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 אחת שישלח המידעון .החדשה במתכונתו המידעון את בפניכם להציג שמחה מתשע אחת עמותת
 במידע שתמצאו מקווה. חדשים ומחקרים חידושים לצד העמותה פעילויות על מידע יכלול  ,לרבעון

 .וחידוש עניין ובתכנים

 
 ,בברכה      
 לית"מנכ שפירא יעל      

 

 
 2015אוקטובר  המודעות חודש סיכום

 אשכנזי קרן

 שנפתח קמפיין העלתה העמותה אוקטובר חודש במהלך

 הבימה תיאטרון ליד קדישמן של ההתרוממות פסל בהלבשת

 ת.נלהבו לתגובות וזכה וגלים הדים עורר המהלך.ורודה חזייהב

 שמכיר מי לכל שפנה ברשת אינטרנטי קמפיין עלה מכן לאחר מיד

  .עזרה לקבלת אלינו לפנות והציע שד סרטן חולת אישה

 צוות  .שונים בנושאים פניות מאות התקבלו הקמפיין בזכות

 ולהתאים הצרכים את להבין כדי פונה כל עם קשר יצר העמותה

 .מענים

 .פעולה שיתופי של רב במספר התאפיין אוקטובר חודש ,השנה

 פ"שת כגון חדשים וחלקם ללין חברת עם פ"שת כגון ותיקים חלקם

 הניבו אלו פעולה משיתופי חלק  .ישראל ארומה חברת עם

 .העמותה של העשייה המשך את ויאפשרו משמעותיות תרומות

 .המלאה מהרשימה, כאן להתרשם  מוזמנים אתם

 
 

 

 חדשות קבוצות חדשה שנה

 יגור יעל ס"עו

 
 שמתמודדות נוספות נשים להכיר תוכלי שלנו התמיכה בקבוצות

 חיי ועל חייך על המחלה השפעות את יחד לבחון ,שדה סרטן עם

 דרכים וללמוד שלך האישית בהתמודדות  לשתף ך,משפחת

  >>עוד קראו. הקשיים עם להתמודד נוספות
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 באתר שעלו קריםחומ מאמרים מקבץ לכם להביא שמחים אנו

 בחודשים האחרונים.
ולהתעדכן בכל החידושים  עת בכל לאתר להיכנס מוזמנים אתם

 בתחום.
 להלן ריכוז המחקרים והמאמרים העיקריים שפורסמו באתר:

 ומחקרים מאמרים

 לזרוביץ אורית

 

  2015 השד בסרטן בתחלואה ומגמות נתונים

 טיפול מקומי בלידוקאין מקל על קיום יחסי מין לאחר הטיפולים

 גנטי סיכון עם נשים בקרב שד לסרטן בסיכון לירידה תורמת קבועה אירובית פעילות

 סיכון לחזרת הגידול מפחית המעבר גיל לאחר לנשים בביספוספונטים תומך טיפול

 
 

  >>המלאה המחקרים לרשימת
 
 

 הסערה אחרי גם אותן תשכחו אל

 המעקב הרפואי -אחרי סרטן השד 

 לעזור לה איך  השד בסרטן חלתה שלך טובה הכי החברה 

 

 המלאה המאמרים לרשימת<< 
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