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מאפרי חב'  MACומנהלת משאבי אנוש של חב' אסתי לאודר ,הגב' שירי אנטבי

סדנת איפור וטיפוח במעון ע"ש צ'ארלס קלור
בגבעתיים
באמצע יוני התקיימה סדנת איפור במעון ע"ש צ'ארלס
קלור לכ 30מטופלות המחלימות מסרטן ,מקבלות
טיפול כימי ושוהות במעון .המטופלות קיבלו הדרכה
מהמאפרות והמאפרים של חברת  ,MACוכל אחת מהן
אופרה באופן אישי .המאפרות הדריכו כל אישה בתחום
הטיפוח והיופי ,כגון התאמת צבעי האיפור ומרקמים
המתאימים לה אישית .במהלך הסדנא ניכר היה השינוי
החיובי שחל במצב רוחן .גם תהליך האיפור וגם התוצאות
היו נפלאות ומהנות מאד .בסוף הסדנא חולק שי ,שכלל
דברי איפור של חברת  .MACהמשתתפות הביעו שביעות
רצון גבוהה והודו באופן אישי לכל אחד מהמאפרים
והמאפרות ולמארגנות הסדנא הגב' פרנסין רובינסון
והגב' סילויה אלשוילי )עוד על פעילות המעון בפרק
"המעון ע"ש צ'ארלס קלור"(.

במהלך השנה נערכה פעילות עניפה של הפרוייקט
ונערכו סדנאות איפור וטיפוח על ידי מאפרות
מתנדבות במחלקה האונקולוגית במרכז הרפואי תל
אביב ע"ש סוראסקי ,בסניפי האגודה בעכו ,חדרה
וכרמיאל ובמרכז התמיכה "מעגן" בבאר שבע.

לאחרונה חודש עלון הפרויקט
באווירה אופטימית וצבעונית
ושובץ בתמונות חדשות
בהשתתפות נשות דימונה
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קבוצות תמיכה וסדנאות לחולי סרטן
קבוצות התמיכה של האגודה למלחמה בסרטן ממשיכות
את פעילותן ונפגשות במחלקת השיקום ומונחות
על ידי העו"ס אורית שפירא ועו"ס ענת זכאי:
•

•

•

•

קבוצת תמיכה ייחודית לבני זוג שאחד מהם
חולה בסרטן ,הוקמה לראשונה באגודה ופועלת
בבית האגודה למלחמה בסרטן .הקבוצה מיועדת
לזוגות ונועדה לתמוך בזוגיות בשלב מורכב וקשה
זה של חייהם ,ומשתתפים בה זוגות או רק בני זוג
תומכים.
קבוצת תמיכה לנשים צעירות המתמודדות עם
מחלת הסרטן ,פועלת בבית האגודה למלחמה
בסרטן.
קבוצת תמיכה "בוגרים צעירים" ממשיכה לפעול
בבית האגודה למלחמה בסרטן ובאפריל נפתחה
קבוצה חדשה.
קבוצת הורים שכולים לילדים בוגרים.

קבוצת תמיכה באמצעות הבעה בציור במועצה
אזורית משגב נערכה במהלך השנה בהנחיית
גב' שולמית בן יהודה שהדריכה את הקבוצה בהתנדבות.
את הקבוצה ליוו מר יאיר לוין ,עו"ס קהילתי של המועצה
וגב' אריאלה ליטביץשרמן ,עו"ס מחוז הצפון.

פעילויות לרווחת ילדים וצעירים
חולי סרטן
נופש המשפחות המסורתי של האגודה למלחמה
בסרטן לילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם
כמדי שנה ,בחול המועד סוכות ערכה האגודה למלחמה
בסרטן נופש משפחות בו השתתפו כ 150ילדים חולי
סרטן יחד עם כל בני משפחתם ,אחיהם והוריהם ,מכל
רחבי הארץ ,יהודים וערבים ,דתיים וחילוניים ,עולים
חדשים וילידי הארץ .הנופש התקיים במלון שפיים
ובפארק המים במשך ארבעה ימים .המשתתפים
בנופש נהנו מפעילויות מגוונות במקום כמו הפרחת
בלונים ומשאלות ,מסיבת קצף ,סדנאות יצירה ,סדנת
בצק סוכר ,מופעי אימפרוביזציה ,פארק המים והפארק
המוטורי ועוד .השנה זכו המשתתפים בנופש לביקורם
של כוכבי "כוכב נולד  ,"7רוני דלומי ,מיי פיינגולד
וולדי בלייברג ,וכן אומנים ,בדרנים ,רקדנים ונערכו
מגוון פעילויות לילדים ולבני משפחתם לאורך כל היום.
האומנים הגיעו לנופש בסיוע חברת החשמל ,מר מוטי
וגנר ,מנהל הרווחה של חברת החשמל בצפון ,בשיתוף
עם המפיק אהר'לה גלעדי .בנופש מקבלים הילדים
החולים ואף האחים והאחיות מגוון של מתנות אשר
נתרמו לפרויקט.

סדנת "החיים האינטימיים בזמן המחלה"
לחולי סרטן ערמונית במרכז הרפואי רמב"ם
נערכה לאחרונה בקריה הרפואית רמב"ם בהנחיית
הגב' לנה קורץ ,אחות ויועצת המיניות של האגודה,
ד"ר מרק שרמן ,פסיכולוג קליני והגב' אסתר פינטו,
אחות אורולוגית .הסדנה עסקה בהשלכות הטיפולים
השונים בסרטן ערמונית על הבריאות המינית ועל
החיים האינטימיים והזוגיים של המשתתפים ,וניסתה
לסייע בבנייה מחדש של החיים האינטימיים שהשתנו
בעקבות המחלה.

פרויקטים ¢אימפקט ¢ו¢הישג¢
ייעוץ מיני לחולי סרטן בעברית ורוסית מטעם האגודה
למלחמה בסרטן ברחבי הארץ ממשיך להתקיים על
ידי הגב' לנה קורץ ,אחות ויועצת המיניות של האגודה.
שרות זה ,כמובן ,אינו כרוך בתשלום ,ומיועד לתת
מענה למטופלים המתקשים להגיע למרכז האגודה
בגבעתיים.
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פרויקט "אימפקט" של האגודה למען החייל ממשיך
את שנת פעילותו השישית .זהו פרויקט מתן מלגות
ללוחמים שסיימו את שירותם הצבאי תמורת שעות
התנדבות בקהילה .סטודנטים רבים מבקשים להתנדב
במסגרת האגודה למלחמה בסרטן .פרויקט אימפקט
פתח את פעילותו למילגאים החדשים באוקטובר .2010
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עד כה נרשמו  150סטודנטים ועדיין צפויים נרשמים
נוספים .המילגאים מתנדבים בכל הארץ בבתי החולים
במחלקות ובמכונים האונקולוגיים ומתנדבים עם
ילדים חולי סרטן ועם ילדים המתמודדים עם מחלת
הסרטן בתוך המשפחה קרי ,אחד האחים חולה או
אחד ההורים חולה סרטן .פרויקט דומה מטעם
קרן "הישג" בו חיילים בודדים משוחררים מתנדבים
בקהילה ,מסיים אף הוא את פעילותו השנתית ועד
כה נרשמו  50סטודנטים לשנה הקרובה .סטודנטים
אלה עתידים להתנדב אף הם בבתי החולים ובתוך
המשפחות המתמודדות עם מחלת הסרטן .את
שני הפרויקטים מרכזת במחלקת השיקום והרווחה
עו"ס דליה שטרן.
פרויקט שח"ק
פרויקט שח"ק משותף למינהל הסטודנטים ,הסוכנות
היהודית והמשרד לקליטת עלייה בריכוזן של העו"ס
המחוזיות .עד כה הצטרפו  40סטודנטים לפרויקט
מכל רחבי הארץ .הסטודנטים נכנסים לבתים בהם
יש ילד חולה ומסייעים לאחים הבריאים ,או מצטרפים
למחלקות האונקולוגיות בבתי החולים .העו"סיות
המחוזיות מדריכות ומלוות את הסטודנטים לאורך שנת
התנדבותם במסגרת הפרויקט .השנה ,אחד הסטודנטים
מפרויקט שח"ק בדרום ,בריכוזה של עו"ס רחל אופיר
הוכרז כסטודנט מצטיין ארצי של הפרוייקט על פעילותו
המסורה .יישר כוח!
בנוסף לפרויקטים אלו מרכזת עו"ס אריאלה
ליטביץשרמן גם  12סטודנטים מקרנות דיקנים
המקבלים מלגה תמורת פעילות בקהילה ממכללת
עמק יזרעאל ואורט בראודה.
פרויקט "השלמת חומר נלמד"
בסוף חודש יוני הסתיים הפרויקט לשנת  20092010בו
סטודנטים מסייעים לילדים חולי סרטן ,הנעדרים מבית
הספר בשל מחלתם והטיפולים שעליהם לעבור .לפי
דיווחי הסטודנטים ,חלה התקדמות אצל הילדים אותם
לימדו :כ 327ילדים מכל רחבי הארץ ,בצפון  114ילדים,
במרכז  152ילדים ,בדרום  34ילדים ובירושלים  27ילדים,
מכיתה א' ועד י"ב .בחודש אוקטובר  2010ייפתח שוב
הפרויקט לשנים  20102011למצטרפים חדשים .את
הפרויקט מרכזת הגב' זהבה כץ.

פרויקט מחשב לילד חולה שבביתו אין מחשב
במסגרת הפרויקט האגודה מעניקה במהלך כל שנת
לימודים עשרות מחשבים אישיים לילדים מגיל  9חולי
סרטן ברחבי הארץ ,שאין באפשרות משפחתם לרכוש
אותו עבורם .חלוקת המחשבים מתבצעת מתוך כוונה
לאפשר לילדים החולים לשחק ,ללמוד ולהיות בקשר
עם חבריהם ומוריהם ,גם כאשר הם מרותקים למיטת
חוליים .מתחילת השנה חולקו כ 50מחשבים .את
הפרויקט מרכזת עו"ס דליה שטרן.
פרויקט "תנו לילדים את העולם" ,לזכרה של
מירי שטרית ז"ל
הפרויקט במסגרתו מממנת האגודה את נסיעתן של
כ 25משפחות שלהן ילד חולה סרטן ,הנמצא בשלבי
מחלה מתקדמים ,לשבוע ימים בכפר הילדים "תנו לילדים
את העולם" באורלנדו שבארה"ב ממשיך את פעילותו.
במהלך השהייה הילדים מבקרים בפארקים שונים
באזור ונהנים מכניסה חינם למתקנים ומאטרקציות
נוספות .המשפחה מקבלת מכונית לשימושם ובמידת
הצורך מתלווה אליהם מלווה דובר אנגלית .את הפרויקט
מרכזת הגב' פרידה קורנברוט.
פרויקט תיאטרון הכרכרה
דרך משחק ,כתיבת סיפור חיים והפעלות שונות מנסה
צוות התיאטרון להקל על הילדים בזמן הטיפולים ולסייע
בהתמודדות ובחזרה לשגרת החיים .הפרויקט ממשיך
לפעול בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים בהנחיית
מר ארז משולם.
פרויקט "בוגרים צעירים"
קבוצת "הבוגרים הצעירים" ממשיכה לקיים את
מפגשיה ופעילויותיה עם מתנדבים ,עמותת "רוח
טובה" והעו"ס אורית שפירא ,מנהלת מח' השיקום
באגודה למלחמה בסרטן .בחודש אפריל נפתחה קבוצת
"בוגרים צעירים" חדשה המונחית על ידי עו"ס אורית
שפירא ועו"ס ענת זכאי .הקבוצה מהווה את בסיס
ההשראה ,הכוח והתמיכה החשובים כל כך בתהליך
החזרה לחיים "רגילים" של צעירים שהסרטן פגע בהם
בתחילת חייהם העצמאיים כבוגרים .לאחרונה יצאו
הבוגרים לשני טיולים בסופי שבוע ברחבי הארץ ובמהלך
יולי יצאה קבוצה נוספת למסע השייט המסורתי אל מול
חופי הולנד .פעילות כיף ואתגר ,המיושמת בעזרתם של
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מתנדבים מסורים .את השיט הפעם ליוו העו"ס טובי
ויסל ,עו"ס אשפוז יום המטולוגי בדוידוף ,ד"ר שירי
טננבוים ,רופאה אונקולוגית מהמכון האונקולוגי ע"ש
שיבא בתל השומר ,והמתנדבים גב' שמרית מנור
ומר אבי יקואל.
ארגון "צעירים עם סטומה"
בתחילת השנה התקיים מפגש צעירים בעלי סטומה
באגודה למלחמה בסרטן שנערך במתכונת סדנת בישול
ששילבה הסברים ולימוד על תזונה בריאה לבעלי סטומה
ופאוץ' יחד עם התנסות ובישול משותפים .בסוף הסדנא
סעדו הצעירים יחד ארוחת ערב חגיגית ,מעשה ידיהם .בשנה
הקרובה תמשיך פעילות הצעירים ואף תתרחב ,ותכלול
מפגשים עם אנשי מקצוע שונים ופעילויות חברתיות.

השתלמויות לאנשי מקצוע
האגודה למלחמה בסרטן הינה מוסד מוכר ע"י
משרד החינוך לצורך גמול השתלמות .ההשתלמויות
המקצועיות הן חלק חשוב מפעילות האגודה
למלחמה בסרטן להכשרת אנשי מקצוע בתחום
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הייחודי של טיפול בחולי סרטן ובני משפחותיהם.
מדובר בהכשרה ייעודית לתחום האונקולוגי שאינה
ניתנת במסגרת ההכשרה האוניברסיטאית.
יום עיון לסטודנטים לרפואה בשיתוף האגודה
למלחמה בסרטן
בתחילת יולי נערך זו השנה השנייה יום העיון המסורתי
המשותף למכון האונקולוגי במרכז הרפואי סורוקה
ולאגודה למלחמה בסרטן .יום העיון נערך בהנחיית
הגב' יונינה רנדלרמלר ממח' שיקום ורווחה והשתתפו
בו כ 70סטודנטים לרפואה שלוו על ידי פרופ' שמואל
אריעד ,מנהל המכון האונקולוגי בסורוקה .יום העיון
נפתח בברכת מנכ"ל האגודה ,הגב' מירי זיו שסקרה
בפני הסטודנטים את פעילות האגודה למלחמה
בסרטן בעיקר בתחום המניעה והגילוי המוקדם,
אחות היעוץ מיני באגודה ,הגב' לנה קורץ ,הרצתה
על מיניות ודימוי גוף בחולי הסרטן ,הגב' פרידה
קורנברוט ,קלינאית התקשורת של האגודה הרצתה על
שיקום הבליעה והדיבור בחולים עם גידולי ראשצוואר,
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מח' שיקום ורווחה ,סקרה
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בפני הסטודנטים את פעילויות מח' השיקום והרווחה,
ומתנדבות "יד להחלמה" ,שרה ,סלעית ושרק'ה דנו
עם המשתתפים בנושא יחסי רופאחולה .יום עיון זה
הינו חלק מתכנית הלימודים ומזה שנים רבות מגיעים
מדי שנה סטודנטים לרפואה הנחשפים מקרוב לצרכיהם
וקשייהם של חולי הסרטן ,ולהיקף העשייה ועקרונות
פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן.
קורס לצוות בין תחומי בנושא "שיקום הבריאות
המינית של חולי סרטן"
קורס שנועד לצוות ביןתחומי בנושא "שיקום הבריאות
המינית של חולי סרטן" בהשתתפות כ 60אנשי מקצוע
מתחום הסיעוד ,התחום הפסיכו סוציאלי והרפואה
התקיים לאחרונה .בניית הקורס וריכוזו נעשו על ידי
הגב' ליויה כסלו ,אחות ראשית של האגודה למלחמה
בסרטן והגב' לנה קורץ ,אחות אונקולוגית ויועצת המיניות
באגודה למלחמה בסרטן .מטרת ההשתלמות הייתה
לפתח ביטחון ויכולת בקרב אנשי המקצוע לסייע לחולים
ולבני זוגם בנושא בריאותם המינית ,כחלק אינטגראלי
של הטיפול הכולל בהם .הנושאים המרכזיים שנלמדו
הם :השלכות מחלת הסרטן והטיפולים בה על הבריאות
המינית ,היבטים פסיכוסוציאליים של זוגיות ואינטימיות
של חולי סרטן ,השלכות מחלת הסרטן והטיפולים בה
על הפוריות ,היבטים תרבותיים ,סוגיות הלכתיות של
חיי אישות בעקבות מחלת הסרטן ,מודלים להתערבות,
אתיקה ומיניות ,אינטימיות אצל החולה הנוטה למות,
זוגות חד מיניים ,גבולות ההתערבות ,יצירת קשר חדש
בעקבות המחלה ,היבטים פסיכוסוציאליים של נערים
חולי סרטן ועוד .בקורס לימדו כ 40מרצים מתחומים
מגוונים ,דוגמת אורולוגיה ,גינקולוגיה ,סיעוד ,עבודה
סוציאלית ,פסיכולוגיה ,אונקולוגיה ,סקסולוגיה ,טיפול
משפחתי וזוגי ,פוריות ,אומנות ,דת ,אתיקה ועוד.
הקורס זכה להערכה ולשבחים רבים ושיפר את הידע
ועמדות המשתתפים .רבים דיווחו ,עוד במהלך הקורס,
על כך שהתחילו להכליל את הנושא כחלק בלתי נפרד
מהטיפול המקצועי במטופליהם.
קורס לצוות רב מקצועי בנושא "טיפול ושיקום של
חולים עם גידולי ראשצוואר"
השנה התקיים קורס נוסף עבור צוות בין תחומי בנושא
"טיפול ושיקום של חולים עם גידולי ראשצוואר"

בהשתתפות כ 45אחיות ,קלינאי תקשורת ,דיאטניות,
פיזיותרפיסטים ועובדות סוציאליות מבתי חולים ומרפאות
קהילה .בניית הקורס וריכוזו נעשו על ידי הגב' פרידה
קורנבורט ,קלינאית תקשורת של האגודה למלחמה
בסרטן והגב' ליויה כסלו ,אחות ראשית של האגודה
למלחמה בסרטן .מטרת ההשתלמות הייתה להקנות ידע
על בסיסי בתחום הטיפול והשיקום של חולים עם גידולי
ראשצוואר ולימדו בו למעלה מ 20מרצים מתחומי
האונקולוגיה ,רפואת הפה ,רפואת שיניים ,שיקום הפה,
אף אוזן גרון ,קלינאות תקשורת ,פיזיותרפיה ,עבודה
סוציאלית וסיעוד .גם קורס זה זכה למשובים מצוינים
ולשביעות רצון גבוהה מצד המשתלמים.
קורס לאחיות אונקולוגיות בנושא "עקרונות
בהתערבות פסיכוסוציאלית עם חולי סרטן ובני
משפחתם"
קורס ראשון מסוגו באגודה למלחמה בסרטן ,שנבנה ורוכז
על ידי הגב' מרגלית דרורי ,עובדת סוציאלית ומנהלת
מרכז התמיכה "חזקים ביחד" של האגודה למלחמה
בסרטן ,והשתתפו בו  27אחיות אונקולוגיות מבתי החולים
והקהילה .מטרות ההשתלמות היו פיתוח וחיזוק הידע
המקצועי והמיומנויות בתחום ההתערבות המשפחתית,
סיוע בהבנת התהליכים והמצבים המתרחשים במערכת
המשפחתית ובניית מודלים טיפוליים .משתתפי הקורס
הביעו שביעות רצון גבוהה מאד ,הן מתכניו של הקורס
והן מאופן ההוראה הייחודי ,וציינו שבכל מפגש רכשו
כלים מעשיים להתמודדות עם מצבי משבר של חולי
הסרטן ובני משפחותיהם.
השתלמות לאחיות אונקולוגיות בנושא "היבטים
פסיכוסוציאליים בהתמודדות עם מחלת הסרטן"
גם השנה התקיים קורס לאחיות אונקולוגיות בנושא:
"היבטים פסיכוסוציאליים בהתמודדות עם מחלת
הסרטן" ,בהנחיית פרופ' לאה ביידר .מטרות ההשתלמות
היו הקניית ידע עדכני בתהליכי התמודדות עם מחלת
הסרטן ,הכשרה לביצוע התערבות תמיכתית מובנת
בכל אחד משלבי המחלה והטיפול ,שיפור מיומנויות
התקשורת והכרת המשאבים הקהילתיים .הנושאים
המרכזיים שנלמדו היו תיאוריות התמודדות ,התייחסות
חברתית למחלה ,המשפחה והמחלה ,תמיכה חברתית,
יחסים ביןאישיים ,דימוי גוף ,תקשורת ,תהליך של מחלה
סופנית ותקווה .המשתתפים מדווחים מידי שנה על כל
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מפגש כחוויה חשיבתית ורגשית יוצאת דופן ,חשובה
ומועילה לעבודתם המקצועית.
קורס התמחות בניקוז לימפטי לפיזיותרפיסטים
ביולי הסתיים קורס נוסף המכשיר פיזיותרפיסטים
לטיפול בניקוז לימפטי .הקורס מתקיים אחת למספר
שנים בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ומכשיר את
המשתתפים בו לטפל בחולים הסובלים מלימפאדמה
כתוצאה מהסרת בלוטות לימפה ופגיעה במערכת הלימפה.
הרכזת המקצועית של הקורס ,הגב' רותי פלג ,משמשת
כסמכות המקצועית בנושא לימפאדמה באגודה .יחד
איתה ,הנחתה את הקורס במקצועיות הפיזיותרפיסטית
הגב' ז'יל ברכה .הקורס נערך בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים ,במשך שבועיים רצופים
ומלאים בחסות האגודה למלחמה בסרטן.

מפגשי קבוצות עניין של אחיות אונקולוגיות
הסתיימה שנת פעילות ענפה של קבוצות עניין לאחיות
אונקולוגיות מבתי החולים ברחבי הארץ ומהקהילה,
שמטרותיה הן :מפגש עמיתים ,העלאה ודיון בסוגיות
משותפות ,עדכון ידע באמצעות מרצים אורחים והצגת
מחקרים חדשים ומטרות ייחודיות ,דוגמת מתן כלים
להתמודדות האחיות ,עריכת מחקרים או פרויקטים
משותפים ועוד .הקבוצות שהתקיימו השנה הן:
• קבוצת אחיות מתאמות בריאות השד  תחום
מקצועי שהוקם ומומן על ידי האגודה למלחמה
בסרטן ,מרכזת הקבוצה :הגב' ליויה כסלו .עדכון הידע
נעשה בנושאים :חידושים בטיפול בלימפאדמה על ידי
הגב' רותי פלג מהמרכז הרפואי תל אביב ,נוירופתיה
על רקע כימותרפיה על ידי ד"ר פליקס בוקשטיין
מהמרכז הרפואי תל אביב ,טיפולים ממוקדי מטרה על ידי
ד"ר נעה אפרת )בן ברוך( מנהלת המכון האונקולוגי
במרכז הרפואי קפלן ,ושימור פוריות בנשים על ידי
הגב' דפנה מנלה ,אחות אחראית ממרפאת הפריון
במרכז הרפואי שיבא .תת קבוצה של אחיות מתאמות
בריאות השד סיימה ביצוע פיילוט של מחקר ארצי רב
מרכזי בנושא "תפיסתן של נשים שאובחנו עם סרטן
שד את מידת תרומתן של אחיות מתאמות בריאות
השד לאורך האבחנה ,הטיפולים והמעקב".
• קבוצת אחיות סטומה  מרכזת הקבוצה
הגב' ליויה כסלו .מלבד הרצאות אורח ועדכון ידע,
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הוקצע זמן במהלך המפגשים להנחייתה של הגב'
מרגלית דרורי ,עובדת סוציאלית ,מנחת קבוצות
ומנהלת מרכז התמיכה "חזקים ביחד" .נושא הנחייתה
היה" :המטפל ודילמות הטיפול שהוא פוגש".
• קבוצת אחיות טיפול תומך  מרכזת הקבוצה
הגב' ליויה כסלו .במהלך המפגשים הוקצע זמן
להנחייתה של הגב' עליזה דולב ,עובדת סוציאלית
ופסיכותרפיסטית בנושא "מי יטפל במטפל" .אחד
המפגשים דן בנושא :איזון כאב  תפקיד האחות ותפקיד
הרופא" בהשתתפות ד"ר וולר ,מנהל רפואי של שירות
טיפול ביתי תומך של האגודה למלחמה בסרטן ומנהל
רפואי של מעון קלור .הרצאות אורח שניתנו השנה היו
בנושאים של סקירת חיים כאמצעי לליווי חולים בערוב
ימיהם על ידי הגב' שירלי אלון ,פסיכולוגית רפואית
מהמכון האונקולוגי במרכז הרפואי "מאיר" וליווי רוחני
כחלק מהטיפול הפליאטיבי ע"י ד"ר אריאל וורנר
מהמרכז הישראלי לרפואת גוף נפש.
• קבוצת אחיות לקידום הבריאות המינית  מרכזת
הקבוצה הגב' לנה קורץ .מלבד דיון קבוע בהצגה
וניתוח מקרים מהשטח ,כמו גם הצגת מאמרים
עדכניים על ידי משתתפות הקבוצה ,הוזמנו מספר
אורחים לקבוצה .באחד המפגשים התארח מר אילן
בר שלום ,שהקים את עמותה "בני זוג תומכים".
הוא שיתף את הקבוצה בהתמודדות האישית
והזוגית שלו עם מחלת הסרטן של אשתו .למפגש
אחר הוזמנה הגב' שרון פלג נשר ,שקיבלה חלק
נכבד מהכשרתה באגודה למלחמה בסרטן והקימה
את המרפאה לייעוץ מיני לחולים אונקולוגים במרכז
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי אשר שיתפה את
הקבוצה בתהליך בניית המרפאה ובשיטת העבודה
שלה .במפגש נוסף הועברה סדנה בנושא" :מיניות
על במת הפסיכודרמה" על ידי הגב' יפית נאור,
תרפיסטית בפסיכודרמה M.B.A ,ויועצת ארגונית.

מפגשי קבוצות עניין של עו¢ס
פורום מתאמות שד  נערכו שני המפגשים האחרונים
לשנה זו בהם דנו בנושאים :טיפול קבוצתי  עקרונות,
דילמות ,היבטים מיניים וסוציאליים .הפורום נערך
בהנחייתה של עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מח'
השיקום והרווחה באגודה למלחמה בסרטן.
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מרכזי התמיכה של
האגודה למלחמה בסרטן
בנוסף למרכז התמיכה בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן ,החוגג עשור להיווסדו ,מקדישה
האגודה למלחמה בסרטן מאמצים רבים לפיתוח
והקמת מרכזי תמיכה ברחבי הארץ .נפתח מרכז
תמיכה בעפולה ,נחנך מרכז הפעילות והתמיכה
ע"ש עמנואל וג' רוזנבלט בבית רוזנפלד בחיפה
ועתיד להיחנך בחודשים הקרובים סניף פעילות
ותמיכה חדש בירושלים.
מזה מספר שנים פועל מרכז מעגן בבאר שבע
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ,ומעניק תמיכה,
סיוע ומידע לחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם
תושבי באר שבע והסביבה.

והתחושות המלווים את המחלה וההתמודדות עימה,
עם בני המשפחה ,המערכת הרפואית ,מקום העבודה
והחברים.
• קבוצת תמיכה לבני משפחה של חולי סרטן
בהנחיית מר אריק שפירא  הקבוצה מתמקדת
בנושאים של בקשת עזרה וקבלת עזרה ,מילוי מצברים
ופתיחות במערכות יחסים בין בני זוג ,ילדים והורים.
• קבוצות תמיכה למתמודדים עם אובדן ושכול
בהנחיית מר אריק שפירא  הקבוצה מתמקדת
בתהליכי עיבוד האבל על אדם יקר שנפטר ממחלת
הסרטן ,הסתגלות למציאות החדשה ומציאת איזון
ומשמעות לחיים.

מרכזי "חזקים ביחד" משמשים בית בקהילה לחולי
הסרטן ,למחלימים ולבני משפחותיהם ,ומעניקים להם
מגוון פעילויות המסייעות להם בהתמודדות הנפשית עם
המחלה ,כהשלמה לטיפול הניתן ע"י המערכת הרפואית.
המרכזים מיועדים גם לחולים שסיימו את הטיפול הפעיל,
אך עדיין זקוקים לתמיכה ושיקום .כל המפגשים לחולים
ולבני משפחותיהם ניתנים ללא תשלום.

מרכז התמיכה ¢חזקים ביחד¢
) (T.W.Cבית מטי¨ גבעתיים
קבוצות תמיכה
במרכז התמיכה פועלות באופן קבוע קבוצות תמיכה ונפתחות
קבוצות חדשות .כיום פועלות הקבוצות הבאות:
• קבוצת תמיכה למתמודדים עם מחלות סרטן שונות
בהנחיית עו"ס ורד אשבורן נוטי  קבוצה מעורבת
)גברים ונשים( המתמודדים עם הטיפול במחלה בד
בבד עם מגוון הרגשות ,כגון פחד מהישנות המחלה,
דימוי גוף ,יחסים עם בני המשפחה והחזרה לשגרה.
• קבוצת תמיכה לנשים צעירות המתמודדות
עם מחלות סרטן נשיות בהנחיית הגב' ריבה
ציפרשטיין  קבוצה המתמקדת בבירור הרגשות
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• בישול ,תזונה ואורח חיים בריא  סדנה העוסקת
בשיפור התזונה ובישול בריא באמצעות הכנת תבשילים
ולמידת ערכם התזונתי .הפעילות בהנחיית הגב'
איילת ברק והגב' לימור בן חיים משלבת מפגש,
שיחה ,קבלת מידע והרבה הנאה.

סדנאות
•

•

•

•
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הבעה ויצירה  סדנה בהנחיית הגב' נילי קוזלובסקי
המתמקדת בשימוש בציור ,פיסול ,קולאז' ,ריקוד
ותנועה ,כתיבה וסיפור כדרך להבעה אישית.
"ליצור מגע עם הלב"  סדנה בהנחיית הגב' לימור
רגבפרץ המאפשרת התבוננות אישית פנימית
באמצעות שיטות כגון דמיון מודרך ,מדיטציה ,נשימה,
דרמה ותנועה.
"דרכים למציאת משמעות"  סדנה בהנחיית
עו"ס דפנה שדהטסה בה נפגשים המשתתפים
עם מקורותיהם הפנימיים ומאתרים את המשאבים
הנגזרים מתוך הזהות האישית ,ניסיון החיים ,צמתים
ונקודות מפנה בחייהם.
קבוצות אימון )קואצ'ינג    (coachingסדנה
המאפשרת למשתתפים לבחון בעיות או קשיים
אישיים הקשורים למחלה ולפתח כלים להכרת
העוצמות והכוחות המקדמים את ניהול שגרת היום
יום .קבוצה אחת מונחית על ידי עו"ס מרגלית
דרורי ,פרופ' תמר קרוליק והגב' נחמה דורי.
קבוצה שנייה מונחית על ידי הגב' ורד אורבך שקד.

• טבע תרפיה  סדנה בהנחיית עו"ס דפנה שדה
טסה והגב' חנה יאיר המאפשרת מפגש של העצמי
בטבע .הסדנה פועלת באופן חווייתי תוך התייחסות
לקשר ולדיאלוג עם הטבע כשותף פעיל בתהליך.
היציאה אל הטבע משרתת את הצורך לצאת מן
הנורמה למרחב פתוח ודינאמי שבו אפשר להתאוורר,
להשתחרר ולעורר חושים.
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סדנאות אומנות

הרצאות

• הומור וצחוק  סדנה בהנחיית הגב' תמי שיינבוים
המתמקדת בשימוש בהומור ובצחוק כדרך להתגבר
על מצבים קשים ולהעצים את שמחת החיים.
• ציור  סדנה בהנחיית סטודנטים לאומנות המתמקדת
בשימוש בעבודה יצירתית כדרך להתמודד עם קשיי
המחלה.

מדי חודש מתקיימות  23הרצאות .לאחרונה התקיימו
הרצאות בנושאי מגוונים ,כגון :מהות השינה ,הפרעות
השינה ודרך הטיפול בהן מאת הגב' דליה אופנבך,
המשאבים במקום בו הגוף והנפש נפגשים מאת
ד"ר נמרוד שיינמן ,שוני תרבותי בין יפן למערב
מאת הגב' אדוה אילון וסדנת ביבליותרפיה מאת
הגב' דורה ברונשטיין.

בנוסף לסדנאות המיוחדות וקבוצות התמיכה ,מעניק
מרכז התמיכה לחבריו פעילויות המתמקדות בקשר
שבין הגוף לנפש ,כגון יוגה בהנחיית הגב' עלמה סובול,
פלדנקרייז בהנחיית הגב' זיוה פלד ,צ'י קונג בהנחיית
מר סיני הראל ומר אילן הורוביץ ופילאטיס בהנחיית
הגב' עלמה סובול והגב' הדר ספיר.

טיולים

פעילויות גוף≠נפש
במהלך השנה עורך מרכז התמיכה מספר טיולים
למקומות שונים בארץ .בפברואר נערך טיול לרחובות
ומזכרת בתיה ,במאי נערך טיול לאזור הצפון בו ביקרו
המשתתפים במטולה ,מפל התנור וכפר גלעדי ,וביוני
נערך טיול נוסף לאזור הכרמל ועמק יזרעאל.

ספריה
ספריית המרכז פתוחה להחלפת ספרים .ישנו מאגר
של ספרי קריאה מהשנים האחרונות.

קבוצת המתנדבים
קבוצת המתנדבים שגובשה מבין המשתתפים הותיקים
במרכז ממשיכה בפעילותה להגברת המודעות לקיומו
וחשיבותו של המרכז על ידי חלוקת חומרי הסברה
במרפאות ובבתי החולים.

פעילות בקהילה
מתקיימת קבוצת הדרכה לעובדים סוציאליים מהתחנה
לטיפול משפחתי המטפלים במשפחות המתמודדות
עם מחלת הסרטן .מתגבשת תוכנית במסגרתה יתקיימו
הרצאות חד פעמיות לחולי סרטן ובני משפחותיהם
בקופות החולים בהשתתפות עו"ס של המרפאות.

¥π

מרכז הסיוע והתמיכה לחולי סרטן
ובני משפחותיהם ¢חזקים ביחד¢
ע¢ש קלייר ועמנואל ג ßרוזנבלט
בבית רוזנפלד¨ חיפה

הגב' ליאורה גרויסמן ,ראש צוות פסיכואונקולוגיה
מהמרכז הרפואי רמב"ם ,והגב' נחי פינגולד ,עו"ס
המנהלת את מרכז הסיוע והתמיכה בחיפה.
סדנת לימוד בשיטת

קבוצות תמיכה
קבוצת התמודדות לתומכים עיקריים בחולה סרטן
נפתחה לאחרונה .קבוצה זו מיועדת לתומכים העיקריים
בבן משפחה שחלה בסרטן ומונחית על ידי גב' ליאורה
גרויסמן ,ראש צוות פסיכואונקולוגיה ,מהמרכז הרפואי
רמב"ם והגב' נחי פינגולד ,עו"ס ומנהלת מרכז הסיוע
והתמיכה בחיפה.
קבוצת התמודדות הוליסטית ,גוףנפש לחולים
במחלות אונקולוגיות ממושכות כרוניות או חוזרות
ממשיכה את מפגשיה .על פי הגישה ההוליסטית,
באדם קיימים כוחות ,אשר בחלקם ידועים לו ,וחלקם,
בייחוד בתקופת מחלה ,לא תמיד נגישים לו .המיומנויות
ההוליסטיות מסייעות לגלותם ולהשתמש בהם .הן
יכולות לסייע בהשגת יציבות פנימית ,שלווה ושמחת
חיים ,לפריצת בדידות ומציאת אחווה ,תמיכה וחמימות.
המיומנויות ההוליסטיות יכולות להטעין את היומיום
בסיפוק ומשמעות ,לסמן מטרות לעתיד ולהעניק
כוחות להישגים .הקבוצה הינה מודל משולב של
קבוצת תמיכה ולימוד מיומנויות הוליסטיות ,כגון:
מדיטציה ,הרפיה ,צ'י קונג ,תנועה ונשימה ,דמיון
מודרך ,ועבודה באמצעות אומנויות .הקבוצה מונחית
על ידי הגב' דבורה רייכר ,עו"ס רפואית ומטפלת
ברפואה משלימה.

סדנאות ופעילויות גוף≠נפש חדשות
סדנת אימון למחלימים מסרטן )(Coaching

מחלת הסרטן נתפסת בעיני רבים כמחלה המהווה איום
על הבריאות וכמסכנת חיים .אנשים שהבריאו מהמחלה
חשים שעברו תהליך שממנו הם רוצים לצאת מחוזקים
ולשדרג את חייהם .מחלימים מסרטן שעברו את משבר
המחלה וצלחו אותו מרגישים שזו ההזדמנות עבורם
לעשות שינוי כלשהו בחייהם :בחיים האישיים )זוגיות,
משפחה( ,בתחומי העבודה והקריירה ,בתחום הפנאי
ובעיקר באיזון בין תחומי החיים השונים .בעקבות הצלחת
סדנת האימון הראשונה נפתחה סדנת אימון נוספת
המיועדת לנשים בגילאי ה 3040ומונחית על ידי
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)E.F.T Emotional Freedom

(Therapy

בסדנה זו מתמקדים באיזון וזרימה של המערכת
האנרגטית בגוף .הקבוצה מונחית על ידי הגב' עירית
גונן ,מטפלת באמנות מוסמכת המנחה סדנאות
בשיטה זו והגב' נחי פינגולד ,עו"ס ומנהלת מרכז
התמיכה .הפעילות מיועדת לחולים ובני משפחותיהם
ובנויה משלושה מפגשים במהלכם לומדים ומתרגלים
המשתתפים טכניקה להתמודדות ושליטה ברגשות
על ידי תיפוף קל בקצות האצבעות על  13נקודות
אנרגטיות בפנים ובגוף.
יוגה צחוק  מנגנון טבעי להתמודדות עם קשיי
החיים
יוגה צחוק הינה פעילות המורכבת מתרגילי צחוק,
מדיטציית צחוק והרפייה .כשאדם צוחק ,הגוף משחרר
אנדורפינים וסרוטונין )חומרים כימיים מעוררים המצויים
בגופנו( המחזקים את המערכת החיסונית ,משככים
כאבים ומשפרים את מצב הרוח .הסדנה בהנחיית מר
ניר נבון מנחה מוסמך מטעם מייסד השיטה.
אקופרסורה )(acupressure
אקופרסורה הינה שיטת טיפול ייחודית באמצעות מגע
באצבעות וכפות הידיים המתבסס על עקרונות ונקודות
הדיקור של הרפואה הסינית המסורתית במטרה ליצור
איזון והשפעה עמוקה על נקודות ספציפיות בגוף ולהביא
להרגעה והקלה על מגוון רחב של תסמינים ובעיות
גופניות .השיטה יעילה מאוד ,קלה ללמידה וזמינה לשימוש
בכל עת .הסדנה נערכה בהנחיית מר אופיר מיכאליס
) (Dip.Acמרצה ,מורה ומטפל מוסמך ברפואה סינית
ושיאצו בעל התמחות בתחום הרפואה המשולבת.

קורס רייקי  1מסורתי
רייקי היא דרך אנרגטית רוחנית לאיזון פנימי והעצמה
נפשית .הקורס שנפתח במרכז הסיוע והתמיכה בחיפה
מתקיים בשני מפגשים ומונחה על ידי הגב' אולגה עגור,
 ,MSWמאסטר רייקי ,פסיכותרפיסטית ,ועו"ס בשירות
הפסיכוסוציאלי במכון האונקולוגי במרכז רפואי לין.
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בנוסף ממשיכים לפעול במרכז על בסיס שבועי יוגה,
פלדנקרייז ופילאטיס ,פעילויות יצירה כאמנות שימושית
ומפגשי תכשיטנות בחרוזים המועברים בהתנדבות על ידי
הגב' שרון שילדקראוט ,אמנית ויוצרת תכשיטים.

פעילויות מרכז התמיכה ¢חזקים
ביחד (T.W.C) ¢ע¢ש רותי ורובל
©שניידר® בעפולה
קבוצת תמיכה לחולים
במרכז ממשיכה לפעול קבוצת תמיכה לחולי סרטן
בהנחיית העובדות הסוציאליות מהתחום האונקולוגי
הגב' ג'ני זילס והגב' אורנה לידסקי .המשתתפים
לומדים לשפר את מנגנוני ההתמודדות וההסתגלות
במצבי דחק וחווים שותפות עם מתמודדים בנושאים
דומים הקשורים למצב בריאותם .בקרוב תיפתח גם
קבוצת תמיכה לבני משפחה.

פעילויות גוף≠נפש
יוגה  בחוג היוגה בהנחיית הגב' אמיר דרורי המשתתפים
מחזקים ומשפרים את יכולותיהם הפיזיות והנפשיות
באמצעות תרגילים לחיזוק והארכת שרירים ,שיפור
הגמישות ושיווי המשקל ,תרגילי נשימה והרפיה.
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יוגה צחוק
פעילות היוגה צחוק בהנחיית הגב' רותי בלפר מגבירה
את הפרשת משככי הכאבים הטבעיים על ידי המוח
ומסייעת בתחושת התרוממות הרוח בשילוב הקול
שלנו כמפתח לשינוי בחיים.
סדנת חוסן גוףנפש
בסדנה בהנחיית מר ערן אלוני מקבלים המשתתפים
כלים יישומיים להתמודדות פיזית ומנטאלית עם
המחלה ,בתהליכי ההחלמה ,הטיפולים ובזמן משברים.
הכלים מבוססים על הפסיכולוגיה והפרקטיקה של
תורות המזרח.
ריקודי בטןמחול מזרחי
המחול המזרחי נוצר בתקופות היסטוריות קדומות
ושורשיו דתיים וחילוניים .בחוג בהנחיית הגב' ארלט
לסרי לומדים המשתתפים להשתמש בגופם בפתיחות,
לפתח את התנועות הטבעיות תוך מתן ביטוי לעוצמתו
ורכותו ,לחזק את שרירי האגן ,הבטן ועמוד השדרה,
לשפר את זרימת הדם למוח ,לשפר את הזיכרון ולחזק
את הדימוי העצמי.

סדנאות אומנות
תרפיה במוזיקה
באמצעות מוזיקה ניתן לבטא תחושות ,רגשות
ומצבים שונים מעולמנו הפנימי .המוזיקה מאפשרת
הפחתת חרדות וקבלת העצמה רגשית ,צבירת כוחות

והתמודדות עם קשיים תוך עשייה והנאה ,פיתוח
יצירתיות ודמיון ,תוך נגינה ,אלתור ,קצב ,תנועה
ושירה .הסדנה בהנחיית גב' אסנת כהן.
תרפיה באמנות
בטכניקות שונות באמנות נחשפים לחוויות חדשות
ולא מוכרות ,ומפתחים ביטוי עצמי משוחרר מביקורת
ושיפוטיות ,המעודד התנסות ולמידה חושית ורגשית.
זהו תהליך צמיחה וגילוי ,התחזקות ופיתוח יכולות
התמודדות של גמישות מחשבתית ורגשית .הסדנה
בהנחיית הגב' סילביה מאור.
סדנת קערות טיבטיות
קערות טיבטיות הן כלי נגינה עתיק יומין ששימש את
הטיבטים למדיטציות ושינוי מצבי תודעה .הסדנה הייחודית
מתבצעת בהנחיית מר אברהם בן אור.
שילוב אמנויות
סדנה אומנותית משולבת בהנחיית הגב' שרון
אסרף בה יוצרים בתחומים שונים :ציור על עץ בצבעי
אקריליק ,עבודה בעיסת נייר ,הדבקת מפיות ,ציור על
בד ,תכשיטנות ,אמנות בחומרים טבעיים ,חימר ,דאס,
יצירת מסכות ועוד .עבודת היצירה מאפשרת נינוחות
ושלווה ,המשתתפים שקועים במלאכתם ושוכחים
את טרדות היום יום והמחלה.

סדנאות
סדנת העצמה  תקשורת ותוצאות
סדנת העצמה אישית בהנחיית הגב' יהודית שכטר
והגב' עינב מאורוייסמן המאפשרת לכל אחד ביטוי
עצמי מלא ומספקת כלים ותמיכה לביצוע שינוי ,שמה
דגש על הקניית מיומנויות בהצבת גבולות ויעדים תוך
פיתוח תקשורת אישית ותקשורת בין אישית איכותית,
ומסייעת במציאת גישה משרתת לחיים ובחירה בכוח
העצמי הטמון בכל אחד מהמשתתפים.

סדנת בישול במרכז

מחשבים
סדנת הכרות עם רזי המחשב והאינטרנט בהנחיית
הגב' אורטל שכטמן ,בה נלמדים נושאים שונים ,כגון
השימוש באינטרנט ,רשתות חברתיות )פייסבוק(,
שימוש בדואר האלקטרוני ,תוכנות ניהול משרדיות
)אקסל ,וורד וכו'(.
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סיכום פעילות שנתית במרכז
התמיכה ßמעגן ¨ßבאר שבע
קבוצות תמיכה
השנה פעלו במרכז שתי קבוצות תמיכה ,האחת לחולים
ובני משפחה בוגרים מלווים ,המעניקה תמיכה וסיוע
בהתמודדות עם המחלה בהנחיית עו"ס אבי אופיר,
מטפל משפחתי ומנחה קבוצות .הקבוצה השנייה נפתחה
עבור חולי סרטן דוברי רוסית ובני משפחותיהם.

תגבורים ותמיכה בלימודים
טיולים
פעמייםשלוש בשנה יוצאים חברי המרכז בליווי בני
משפחותיהם לטיולים ברחבי הארץ .השנה נערכו שני
טיולים ,האחד לאזור פקיעין ועכו והשני לקיבוץ מעגן
מיכאל ,שמורת נחל תנינים ,זיכרון יעקב ומפעל "בית
אל"  קהילה נוצרית אוהדת ישראל.

הרצאות
במרכז מתקיימות הרצאות בנושאים שונים הקשורים
בהתמודדות עם מחלת הסרטן .לאחרונה התקיימו
הרצאות בנושא זכויות חולי סרטן בביטוח הלאומי,
שאלות ותשובות לאגודה למלחמה בסרטן ,זוגיות
ומיניות בתקופת מחלת הסרטן ,הקשר בין חולי לבין
בריאות ,מוסיקה ומוסיקאים ועוד.

שעת קפה ומחברת טיפים
במרכז התמיכה ישנה פינת ישיבה ,בה יושבים יחדיו בנחת,
שותים כוס קפה/תה ,מתכבדים בכיבוד קל ,משוחחים,
מתייעצים ,משתפים ונהנים .מתוך מפגשים אלו עלה
הצורך לשמור עצות ורעיונות המגיעים מהמשתתפים,
וכך נוצרה חוברת ובה אנו שומרים עצות ,רעיונות ועוד
לטובת המשתתפים היום ובעתיד.

מרכז מעגן מעניק סיוע לנערים ונערות ,תלמידי תיכון,
הזקוקים לתגבור בלימודיהם .כמו כן ,ניתן סיוע ותמיכה
במחשבים.

הרצאות
באמצע השנה נערכה הרצאה על ידי השופט )בדימוס(
יוסף רבי בנושא "זכותו של האדם על חייו ורכושו".
באפריל נערכה סדנת איפור מטעם פרויקט "להיראות
טוב להרגיש טוב יותר" של האגודה למלחמה בסרטן
)הרחבה על הפרויקט בפרק "שיקום ורווחה"(.

סדנאות ופעילויות גוף נפש
השנה נערכו הסדנאות :תרפיה בתנועה ,סדנת
התעמלות בונה עצם ,מדיטציה )ויפסנה( ,טאי צ'י ,דמיון
מודרך ,שיפור יכולות המוח .כמו כן פועלות סדנת יוגה
בהנחיית מר דורון אופק וסדנת פלדנקרייז בהנחיית
ארי בורשטיין )מורה מוסמך(.

סדנאות אומנותיות
סדנת קרמיקה ,ריקוד ,סדנת תרפיה באומנות )לגעת
בחומר( ,יצירה .לאחרונה נערכה סדנת מוסיקה בהנחיית
הגב' מרינה שץ.
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שירות טיפול ביתי תומך
שירות טיפול ביתי תומך הוקם על ידי האגודה
למלחמה בסרטן בשנת  1989כשירות הפליאטיבי
הביתי הראשון בישראל .מטרתו להעניק מענה
מיטבי ולאפשר איכות חיים טובה ככל הניתן
לחולים שמחלתם נמצאת בשלב מתקדם
ומעוניינים להישאר בבתיהם ,יחד עם משפחתם
וסביבתם התומכת .השירות מיועד גם עבור
חולים המקבלים טיפול אונקולוגי פעיל ,הסובלים
מתסמינים קשים.
את השירות מפעיל צוות ביןתחומי ,המיומן בהתמודדות
עם בעיות מורכבות הנובעות מהמחלה עצמה ומהטיפולים
בה .צוות טיפול ביתי תומך כולל אחיות אונקולוגיות,
רופאים ועובדת סוציאלית ,בראשות הגב' שרי כהן ,אחות
אחראית ,ומנהל רפואי ,ד"ר אלכסנדר וולר .בחודשים
הקרובים יצטרפו עו"ס ,אחות ורופאה נוספת.
הטיפול זמין  24שעות ביממה בכל ימות השנה
ומופעל כאמור על ידי האגודה למלחמה בסרטן
כשירות לחולי הסרטן ובני משפחותיהם .מאז 2006
חלה עלייה של כ 60אחוז במספר הפונים ,הנשמרת
עד נכון ל.2010
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השירות מספק לחולים הקלה על תסמינים הכרוכים
במחלה ,כגון :כאבים ,בחילות ,הקאות ,עצירות ,הפרעות
בשינה ,וכן מסייע להם ולבני משפחותיהם בקשיי
ההתמודדות ,הפיזיים והנפשיים ,עם המחלה וכן עם
תחושות של חרדה ,חוסר אונים ,עצב ועוד.
האחיות תומכות בחולה ובמשפחתו על ידי מתן ייעוץ
והדרכה שוטפים לגבי הטיפול הקשור במצבו הפיזי
והרגשי של החולה .האחיות ,הזמינות  24שעות ביממה,
גם בשבתות ובחגים ,עורכות ביקורי בית יזומים ועל פי
קריאת החולה ומשפחתו.
הרופאים עורכים ביקורי בית עם האחיות ,כדי להעריך
את מצב החולה ולהחליט בנוגע לטיפול המתאים ביותר
עבורו בתופעות הנובעות מהמחלה.
עובדת סוציאלית מסייעת במתן תמיכה רגשית ובעזרה
בשעת המשבר לחולה ובני משפחתו ,מיידעת את
החולה ואת בני משפחתו בדבר הזכויות הסוציאליות
המגיעות להם על פי החוק ומסייעת במימושן ,כמו
גם מתווכת בין החולה והמשפחה לגורמים מטפלים
נוספים במסגרת הקהילה.
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השירות פועל ממשרדי טיפול ביתי תומך הממוקמים
בהוספיס האשפוזי ב"בית פרידמן" תל השומר ,שהוקם
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן.
טיפול ביתי תומך נותן מענה למטופלים המתגוררים
במרכז ,במרחק של עד  30ק"מ מב"ח תל השומר ,ומתאים
גם לחולים המקבלים טיפול אונקולוגי פעיל ,הסובלים
מתסמינים קשים וזקוקים להקלה על סבלם.

ד"ר וולר ומרצים נוספים בנושאי הטיפול התומך.
נערכה סדנת הכרות מעמיקה של חוק החולה הנוטה
למות לשנת  2005ונלמד "הספר הלבן" של הארגון
הפליאטיבי האירופי משנת .2010
במסגרת טיפול ביתי תומך מתקיימת גם הדרכה קלינית
לאחיות ואנשי הצוות משתתפים באופן פעיל בכנסים,
ימי עיון ,בקורסים ומתעדכנים בנושאים הקשורים
לטיפול התומך.

הפנייה לקבלת השירות מבוצעת על ידי רופאים ,אחיות
ועובדים סוציאליים בבתי החולים או בקהילה ,המכירים
את החולה ומשפחתו .את הפנייה לקבלת השירות יש
להעביר בתיאום עם קופת החולים.

כמו כן ,ההוספיס נבחר להעביר הדרכה מעשית ועיונית
לסטודנטים שנה ב' בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר,
באוניברסיטת ת"א.

הצוות הבין תחומי נפגש מדי שבוע לישיבת צוות,
במהלכה מתקיים דיון בנושאים הקשורים למטופלים
והמשך הטיפול ,וניתנות הרצאות על ידי המנהל הרפואי,

מאוגוסט  2009עד יולי  2010טופלו במסגרת
טיפול ביתי תומך  194חולים ,שהופנו מכל
קופות החולים.

לאחרונה עבר עלון המידע על שירות טיפול ביתי תומך רענון ,חידוש ועיצוב באווירה רגועה ואופטימית
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המעון ע¢ש צßארלס קלור
מעון קלור הוקם על ידי האגודה למלחמה בסרטן )בשנת
 (1976בעזרת תרומתו הנדיבה של סר צ'ארלס קלור ז"ל.
הבית ממוקם בגבעתיים ,צמוד לבית האגודה למלחמה
בסרטן ,בית מטי ,במבנה המוקף גינה מטופחת ומופעל
על ידי האגודה למלחמה בסרטן .בשנים האחרונות עבר
בניין המעון שיפוץ כללי לרווחת המטופלים השוהים בו,
בסיוע קרן קלור .המעון קולט לתוכו חולי סרטן ,המקבלים
טיפולים במכונים האונקולוגיים של בתי החולים הגדולים
באזור המרכז.
החולים מוסעים מדי יום למשך כ 6שבועות ,לאחד
משלושת המרכזים הרפואיים באזור המרכז )סוראסקי,
שיבא או בלינסון( ,מלווים במתנדבים .החולים מקבלים
את הטיפול האונקולוגי וחוזרים מדי יום למעון ,לטיפול
סיעודי אונקולוגי מקצועי ומסור ,ולפעילויות שיקום ורווחה
מגוונות .במעון ניתן לטפל בארבעים חולים בוזמנית.
הצוות המטפל במעון קלור ,בראשותה של הגב' רומא
לוריא ,בעל ניסיון ויכולת לסייע במגוון רחב של בעיות
בתחום הסיעודיהאונקולוגי .האחיות מקיימות קשר
רצוף עם הרופאים המטפלים במכונים האונקולוגיים
ומטפלות בכל התופעות הנגרמות עקב הטיפולים.
מאוגוסט  2009ועד סוף יולי  2010טופלו במעון
 800חולים ,עלייה של כ 15%בהשוואה לשנה
שעברה.
במהלך השנה נערכו מגוון סדנאות ופעילויות לחולים
השוהים במעון .בספטמבר נערכה סדנת עיצוב פרחים
בהנחייתה של הגב' צופית רוזן ,במאי נערכה סדנת
יוגה צחוק ,על ידי מתנדבים ששלחה הגב' אוטה לימנט
מנחת יוגה צחוק ,בסוף יוני נערכה סדנת טיפוח ויופי
מרגשת מטעם פרויקט "להיראות טוב להרגיש טוב
יותר" ,בחודשים יונייולי נערכה סדנת יצירה מגוונת
בהנחיית מר אלי ח .והגב' מאיה בת חן )מטופלי
המעון( שכללה ציור ,חריזת שרשראות ועגילים ועוד
כיד הדמיון הטובה .הסדנה המוצלחת הובילה להקמת
תערוכת ציורים לתפארת.
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במקביל ,גם בחגים נערכו פעילויות .בראש השנה הגיע
למעון קלור נציג חב"ד אשר תקע בשופר והגב' ויקי
בנטוב חילקה להם דבש ומתוקים .בחנוכה בנו מטופלי
המעון בהנחייתה של הגב' צופית רוזן ,מנחת הסדנה
לעיצוב פרחים ,חנוכיה מיוחדת עשויה כולה פרחים שנתרמו
על ידי "פרחים ליברמן לנדו" מכפר אז"ר .המטופלים
הדליקו בה לאורך כל ימי החג את נרות החנוכה בשיתוף
מרכז התמיכה "חזקים ביחד" גבעתיים.
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חגיגת פורים מרגשת במעון קלור עם
ילדי כיתה ו ßמביה¢ס ¢עמית ¢ברעות
לקראת חג פורים הגיעו תלמידי כיתה ו' 2מביה"ס
"עמית" ברעות בלווית מחנכת הכיתה ,הגב' עינת
מזרחי ,לשמח את השוהים במעון .הילדים הביאו עימם
גיטרות ,כובעים ,משלוחי מנות ושלל אביזרי פורים
והכניסו את המעון על כל עובדיו והשוהים בו לאווירה
פורימית שמחה ועליזה .האירוע המרגש הופק ביוזמתה
של רכזת סניף מודיעין של האגודה למלחמה סרטן
הנמרצת ,הגב' שולה זק ,ובסיועה של הגב' מאירה
גלוסקא ,רכזת המתנדבים באגודה .הצוות וההורים
שהתלוו לאירוע נטלו בו חלק פעיל ,ואחת האימהות
אף לימדה שיר המשרה רוגע ושלווה.
דברי הברכה של הילדים:
"שלום לכם מארחים יקרים!
חג פורים בפתח וזהו חג שמצווה לשמוח בו .יש
הסבורים כי השמחה והצחוק מרפאים את הנפש
ואת המחלות.
אנו תלמידי כיתה ו' 2מבית הספר עמית שברעות
רצינו לאחל לכם חג פורים שמח.
אנו מקווים שלמרות כל הקשיים שאתם חווים ביומיום
תצליחו למצוא את הטוב שבכל דבר ,את האור שבקצה
המנהרה ,ושאף פעם לא תאבדו תקווה.
באנו להיות איתכם בכדי לנסות ולהשכיח מכם את
הכאב שבמחלה.
בעזרת הרפואה ,החברים והמשפחה נקווה שתבריאו
במהרה.
כל אדם המתמודד עם מחלה או אתגר לא קל ,מתגלים
בו כוחות מיוחדים של התמדה ,תקווה ואמונה  שלנו
לא תמיד יש אותם ,אולם לכם יש אותם בשפע.
המפגש איתכם ,ממחיש לנו הילדים שעלינו לחיות
חיים של צניעות וחריצות והרבה כוח רצון.
בהצלחה במסע שלכם ומי ייתן ותזכו לשנים רבות
של בריאות והנאה.
מקווים שתהנו מחברתנו ושנצליח להכניס לחייכם
את שמחת החג,

בהערכה רבה ובידידות,
תלמידי כיתה ו' ,2ביה"ס "עמית" ,רעות.

עלון המעון ע"ש צ'ארלס קלור
עבר "רענון" והופק בשיתוף עם
צוות המעון בעיצוב מחודש
הכולל תמונות חדשות ,בשפות
עברית ורוסית
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ימי עיון וכנסים מקצועיים
שבוע המודעות לטיפול פליאטיבי )תומך(
בישראל
באמצע אוקטובר  2009נערך שבוע מודעות לטיפול
התומך בישראל .שבוע זה נערך במסגרת היום הבינלאומי
לציון הטיפול התומך ברחבי העולם בו משתתפות
כ 70מדינות המציינות אותו בדרכים שונות .עמותת
"תמיכה" ,האגודה הישראלית לטיפול תומך ,הפועלת
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ,בחרה לציין יום זה
באמצעות סדרת מפגשים המיועדים לקהל הרחב
ולאנשי המקצוע שנערכו ברחבי הארץ בהם השתתפו
למעלה מ 400איש .המפגש הראשון בסדרה נערך
בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן .את המפגש
בבית האגודה פתחה בדברי ברכה הגב' מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה .לאחר מכן ד"ר גילי פלג ,מרצה בתחום הטיפול
הפליאטיבי ,הרצתה על "סוף החיים  היבטים רגשיים",
מר שמוליק בן טל ,אח מהוספיס תל השומר הרצה
על "הוספיס וטיפול תומך" והגב' שרי כהן ,אחות
אחראית טיפול ביתי תומך של האגודה למלחמה בסרטן
הרצתה על "הוספיס בית" .לאחר מכן ,הוקרן סרט "שם
המחלה  סרטן" ונערך דיון בהנחיית ד"ר שלומית פרי
מנהלת היחידה הפסיכואונקולוגית במרכז הרפואי דוידוף.
בסיום המפגש הרצה ד"ר אלכס וולר ,מנהלו הרפואי
של טיפול ביתי תומך של האגודה למלחמה בסרטן על
"יישום חוק החולה הנוטה למות".

בתחילת דצמבר  2009זכתה האגודה למלחמה
בסרטן לביקור מיוחד של משלחת מומחים בתחום
האונקולוגיה מתאילנד ,שהגיעה ביוזמתו של
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יום עיון משותף לאגודה למלחמה בסרטן ולמרכז
הרפואי קפלן בנושא סרטן השד
לרגל פתיחת מרכז השד ע"ש שרה מרקוביץ ז"ל
במרכז הרפואי קפלן שהוקם בסיוע האגודה למלחמה
בסרטן ,נערך במרכז הרפואי קפלן בסוף אוקטובר
 2009יום עיון תחת הכותרת "סרטן השד :טיפול כוללני
עכשווי" .את יום העיון פתחו בדברי ברכה פרופ' יעקב
יהב ,מנהל המרכז הרפואי והגב' מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה .לאחר מכן ניתנו הרצאות בנושאים הדמיית
השד ,חידושים בטיפול הכירורגי בסרטן השד ,הטיפול
האונקולוגי המודרני בסרטן בסרטן השד ,מעקב אחר
נשים בסיכון גבוה ,מקומה של הכירורגיה הפלסטית
בטיפול בסרטן השד ,ועל התמיכה בחולה מעבר לטיפול
הרפואי .לקראת סיום יום העיון ,סופר סיפורה האישי
של מטופלת ונערך פאנל לשאלות ותשובות והצגת
מקרים בהשתתפות כל המרצים .מנהלת מרכז השד,
ד"ר תניר אלוויס ,הנחתה את יום העיון.

פרופ' קוטן ,שארח את הקבוצה המכובדת,
בראשותו של פרופ' צ'אראס סוואנוולה ,סגן
נשיא מרכז הסרטן  .Chulabhornmמנכ"ל האגודה,
הגב' מירי זיו ,אירחה את המומחים בבית מטי,
בית האגודה למלחמה בסרטן .הנוכחים שמעו
סקירה על פעילות האגודה למלחמה בסרטן וערכו
סיור במשרדי האגודה ובמעון קלור.
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כנס האגודה למלחמה בסרטן לרופאי משפחה בנושא
עדכונים בטיפול במעקב במחלת הסרטן
בסוף דצמבר  2009ערכה האגודה למלחמה בסרטן
בשיתוף עם האיגוד לרופאי משפחה ,החברה לכירורגיה
אונקולוגית והאיגוד לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה ,כנס
בנושא עדכונים בטיפול ובמעקב במחלת הסרטן .הכנס
התקיים במלון הילטון תל אביב ,והשתתפו בו כ300
רופאים מכל רחבי הארץ .את הכנס פתחו בברכות
הגב' מירי זיו ,מנכ"ל האגודה וד"ר אמנון להד ,סגן
יו"ר איגוד רופאי המשפחה בישראל ,שאף הרצה לאחר
מכן על "עדכונים וחידושים במניעה וגילוי מוקדם" .לאחר
מכן ,חולק הכנס לארבעה נושאים שעסקו בהיבטים
שונים הקשורים במחלת הסרטן :עדכונים בכירורגיה
אונקולוגית ,אופציות טיפוליות למחלה זהה ,מעקב
וטיפול תומך בתופעות הלוואי .בסיום הכנס נערך פאנל
לשאלות ותשובות והוצגו שלושה מקרים לדיון.
הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לאונקולוגיה
קלינית ורדיותרפיה )(ISCORT
בתחילת ינואר נערך באילת הכנס השנתי התשיעי של
האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה ).(ISCORT
השנה התמקד הכנס בחידושים ברדיותרפיה במטרה לחשוף
את ציבור האונקולוגים כולו להתפתחויות בתחום הטיפול
בקרינה ,תוך שימת דגש על שילובן ההרמוני בטיפול הכולל
של החולה האונקולוגי .ימי הכנס חולקו לתחומי דיון שונים
שעסקו בין היתר בטיפול הקרינתי במאה ה ,21שיתוף
פעולה בינלאומי אונקולוגיה ורדיותרפיה ,חידושים בטיפול
גינקולוגי ומערכת השתן ,סרטן שד ,כימותרפיה בשילוב
קרינה וגישות חדשות ,מחקרים חדשים ועוד.
הגב' מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,נשאה דברים בערב
הפתיחה החגיגי ולאחר מכן העניקה את פרס המתמחה
המצטיין של האגודה לד"ר אירינה ז'יבליוק ,העובדת
למעלה מ 10שנים במערך האונקולוגי במרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי ומשלבת באישיותה את כל
המעלות להן זקוק רופא הבא במגע עם חולי הסרטן.
כנס חידושים ועדכונים בדימות ובטיפול בסרטן
השד במרכז הרפואי רמב"ם
בתחילת ינואר נערך במרכז הרפואי רמב"ם כנס בנושא
חידושים ועדכונים בדימות ובטיפול בסרטן השד .את
הכנס פתחו פרופ' רפי ביאר ,מנהל המרכז הרפואי
רמב"ם וד"ר אנגל ,מנהלת המחלקה לדימות ברמב"ם.

ד"ר חוסאם חאיק ,ראש המעבדה להתקנים מבוססי
ננוטכנולוגיה מהפקולטה להנדסה כימית בטכניון
הרצה על שיטת אבחון וסריקה חדשה באמצעות ננו
טכנולוגיה ,הגב' מירי זיו ,מנכ"ל האגודה סקרה את
פעילותה של האגודה לקידום המאבק בסרטן השד
בישראל ,פרופ' דן הרשקו ,מנהל מכון השד ברמב"ם
הרצה על "טיפול קרינתי תוך ניתוחי  גישה טיפולית
חדשנית בסרטן השד" ,וד"ר צבי קויפמן מנהל מרכז
בריאות השד הרצה על "אונקופלסטיקה בסרטן השד".
בהמשך עודכנו הנוכחים על כנסי סן אנטוניו וRSNA
ונערכו הרצאות נוספות בתחום הדמיית השד.
יום עיון בנושא חידושים בטיפול תומך בבית
החולים לגליל מערבי בנהריה
בתחילת ינואר התקיים במרכז לחינוך לבריאות ע"ש
אנגל בבית החולים לגליל מערבי בנהריה יום עיון בנושא
חידושים בטיפול תומך .את יום העיון פתחו בדברי ברכה
גב' רונית קלמן ,מנהלת הסיעוד בית החולים גליל מערבי,
ד"ר הדסה גולדברג ,מנהלת המכון האונקולוגי בית החולים
גליל מערבי נהריה ,וגב' אריאלה ליטביץשרמן ,עו"ס
מחוז הצפון של האגודה .בהמשך נישאו הרצאות מעשירות
בתחום הטיפול התומך ,כגון :תפקיד המחלקה האונקולוגית
האשפוזית בטיפול תומך ,תפקיד אחות מתאמת טיפול
תומך ,טיפול פליאטיבי בהוספיס בית לחולי סרטן ,על תהליך
הפרידה מחולה העומד למות ,מודל פלאיטיבי לתמיכה
בסוף החיים ,ליצנים רפואיים במערך האונקולוגי ,שימוש
רפואי בקנאביס ותרופות חדשות בטיפול תומך וסקירה
על הטיפול הפליאטיבי בישראל.
יום העיון החצי שנתי של האיגוד הישראלי
למיילדות וגינקולוגיה
בסוף ינואר נערך בבית מטי ,בית האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים ,יום העיון החצי שנתי של האיגוד
הישראלי למיילדות וגינקולוגיה בנושא "סוגיות מעשיות
בטיפול בסרטן צוואר הרחם" .את יום העיון פתח
ד"ר עופר לביא ,יו"ר החברה הישראלית לגינקולוגיה
אונקולוגית .במהלך יום העיון דנו בדרכים להטמעת
הדירוג החדש של שלבי המחלה בקרב שותפי העשייה
האונקולוגית בתחום ,חידושים בקרינה בסרטן צוואר
הרחם והצגת מקרה ביחס לדילמה לגישה לבלוטת
לימפה חיובית המתגלה תוך כדי ניתוח  האם היא
מחייבת הוצאת הרחם?
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מפגשי הסתיו והחורף של החוג
לגינקולוגיה אונקולוגית
• בסוף נובמבר  2009נערך מפגש הסתיו של החברה
הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית בבית מטי ,בית
האגודה למלחמה בסרטן .המפגש התמקד בנושא
"מחקרים בינלאומיים רב מרכזיים המתנהלים
בישראל" והנחתה אותו ד"ר טלי לוי ,מהמרכז
הרפואי וולפסון .בנוסף לסקירת המחקרים המובילים
בתחום הגינקולוגיה האונקולוגית ,נערכו הרצאות
בנושא חידושים בתחום.
• בסוף ינואר  2010נערך בבית מטי מפגש החורף של
החוג שהתמקד הפעם בסוגיות מעשיות בטיפול
בצוואר הרחם .את המפגש הנחה ד"ר רמי איתן,
מהמרכז הרפואי רבין ,קמפוס בילינסון .במפגש הוצגו
שיטות טיפוליות חדישות בסרטן צוואר הרחם ,שיטת
מיון חדשה של המחלה וחידושים בטיפול בקרינה
ובכימותרפיה .לקראת סיום הוצג מקרה לדיון על
"הגישה לבלוטת לימפה חיובית המתגלה תוך כדי
ניתוח  האם להוציא את הרחם?" המפגש הבא של
החוג צפוי להתקיים באמצע יוני.
כנס החוג למחלות ממאירות של דרכי העיכול
בראשית פברואר נערך בבית מטי ,בית האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים ,כנס החוג למחלות ממאירות של
דרכי העיכול בשיתוף ההסתדרות הרפואית בישראל
והאיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד.
מטרת הכנס היתה לעדכן ולגבש הנחיות קליניות
בנוגע למחלות ממאירות של מערכת העיכול .בכנס דנו
בנושאי תסמונות תורשתיות במערכת העיכול המובילות
לגידולים ממאירים ושפירים ,כגון תסמונת פוליפוזיס
משפחתית ,התסמונת ע"ש בארט ו .HNPCCהרצו
בכנס :פרופ' ירון ניב ,ד"ר רויטל קריב ,ד"ר בטצי
הלף ,ד"ר מנחם מושקוביץ ,ד"ר אלכס וילקין,
ד"ר זהר לוי .לאחר כל הרצאה נערך דיון וחולקו ניירות
עמדה והנחיות קליניות לכל המשתתפים ,בהם מנהלי
יחידות גסטרואנטרולוגיה ,גסטרואנטרולוגים ,כירורגים,
אונקולוגים ,פנימאים ורופאי משפחה.
יום עיון בנושא סוגיות במדיניות הטיפול הפליאטיבי
בישראל
בתחילת מרץ נערך יום עיון בנושא "סוגיות במדיניות הטיפול
הפליאטיבי בישראל" במרכז הלאומי להדרכת עובדי בריאות
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בתל השומר .יום העיון נערך ביוזמת פרופ' פסח שוורצמן,
יו"ר החטיבה לבריאות בקהילה מאוניברסיטת בן גוריון וד"ר
ארנה טל ,מהאגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות במשרד
הבריאות .יום העיון התייחס לדרכים ליישום חוזר מנכ"ל
משרד הבריאות שיישם את המלצות הועדה שדנה בנושא
מערך הטיפול הפליאטיבי בישראל .היום חולק לחמישה
מושבים אשר עסקו בנושאים שונים הקשורים במדיניות
הטיפול הפליאטיבי בישראל ,כגון עקרונות בסיסיים ,היבטים
אתיים וציבוריים ,שירותים פליאטיביים ,טכנולוגיות בטיפול
בכאב ובטיפול פליאטיבי ,הכשרת כוח אדם והתמקצעות.
בדיון המסכם השתתפה הגב' מירי זיו ,מנכ"ל האגודה,
שהתייחסה לנקודת מבטו של הציבור וצרכיו בנושא.
מפגש בנושא טיפול תומך במרכז הרפואי ע"ש
שיבא תל השומר
באמצע מרץ נערך כינוס בנושא טיפול תומך במרכז
הרפואי ע"ש שיבא .המפגש נפתח בברכותיהם של ד"ר
י.זידס ,ד"ר ש.גולדברג ,הגב' נ .בן יעקוב ,מנכ"ל
האגודה ,הגב' מירי זיו ,וח"כ חיים אורון .לאחר מכן
נערכו הרצאות שונות בתחום הטיפול התומך ,כגון :טיפול
תומך  עבר ,הווה ,עתיד ,טיפול תומך לא אונקולוגי
בחולה הזקן ,טיפול סיעודי בשעות האחרונות ,זכות הילד
הנוטה למות ,תמיכה בתהליכי פרידה ואבל ,מתנדבים
בהוספיס ועל ליווי רוחני של החולה .בין ההרצאות ניתנה
גם הרצאתה "אין כמו בבית" של הגב' שרי כהן ,אחות
אחראית של שירות טיפול ביתי תומך של האגודה
למלחמה בסרטן והוצג מקרה לדיון.
מפגש ארגון תסמונת ע"ש לינץ'  HNPCC
בסוף מרץ נערך מפגש ארגון תסמונת ע"ש לינץ' 
 HNPCCבמלון קרלטון בתל אביב .את המפגש פתחו
בברכות מר מ.וייסמן מניו יורק ,וד"ר מ.שייקה ממרכז
הסרטן ממוריאל סלואן קיטרינג בניו יורק שהציגו פרוייקט
בתחום .פרופ' גדי רנרט מהמרכז הארצי לבקרת סרטן
העניק תמונת רקע על התסמונת בישראל ,הגב' מירי
זיו ,מנכ"ל האגודה הרצתה על ניהול קמפיין מניעת סרטן
לציבור ,ד"ר א.אור מהמרכז הרפואי סוראסקי הרצה על
ביצוע בדיקות גנטיות לסרטן בישראל ,ד"ר פ.לייבקוביץ
מהמרכז הארצי לבקרת סרטן הרצה על אבחון מולקולארי
של  .HNPCCבסיום המפגש נערך דיון משותף כיצד להתקדם
לאבחון תסמונת לינץ' באוכלוסייה הישראלית וליישום
ההמלצות הבינלאומיות לאבחון המחלה.

דין וחשבון ∞≤∞±

ועידת הצפון לעדכון ולטיפול במחלת הסרטן
באמצע אפריל נערכה ועידת הצפון לעדכון ולטיפול במחלת
הסרטן בהשתתפות רופאי משפחה ואונקולוגים מכל
המרכזים הרפואיים במחוז הצפון ,אשר זכו להתעדכן
ולהאזין להרצאות שעסקו בחידושים בסרטן שד ,סרטן
ריאה ,חידושים בסרטן ראש וצוואר ,מערכת העיכול,
טיפול תומך ועוד .כיו"ר הועידה כיהן פרופ' אברהם קוטן,
מנהל המערך האונקולוגי במרכז הרפואי רמב"ם.
במושב הראשון שעסק בסרטן השד כיהן כיו"ר פרופ'
ג'מאל זידאן ,מנהל המכון האונקולוגי במרכז הרפואי
ע"ש רבקה זיו בצפת .על טיפול מונחה מטרה בסרטן שד
הרצתה ד"ר הדסה גולדברג ,מנהלת המכון האונקולוגי
בבית החולים בנהריה ,על טיפול בביפוספונטים הרצתה
ד"ר ג'טה פריד ,מנהלת השירות האונקולוגי לסרטן
השד במערך האונקולוגי במרכז הרפואי רמב"ם ,על
"טיפול קרינתי תוך ניתוחי בסרטן שד  בעד ונגד"
הרצו ד"ר מריאנה שטיינר ,מנהלת המכון האונקולוגי
במרכז הרפואי 'לין' ופרופ' אברהם קוטן מנהל המערך
האונקולוגי ברמב"ם.
המושב השני התמקד בסרטן ריאה בו כיהן כיו"ר ד"ר דוד
לובן ,מהמחלקה האונקולוגית במרכז הרפואי העמק
בעפולה .על חידושים בטיפולי כימותרפיה בסרטן הריאה
השמיעה ד"ר שושנה קרן מהמכון האונקולוגי בלין ,על
טיפולים מונחי מטרה בסרטן ריאה השמיע ד"ר עבד
אגבריה מהמערך האונקולוגי ברמב"ם ,וד"ר סאלם
בילאן מהמערך האונקולוגי ברמב"ם עדכן על חידושים
בסרטן ראש וצוואר.
המושב השלישי הוקדש למערכת העיכול ונוהל על
ידי היו"ר פרופ' ניסים חיים ,מנהל תחום ומחלקת
כימותרפיה .על חידושים בסרטן המעי הגס עדכנה

ד"ר יקטרינה שולמן מרמב"ם ,עדכונים בטיפול בסרטן
הערמונית השמיע ד"ר מרק שילקרוט מרמב"ם ,על
טיפול תומך בסרטן הרצה ד"ר גיל בר סלע ,מנהל
היחידה לטיפול אונקולוגי תומך ברמב"ם.
אחרון הדוברים היה ד"ר ג'ים שלום ,מנהל רפואי
של הוספיס גליל עליון שהרצה על תפקידו של רופא
המשפחה במצב של 'הפסקת טיפול' בחולה אונקולוגי.
את האגודה למלחמה בסרטן ייצגה בועידה הגב' יפה
קורן ,רכזת סניף האגודה בחיפה.
הכינוס התלת שנתי של החברה הישראלית
לגינקולוגיה אונקולוגית בשיתוף האגודה למלחמה
בסרטן
בסוף אפריל נערך במלון דניאל בהרצליה הכינוס התלת
שנתי של החברה הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית.
הכינוס נערך אחת לשלוש שנים ומהווה את האירוע
המרכזי בתחום הגינקולוגיה בארץ .המפגש המדעי נותן
ביטוי לעשייה הקלינית העניפה ולפעילות האקדמית של
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העמיתים העוסקים בתחום הגינקואונקולוגיה .השנה
אירח הכינוס שלושה אורחים מחו"ל ממובילי התחום:
פרופ' ריצ'רד ברקת ,מנהל השירות הגינקולוגי במרכז
הסרטן ממוריאל סלואןקיטרינג בניו יורק ,פרופ'
ר.ורהייגן מנהל המחלקה הגינקואונקולוגית במרכז
האוניברסיטאי אוטראחט בהולנד ,ופרופ' שינגו פוג'י,
מנהל המחלקה הגינקואונקולוגית מהמרכז הרפואי
קיוטו ביפן שהגיע לכינוס בסיוע האגודה .לאחר פתיחה
וברכות מפי פרופ' אריה הרמן ומנכ"ל האגודה ,הגב'
מירי זיו ,הציגו המומחים בפני המשתתפים את הגישות
המתקדמות ביותר בכירורגיה הגינקואונקולוגית ,במחקר
הבסיסי והגישות הקליניות.
הכנס השנתי של האיגוד הישראלי להמטולוגיה
ואונקולוגיה ילדים
בסוף אפריל התקיים הכנס השנתי של האיגוד הישראלי
להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים במלון נוף גינוסר שבצפון.
את הכנס פתחו בברכות הגב' מירי זיו ,מנכ"ל האגודה
למלחמה בסרטן ופרופ' מרים בן הרוש ,יו"ר האיגוד.
הכנס נערך במשך שלושה ימים ,כאשר כל יום חולק
למספר חלקים אשר עסקו בנושאים מגוונים הקשורים
בטיפול במחלות סרטן בילדים וצעירים ,כגון שמירה על
איכות החיים של ילדים חולי סרטן ,טיפול בתסמינים
שונים ,טרומבוזיס ודימום ,השתלות מוח עצם וזיהומים
שונים ,מחקרים חדשים בנושא סרטן בילדים ,שיעורי
הישרדות במגזרים שונים וטיפול במחלות סרטן
הנפוצות בילדים .לכנס הוזמנו להרצות ד"ר פיטר
אדמסון מארה"ב וד"ר אדם גסאס מקנדה אשר
הגיעו במימון האגודה למלחמה בסרטן.
כנס סוגיות בטיפול האונקולוגי ,הכירורגי והשיחזורי
בסרטן השד בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן
בתחילת מאי נערך במרכז הרפואי ע"ש שיבא הכנס
"סוגיות בטיפול האונקולוגי ,הכירורגי והשיחזורי בסרטן
השד" שמטרתו ליצור הידברות וליבון נושאים משותפים
בין כל העוסקים בטיפול בסרטן השד .שני מרצים בעלי
שם עולמי השתתפו בכנס פרופ' מאוריציו נאבה
מאיטליה ופרופ' פיליפ בלונדיל מבלגיה אשר הגיעו
במימון האגודה למלחמה בסרטן .בנוסף ,מרצים
מהארץ ,מתחומי הכירורגיה הפלסטית והאונקולוגית,
וכן מתחומי האונקולוגיה ,הקרינה וההדמיה הציגו את
החידושים בתחומים אלו והעלו סוגיות בנושא סרטן
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שד ושיחזורי שד .בין הנושאים שנדונו בכנס :שיטות
לשליטה מקומית בסרטן השד ,הדמיית שד באמצעות
 ,MRIגישות בשיחזור מיידי של השד ,הקרנות וטיפול
כימי  לפני או אחרי שיחזור שד והגישה הניתוחית
בנשאיות .BRCA
כנס הסדנאות השנתי השביעי למניעה ,טיפול,
וליווי חולי הסרטן ומשפחותיהם
בתחילת מאי נערך בהיכל התרבות בנס ציונה כנס
הסדנאות השנתי השביעי למניעה טיפול וליווי חולי
סרטן ומשפחותיהם .השנה עמד הכנס בציון "מחלת
סרטן בצעירים" לזכרה של ד"ר אריקה הראל ז"ל.
הכנס נערך בשיתוף איגוד רופאי המשפחה והאגודה
למלחמה בסרטן .הכנס היה מוצלח מאד ונטלו בו
חלק כ 100משתתפים .בפתיחת הכנס נערכה
הרצאת אורח של ד"ר מיכאל ויינטראוב ,מנהל
המחלקה להמטואונקולוגיה ילדים בהדסה עין כרם,
על "התהליך הטיפולי בצעירים" .לאחר מכן נערכו
שלוש סדנאות מקבילות בתחום התמודדות עם סרטן
בצעירים :הסדנא הראשונה עסקה ב"החיים תחת
איום" בהנחיית פרופ' איתן פרידמן ,מנהל יחידת
אונקולוגיה/גנטיקה במרכז הרפואי ע"ש תל השומר,
הסדנא השנייה התמקדה ב"המשך מרוץ החיים בצל
מחלת הסרטן" בהנחיית עו"ס אורית שפירא ,מנהלת
אגף השיקום והרווחה באגודה למלחמה בסרטן ועו"ס
זהבה לומס מהמחלקה לרפואת המשפחה כללית
מחוז מרכז והסדנא השלישית עסקה ב"מיניות במחלת
סרטן בצעירים" בהנחיית הגב' גילה ברונר ,מנהלת
השירות הסקסולוגי במרכז לרפואה מינית במרכז
הרפואי ע"ש שיבא תל השומר.
יום העיון השנתי של העמותה לקידום הסיעוד
האונקולוגי בישראל
באמצע יוני נערך יום העיון השנתי של העמותה
לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל ב"אווניו" ,מתחם
שדה התעופה )אייר פורט סיטי( .בפתיחת האירוע,
בהנחיית יו"ר העמותה ,הגב' שרה בן עמי ,הרצתה
פרופ' עדה למפרט על "האמנם סרטן הוא מחלה?",
גב' שרה בן עמי ,יו"ר העמותה ,וגב' ליויה כסלו,
האחות הראשית באגודה למלחמה בסרטן ,דיווחו
על פעילותה של העמותה ולאחר מכן חולקו פרסים:
מטעם חב' ינסן סילג הוענק לגב' חנה זוהר מהמרכז
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הרפואי רמב"ם ולגב' שושי נתן מהמרכז הרפואי
הדסה עין כרם .מטעם האגודה למלחמה בסרטן
הוענקו על ידי הגב' מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,פרסים
על פיתוח שירות לגב' שרון פלג  נשר מהמכון
האונקולוגי במרכז הרפואי תל אביב ופרס על מחקר
בסיעוד אונקולוגי לגב' יעל אדלר מהמרכז הרפואי
ע"ש שיבא .לאחר מכן ,חולק יום העיון לשישה מושבים
מקבילים ,כאשר כל מושב כלל מגוון נרחב של נושאים
הקשורים בסיעוד אונקולוגי ,כגון :קבלת החלטות אצל
נשים מבוגרות לגבי הטיפול בסרטן שד ,מיניות בקרב
ילדים ומתבגרים חולי סרטן ,גורמים מקדמים ומעכבים
בעבודת האחות האונקולוגית והקשר לשביעות רצון
מהעבודה ,על מכתבים שנשלחים לבני משפחה של
מטופלים שהלכו לעולמם ,טיפול פליאטיבי בבית עד
סוף החיים ,שיתוף פעולה בין צוותים מטפלים להגברת
היענות לטיפול ,הנחיות רפואיות וטיפול בתסמינים,
קבוצות תמיכה ,טיפול תומך במושתלי עצם ,הטיפול
במחלקה האונקולוגית ועוד.

מפגשי החוג האורו≠אונקולוגי
• בסוף אוקטובר  2009נערך מפגש החוג האורואונקולוגי
בנושא" :גידולי ערמונית  ."PROSTATE CANCER
ההרצאות עסקו בנושאים הבאים :ביופסית הערמונית
למי ,איך ומתי? ,הניסיון הישראלי הראשוני PCA3
לאבחון סרטן הערמונית ,חיסון כאופציה טיפולית
בסרטן הערמונית והצגת הצעות למחקרים קליניים.
המפגש נערך באדיבות החב' אילקס ביוטק
וסנופי אוונטיס.
• בסוף ינואר נערך בבית מטי ,בית האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים ,מפגש החורף של החוג האורו 
אונקולוגי שעסק בעיקר בטיפול בחולי גידול ערמונית
גרורתי לאחר כישלון טיפול כימותרפי והדמיה גרמית
בחולי סרטן הערמונית ,ובסיומו הוצגו הצעות למחקרים
קליניים.
• בסוף יולי נערך כינוס הקיץ של החוג שהתמקד
בנושא" :טיפולים משמרי איבר  ORGAN SPARING
 ."THERAPYאת הכינוס פתח ד"ר אנדרי נדו מהמחלקה
האורולוגית במרכז הרפואי רבין בהרצאה על "מעקב
עבור תהליך תופס מקום בכליה" .לאחר מכן ניתנו
הרצאות שעסקו בתחום זה ,כגון ביופסיה טרום
ניתוחית ,כריתה חלקית של גידולים מורכבים ,טיפול
אנדוסקופי ושימור שלפוחית .הרצו רופאים ממגוון

בתי החולים בארץ :ד"ר זיסמן ,ד"ר זהר דותן,
ד"ר דני קידר ,ד"ר ניר קליינמן ,ד"ר מרק ויגודה,
וד"ר אלכסנדר ציביאן .בסיום המפגש הוצגו
הצעות למחקרים קליניים והוא נערך באדיבות חב'
אסטרה זניקה.

מפגשי החברה הישראלית למחלות שד
• מפגש החורף נערך בסוף דצמבר  2009בבית מטי,
בית האגודה למלחמה בסרטן .את המפגש הנחה
ד"ר מיכאל קורץ מהמרכז הרפואי סורוקה ,ופתח
אותו בדברי ברכה פרופ' ראובן אורדע ,יו"ר החברה
הישראלית למחלות שד .לאחר מכן ,המשתתפים
קיבלו עדכונים בתחום סרטן השד מהכנס שנערך
בסן אנטוניו ,שמעו על חידושים בתחום part inhibitors
 ,Sעדכונים בבדיקות סקר לסרטן השד ,חידושים
בטיפול הניתוחי ,היבטים אתיים וכן הוצג מקרה
לדיון בנושא זה.
• באמצע פברואר נערך בבית מטי מפגש נוסף אותו
פתחו פרופ' ראובן אורדע ,יו"ר חברה למחלות שד
והגב' מירי זיו מנכ"ל האגודה .התקיימה הרצאת
אורח שהגיע בסיוע האגודה ,של פרופ' קייזר ורנר
מבית החולים האוניברסיטאי פרידריך שילר ביינה,
גרמניה על "בדיקת  MRIלשד :מצב הדברים העדכני"
) .(Current Status of Breast MRIלאחר מכן נערכו הרצאות
ודיונים בתחום בהשתתפות פרופ' הדסה דגני ,ד"ר
מיירה שפירא ,ד"ר מירב בןדוד ,ד"ר צבי קויפמן,
ד"ר יהודית זנדבנק ,וד"ר דוד גפן .בנובמבר 2010
מתוכנן להתקיים מפגש נוסף במתכונת דומה.

ימי העיון השנתיים של האיגוד הישראלי
לפסיכואונקולוגיה
גם השנה קיים האיגוד את מפגשיו בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן .המפגש הראשון נערך באמצע נובמבר
 2009בו דיווחה פרופ' מירי כהן רשמי מהכנס של
 IPOSבווינה ,ונערכו הרצאות בתחום הפסיכואונקולוגיה,
כגון שיתוף החולים בעובדות מחלתם וסדנת שיפור
מיומנויות תקשורת "רופא  חולה" .בהמשך נערכה
הרצאתו של הרב דני סגל על הקשר בין הרופא לחולה
כפי שמופיעים במקורות היהדות .ארגון יום העיון נעשה
על ידי ד"ר שלומית פרי מהמרכז הרפואי דוידוף קמפוס
בלינסון ומנהלת אגף השיקום והרווחה באגודה ,עו"ס
אורית שפירא.
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בתחילת מאי נערך מפגש נוסף ,בו נכח בסיוע האגודה
למלחמה בסרטן ,פרופ' ג'יימס קוֹין ,מומחה עולמי
בתחום המתודולוגיה של חקר התנהגויות בריאות
והתמודדות עם סרטן מהמחלקה הפסיכיאטרית
בפנסילווניה .המפגש נפתח בהרצאתו של פרופ' קוין,
שעסקה בנושא "האם יש לבצע סריקה של חולי סרטן
במטרה לזהות חרדה?" .לאחר מכן ,נערכו הרצאות
מרתקות ,כגון איתור מצוקה אצל חולי סרטן ,התמודדות
עם ניהול כאב ברשות הפלסטינית ועוד .במהלך היום
נערך דיון מרתק אשר זכה לחשיפה תקשורתית,
בו נקבע כי חשיבה חיובית ורוח לוחמת אינן בעלות
השפעה על סיכויי החלמה ,הישרדות או הסיכון לחזרת
המחלה ,בניגוד לחשיבה הכללית הרווחת .בנוסף לפרופ'
קוֹין הרצו פרופ' מירי כהן ,הגב' נמא מאנסארה,
וד"ר יובל פלגי.
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ברכות לפרופ' לאה ביידר ,מנהלת המחלקה
הפסיכואונקולוגית במרכז הרפואי הדסה
על זכייתה בפרס מפעל חיים מטעם איגוד
הפסיכואונקולוגים הבינלאומי ) (IPOSובפרס
מטעם ועדת חינוך והדרכה של האיגוד
האמריקאי לאונקולוגיה קלינית ) (ASCOשהוענק
לה ,יחד עם חוקרים נוספים מהעולם ,על קידום
ומודעות מחקרית בתחום הפסיכואונקולוגיה.
פרופ' לאה ביידר ,מנהלת המחלקה הפסיכואונקולוגית
במרכז הרפואי הדסה ,שותפה במשך שנים רבות
להדרכת מקצועית במסגרת השתלמויות לצוותים
רפואיים באגודה למלחמה בסרטן.
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הדרכה מקצועית
•

•

•

•

•

עידוד השתתפות מחלקות אונקולוגיות במחקרים קליניים
של ה  EORTCלאור העובדה שנתונים מדויקים ומסקנות
ראויות מתקבלים ממחקרים הנעשים בהיקפים גדולים,
האגודה מעודדת השתתפות מרכזים בארץ במחקרים
קליניים בינלאומיים ,הנעשים בחסות ה) EORTCארגון
אירופי העוסק במחקר ובטיפול בסרטן(.
כזרוע של פרוייקט גדול ,חלה על המרכזים המשתתפים
במחקרים הקליניים ביקורת ובקרת איכות ברמה
גבוהה .פרופ' א .קוטן הינו חבר ועדת ההיגוי של
קבוצת הרדיותרפיה ב .EORTCגם השנה ,האגודה
ממשיכה לתמוך בהשתתפות המחלקות האונקולוגיות
בקבוצת הרדיותרפיה של ה EROTCבמטרה לעודד
את השתתפותם במחקרים קליניים כלל אירופיים.
האגודה תומכת בהשתתפות תלמידי מחקר ומתמחים
בכינוס השנתי של המרכז לחקר הביולוגיה של
הסרטן.
האגודה מממנת רכישה של ספרות מקצועית וכתבי
עת מדעיים למכונים האונקולוגיים במרכזים הרפואיים
ברחבי הארץ .בזכות פרויקט זה ,עומד לרשות אנשי
המקצוע המידע החדש והמעודכן ביותר .כמו כן ,עומד
לרשות אנשי המקצוע מרכז המידע של האגודה,
בו ניתן לערוך חיפוש במאגרי מידע בינלאומיים
ממוחשבים.
בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים,
מתקיימים בשנה יותר מ 1,200מפגשים להדרכת
צוותים רבמקצועיים ,כמו גם למפגשי תמיכה
והדרכה לחולים ולבני משפחותיהם.

פרויקט קליני
האגודה ממשיכה להעניק מענקים לביצוע פרויקט מחקר
בסיסי ,או קליני ,למתמחים באונקולוגיה ,במסגרת המכונים
האונקולוגיים ,כדי לעודד פעילות מחקרית במחלקה.
מקבלי המלגות לשנה זו הם:
• ד"ר דמיאן אורבן וד"ר איתן בן עמי ,המרכז הרפואי
ע"ש שיבא ,בנושא” :הטיפול הפליאטיבי בחולים
האונקולוגיים והקשר בין החולה האונקולוגי לבין גורמי
התמיכה בקהילה".

• ד"ר עופר פורים ,המרכז הרפואי רבין ,בנושא:
”הקשר בין ביטוי הרצפטורים לאסטרוגן )אלפא וביטא(
בדגימות גידול של חולי סרטן המעי הגס והחלחולת
ובין מאפיינים ביולוגיים וקליניים שונים".
• ד"ר טל גרנדר ,מהמרכז הרפואי שערי צדק ,בנושא:
”בדיקת רגישות לתרופות כימותרפיות שונות ,בתאי
גידול המתקבלים מתפליטים ממאירים )תפליט
פלואורלי ,מיימת( מחולי סרטן המטופלים במכון
האונקולוגי של המרכז הרפואי שערי צדק".
• ד"ר רוית גבע ,המרכז הרפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי ,השתלמות קלינית בסרטן דרכי העיכול
בבלגיה וקבלת תואר מוסמך מטעם אוניברסיטת
אוקספורד ,אנגליה ,בקורס ייחודי וייעודי לתואר מנהל
יחידת מחקרים קליניים באונקולוגיה.

מענקים לנסיעות לכנסים
ולהשתלמויות בחו¢ל
• ד"ר אופק פאולה ,מח' לפיזיולוגיה אוניברסיטת תל
אביב ,סיוע בנסיעה להשתלמות ב"תרפית פולימרים:
מהמעבדה לקליניקה" ,מאי  ,2010ולנסיה ,ספרד.
• גב' אליגולשוילי בלה ,יחידה אונקולוגית לטיפול בית
תומך ,שירותי בריאות כללית ,סיוע בנסיעה לכנס
הבינלאומי של האיגוד הבינלאומי לאחיות אונקולוגיות"
) (International Society for Nurses in Cancerמרץ ,2010
אטלנטה ,ארה"ב.
• ד"ר אלעזרא דרור ,מכון אונקולוגי מרכז רפואי ע"ש
שיבא ,סיוע בנסיעה להשתלמות בנושא רדיותרפיה,
דצמבר  ,2009בריסל ,בלגיה.
• ד"ר אמיתילייש איריס ,מח' עור מרכז רפואי רבין
קמפוס בילינסון ,סיוע בנסיעה לכנס בנושא לימפומות
של העור ,אוקטובר  ,2009אתונה ,יוון.
• מר אפשטיין דן ,מכון אונקולוגי מרכז רפואי סורוקה,
סיוע בנסיעה לקורס בנושא תכנון טיפול קרינתי,
ספטמבר  ,2009אתונה ,יוון.
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• גב' אשכנזי ארזה ,מכון אונקולוגי מרכז רפואי תל
אביב ע"ש סוראסקי ,סיוע בנסיעה לכנס בינלאומי
לעו"ס במערכות בריאות ,יוני  ,2010דבלין ,אירלנד.
• גב' בן עמי שרה ,מכון אונקולוגי מרכז רפואי ע"ש
שיבא ,סיוע בנסיעה לכנס של האיגוד הבינלאומי
לסיעוד אונקולוגי ,מרץ  ,2010אטלנטה ,ארה"ב.
• מר בן איון מעוז ,מכון אונקולוגי מרכז רפואי ע"ש
שיבא ,סיוע בנסיעה לקורס בנושא  IMRTויישומים
פרקטיים בתכנוני קרינה ובקרת איכות טיפול ,פברואר
 ,2010גנט ,בלגיה.
• ד"ר גולן טליה ,מכון אונקולוגי מרכז רפואי ע"ש
שיבא ,סיוע בנסיעה לסדנא בינלאומית מטעם הארגון
האמריקאי לחקר הסרטן )  (AACRבנושא כתיבת
פרוטוקול קליני ,יוני  ,2010שוויץ.
• גב' גלס מירה ,הוספיס גליל עליון ,סיוע בנסיעה
להשתלמות בנושא הוספיס בית בהוספיס ע"ש
 ,Rowan'sיוני  ,2010אנגליה.
• ד"ר דובינסקי סרגיי ,מכון אונקולוגי מרכז רפואי
ע"ש שיבא ,סיוע בנסיעה לקורס בנושא רדיותרפיה,
מרץ  ,2010סביליה ,ברצלונה.

• ד"ר ויין שמעון ,מכון אונקולוגי מרכז דוידוף בילינסון,
סיוע בנסיעה לכנס פליאטיבי בינלאומי ,אוקטובר
 ,2010מונטריאול ,קנדה.
• ד"ר זיידמן אירינה ,אונקולוגית ילדים מרכז רפואי רמב"ם,
סיוע בנסיעה לכנס האיגוד האמריקאי להשתלות מוח
עצם )ה  (American Society of BMTבנושא השתלות
מוחעצם ,פברואר  ,2010אורלנדו ,פלורידה.
• גב' חדיד שושנה ,הוספיס גליל עליון ,סיוע בנסיעה
להשתלמות בנושא טיפול פליאטיבי בצוות בין מקצועי,
משולב בי"ח וקהילה ,יוני  ,2010אנגליה.
• מר טמפלהוף חיים ,מכון אונקולוגי מרכז רפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי ,סיוע בנסיעה לקורס  ESTROשל הארגון
האירופאי לרדיותרפיה ,אוקטובר  ,2010בייג'ין ,סין.
• ד"ר יוסיפוביץ עדי ,מכון לפתולוגיה מרכז רפואי ע"ש
שיבא ,סיוע בנסיעה להשתלמות בנושא פתולוגיה
של השד וסרטן שד ,מאי   2010יולי  ,2010ניויורק
וניוהיבן ,ארה"ב.
• ד"ר ליברמן ניקי ,ראש אגף רפואה חטיבת הקהילה
שרותי בריאות כללית ,סיוע בנסיעה לכנס בנושא” :קבלת
החלטות ברפואה באירופה :מהפרט לאוכלוסיות",
יולי  ,2009פריז ,צרפת.

• ד"ר דידקובסקי ילנה ,מכון לפתולוגיה מרכז רפואי
וולפסון ,סיוע בנסיעה לכנס השנתי לציטולוגיה,
ספטמבר  ,2009ליסבון ,פורטוגל.

• גב' לשם נמדר רחל ,יחידת גסטרו ילדים מרכז רפואי
ע"ש שיבא ,סיוע בנסיעה לכנס  ,SIOPאוקטובר ,2010
בוסטון ,ארה"ב.
• גב' מולר אלה ,הנהלת הסיעוד חטיבה אונקולוגית
מרכז רפואי רמב"ם ,סיוע בנסיעה לכנס
 ,ECCO15/ESMO34ספטמבר  ,2009ברלין ,גרמניה.

• גב' הירשברגר נעמה ,מח' פסיכואונקולוגית מרכז
רפואי הדסה עיןכרם ,סיוע בנסיעה לכנס השנתי
לפסיכואונקולוגיה של  ,IPOSמאי  ,2010קוויבק ,קנדה.

• ד"ר מונצ'ר ליאורה ,היחידה לסיווג רקמות מעבדה
מרכזית מכבי שירותי בריאות ,סיוע בנסיעה לכנס
האירופי  EFIבנושא סווג רקמות ,מאי  ,2010פירנצה,
איטליה.

• ד"ר דימנט יהודית ,מכון פתולוגי מרכז רפואי קפלן,
סיוע בסיעה לקורס בפתולוגיה של השד ,ספטמבר
 ,2010מילנו ,איטליה.

• ד"ר הר לב דן ,המטואונקולוגיה ילדים מרכז רפואי
רמב"ם ,סיוע בנסיעה לקורס בתחום האונקולוגיה
הפדיאטרית ,ינואר  ,2010אמסטרדם ,הולנד.
• גב' ויויאנה יהודית קרייטמן בוטנסקי ,מכון
אונקולוגי מרכז רפואי סורוקה ,סיוע בנסיעה לקורס
בנושא  IMRTוטכניקות קונפורמליות אחרות בפועל,
מאי  ,2010גנט ,בלגיה.
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• ד"ר מור פנינה ,גנטיקה רפואית מרכז רפואי שערי צדק,
סיוע בנסיעה לכנס הבינלאומי השלישי בנושא סרטן שד
ושחלה תורשתי ,אוקטובר  ,2009קוויבק ,קנדה.
• גב' מקלמודיאנו תמי ,מכון אונקולוגי מרכז רפואי
שיבא סיוע בנסיעה לקורס בנושא סרטן השד ,יוני
 ,2010איטליה.
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• גב' מלצר אן ,מכון אונקולוגי מרכז רפואי נהריה ,סיוע
בנסיעה לקורס בנושא סרטן השד ,יוני  ,2010איטליה.
• ד"ר פוסטובסקי סרגיי ,מח' אונקולוגית ילדים מרכז
רפואי רמב"ם ,סיוע בנסיעה לכנס בינלאומי בנושא
סרקומות ,נובמבר  ,2009מיאמי ,ארה"ב.
• גב' פורר מרינה ,מח' להשתלות מח עצם מרכז
רפואי רמב"ם ,סיוע בנסיעה לכנס  ,ICCN 16thמרץ
 ,2010אטלנטה ,ארה"ב.
• ד"ר פינטוב שי ,המסלול האקדמי המכללה למינהל
ראשל"צ ,סיוע בנסיעה לכנס בנושא גורמי סביבה
וגנטיקה בהקשר לתחלואה בסרטן בילדים ,נובמבר
 ,2009ליון ,צרפת.
• ד"ר פישר סלבדור ,מנהל אישפוז לילה אונקולוגי
מרכז שניידר לרפואת ילדים ,סיוע בנסיעה לכנס
העוסק בחולים מדוכאי חיסון ובבעיות הזיהומיות
שלהם ,מרץ  ,2010לוקסמבורג.
• מר פלדמן ג'ון ,מח' לרדיותרפיה מרכז רפואי הדסה
עיןכרם ,סיוע בנסיעה לקורס  ESTROבנושא ,IMRT
מאי  ,2010בלגיה.
• ד"ר פרי שלומית ,מכון אונקולוגי מרכז דוידוף בילינסון,
סיוע בנסיעה לכנס פסיכואונקולוגי בינלאומי ,יוני
 ,2010קוויבק ,קנדה.
• ד"ר פרץנחום מוניק ,מח' המטואונקולוגית ילדים
מרכז רפואי רמב"ם ,סיוע בנסיעה לכינוס בנושא
”השפעה מאוחרת על מחלימים שחלו במחלות
סרטן האופייניות לגיל צעיר )Late effect in Survivors
 ,(of Childhood Cancerיוני  ,2010וירג'יניה ,ארה"ב.
• ד"ר צבנג לב ,מכון קרינה מכון אונקולוגי מרכז רפואי
ע"ש שיבא ,סיוע בנסיעה לקורס בנושא ברכיתרפיה,
יוני  ,2010לונדון ,אנגליה.
• ד"ר צח ליאור ,מכון אונקולוגי מרכז רפואי שיבא ,סיוע
בנסיעה לכינוס השנתי של האיגוד האמריקאי לחקר
הסרטן ) ,(AACRאפריל  ,2010וושינגטון ,ארה"ב.
• ד"ר קדמון אילנה ,ביה"ס לסיעוד ושרותי הסיעוד מרכז
רפואי הדסה עיןכרם ,סיוע בנסיעה לכנס הדו שנתי
הבינלאומי בסרטן של ה ,UICCאוגוסט  ,2010סין.

• גב' קורץ לנה ,אחות יעוץ מיני של האגודה למלחמה
בסרטן ,סיוע בנסיעה לכנס מקצועי בינלאומי לייעוץ
מיני ,מאי  ,2010פורטו ,פורטוגל.
• ד"ר קלנג שמואל ,מח' לפרמקולוגיה ומנהל המח'
לרוקחות שרותי בריאות כללית ,סיוע בנסיעה לכנס
בנושא” :קבלת החלטות ברפואה באירופה :מהפרט
לאוכלוסיות" ,יולי  ,2009פריז ,צרפת.
• גב' קרויטרו טל ,ביה"ס לעבודה סוציאלית
אוניברסיטת חיפה ,סיוע בנסיעה לכנס  ,IPOSמאי
 ,2010קוויבק ,קנדה.
• גב' קריבוי אלנה ,אונקולוגית ילדים מרכז רפואי
רמב"ם ,סיוע בנסיעה לכנס בנושא אונקולוגית ילדים,
אוקטובר  ,2009סןפאולו ,ברזיל.
• ד"ר רבין טטיאנה ,יחידת קרינה מכון אונקולוגי
מרכז רפואי שיבא ,סיוע בנסיעה להשתלמות בנושא
רדיותרפיה ,דצמבר  ,2009בריסל ,בלגיה.
• מר שיבלי בסאם ,יחידת מח עצם מרכז שניידר
לרפואת ילדים ,וד"ר ירמיהו שטיין ,מנהל היחידה
להשתלות מח עצם מרכז שניידר לרפואת ילדים סיוע
בנסיעה לכנס  EBMTבנושא השתלות מח עצם ,מרץ
 ,2010וינה ,אוסטריה.

נסיעה להשתלמויות ארוכות
• ד"ר גולדין דמיטרי ,מח' אורולוגית בי"ח כרמל ,סיוע
בנסיעה להשתלמות ארוכה בנושא כירורגיה אורולוגית
אנדוסקופית )זעיר פולשנית( ,בין התאריכים 1.9.09
 ,1.3.10אדינבורו ,סקוטלנד.
• ד"ר גלינסקיצורף דליה ,מח' אונקולוגית מכון שרת
מרכז רפואי הדסה עיןכרם סיוע בנסיעה להשתלמות
ארוכה בנושא גניקואונקולוגיה וטיפול תומך בבית
החולים ”הנסיכה מרגרט" בטורנטו קנדה )Princess
 (Margaret Hospitalלתקופה שבין .5/20105/2012
• ד"ר הופמן אביעד ,מח' כירוגיה ב' מרכז רפואי
ע"ש שיבא ,סיוע בנסיעה להשתלמות ארוכה
בנושא כירורגיה אונקולוגית במרכז הסרטן אנדרסון
) (MD Anderson Cancer Centerיוסטון ,טקסס ,בין
התאריכים .1.7.201030.6.2013
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• ד"ר וייס ישראל ,מח' אורטופדית המרכז הרפואי
ע"ש שיבא ,סיוע בנסיעה להשתלמות ארוכה בנושא
אורטופדיה אונקולוגית במרכז הסרטן אנדרסון )MD
 (Anderson Cance Centerביוסטון ,טקסס ארה"ב בין
התאריכים .1.4.201030.9.2010
• ד"ר מרגל דוד ,מכון לאורולוגיה מרכז רפואי רבין
קמפוס בילינסון ,סיוע בנסיעה להשתלמות ארוכה
בנושא אורואונקולוגיה באוניברסיטת טורונטו ,קנדה
בין התאריכים .1.7.201031.7.2013
• ד"ר סלע אייל ,מח' א.א.ג .ניתוחי ראש וצוואר מרכז רפואי
כרמל ,סיוע בנסיעה להשתלמות ארוכה בנושא ניתוחי
ראש וצוואר אונקולוגיים באוניברסיטת ”מקגיל" )(McGill
במונטריאול קנדה בין התאריכים .1.7.1030.6.11
• ד"ר סמוק ענבל ,מח' לכירורגית ילדים ונוער מרכז
שניידר לרפואת ילדים סיוע בנסיעה להשתלמות
ארוכה בנושא השתלה רב איברית ,כירורגית ילדים
כולל כירורגיה אונקולוגית בבית החולים ממוריאל
ג'קסון ) (Jackson Memorial Hospitalבמיאמי ,פלורידה,
בין התאריכים אוקטובר   2009אוקטובר .2012
• ד"ר פרץאברהם גלית ,מח' המטואונקולגית המרכז
הרפואי ע"ש שיבא ,סיוע בנסיעה להשתלמות ארוכה
בנושא השתלות מח עצם מתורם בבית החולים
האוניברסיטאי מדע ובריאות אורגון )Oregon Health
 (& Science University Hospitalבפורטלנד  אורגון,
ארה"ב ,בין התאריכים .1.9.1031.8.11
• ד"ר רשף אבי ,מח' כירורגית ב' המרכז הרפואי ע"ש שיבא,
סיוע בנסיעה להשתלמות ארוכה בנושא סרטן המעי הגס
והרקטום ,סרטן המעי הגס התורשתי בביה"ח קליבלנד
קליניק באוהיו ,ארה"ב ,בין התאריכים .1.7.1030.6.11
• ד"ר שטרנהיים אמיר ,מח' אורטופדית ב' מרכז רפואי
תלאביב ע"ש סוראסקי ,סיוע בנסיעה להשתלמות
ארוכה בנושא אורטופדיה אונקולוגית בבית החולים
”הר סיני" בטורונטו קנדה ),(Mount Sinai Hospital
בין התאריכים .1.1.201131.12.2012

הזמנת מרצה אורח
• ביוזמת ד"ר יחיאל זיו ,החברה הישראלית לכירורגיה
של הקולון והרקטום הוזמן פרופ' לארס פאלמן
) (Prof. Lars Pahlmanמשבדיה להרצות בכנס השנתי
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של החברה הישראלית לכירורגיה של הקולון והרקטום,
דצמבר .2009
• ביוזמת ד"ר שלומית פרי ,האגודה הישראלית
לפסיכואונקולוגיה הוזמן ד"ר ג'יימס קוין
) (Dr. James Coyneמפילדלפיה ,ארה"ב להרצות ביום
העיון של האגודה לפסיכואונקולוגיה ,מרץ .2010
• ביוזמתם של פרופ' אליעזר שלו ,מנהל מח' נשים
ויולדות מרכז רפואי העמק וד"ר בןדוד יהודה הוזמן
פרופ' א.קובנס ) (Prof. A. Covensלהרצות בכנס
ה 5לזכרו של ד"ר אלון דמבו שהתקיים במלון
קראון פלאזה בירושלים ,אפריל .2010
• ביוזמת ד"ר עופר לביא ,יו"ר החברה הישראלית
לגניקואונקולוגיה הוזמן ד"ר ש'ינגו פוג'י
) (Dr. Shingo Fujiiמטוקיו יפן ,להרצות בכינוס השביעי
התלת שנתי של החברה הישראלית לגניקו
אונקולוגיה ,אפריל .2010
• ביוזמת פרופ' ירון ניב ,מנהל המערך לגסטרואנטרולוגיה
במרכז רפואי רבין הוזמן פרופ' פטר מלפרת'יינר
)  (Prof. Peter Malfertheinerלהרצות בכינוס לציון
הקמת המכון החדש לגסטרואנטרולוגיה במרכז
הרפואי רבין ,אפריל .2010
• ביוזמת פרופ' מרים בן הרוש ,יו"ר האיגוד להמטולוגיה
אונקולוגית ילדים ,הוזמנו ד"ר פיטר אדמסון מארה"ב
וד"ר אדם גאסס מקנדה )Dr. Peter Adamson, Dr.Adam
 (Gassasלהרצות בכינוס השנתי של האיגוד הישראלי
להמטולוגיהאונקולוגית ילדים בין התאריכים 29
באפריל   1במאי .2010
• ביוזמת פרופ' אבישי סלע ,מנהל המכון האונקולוגי
מרכז רפואי אסף הרופא הוזמן פרופ' לורנס לובט
) (Prof. Laurence Lovatמאנגליה להרצות ביום עיון
ארצי בנושא שילוב טיפולי  PDTבמחלת הסרטן במרכז
הרפואי אסף הרופא ,מאי .2010
• ביוזמת ד"ר מיכאלה ברקוביץ ,יו"ר החברה לרפואה
פליאטיבית בישראל הוזמן פרופ' רובין לזלי פיינסינגר )Prof.
 (Robin Leslie Fainsingerמאדמונטון ,קנדה להרצות בכנס

ה 13של החברה לרפואה פליאטיבית ,מאי .2010
• ביוזמת פרופ' אלון פיקרסקי הוזמן פרופ' ביל
הילד) (Prof. Bill Healdמהמפשייר ,אנגליה להרצות
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בסימפוזיון הראשון בנושא ”מחלוקות בכירורגיה
קולורקטלית" ,יולי .2010
• ביוזמתן של ד"ר דפנה מיתר וד"ר תמי קרני ,מהחוג
לחינוך רפואי באוניברסיטת תלאביב הוזמן פרופ'
ריצ'רד פרנקל ) (Prof. Richard Frankelמניו יורק ,ארה"ב
להרצות בסדנא בנושא קשר רופאחולה בהקשר
למחלת הסרטן באוניברסיטת תלאביב ,מאי .2010
• ביוזמת ד"ר אבי חפץ ,יו"ר החברה הישראלית
לכירורגיה ואונקולוגיה של הראש והצוואר הוזמן פרופ'
אייריש ) (Prof. Irishמקנדה להרצות בכנס השנתי
של החברה הישראלית לכירורגיה ואונקולוגיה של
הראש והצוואר בכנען ספא בצפת ,נובמבר .2010

תמיכה בכנסים מקצועיים
• לבקשת ד"ר אייל וינקלר ,יו"ר הוועדה המארגנת ,מח'
לכירורגיה פלסטית מרכז רפואי שיבא ,ניתן סיוע לכנס בנושא
”סוגיות בטיפול האונקולוגי ,הכירורגי והשחזורי בסרטן השד"
שנערך במאי  2010במרכז הרפואי ע"ש שיבא.
• לבקשת ד"ר רוברטו איינבינדר ,המחלקה לרפואת
המשפחה שירותי בריאות כללית מחוז מרכז ,ניתנה
תמיכה במימון הכנס השנתי השביעי למניעת תחלואה
ותמותה מסרטן שנערך במאי  2010בנס ציונה.

מלגות קיץ
האגודה ממשיכה בפרויקט מלגות קיץ לסטודנטים
לרפואה במסגרת המכונים האונקולוגיים .מקבלי
המלגות לשנה זו הם:
• אבו גנאם יסמין ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי
במרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר
• אבו גנאם שרה ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי
במרכז הרפואי סורוקה ,באר שבע.
• זיגל מיכל ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי רמב"ם ,חיפה.
• ליבוביץ ליטל ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי סורוקה ,באר שבע.
• ליגומסקי חגי ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר.
• סקר חוסין ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז

הרפואי רמב"ם ,חיפה.
• עמיקם אורי ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר.

מלגות קיץ ≠ גרונינגן הולנד
ארגון הבריאות העולמי ה  ,WHOמארגן זו השנה
ה ,14בחסות ארגון הסרטן הבינלאומי ה  ,UICCקורס
בינלאומי לסטודנטים לרפואה בתחום האונקולוגיה.
הקורס מתקיים באוניברסיטת גרונינגן בהולנד
ולחילופין בוינה אוסטריה ,ונמשך שבועיים .בקורס
נלמדים נושאים הקשורים ללימודי האונקולוגיה ,תוך
שימת דגש על עקרונות המניעה ,האבחון המוקדם
והטיפול הפליאטיבי .האגודה מייחסת חשיבות רבה
למעורבות הרופאים בתחומים אלה ,ולכן הוחלט
להעניק גם השנה שלוש מילגות לסטודנטים
לרפואה ,במוסדות ההשכלה בארץ ,כדי שיוכלו
להשתתף בקורס זה.
השנה זכו במילגות:
• יוגב פרי מאוניברסיטת תל אביב
• זלצברג יאיר מאוניברסיטת בן גוריון באר שבע
• ורוניקה שנדלוב מהאוניברסיטה העברית ירושלים.

פרסים
האגודה למלחמה בסרטן העניקה גם השנה פרסים
שנתיים לרופאים/ות ולאחים/ות המטפלים בחולי סרטן
תוך גילוי מקצועיות והצטיינות ביחסי אנוש .בחירת הזוכים
נעשית על ידי האיגודים המקצועיים הרלוונטיים ,והפרס
מוענק בכינוס השנתי של האיגוד .להלן שמות הזוכים
בפרסי האגודה לשנת :2010
• האיגוד האונקולוגי:
פרס המתמחה המצטיין הוענק לד"ר אירינה ז'יבליוק,
מהמרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.
• עמותת קידום הסיעוד האונקולוגי בישראל:
פרס לפיתוח השירות לקבוצות חולי סרטן הוענק
לגב' שרון פלג נשר ממרכז רפואי ת"א על פיתוח
שירות בנושא ”יעוץ מיני לחולים אונקולוגיים"
פרס לקידום הסיעוד באמצעות מחקר הוענק לגב'
יעל אדלר על מחקרה בנושא ”מתן תזונה לילדים
המטואונקולוגים :ידע ועמדות".
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כינוסים בינלאומיים
כנס אונקולוגי בינלאומי
ומפגש בינלאומי בנושא סרטן
כליה בברלין
בחודש ספטמבר  2009התקיים כנס משותף של איגודי
הסרטן האירופיים  ECCO-ESMOבברלין .בכנס השתתפה
הגב' עידית טמיר ממרכז המידע של האגודה .הכנס דן
בעדכונים לגבי כל מחלות הסרטן .ההרצאות ניתנו על
ידי מומחים מכל העולם שעסקו בדרכי האבחון ,הטיפול
והמעקב של חולי סרטן .בנוסף ,התקיימו הרצאות שעסקו
בארגוני חולים .נציגים מכל העולם תיארו פעילויות של
ארגוני חולים וניתן היה ללמוד הרבה על הנעשה ברחבי
העולם בנושא זה .כמוכן ,היו הרצאות ודיונים שעסקו
ביעדים ובמטרות של ארגוני חולים .יש לציין שמהכנס
התחוור עד כמה האגודה למלחמה בסרטן בישראל
מתקדמת בתרומתה כארגון חולים לעומת ארגונים
אחרים מרחבי העולם .הכנס הבא במתכונת זו יתקיים
ב 2011בשטוקהולם ,שבדיה .במקביל לכנס ,השתתפה
עידית במפגש שיזמה חב' פייזר במהלכו נפגשו ארגוני
חולים מרחבי העולם לדיון על צרכיהם ושיפור איכות
חייהם של חולי סרטן כליה.

כינוס בינלאומי למניעת
ובקרת סרטן
יו"ר האגודה ,פרופ' אליעזר רובינזון ,ומנכ"ל האגודה,
הגב' מירי זיו השתתפו בכינוס בינלאומי חשוב בקומו,
איטליה .הכינוס דן בכל ההיבטים העשויים להוביל ולסייע
במניעת מחלת סרטן והבקרה עליה ,ומירי הציגה פוסטר
מיוחד על פעילותה הענפה של האגודה בקידום המאבק
במחלת סרטן השד בישראל.

סיכום הכנס השנתי בנושא קידום
הפעילות האירופית בנושא סרטן
שד מטעם אירופה דונה באיטליה
הגב' סמדר לוי והגב' דיצה קציר ,מתנדבות ”יד
להחלמה" המסורות ,השתתפו בסיוע האגודה למלחמה
בסרטן בכנס השנתי בנושא סרטן השד מטעם אירופה
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דונה שנערך בנובמבר  2009במילאנו ,איטליה .בכנס
שנערך שלושה ימים השתתפו נציגות של כ 28מדינות
אירופיות .הקורס נפתח בהיכרות אישית עם המשתתפים
ולאחר מכן נערכו הרצאות בנושא גורמי הסיכון לסרטן
השד ,מניעה ,טיפול הורמונלי ,המאפיינים הפתולוגיים
של גידולי שד ,ניסויים קליניים בתחום סרטן השד ,האבחון
המוקדם של סרטן השד ,ניתוחי שד ועל ההשפעות
הפסיכולוגיות של ההתמודדות עם המחלה .מנהלות
אירופה דונה סיפרו על הארגון ועל הקווים המנחים
שנקבעו באיחוד האירופי .המשתתפות חולקו לקבוצות
עבודה בהן ניסו למצוא דרכי פעולה בארצן על מנת לקדם
את המודעות לנושא סרטן השד .ביום השלישי נערכו
סדנאות בהן קיבלו המשתתפות כלי עבודה לשיפור
יכולת התקשורת עם גופים ממשלתיים ,עיתונות ויחסי
ציבור ,יכולת עבודה מול קהל וארגון מצגות .תוך כדי
עבודה עם המשתתפות האחרות ,סיפרו סמדר ודיצה
על ההתעניינות הרבה שעוררה פעילותה של האגודה
למלחמה בסרטן בישראל .המפגש החברתי והתרבותי
היה מרגש ביותר ,נרקמו קשרים אישיים וחברתיים בין
המשתתפות ,וכולן הביעו מוטיבציה ורצון רב לפעול
לטובת קידום המודעות לנושא סרטן השד בארצן.

רשמים מהשתתפות בכנס
בינלאומי בנושא סרטן השד
בסוף מרץ השתתפה מתנדבת ”יד להחלמה" הגב' דנה
וודרוייס ,יחד עם הגב' מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,בכנס
  EBCC 7כנס בינלאומי בנושא סרטן השד בברצלונה.
לכינוס הגיעו משתתפים רבים מאד ,בעיקר אנשי
מקצוע מתחום הטיפול בסרטן השד )רופאים ,אחיות
וכד'( ,והוא כלל הרצאות מעניינות ומרתקות .ביניהן ,היו
עבודות וממצאים שעסקו בקשר שבין סרטן שד לבין
הריון שמסקנתם היתה ,שוב ,שאין הצדקה להמליץ
לנשים להימנע מהריון לאחר השלמת טיפול מוצלח,
עוד דובר בכינוס על אפשרויות הטיפול בסרטן שד
במהלך הריון ,השפעות קוגניטיביות של כימותרפיה,
השפעת סגנון החיים על סרטן שד וגיל המומלץ לביצוע
סריקת ממוגרפיה .בנוסף ,נערכו דיונים מרתקים ביותר
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תמונה קבוצתית של המנהיגים באונקולוגיה ברמה העולמית .שורה ראשונה באמצע ,יו"ר האגודה ,פרופ' אליעזר רובינזון.

על סוגיות שונות בתחום סרטן שד ,כגון "האם העתיד
בתחום מניעת סרטן השד הוא באמצעות תרופות?"
"מהי הדמות המקצועית המתאימה למעקב רפואי אחר
אישה שהחלימה מסרטן שד?" ועוד .בנוסף לרכישת
ידע חדש ,מרגש היה לראות עד כמה רב מספרם של
העוסקים במסירות ומקדישים את כל זמנם ,מרצם
וכישרונם במחקר ובטיפול בסרטן השד.

כנס האיגוד האירופאי
למטפלים מיניים )(EFS
בתחילת מאי התקיים במשך כשבוע בפורטוגל כנס בין
לאומי של האיגוד האירופאי למטפלים מיניים .בכנס היתה
נוכחות מרשימה של מטפלים מיניים מכ 20מדינות
ברחבי העולם ,כולל ארה"ב וקנדה .בכנס הוצגה הסדנה
שערכה יועצת המיניות באגודה למלחמה בסרטן ,הגב'
לנה קורץ ,בנושא ”החיים האינטימיים בזמן המחלה"
שנערכה בבית חולים לניאדו למטופלות סרטן שד .הסדנא
תרמה להתמודדות יעילה של החולות עם ההשלכות
על חייהן האינטימיים של הנשים בעקבות המחלה
ועל בני זוגם .הצגת הסדנה בכנס עוררה תגובות רבות
והתעניינות מרשימה של עמיתים למקצוע.

כינוס ”מנהיגות אונקולוגית
עולמית ®WOL © ¢מטעם
האיגוד האמריקאי לאונקולוגיה
קלינית © ®ASCO
באיגוד האמריקאי לאונקולוגיה קלינית חברים 32,000
איש מכ 100מדינות שונות ברחבי העולם .בשל כך,
הוקמה ועידה בינלאומית ,הנפגשת מדי שנה .חבר
האיגוד ויו"ר האגודה למלחמה בסרטן ,פרופ' אליעזר
רובינזון ,נבחר לכהן כיו"ר הועידה לשנה .20092010
בכינוס שנערך בתחילת יוני בשיקאגו ארה"ב השתתפו
מומחים בעלי שם עולמי בתחום האונקולוגיה ,ששיתפו
והעבירו רשמים בנוגע לפעילות האונקולוגית הקלינית
ברחבי העולם )בתמונה(.

הכנס הדו שנתי של ארגון הסרטן
הבינלאומי¨ ה≠ UICC
בסוף אוגוסט נערך בסין כנס ארגון הסרטן הבינלאומי,
ה ,UICCתחת הכותרת ”למנוע את הניתן למניעה,
לטפל בניתן לטיפול  שיטות פעולה" .במסגרת
הכנס ,נערך מפגש פסגה ייחודי תחת הכותרת ”זהו
עניין הנוגע לכולם" שיועד לקובעי מדיניות מובילים
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בתחום הסרטן מרחבי העולם בהשתתפות ד"ר צ'אן זו
) (Dr. Chen Zhuשר בריאות הציבור בסין ,ד"ר דייויד היל
) ,(Dr. David Hillנשיאו לשעבר ארגון הסרטן הבינלאומי
)  ,(UICCנשיאו הנוכחי ,ד"ר אדוארדו קאזאפ
) ,(Dr. Eduardo Cazapומנכ"ל האיגוד גב' קארי אדאמס
) ,(Mr. Cary Adamsד"ר ג'והן ספרין ) (Dr. John Seffrinמנכ"ל
ארגון הסרטן האמריקאי ) ,(ACSד"ר טברה ווסקז )Dr.
 ,(Tabaré Vázquezנשיאה לשעבר של רפובליקת אורוגוואי,
ד"ר אלא עלוואן ) (Dr. Ala Alwanעוזרת מנכ"ל ,מחלות לא
מידבקות ובריאות הנפש בארגון הבריאות העולמי ),(WHO
ועוד אישים רבים נוספים .במפגש חשוב זה השתתפה
גם הגב' מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,המכהנת זו קדנציה
שנייה ברציפות כחברת הוועד המנהל של ה.UICC
במהלך הכינוס נערך מושב מיוחד מטעם האיגוד
האמריקאי לאונקולוגיה קלינית ) (ASCOשעסק בנושא
”תפקידי ממשלה ,רופאים ועמותות במניעת סרטן
ואבחון מוקדם" יו"ר המושב היו פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה ויו"ר הועידה הבינלאומית של ”מנהיגות
אונקולוגית עולמית" מטעם הארגון )ידיעה נפרדת
בעמוד הקודם( ,ופרופ' דיוויד וולר )(Prof. David Weller
ראש היחידה למדע ובריאות בקהילה מאוניברסיטת
אדינבורו בבריטניה .פרופ' רובינזון הרצה על ”תפקידי
ממשלה ,ביטוחי בריאות ואונקולוגים במניעה ,סריקה
ואבחון מוקדם" ,ומירי הרצתה בנושא ”תפקיד עמותות
במניעה ,סריקה ואבחון מוקדם :ניסיון האגודה למלחמה
בסרטן בישראל במקרה מבחן".
הכנס השנתי התמקד בחמישה מסלולים מרכזיים לבחירת
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עשרות המשתתפים :מניעת סרטן ברמה העולמית ,הטיפולים
במחלות הסרטן ,תמיכה וטיפול פליאטיבי ,מדיניות עולמית
בנושא הפיקוח על הטבק ומאבק בנזקי העישון וכן מסלול
משולב ,שנגע במגוון תחומים כללים הקשורים בסרטן,
כגון מצב הסרטן ברמה העולמית )תמותה ותחלואה(,
גורמי סיכון למחלה ,תכנון בקרת סרטן עולמית ,גורמי
סיכון בינלאומיים למחלות הסרטן ,כיצד ניתן להשתמש
נכון במדיה  אפשרויות ואתגרים ועוד.
במסגרת הכנס ,השתתפה הגב' עידית טמיר,
מידענית מרכז המידע של האגודה ,בסדנה מיוחדת
בתחום מידענות מטעם הארגון הבינלאומי לשירותי
מידע בתחום הסרטן ,הICISG - International Cancer
 .Information Service Groupבסדנה ,בהשתתפות נציגי
שירותי המידע בנושא סרטן מרחבי העולם הציגו
המשתתפים את פעילותם ,את ההישגים והאתגרים
העומדים בפניהם .בנוסף להתרשמות הכללית מפעילותן
של מדינות העולם ,הדיונים המשותפים מסייעים בהעלאת
רעיונות ותוכניות נוספות לשיפור ופיתוח מרכז המידע
של האגודה בישראל.
בארגון ה UICCחברים למעלה מ 330ארגונים מכ100
מדינות מכל רחבי העולם הפועלים במשותף במטרה
לקדם את המאבק בסרטן באופן גלובלי .בכנס השנתי,
המתקיים מדי שנתיים ,משתתפים עשרות מומחים,
חוקרים ואנשי מערכות בריאות בכירים מרחבי העולם
ונקבעת מדיניות סרטן עולמית הכוללת יעדים להמשך
ההתמודדות במחלות הסרטן בעולם.
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מחקר
האגודה למלחמה בסרטן מעניקה מדי שנה עשרות
מענקי מחקר לרופאים במרכזים רפואיים ולחוקרים
במכוני המחקר ובאוניברסיטאות ברחבי הארץ .מדובר
במחקר בסיסי ,קליני ,אפידימיולוגי ,כמו גם במחקרים
העוסקים בהיבטים פסיכוסוציאליים של מחלת הסרטן
ובדפוסי ההתמודדות של החולה ומשפחתו .את ועדת
המחקר ריכזה הגב' ורדית דנציגר עד אוגוסט ,2010
וכיום מרכזת הגב' סברינה קסוטו.

קרן החוקרת המצטיינת
בשנת  2010הוענקה מלגת מחקר מוגדלת בנוסף למלגה
הרגילה לד"ר הרן טלי מהטכניון על מחקרה בנושא:
מחקרים בהספק גבוה על התלות ברצף הבסיסים של
הקישור לאתרי מטרה בדנ"א של  P53מזן הברP53 ,
מוטנטי ומוטציות אתר שני מדכאות מתוך קרן החוקרת
המצטיינת שהקימו ילדיהם של פרופ' דפנה יזרעאלי
ז"ל ופרופ' דב יזרעאלי ז"ל קרן לזכר הוריהם.
הוענקו שתי מלגות מקרן ע"ש ישראל יעקב ולילה
אלתר ז"ל בנושא :גורמים סביבתיים והשפעתם על
התפתחות מחלת הסרטן .המלגות הוענקו לד"ר
בנטור לאה מהמרכז הרפואי רמב"ם על מחקרה
בנושא” :בדיקת ההשפעה האקוטית של עישון נרגילה
על מערכת הנשימה" ולפרופ' אורנה בראוןאפל
על מחקרה בנושא” :אי יישום החוק לאיסור במקומות
ציבוריים בישראל :מדידת רמות עשן הטבק הסביבתי
והגורמים הקשורים ליישום החוק".

הכנס השנתי השני של הארגון הישראלי
לחקר הסרטן
הארגון הישראלי לחקר הסרטן שם לו למטרה לאגד
את חוקרי הסרטן בישראל במוסדות האקדמיים ,בבתי
החולים ,במכונים ממשלתיים ובסקטור הפרטי ,בכדי
לקדם שיתופי פעולה בין חוקרי סרטן בישראל ,כמו גם
בינם לבין עמיתיהם בחו"ל ,כדי שתתקיים הפריה הדדית

ותקודם המטרה הכוללת :שיפור המניעה של מחלת
הסרטן והטיפול בה ,על בסיס מחקר הנחשב למדע
המתקדם ביותר בעולם .פעילות הארגון זוכה לחסות
וליווי מתמשכים של האגודה למלחמה בסרטן ,ובתחילת
מאי התקיים במכון ויצמן הכנס השנתי השני של הארגון.
בכנס נטלו חלק כ 600חוקרים ורופאים והרצו מדענים
מן השורה הראשונה של חוקרי הסרטן בישראל ובעולם,
כגון ד"ר מרי קלייר קינג מאוניברסיטת וושינגטון בארה"ב
ופרופ' אקסל אולריך מהמכון לביוכימיה מקס פלנק
בגרמניה ,חתן פרס וולף  ,2010שתרם  25%מכספי
הפרס לאגודה למלחמה בסרטן .בנוסף הוצגו כ 100
עבודות מחקר במתכונת של פוסטרים.

זוכה פרס וולף ברפואה לשנת ∞¨≤∞±
פרופ ßאקסל אולריך מגרמניה תרם
 ≤μאלף דולר שהם • ≤μמכספי
הפרס לאגודה למלחמה בסרטן
פרופ' אולריך שזכה לקבל את פרס וולף ברפואה
לשנת  2010החליט לתרום  25אלף דולר שהם
 25%מכספי הפרס לאגודה למלחמה בסרטן
לטובת מימון השתתפותם של רופאים אונקולוגים
ישראלים בכנסים והשתלמויות ברחבי העולם.
לפרס וולף שהיקפו כ 100אלף דולר ,מוניטין
גבוה מאד בקהילייה המדעית ,זכייה בפרס עשויה
לנבא זכייה עתידית בפרס נובל .אחד מכל שלושה
ממקבלי פרס וולף מהארץ ומהעולם זכו בהמשך
בפרס נובל .פרופ' אולריך מהמכון לביוכימיה ע"ש
מקס פלאנק מינכן בגרמניה זכה בפרס וולף על
מחקריו ,המהווים פריצת דרך בחקר הסרטן,
שהובילו לפיתוחן של תרופות חדשניות שנערכו
בשיתוף עם פרופ' יוסי ירדן הישראלי שנחשב
לאחד מחלוצי המחקר על גורמי הגידול הסרטני
ועל מנגנון הקולטנים כלפיהם ומשמש יו"ר ועדת
המחקר של האגודה.
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להלן רשימת מענקי המחקר שהעניקה האגודה בשנת ∞∫≤∞±
מוסד וחוקרים
ד"ר שאוליאן איתן
האוניברסיטה העברית
פרופ' מנדלבוים עפר
האוניברסיטה העברית
פרופ' שרמן לבנה
אוניברסיטת ת"א
פרופ' אסט גיל
אוניברסיטת ת"א
ד"ר רהט מיכל
פרופ' להט ניצה
בי"ח כרמל
פרופ' עקילאן רמי
האוניברסיטה העברית
פרופ' רייך ראובן
האוניברסיטה העברית
פרופ' קצב שולמית
האוניברסיטה העברית
ד"ר סילביו בריל
מרכז רפואי ע"ש סוראסקי
ד"ר ורון דוד
ד"ר גופרית עופר
בי"ח הדסה ,עין כרם
ד"ר לובצקי ניר
מרכז רפואי ע"ש סוראסקי
ד"ר תדמור תמר
מרכז רפואי בני ציון
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נושא המחקר
 JUN Bאוטופגיה :חקר מנגנונים
והשלכות על תמותה הנובעת
מטיפולים כימותראפיים
ווירוסים מלמדים :זיהוי מיקרורנא
תאיים חדשים המאפשרים לתאי סרטן
להתחמק מתקיפה של תאי הרג טבעיים
תפקידם של נגיפי פפילומה בפתונזה
של סרטן עור :פונקציות ההתמרה של
הגנים  E6וE7
אקסוניזציה בסרטן

באמצעות
קרן "ברלמסדורף"

תפקיד  miR-146aבבקרה של iNOS

קרן לואיס ומרסיה שניידר

בתאי קרצינומה של הכליה :עיכוב
תרגום כאמצעי לבריחה ממות
המושרה על ידיד מיקרופוג'ים
תפקיד הגן מדכא הסרטן WWOX
בהתפתחות מחלה ממארת מסוג
אסטיואסרקומה

)(ICA USA

Lysyl oxidase-like enzymes in tumor
progression in ovarian carcinoma
מעורבותם של הפרוטואונקוגן Vav1
והגנים המעורבים על ידו בהתפתחות
סרטן ריאות
קטמין פומי כטיפול נלווה לחולים
הסובלים מכאב קשה ממקור בהולנד
סרטני ומטופלים באופיואידים
איפיון ותכולה של מיקרוחלקיקים
מטסיות דם כסמן לסרטן הערמונית

אפיון רחב היקף של מוטציות
אונקגניות ב IPMNשל הלבלב
היכולת של תאי לאוקמיה לימפטית
כרונית ,אשר עברו טרנסדוקציה ע"י
אמפליקון של וירוס הרפס סימפלקס
המקודד ל 1BBL 4ו CD40ליצור
תגובה אימונית אנטי טומורלית

תרומת משפחת פולישוק
)(ICA USA

קרן בר למסדורף לזכרו של ג'ון
פורמן ז"ל
בארי נאושטיין לזכר ארוין נאושטיין
)(ICA USA

ידידי האגודה למלחמה בסרטן
בהולנד

ידידי האגודה למלחמה בסרטן
בשוויץ

דין וחשבון ∞≤∞±

מוסד וחוקרים
ד"ר פוד דורית
ד"ר סיימון צבי
אוניברסיטת חיפה
ד"ר מרקל גל
מרכז רפואי שיבא
גולדשטיין איתמר
פרופ' קלוג יואל
מרכז רפואי שיבא
ד"ר הרן טלי
הטכניון

פרופ' קרין נתן
הטכניון
פרופ אדמון אריה
הטכניון
ד"ר שקד יובל
הטכניון
פרופ' גנות ישראל
אוניברסיטת ת"א
ד"ר גלוק נתן מרכז רפואי
ע"ש סוראסקי
ד"ר פרנקל שחר
בי"ח הדסה ,עין כרם
ד"ר ישראלי יואל
האוניברסיטה העברית
ד"ר שריד רונית
אוניברסיטת בראילן

ד"ר כהן סיריל
אוניברסיטת בראילן
פרופ' כרם בתשבע
האוניברסיטה העברית

נושא המחקר
כאב ,תשישות ,דיכאון והפרעות שינה
בקרב חולי סרטן :אפיון גנטי לפי
אשכולות תסמינים
עיכוב  CEACAM1כטיפול חדשני
בסרטן
חקר החשיבות של מעבר RAS
אונקוגני בסינפסה האימונית על
החיסוניות כנגד סרטן
מחקרים בהספק גבוה על התלות
ברצף הבסיסים של הקישור לאתרי
מטרה בדנ"א של  P53מזן הברP53 ,
מוטנטי ומוטציות אתר שני מדכאות
תפקידם של הליגנדים לCCR5
בסרטן הפרוסטטה
פיתוח שיטה חדשה לדיאגנוסטיקה
של סרטן בבדיקת דם
תפקידם הבקרתי של  SDF1ותאי מח
עצם המבטאים  CXCR4בהתפתחותן של
גרורות סרטניות לאחר טיפול כימותרפי
מערכת הדמיה פוטותרמית לאבחון
נגעים ממאירים בחלל הפה
בקרה של פירוק האנזים  COX2בתאי
סרטן דרך מערכת היוביקויטין
כיצד הורים לילדים עם רטינובלסטומה
מכינים את ילדיהם לביקורות
במרפאת עיניים
שיטות חדישות לתרפיה מכוונת של סרטן
הלבלב  חיסול תאים מבטאים VICKZ
איפיון פונקציונאלי של האינטראקציה
בין החלבון  KS-BC1-2המקודד בגנום
ה KSHVוהחלבון המדכא הגידול
PICT1/ GLTSCR2
פגיעה בגידולים שונים ע"י הכוונה של
לימפוציטים מסוג  Tהמהונדסים לבטא
רצפטורים מתאי NK
הבסיס המולקולארי הגורם לעקת
שיכפול ד.נ.א .וחוסר יציבות גנומית
בהתפתחות סרטן

באמצעות

מתוך קרן החוקרת המצטיינת
לזכרם של פרופ' דפנה ופרופ' דב
יזרעאלי

תרומת ג'יין וריצרד קרפ )(ICA USA

קרן ברלמסדורף לזכרו של
פרופ' נתן טריינין ז"ל

דיויד בראון לזכרה של ביאטריס
בראון ז"ל )(ICA USA

∑μ

מוסד וחוקרים
ד"ר קרין עדי אליעד
מרכז רפואי ע"ש סוראסקי

נושא המחקר
השפעת  PCERA  1על התפתחות
סרטן המעי הגס במודל של סרטן
הקשור לקוליטיס בעכברים.
בדיקת ההשפעה האקוטית של עישון
נרגילה על מערכת הנשימה

ד"ר מרדור יעל
מרכז רפואי שיבא

חקר השפעת טמפרטורת התמיסה
המוזרקת בהאדרה נפחית על נפח
הפיזור ומחסום דם מוח במוח חולדה
בריאה
הפרעות במשק המטבולי והאנרגטי
בתאי הכבד מקשרות בין נגיף הצהבת
מסוג  Bלבין סרטן הכבד
ידידי האגודה למלחמה בסרטן
צ'פרון  Eשל הטובולין ) :(TBCEשחקן
חדש ביצירת סרטן ובהיענות לטיפול
בשוויץ
תרופתי
כיוונון פעילות אנטי גידולית של
לימפוציטים מסוג  Tעל ידי מודולציה
אפיגנטית
השמדתם של תאי סרטן מבטאי
 MUC1עם נוגדנים המכוונים לMUC1

ד"ר בנטור לאה
מרכז רפואי רמב"ם

ד"ר שלומאי אמיר
מרכז רפואי ע"ש סוראסקי
ד"ר פרברי רותי
אוניברסיטת בןגוריון
ד"ר לוטם מיכל
בי"ח הדסה ,עין כרם
ד"ר ורשנר דני
אוניברסיטת ת"א

SEA module

ד"ר גולדברג מיכל
האוניברסיטה העברית
ד"ר הירשברג אברהם
אוניברסיטת ת"א
פרופ' ורנר חיים
אוניברסיטת ת"א
ד"ר הרן מיכל
שטרליד מרדכי
ארדיטי פארן
בי"ח קפלן
ד"ר קרני רותם
האוניברסיטה העברית

∂∑

חקר על חלבון  ,RAP80חלבון חדש
המעורב בתגובה התאית לנזקי דנ"א
המעורב בסרטן השד התורשתי
ליכן פלנוס אוראלי כגורם סיכון
להתפתחות סרטן בחלל הפה.
אפידמיולוגיה וציטוגנטיקה מולקולרית.
הערכת האפקטים הפרוליפרטיבים
של אנלוגים של אינסולון בתאי סרטן
חסימת מסלול ה CD74כשיטה
טיפולית חדשה ללויקמיה לימפאתית
כרונית
מערכת פקטור השחבור hnRNP A2/B1

בהתפתחות סרטן שד גרורתי וזיהוי גני
המטרה שלו

באמצעות

קרן למחקר בתחום איכות
הסביבה ו/או אפידימיולוגיה ע"ש
ישראל יעקב ולילה אלתר ז"ל

דין וחשבון ∞≤∞±

מוסד וחוקרים
ד"ר מיינר ורדיאלה
בי"ח הדסה ,עין כרם

ד"ר גולדברג הדסה
פרופ' קוטן אברהם
גולדפלד משה
עטר שאול
ביה"ח לגליל מערבי נהריה
פרופ' ורדימון לילי
אוניברסיטת ת"א
ד"ר מיטרנירוזנבאום סטלה
האוניברסיטה העברית
ד"ר דבינסקי ליובוב
בי"ח הדסה ,עין כרם

ד"ר בראוןאפל אורנה
דרךזהבי ענת
אוניברסיטת חיפה
פרופ' יפהנוף איתן
האוניברסיטה העברית

ד"ר זיו גיל מרכז רפואי
ע"ש סוראסקי
פרופ' שינפלד יהודה
מרכז רפואי שיבא
ד"ר רביד שושנה
האוניברסיטה העברית
ד"ר גרוס איתן
מכון ויצמן למדע

נושא המחקר
איתור ואיפיון חולים עם פגיעה
ביכולת תיקון נזקי דנ"א MMR-D
בקרב פרטים עם מאפיינים קליניים
של נוירופיברומטוזיס ) (NF1בקרב
פרטים עם מאפיינים קליניים של
נוירופיברומטוזיס )(NF1
שימוש ב)Multi Detector Computed
 Tomography (MDCT fכאמצעי
להערכת הרעילות ללב הנגרמת
מקרינה לשד או לבית החזה ,בנשים
שלקו בעבר בסרטן שד מוקדם.
הגברת ביטוי הפרוטואונקוגן C-JUN
בתאי גליובלסטומה
שימוש במקטעי  microRNAיחודיים
לאבחון תאי סרטן בדגימת מחט
עדינה של בלוטת התריס
מבט אורכי על תהליך הצמיחה
הפוסט טראומטית בעקבות אבחנה
של סרטן שד :התפקידים המתווכים
של היכולת ל Mindfulnessוהביטחון
בתקשורת
אי יישום החוק לאיסור במקומות
ציבוריים בישראל :מדידת רמות עשן
הטבק הסביבתי והגורמים הקשורים
לישום החוק

באמצעות

תרומת רודה ודיויד צ'ייס )(ICA USA

קרן למחקר בתחום איכות
הסביבה ו/או אפידימיולוגיה ע"ש
ישראל יעקב ולילה אלתר ז"ל
תרומת לינדה ר .קמינוב לכבודו
של אלכס ווקסלמן )(ICA USA

תובנה חדשה לתגובת המוות
של תאי לימפומה המטופלים
בגלוקוקורטיקואידים תפקידו של
גליקוגן סינתאז קינאז 3
השפעת עצבים על פלישה וגדילה של תרומת אלן ועמנואל קרוניץ לע"נ
לאון קרוניץ ז"ל
תאי סרטן הראש והצואר
 IVIGכטיפול תומך לסרטן גרורתי
התפקיד של מעכב הגידולים LgI

בתהליך הגרורתי
התפקיד של  BIDבעיכוב ממאירויות
של תאי הדם

∑∑

מוסד וחוקרים
פרופ' קופייק מרטין
אוניברסיטת ת"א

נושא המחקר
טלומרים ויציבות הגנום

ד"ר זוננבליק אמיר
פרופ' גלון איתן
בי"ח הדסה ,עין כרם
ד"ר לביא גד
מרכז רפואי שיבא

תפקיד מסלול  IL6/STAT3בתהליך
התפתחות סרטן כבד בעקבות דלקת
כרונית
מנגנונים הגורמים להגברת הריגתם של
תאי גידולי מוח מטיפוס גליובלסטומה
על ידי גורם האלקילציה  טמוזולומיד
בעזרת שילוב עם היפריצין
אנליזה של שפעול מערכת המשלים
בחולים עם לויקמיה לימפטית כרונית
מתקדמת ויציבה לאחר טיפול משולב
בפלזמה טריה קפואה Rituximab/Mabthera
הקשר בין טיפולים כימותרפיים שונים
והמסלול הקושר את  P53לשומנים
פעילותם של פקטורי שעתוק
המבקרים תכונות תאי גזע בסרטני
שד אגרסיבים מטיפוס בזאלי
כימותו ומיקומו של גן ההפרנאז
בגידולי פה פנים ולסתות ומידת
מעורבותו של גן ההפראנז בהתמיינות
תאית תוך שימוש במודל הנוירונאלי
של תאי התרבית pc12
אבולוציה קלונלית של תאי  Bהומניים
בתהליכים זיהומיים ונאופלסטיים
בקיבה הנצפית ע"י אנליזת עצי
שושלת של גנים לאימונוגלובולינים
הכוונת תרופות למיטוכונדריה כטיפול
חדשני לסרטן

באמצעות
תרומת הארוי ולי פופל לזכרם של
פריצי פופל ז"ל ומארי דיינולט ז"ל
)(ICA USA

פרופ' פישלזון צבי
אוניברסיטת ת"א

ד"ר אליס מרטין בי"ח מאיר
ד"ר בןפורת איתי
האוניברסיטה העברית
ד"ר לייסר יואב
מרכז רפואי רמב"ם

ד"ר ברשק איריס
פרופ' רמית מר
אוניברסיטת בראילן
ד"ר אילון יבין
ד"ר תירוש בעז
האוניברסיטה העברית
ד"ר ריינר אורל
מכון ויצמן למדע
פרופ' לפידות צבי
מכון ויצמן למדע

∏∑

ריק וריטה וינשטיין לזכרה של
ביאטריס קפלן בראון ז"ל

ידידי האגודה בארה"ב לכבודן של יו"ר
הגאלה :קובי רפפורט ,ננסי בראון ,ג'אן
וילנגר ואליזבט תומפסון )(ICA USA

קרן שהוקמה ע"י משפחתה
וחבריה של המנוחה רואת החשבון
רונית זילברפרב )מר( ז"ל
תרומת ידידי האגודה בארה"ב
לכבודו של צ'רלס ברונפמן
)(ICA USA

תפקידים יחודיים של חבר במשפחת
הגנים של דובלקורטין במהלך
חלוקת התא
בקרת נדידה ,ריבוי ואכלוס מח עצם עם תרומת דיויד ורודה צ'ייס לזכרה
של מרלן אפטר קיטרייג' ז"ל
תאים לואוקמיים הומניים מסוג AML
באמצעות הפראוטזה  MTI-MMPע"י
)(ICA-USA
כתקולאמינים וציטוקינים מיילואידים

דין וחשבון ∞≤∞±

נושא המחקר
מוסד וחוקרים
אבחון וטיפול מיטביים לזיהומים בחולי
פרופ' ליבוביץ לאונרד
מרכז רפואי רבין ,קמפוס בלינסון סרטן ניוטרופנים :שילוב שיטת PCR
ומערכת תומכת החלטה ממוחשבת
מעורבותו של חלבון היוביקויטניזציה
ד"ר רוזיןארבספלד רינה
 EDDבמסלול סיגנל ה WNTובסרטן
אוניברסיטת ת"א
המעי הגס
ד"ר אושרוב ניר
אוניברסיטת ת"א

זיהוי תרכובות אנטיפטרייתיות
הפוגעות בדופן הפטרייה

ד"ר אזהרי חיים
הטכניון
ד"ר וורונוב ילנה
אוניברסיטת בןגוריון

ממוגרפיה אולטראסונית ממוחשבת
מתוגברת על ידי חומר ניגוד
מעורבות  IL-1ו IL-17ממקור מאכסן
בבקרת טומוריגניות ופולשנות של
סרטן המעי הגס בעכברים
השפעת תכנית פעילות גופנית על
מדדים גופניים ונפשיים של ילדים
הנמצאים בהפוגה מלויקמיה
צירופי מוטאציות בדנ"א המיטוכונדרי
ברקמות סרטניות באדם  גישה
גנטית חדשה לחקר הסרטן
טיפול מוכוון מטרה בתאי גזע כליתיים
סרטניים

ד"ר דובנוברז גל
מרכז רפואי שיבא
ד"ר מישמר דן
אוניברסיטת בןגוריון
ד"ר דקל בנימין
מרכז רפואי שיבא
ד"ר דן אלדד י.
ד"ר בארי אסנת
ד"ר פלטיאל אורה
מרכז רפואי רמב"ם
ד"ר וולף עידו
מרכז רפואי שיבא
ד"ר ברזילי אביב
מרכז רפואי שיבא
ד"ר ארואטי בנימין
האוניברסיטה העברית

טיפול מדורג לפי קבוצת הסיכון
ובהתאם למהירות התגובה בחולי
מחלת הודג'קין תוך שימוש בPET CT
 interimלצורך הערכה לתגובה
הקשר בין מבנה ותפקיד קלוטו
כמעכב סרטן שד
מוטציות ב BRAFבחולים המטופלים
בפוטותרפיה
חלבוני נגיף ההפטיטיס סי משנים את
הרכב כופיפי השומן בתאי כבד :בסיס
אפשרי להבנת תהליכי ההתמרה
הסרטנית בכבד

פרופ' גליקמן מיכאל
הטכניון

השתתפות מערכת היוביקוויטין
פרוטאזום בפרוק חלבונים
מהמיטוכונדריה

באמצעות

קרן לואיס ומרסיה שניידר
)(ICA-USA

אגודת הידידים בלונדון

קרן סופי ואברהם סטוצ'ינסקי
למלחמה בסרטן
קרן עזיז )פלורידה (ICA-USA
קרן בוקסנבאוםנטע

תרומת ננסי ופיטר בראון לזכרם של
אריק ומלווין בראון ז"ל )(ICA USA

קרן לואיס ומרסיה שניידר
)(ICA-USA

∑π

קרנות מיועדות שנתרמו לאגודה
• קרן ’איכפת לי' לזיכרה של אופירה נבון ז"ל,
למימון כנסים ,סדנאות וימי עיון בתחום הפסיכו
אונקולוגי.
• קרן ע"ש בועז אדר ז"ל הוקמה על ידי שמעון ויעל
אדר לזכר בנם בועז למימון מענקי מחקר.
• קרן ע"ש חנה אולדק ז"ל ,לרכישת מחשבים לילדים
חולי סרטן במסגרת מתן תמיכה של שיעורי העזר.
• קרן ע"ש לאה ארבל ז"ל למימון תכניות השתלמות
לעובדים במקצועות פרארפואיים המטפלים בחולי
סרטן.
• קרן ע"ש חיה ונפתלי בלוך ז"ל ,הוקמה מעזבונה
של המנוחה על פי בקשתה ,למימון מענקי מחקר.
• קרן ע"ש ברלמסדורף ,מנוהלת על ידי מנהלי
עזבונו של ד"ר ברלמסדורף בשוויץ ,למימון מענקי
מחקר.
• קרן ע"ש דינה וזלמן גולדברג ז"ל לעידוד המחקר
לסטודנטים ורופאים צעירים בתחום האונקולוגיה
במחלקה האונקולוגית במרכז הרפואי רמב"ם.

• קרן המטה המשותף לבקרת איכות.
• קרן מכספי עזבון משה וולף ז"ל ,למימון מלגות
לחקר הסרטן.
• קרן לצרכי מחקר מחלת הסרטן ורכישת מכשירים
רפואיים ע"ש רבקה דרור ,אסתר וליאון ארדיטי,
מרים ושלמה חסיד.
• קרן ע"ש רוני יודסין ז"ל ,הוקמה על ידי בעלה מאיר
יודסין למתן מלגות מחקר.
• קרן מכספי עזבון מינה מרגוט לווה ז"ל לתמיכה
בחקר הסרטן.
• קרן מכספי עזבון אתל כהן ז"ל ,למימון מלגות לחקר
הסרטן.
• קרן מרים ובנימין סטנטון הוקמה על ידי מרים
ובנימין סטנטון מאנגליה ,לתמיכה בחקר הסרטן.
• קרן ע"ש לאה ויוסף סלומון ז"ל ,מעזבון יוסף סלומון
ז"ל ,למימון מלגות לחקר הסרטן.
• קרן ע"ש שרלוטה קולבר ז"ל ,הוקמה מעזבונה של
המנוחה על פי בקשתה ,למימון מענקי מחקר.

• קרן ע"ש רעיה )רלה( גולמבו ז"ל ,הוקמה מעזבונה
של רעיה )רלה( גולמבו ז"ל לזכר ראובן ומאיר
גולמבו ואמם סוניה גולמבו ,מרים גרשטר והוריה
רפאל גרשטר ורלה )רעיה( גרשטרגולמבו לבית
קפלנוביץ ,סוניה לב ,בעלה יוסף ,ובנותיהם כסניה
ואביגיל אשר ניספו בשואה ,יוסף גולמבו ודינה
קפלנוביץ.

• קרן ’קלור' ע"ש צ'ארלס קלור ז"ל ,לסיוע בתחזוקת
המעון ע"ש סר צ'ארלס קלור בגבעתיים.

• קרן מכספי עזבון שמעון ואירמה גרוס ז"ל ,לחקר
הסרטן.

• קרן ע"ש אברהם רובינשטיין ז"ל ,הוקמה מעזבונו,
להשלמת חומר לימודים לילדים חולי סרטן.

• קרן ע"ש רונית גרינפס ז"ל ,לפרוייקטים מיוחדים.

• קרן ע"ש תמר רודיך ז"ל ,הוקמה על ידי בנה אילן

∞∏

• קרן ע"ש יהודית קליינברגר ז"ל ממינכן ,למימון
מענקי מחקר.

