופרת יוכי ברנדס "שבע אמהות הסיפורים הסודיים
של נשות התנ"ך" .ביום העיון הוכרז על הענקת שני פרסים
על ידי האגודה למלחמה בסרטן לצוות מתאמות השד
)עו"ס ואחיות( .אחד על דיווח ל"יד להחלמה" על נשים
מנותחות סרטן שד והשני על שיתוף פעולה בין האגודה
לבין המכונים האונקולוגיים בפרויקט הכנסת מתנדבות
למחלקות באופן קבוע ,כחלק ממערך התמיכה בחולות
סרטן שד .הכנס נערך באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.
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קבוצות תמיכה¨ סדנאות ופעילויות
לרווחת חולי הסרטן
פרויקט ¢להיראות טוב ≠
להרגיש טוב יותר
פרויקט אותו מנהלת בהתנדבות הגב' פרנסין
רובינסון ,מתנדבת "יד להחלמה" ,בריכוזה של הגב'
סילויה אלשוילי ,במסגרתו קוסמטיקאיות ,פאניות,
מאפרים וספרים מעניקים ,בהתנדבות ,טיפולי יופי
לנשים חולות סרטן ברחבי הארץ ,בבתי חולים ובסניפי
האגודה .סדנאות איפור וטיפוח במסגרת הפרויקט
שנערכו לאחרונה:

סדנאות במרכזים רפואיים
סדנת איפור והנאה לילדים ואימהות במרכז הרפואי
שניידר שנוהלה בהתנדבות על ידי מאפרות חב'
"ירין שחף" נערכה באמצע מרץ .פעילות המאפרות
התרכזה בשלושה מוקדים :מח' אונקולוגית ,אשפוז
יום אונקולוגי ולובי האגף האונקולוגי .הילדים נהנו
מציורים על גופם ,שקיות ממתקים ובלונים .מומחה
בקיפולי בלונים גויס למטרה זו על ידי הגב' פרנסין
רובינסון והדריך את הילדים .האימהות ששהו לצד
הילדים ,קיבלו טיפול מפנק על ידי המאפרות .בסוף
הפעילות הודתה למארגנים הגב' ענת פלסבורץ,
אחות מפקחת אונקולוגיה ,על הפעילויות במסגרת
הסדנא ,וציינה את הרגישות והאכפתיות שהפגינו
במהלכה .את הפעילות ארגנו הגב' פרנסין רובינסון
מנהלת הפרויקט והגב' סילויה אלשוילי ,מרכזת
הפרויקט.

