
جمعية تساف منيعا

توجهوا اآلن لطبيب

العائلة واطلبوا عمل

فحوصات الكشف

المبكر

نمنع ونتعامل مع

سرطان األمعاء الغليظة

قائمة المعاهد التي تقوم 
بفحص المنظار:

shlomolw@netvision.net.il

www.zav-menia.org 

04-9931825 / 052-4747234

تساف منيعا لمنع سرطان األمعاء الغليظة

تواصلوا معنا:

 مستشفى الناصرة (اإلنجليزي)، شارع6021،  تل: 046028888
مستشفى العائلة المقدسة،  شارع النمساوي،  تل: 046508900

إندو كولون سنتر - حي الباطن. تل: 046555780

معهد الزهراوي طمرة الشارع الرئيسي، تل: 0463000990

 مركز النور، شارع القدس، تل: 046280001.
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ما تخلي سرطان األمعاء
الغليظة يمسكك

من إيدك اللي بتوجعك 
أطلبوا عمل فحوصات

الكشف المبكر

عن سرطان األمعاء الغليظة:عن جمعية تساف منيعا:

فحوصات الكشف عن سرطان
األمعاء الغليظة:

رؤيا الجمعية:

جمهور الهدف:

تعمل جمعية تساف منيعا "צו מניעה" منذ العام 2008
لرفع الوعي من أجل منع سرطان األمعاء الغليظة. حيث
تؤمن الجمعية بأن الكشف المبكر عن هذا السرطان
بواسطة القيام بالفحوصات الالزمة بالوقت المناسب

يمكنه أن يمنع حدوث المرض كلياً.
من أجل رفع الوعي لهذا الموضوع، تقيم الجمعية
فعاليات عديدة موجهة للجمهور واألطباء، عن طريق
اإلعالم المرئي والمسموع والمقروء وعن طريق شبكات
التواصل االجتماعية، باإلضافة الى تمرير محاضرات
وورشات عن الموضوع، عقد لقاءات مع شخصيات
ومؤسسات من أجل العمل المشترك الهادف للوصول
الى كافة فئات المجتمع واالشتراك بمؤتمرات حول
العالم تخص موضوع الجهاز الهضمي وسرطان األمعاء

الغليظة.  

يعتبر سرطان األمعاء الغليظة هو ثاني أنواع السرطانات
من حيث عدد اإلصابات به والوفاة منه، بعد سرطان

الرئتين لدى الرجال وسرطان الثدي لدى النساء.
تشير االحصائيات الى أن نسبة اإلصابة بسرطان األمعاء
الغليظة هو متساو بين النساء والرجال وبين العرب

واليهود.
حسب اإلحصائيات، يموت في البالد كل يوم 5 أشخاص

بسبب سرطان األمعاء الغليظة.
يبدأ سرطان األمعاء الغليظة بوجود نتوءات أو زوائد
لحمية تتشكل على جدار األمعاء الغليظة، والتي تتراكم
ببطء هناك وخالل 10 سنوات اذا لم تتم إزالة هذه
الزوائد اللحمية تتطور لتصبح سرطانية، فإذا تم اكتشافها
واستئصالها في الوقت المناسب نضمن عدم تكون خاليا
سرطانية لمدة 10 سنوات، وفي حال تحول هذه الزوائد
الى سرطانية، فإن الكشف المبكر عنها في المراحل
األولى والثانية منها يضمن تعافي المريض منها بنسبة
95%، اما اذا تطورت الى المرحلة الثالثة تقل هذه النسبة
لتصل 70% أما في المرحلة الرابعة تتضاءل نسبة الشفاء
الى اقل من 50%، مما يدل على األهمية القصوى

للكشف عن المرض في مراحله األولى.
فئة الخطر لمرض سرطان األمعاء الغليظة هي األشخاص
البالغين خمسين من عمرهم، األشخاص الذين لديهم
قريب من الدرجة األولى مع هذا المرض، باإلضافة الى

مرضى االلتهابات المعوية المزمنة.

تهدف الجمعية الى أن نمنع تفشي سرطان األمعاء
الغليظة بشكل كبير جدًا، بحيث نصل الى مرحلة من
الوعي يقوم فيها كل انسان بلغ جيل الخمسين عاماً
بعمل فحوصات الكشف عن سرطان األمعاء الغليظة،
وهكذا نضمن بأن يتم اكتشاف المرض في مراحله األولى
األمر الذي يضمن شفاء المرضى بنسبة 95% حسب
األبحاث العلمية وحسب ما تؤكده منظمات األطباء حول

العالم.

كل شخص وصل الى جيل 50 عاماً، أو جيل 40 عاماً
ولديه قريب من الدرجة األولى مريض بسرطان األمعاء
الغليظة، باإلضافة الى األشخاص الذين يعانون من

االلتهابات المزمنة في الجهاز الهضمي.

هنالك فحصان توصي منظمات الصحة العالمية ووزارة
الصحة في البالد إجرائهما للكشف عن سرطان األمعاء
الغليظة: فحص الدم الخفي في البراز، وفحص المنظار
القولوني (كولنوسكوبيا) الذي هو أكثر دقة، وكال
الفحصين ممولين من قبل صناديق المرضى، ويمكن

طلبهما عن طريق طبيب العائلة.


