
בדיקה של

10 דקות
יכולה להציל

את החיים שלך!

3000 נשים וגברים בישראל חולים כל שנה בסרטן המעי הגס

גילוי מוקדם מבטיח 90 אחוזי סיכוי להתגברות על המחלה

בס"ד

מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א קוראים לכם להיבדק:
ב"ה, טבת תשע"ה לפ"ק

דעת תורה בהנהגה נכונה
כתב הרמב"ם בהלכות דעות פרק רביעי וזה לשונו, הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי ה' הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע 

והוא חולה צריך האדם להרחיק עצמו מדברים המאבדים את הגוף, ולהנהיג עצמו בדברים המברים המחלימים כו', ע"כ.

והנה נתברר לנו ע"פ רופאים מומחים שיש שכיחות של כששה אחוזים שמגיל 50 ומעלה עלולים ח"ו לחלות במחלת סרטן 
המעי הגס, מחלה זו ניתנת למניעה בכתשעים אחוז מהמקרים, אם מוצאים את המחלה בשלבים מוקדמים והמלצת הרופאים 

לבדוק אחת לחמש שנים במכשיר הנקרא קולונוסקופ או בבדיקת דם סמוי.

אשר על כן אנו ממליצים בזאת לשמוע לעצת הרופאים לבדוק כנ"ל ויהיה רצון מלפני אבינו שבשמים שיזכו כל ישראל להנצל 
מכל נגע ומחלה ויקויים בנו מקרא שכתוב כל המחלה אשר שמתי במתרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך.

ועל זה באנו על החתום

יצחק זילברשטיין משה שאול קליין שריאל רוזנברג שמעון בעדני

 מעל
גיל 50?

אל תיקחו סיכון

 בדיקה מוקדמת –
ההשתדלות 

שלכם!

 פנו עכשיו
לרופא המשפחה 

ובקשו להיבדק. >>
zav-menia.org



הדף הזה יכול להציל את החיים שלכם!
10 דברים שלא ידעתם, וכדאי שתדעו, על סרטן המעי הגס
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4 מתים ביום. בכל שנה חולים בישראל כ-3,000 אנשים בסרטן המעי הגס, וכ-1,400 אנשים 

מתים ממנה. כלומר, בכל יום מתים כ-4 אנשים בישראל מסרטן המעי הגס.

השניה בשכיחותה בישראל. מדובר במחלת הסרטן השניה בשכיחותה בישראל. פוגעת בנשים 

וגברים, מזרחיים ואשכנזים, עשירים ועניים. כולנו בסכנה.

ללא סימפטומים. לסרטן המעי הגס, בשונה מכל סוגי הסרטן האחרים, יש תקופה טרום סרטנית 

של כמה שנים שבהם מתפתחים במעי פוליפים שפירים )שאינם סרטניים(. כל יום אצל 10 

נשים וגברים בישראל, הפוליפים הופכים סרטניים ואז הסכנה – גדלה והסיכוי להחלמה - יורד. 

אורח חיים בריא. עישון, בשר אדום והשמנת יתר עלולים להוביל להתפתחות סרטן המעי הגס. 

ויין אדום עשויים למתן את הסיכון למחלה הממאירה. עם זאת, גם אצל אלו  מנגד, שוקולד 

שמקפידים על אורח חיים בריא מתפתחים פוליפים במעי ולכן כולם צריכים להיבדק.

בדיקה חד-שנתית פשוטה של דם סמוי, המומלצת מגיל 50 ומעלה, יכולה  בדיקה פשוטה.  

לגלות התפתחות של המחלה. אם התגלה דם סמוי, יש לקבל הפניה לבדיקת קולונוסקופיה כדי 

לברר את מקור הדימום. בירור וטיפול מידי מגדילים את סיכויי ההחלמה

טיפול מידי. בדיקה בקולונוסקופיה היא בדיקה פשוטה ואמינה ואם במהלכה מתגלים פוליפים 

הם מוסרים כבר במהלך הבדיקה, והסיכוי לחלות יורד באופן משמעותי. הבדיקה נעשית תחת 

טשטוש, ללא כאב או אי נוחות. הבדיקות נעשות על חשבון כל קופ"ח.

גם אצל צעירים. בשנים האחרונות יש עליה משמעותית בשכיחות המחלה גם אצל בני -20-30

40 שנים. לפי הערכות מקצועיות כ-350 מקרים נוספים בשנה. הסרטן אצל צעירים הוא מפתיע 

ומאד אגרסיבי. אם אתם מזהים חשד, כדאי שתתייעצו בהקדם -  זה עשוי להציל את חייכם.

שיעורי  מובהק.  באופן  חיים  מציל  המוקדמים  בשלבים  מוקדם  גילוי  חיים.  מציל  מוקדם  גילוי 

ההחלמה בסרטן המעי הגס שמתגלה מוקדם הם כ-90% לעומת שיעורי הישרדות נמוכים של 

20-10% בשלב 4. 

יותר נבדקים, פחות חולים. ב-10 השנים האחרונות מספר הנבדקים עולה ושכיחות המחלה 

ירדה ב-30% )ע"פ נתוני משרד הבריאות(. אולם, רוב קהל היעד עדיין לא נבדק ולכן המחלה 

היא עדיין גורם המוות השני בשכיחותו בישראל.

ועולה  הולך  טיפולים  אחרי  ההישרדות  שיעור  הבריאות  משרד  נתוני  ע"פ  הבשורות הטובות: 

עם השנים בזכות התרופות חדישות שהוכנסו לסל הבריאות וגם שיטות הניתוח שהשתכללו. 

בממוצע, ע"פ נתוני משרד הבריאות, אחרי 5 שנים כ-60% מהחולים המטופלים נשארים בחיים, 

אבל עברו מסלול ייסורים קשה ומתיש.


