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من مؤمتر الجمعية السنوي الثاين، ترشين الثاين 2016

أقيمت الجمعية اإلرسائيلية لرسطان الرئة يف شهر نيسان من العام 2014 بهدف مساعدة مرىض رسطان الرئة يف 

إرسائيل وعائالتهم. توفر الجمعية الدعم للمريض بالرسطان وألقاربه، يف مجاالت تشمل املعلومات الطبية، الحقوق، 

الدعم النفيس واملزيد. 

أنشأت الجمعية تجّمعا من عائالت رسطان الرئة، كمكان بإمكاننا التعلّم فيه من بعضنا، نحظى بالدعم ونقدمه.

تنشط الجمعية أيضا من أجل رفع مستوى الوعي حول املرض لدى الجمهور، عوامل الخطورة املسببة له، الوقاية 

والكشف املبكّر.      

لسعادتنا، بفضل اخرتاقة ثورية يف مجال تشخيص وعالج املرض، أخذ معدل عمر املصابني مبرض الرسطان باالزدياد 

خالل السنوات القليلة املاضية. 

يف كثري من األحيان، تكون الطريق بالنسبة للكثري من املرىض وعائالتهم، منذ لحظة تشخيص املرض وخالل فرتة 

مواجهته، مليئة بالتحديات، وتنشأ خاللها احتياجات متنوعة تتغري مع التقدم عىل محور الزمن.

نحن نسعى يف الجمعية للوصول إىل عامل يحظى فيه مرىض رسطان الرئة وعائالتهم عىل أفضل جودة حياة، 

يحصلون عىل كل املعلومات التي يحتاجونها، ويعرفون بأنهم ليسوا وحيدين. 

تقف عىل رأس الجمعية اإلرسائيلية لرسطان الرئة د. شاين شيلو. تم تشخيص إصابة زوج شاين، إلعاد، برسطان الرئة. 

من منطلق الخربة واملواجهة الشخصية والعائلية للمرض، اختارت شاين إقامة الجمعية. 

ينشط يف الجمعية املزيد من املتطوعني اإلضافيني، والذين يساعدون يف تنشيطها. 

مجموعات دعم
• مجموعات دعم افرتاضية يف اإلنرتنت:

ضمن مجموعات صغرية للمرىض، ومجموعات مخصصة 
ألفراد العائلة

• مجموعات دعم من خالل اللقاء وجها لوجه

أصدقاء بالّنفس
مجموعة الفايسبوك املغلقة التابعة للجمعية

أنتم مدعوون لالنضامم إىل جمهورنا:

• املجموعة مخصصة للحوار املفتوح والداعم للمرىض 
ومرافقيهم

• مصدر ملشاركة املعرفة، الخربة، تقديم النصائح من أجل 
املواجهة والدعم

• يتحدث املرىض والعائالت ويشاركون يف الحوار دون 
وجود مختصني مهنيني

• االنضامم مرشوط مبوافقة مدير املجموعة، وبإمكان 
أعضاء املجموعة فقط االطالع عىل الحوارات التي تدور 

فيها

املزيد من نشاطات الجمعية:
• تشجيع برنامج للكشف املبكر عن رسطان الرئة

• متثيل املرىض ألجل إتاحة العالجات والتكنولوجيات 
الحديثة ضمن سلّة الصحة

الجمعية هي عضو يف 
االتحاد العاملي لجمعيات 
رسطان الرئة ويف املنظمة 

األوروبية العليا.

املؤمتر السنوي
تقيم الجمعية، يف كل سنة، مؤمترا مفتوحا للمرىض وألبناء 

عائالتهم. خالل املؤمتر، يتم عرض أحدث املعلومات 
املتعلقة باملجال، بالتعاون مع مختصني رائدين وطواقم 

طبية رفيعة املستوى.

صفحة الجمعية الرسمية عىل 
الفايسبوك                  

مركز األخبار والحتلنات املتعلقة بعالج املرض، نشاطات 
الجمعية الجديدة واملضامني ذات العالقة من مختلف 

أنحاء الشبكة العاملية.
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يف بيت الجمعية الرقمي، بإمكانكم أن تجدوا:

• معلومات طبية محتلنة

• قصص شخصية

• تفاصيل ومعلومات بشأن املراكز الطبية

• مصادر معلومات من البالد وخارجها

• محارضات مصّورة

نحن هنا من أجلكم!


