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 נשים - חיים להציל שיכול חשוב רפואי ומידע ניסיון, מתוך תומכות עצות
 נותנים אותן, המלווים המקצוע ואנשי המחלה, עם מתמודדות או שהתמודדו

גולן שיר־לי | השד סרטן עם למתמודדות שלהם טובה הכי העצה את

ן7כ< £(■//

//->£3)j7 גרורתי: שד בסרטן חולה 
 רכבת כמו היא השד סרטן עם "ההתמודדות

 אין למטה, את ופעם למעלה את פעם - הרים
המ לנשים מציעה אני לכן יום. יילד מה לדעת

 מתוך צעד, צעד להתקדם המחלה עם תמודדות
הע ברבה. הוא יום שכל והבנה אופטימיות

 לכן מעניקים שהחיים הקטנות המתנות את ריכו
 זמני, הוא כרגע נמצאות אתן שבו שהמצב וזכרו

 להחלמה פתרונות מציעה המתקדמת הרפואה
החיים". איכות ולשיפור

לכירור מומחה י776( 6( 77^ &77&
 "נשים אסותא: החולים בית אונקולוגית, גיה

 מהפגיעה חוששות השד בסרטן המאובחנות
 מוחלטת בכריתה מהצורך או בשד האסתטית

 אבל מלחיצים, להיות עלולים אלה שינויים שלו.
 ניתוחים לבצע ניתן רבים במקרים פתרונות. יש

 פגיעה עם השד את המשמרים הגידול להסרת
 טכניקות באמצעות שלו, באסתטיקה מינימלית
 לקצר כדי בנוסף, אונקו־פלסטיקה. שנקראות

 לבך המתאימות נשים ההקרנה, טיפולי זמן את
 תוך־ניתוחית קרינה של טיפול לקבל יכולות
 בשד, הגידול להסרת עצמו הניתוח במהלך
סטנ חיצוני קרינתי בטיפול הצורך את שחוסך

 ויכול שבועות שישה עד שלושה שנמשך דרטי
 ופגיעות אדמומיות כוויות, כמו סיבוכים לכלול

המ הכירורג מול לבדוק מומלץ בשד. אסתטיות
זה". מסוג לטיפולים התאמתכן את טפל

'p 777:7 ̂  AHאחת עמותת קלינית, עו״ס י" 

 סרטן של והאבחון הגילוי "תהליך מתשע":
וחו אונים חוסר בלבול, של תקופה הוא השד

 שמתקבלת עד זמן לוקח החיים. על שליטה סר
 תקופה זו טיפול. תוכנית ונקבעת סופית אבחנה

 העובדה את לקבל לדעת יש שבה המתנה, של
 והחרדה, הפחד כל שעם ולהבין שליטה שאין
 יורכבו. הפאזל חלקי ובל תשובה תהיה בסוף

ההת מסע את המתחילות לנשים ממליצה אני
 ארוכה, נשימה לקחת השד סרטן עם מודדות
 ולהקיף אחרים לשתף טוב, לכן עושה מה לחשוב

ועוזרת". תומכת בסביבה עצמכן את

היהידה מנהלת ^/׳AJA77 7(7777"ר3

 שערי החולים בבית גינקולוגית לאונקולוגיה
 משפחתית היסטוריה עם לנשים "מומלץ צדק:

 של נשאיות הן אם לבדוק שד סרטן של מוכחת
 הנושאות נשים .brca2^ brcai המוטציות

 בסרטן לחלות גבוה בסיכון מצויות אלה גנים
 50%-80%בכ־ מוערך נשאיות בקרב הסיכון שד.

 לעומת זאת .70 לגיל עד השד סרטן להתפתחות
 באוכלוסייה המחלה להתפתחות סיכון 12%כ־

 להתחיל מומלץ המוטציות לנשאיות הכללית.
 ממוגרפיה רופא, בדיקת השאר בין הכולל מעקב,

להח בהתאם משלימים, אבחון אמצעי ולעיתים
צעיר". בגיל המטפל, הרופא לטת
3A77'7 7:277 77יJ1השד: מסרטן ההלימה ׳

 שיערי הטיפולים של הלוואי תופעות "במסגרת
הח לדמות להתרגל קשה לי היה בהתחלה נשר.
 היה במראה. מולי שהשתקפה מוכרת והלא דשה

 השינויים למרות ונשית יפה להרגיש חשוב לי
לק הקפדתי לכן שעברתי. והנפשיים הפיזיים

 המשכתי מעוצבים. וכובעים יפות מטפחות נות
 להרגיש לי שתגרום נשית בצורה להתלבש

 אני קודם. שהייתי ממה יפה פחות לא שאני
 השד סרטן עם המתמודדת אישה לכל ממליצה

 לעשות למחלה הנלווים גוף בדימוי הקשיים ועם
 נשיות טיפוח, על לשמור כדי יכולה שהיא מה

המחלה". בצל גם טוב רוח ומצב
7 A^'o/'^ אחת עמותת מנכ״לית"

 השד בסרטן החדשות מהחולות "כרבע מתשע":
גי .50 לגיל מתחת צעירות נשים הן שנה מדי
 הריפוי סיכויי את מעלה המחלה של מוקדם לוי
 לנשים קוראות בעמותה אנו זאת, לאור .92%ל־

 וללכת חייהן על אחריות לקחת 30 מגיל החל
ומו ערנות שד. כירורג אצל שנה מדי להיבדק

חיים". להצלת המפתח לעיתים הן דעות

 ז״ל: ליטל של אמה '>//°!׳7J0j/(7 '3ר/
 בהתמודדות מהצד צפיתי חלתה, ליטל "כשבתי
הת ליטל המחלה. עם שלה המורכבת הנפשית
 וטיפול המחלה, בזמן מהבית לצאת קשתה
 היה לא מאוד, עליה להקל היה שיבול רגשי,
 עמותת עם בשיתוף הקמנו לכן עבורה. נגיש
המספק חם קו - ליטל" ״קו את מתשע״ ״אחת

מסר־

 סדרת הכולל האינטרנט, באמצעות נפשי טיפול
במר מרחוק טיפול של וירטואליים מפגשים

 חולות, לנשים מאפשרים המפגשים הביתי. חב
 מקצועי גורם לשתף מביתן, לצאת המתקשות

במט המחלה, סביב בקשייהן
 להתמודדות כלים להעניק רה

 חשוכה תקופה מתוך ולצמיחה
 מטפלת ידי על ניתן הטיפול זו.

בתש כרוך אינו והוא מוסמכת
 שלא חולות לנשים מומלץ לום.

 ורוצות מביתן לצאת יכולות
 להיעזר רגשי בטיפול להסתייע
הזה". בשירות

 ^׳החלימה '3"7&
 בדיקות לעבור "התחלתי השד: טן

 צעיר, מגיל שד וכירורג ממוגרפיה
 סרטני. גוש אצלי התגלה 50 ובגיל

 אותי. הצילו השגרתיות הבדיקות
 שגם בנותיי שלוש את לימדה שלי הערנות

 אני שגרתי. באופן בדיקות לעבור צריבות הן
 ללכת המתאים לגיל שהגיעו לנשים ממליצה
לב דוגמה לשמש ובכך שיטתית בצורה להיבדק
 שכל הבסיסית האישית ההשתדלות לגבי נותיהן
שלה". הבריאות למען לעשות צריכה אישה
בע בכירה קבוצות מנחת ׳73Afr מ ע/</

 לגיל המגיעות "נשים מתשע": "אחת מותת
 צילום ממוגרפיה, לבדיקת לגשת צריבות 50

חשו גושים לאתר שתפקידו השד, של רנטגן
לש השד כירורג עשוי מיוחדים במקרים דים.
 נשים יותר. צעיר בגיל נשים גם זו לבדיקה לוח

 צפופים שלהן שהשדיים בוגרות ונשים צעירות
 ממוגרפיה בדיקת לעבור צריכות סמיכים או

 בקבוצות שנמצאות נשים כן, כמו ואולטרסאונד.
 שגרת לגבי רופא עם להתייעץ צריכות סיכון

להן". המתאימה הבדיקות
j//3A£7W !ro השד: מסרטן החלימה 

 זוגי בן להתחתן, שעמדנו לפני רגע ,29 ״בגיל
 הרופאים שד. בסרטן חולה שאני גילינו ואני

 לשימור טיפול שאעשה הציעו שלי המטפלים
הייתה הפוריות אובדן על המחשבה פוריות.

P7n23

ן£6ר 13י' 7,7,17 73

המ עם בהתמודדות עבורי קשה הכי הדבר
 ממתינים עדיין ואלה עוברים, הקפאנו חלה.
 אחרי שנים ארבע היום, אותם. נצטרך אם לנו,

 בקרוב שחוגג המתוק, לרפאל אמא אני הגילוי,
 ממליצה אני בת. עם תשיעי ובחודש שנתיים,

 או לחוות הספיקו וטרם שחלו צעירות לנשים
 שימור טיפולי על האימהות חוויית את למצות

שה למקרה ביטחון׳ ׳תוכנית שיהוו פוריות,
 הטיפולים בעקבות תיפגע/תרד שלהן פוריות

הכימותרפיים".

'0773 AJ77בעלת השד, מסרטן החלימה י׳ 
לנשים אופנה ולמוצרי לאביזרים חנויות
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