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הצטרפו אלינו
באתר העמותהilcf.org.il :
בעמוד הפייסבוק :העמותה הישראלית לסרטן ריאה
ובקבוצת הפייסבוק :חברים לנשימה
לפרטים נוספיםshani@ilcf.org.il :

העמותה הישראלית לסרטן ריאה הוקמה באפריל  2014במטרה לעזור לחולים
ולמשפחות סרטן הריאה בישראל .העמותה מספקת תמיכה בחולה האונקולוגי
וקרוביו ,בתחומים הכוללים מידע רפואי ,זכויות ,תמיכה נפשית ועוד.
העמותה יצרה קהילה של משפחות סרטן ריאה ,מקום בו אפשר ללמוד אחד מהשני,
להיתמך ולתמוך.
העמותה פועלת גם להעלאת המודעות בציבור למחלה ,גורמי הסיכון שלה ,מניעה
וגילוי מוקדם.
לשמחתנו ,הודות לפריצות דרך בתחום האבחון והטיפול במחלה ,תוחלת החיים של
חולי סרטן הולכת ועולה בשנים האחרונות .הדרך עבור חולים רבים ומשפחותיהם,
מרגע האבחון ובמהלך ההתמודדות עם החיים לצד המחלה ,היא לא פעם מאתגרת
ובמהלכה צפים צרכים שונים המשתנים על פני ציר הזמן.
אנו בעמותה שואפים לעולם בו חולי סרטן הריאה ומשפחתם זוכים לאיכות חיים
מיטבית ,מקבלים את כל האינפורמציה הדרושה להם ויודעים  -שהם לא לבד.
העמותה הוקמה כחלק מהבנת החוסרים בהתמודדות של חולים ובני משפחתם עם
מחלת סרטן הריאה .צוות העמותה מגוון ומורכב מבני משפחה ,חולים ,אונקולוגים
ומומחים ממקצועות הבריאות.

אנחנו כאן בשבילכם!
אתר

העמותה www.ilcf.org.il

בבית הדיגיטלי של העמותה ניתן למצוא:
• מידע רפואי עדכני
• הרצאות מצולמות
• דף מחקרים קליניים
ועוד

חברים לנשימה
קבוצת הפייסבוק הסגורה של העמותה
מוזמנים להצטרף לקהילה שלנו:
• הקבוצה מיועדת לשיח פתוח ותומך עבור
חולים והמלווים אותם
• מקור לשיתוף ידע ,ניסיון ,מתן עצות
להתמודדות ולתמיכה
• רק חברי הקהילה חשופים לדיונים בקבוצה

עמוד הפייסבוק הרשמי
של העמותה
מרכז החדשות והעדכונים הנוגעים
לטיפול במחלה ,פעילויות חדשות של
העמותה ותכנים רלבנטיים מרחבי הרשת.

מתוך הכנס השנתי של העמותה ,נובמבר 2016

כנס שנתי
העמותה עורכת מדי שנה כנס פתוח לחולים
ובני משפחותיהם .בכנס מוצג המידע העדכני
ביותר בתחום ובשיתוף פעולה עם צוותים
רפואיים בכירים.

קול לנשימה

קו ייעוץ של העמותה הישראלית
לסרטן ריאה בנושא זכויות,
מידע כללי ותמיכה

08-6344045

פעילויות תמיכה
• "מישהו בבית"  -תכנית תמיכה נפשית
בבית המטופל ע"י איש מקצוע
• "חבר לנשימה"  -תמיכת מנטור ,חולה או
בן משפחה בעלי ניסיון והכשרה בנושא

קידום הכללת תכנית סקר לאבחון מוקדם
של סרטן ריאה בישראל

העמותה חברה בקואלציית
עמותות החולים העולמית
לסרטן ריאה ובארגון הגג
האירופאי.

