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העמותה הישראלית לסרטן ריאה הוקמה באפריל 2014 במטרה להעניק תמיכה וסיוע 
לחולים בסרטן הריאה ולקרוביהם, כולל עזרה במידע רפואי ואחר, הנגשת בירורים וטיפולים 

מתקדמים, מניעה, גילוי מוקדם, תמיכה נפשית ועוד.
העמותה הינה גוף אפוליטי, ועוסקת בסוגיות הקשורות בחולים, באנשים המצויים בסיכון 

וסובלים או סבלו בעבר מסרטן ריאה ובני משפחותיהם. 

עולם שבו מחלת סרטן הריאה 
הינה מחלה הניתנת למניעה, 

לטיפול ולריפוי. 
עולם בו חולי סרטן ריאה 

ומשפחותיהם זוכים 
לאיכות חיים מיטבית.

חזון העמותה



סיכום שנה: פעילויות העמותה ב-2017 

כנס שנתי
בכנס  בהרצליה.  דניאל  במלון   2017 בנובמבר  התקיים  העמותה  של  השני  השנתי  הכנס 
חידושים  על  העמותה,  ויו"ר  סורוקה,  ביח'  האונקולוגי,  המערך  מנהל  פלד,  ניר  פרופ'  הרצו: 
ברפואה מותאמת אישית, דר' עבד אגבאריה, מנהל המכון האונקולוגי, בי"ח אסותא, חיפה, על 
אימונותרפיה ופרופ' דורית שחם, מנהלת יחידת CT ודימות בית החזה,  בי"ח הדסה, על בדיקות 
ומייסדת העמותה הציגה את פעילויות  ד"ר שני שילה, מנכלית  כן,  כמו  סקר לסרטן הריאה. 
העמותה. בסיום הכנס התקיים פאנל מומחים לשאלות ותשובות. ניתן לצפות ולהאזין להרצאות 

באתר העמותה.



הכללת תכנית סקר לסרטן ריאה במערכת הבריאות בישראל
העמותה מקדמת הכללה של בדיקת סקר לאבחון מוקדם של סרטן הריאה. הבדיקה מיועדת 

לאוכלוסייה מעשנת או מעשנת לשעבר, בגילאי 55-74, עם רקע של 30 שנות חפיסה.
בדיקת הסקר, המתבצעת אחת לשנה על-ידי סיטי נמוך עצמה, הוכחה כמקטינה תמותה כללית 

מסרטן ריאה ב-20%. 
85% ממקרי סרטן הריאה שמתגלים במסגרת בדיקה זו הם מקרים בשלב 1, שלב שבו הגידול 
הינו ממוקד ועל-ידי ניתוח ניתן להביא את החולה לריפוי מוחלט. 80% ממאובחני סרטן הריאה 

הם מעשנים ובעזרת בדיקה זו ניתן להציל מאות חולים מדי שנה. 
זו השנה השנייה בה העמותה הגישה את הסקר לסל הבריאות לרבות הגשת ערעור וקידום 
עצומת חולים לאורך דיוני הועדה. לצערנו, גם השנה, הבדיקה לא נכללה בהחלטות ועדת הסל 

הסופיות לשנת 2018. 
ממשיכה  כן  ועל  חיים  מצילת  ובדיקה  ציבורית  חובה  הסקר  בדיקת  בהכללת  רואה  העמותה 

לפעול באמצעים נוספים, ונלחמת על הכללתה עבור אזרחי ישראל. 

קטע מכתבה שפורסמה ב"ידיעות אחרונות"

מפגשים עם מומחים: 
• מפגש חברים עם הפרופ׳ דב הרשקוביץ, מנהל המכון לפתולוגיה, המרכז הרפואי 

תל-אביב )איכילוב(, בנושא אבחון מולקולרי בסרטן ריאה.  
• מפגש חברים עם הפסיכיאטר האונקולוגי ד"ר איתן נחשוני,

  בנושא תפקיד הנפש ודרכי התמודדות.
• מפגש חברים עם מנכ"ל קרן רות ורובל, עו"ס ומחלים מסרטן, גיא תבורי,

  בנושא המטופל ומשפחתו, מסע משותף.



התערוכה "חברים לנשימה"
התערוכה הוצגה במסגרת הכנס השנתי 

של העמותה והמחישה את החיים והפנים 
של חולי סרטן הריאה ובני משפחותיהם.

שלמה ואושרית טובל

מאיר וגילה רקוץ' 

אלברט לוי

התמונות הן חלק מתערוכת "חברים לנשימה"



קבוצות תמיכה דיגיטליות
העמותה הפעילה 6 קבוצות תמיכה דיגיטליות במשך השנה, קבוצות 

לחולים וקבוצות לבני משפחה מלווים. הקבוצות הונחו ע"י איש מקצוע 
במרחב הדיגיטלי אחת לשבוע. 

"חברים לנשימה" - קבוצה סגורה בפייסבוק
העמותה הפעילה קבוצת חברים סגורה בפייסבוק המורכבת מחולים ומבני 
משפחה מטפלים. ב-2017 הקבוצה צמחה אל מעבר ל-1000 חברים והיא 
שונים.  בנושאים  מידע  ושיתוף  טיפים  הדדית,  עזרה  לתמיכה,  מקור  מהווה 

הקבוצה מהווה קהילה פעילה ומרגשת המסייעת זה לזה באופן יומיומי. 



חודש מודעות
בחודש המודעות העמותה קידמה חשיפה תקשורתית במדיה הכתובה והאינטרנטית בנושא 

סרטן ריאה במטרה להעלות למודעות את המחלה על היבטיה השונים.
העמותה גם לקחה חלק בפאנל טלוויזיוני בינלאומי שעסק בהתמודדות עם המחלה מצד 

מטפלים, מטופלים ובני משפחה. הפאנל המצולם כלל 4 אנשי מקצוע ממספר מדינות 
 .ASCO -וארגונים, ביניהם גם נשיא איגוד האונקולוגים האמריקאי, ה

סדנת תקשורת רופא - חולה 
      Seminar patient-clinician communication
בחודש נובמבר 2017 שלחה העמותה רופא מתמחה באונקולוגיה,       

לסדנת תקשורת רופא - חולה שנערכה השנה בווינה בהשתתפות 9 מומחים 
ממדינות שונות באירופה. הסדנא עסקה במיומנויות שיחה עם מטופל, 

תקשורת חיובית ודרכים מתאימות להעברת בשורה מרה.
הרופא והעמותה יעבירו במהלך 2018 סדנא מסוג זה לאנשי מקצוע בישראל.

פעילות בינלאומית
• העמותה השתתפה במפגש עמותות סרטן ריאה גלובאלי GLCC בטוקיו   

   ובכנס סרטן ריאה העולמי ביוקהמה, יפן.
• העמותה לקחה חלק בוועדה השנתית לסרטן ריאה שהתקיימה 

.LUCE באיחוד האירופי שבבריסל ואורגנה ע"י ארגון   
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