מידעון יולי 2016
דבר המנכ"לית
אנו שמחות להציג בפניכן מידעון עדכני על פעילויות חדשות בעמותת "אחת מתשע" ,מחקרים וסיפורים מהשטח.
לפני פחות מחצי שנה התחלתי את תפקידי כמנכ"לית העמותה ואני שמחה ונרגשת להיות חלק מהעשייה המבורכת ,שאני נחשפת
אליה מידי יום ביומו.
היכולת של "אחת מתשע" להגיע לאוכלוסיות נרחבות ,לספק שירות מיטבי וכן לפתח תחומים חדשים בהתאם לצרכי השטח ,מבוססת
על פעילותו של צוות עובדות ומתנדבות יוצא דופן ,מחויב ופעיל.
אני מאמינה ,שהשילוב בין כולנו :אזרחיות ואזרחים ,פעילות ופעילים ,עובדות ומתנדבות ,יאפשר לנו למקסם את פוטנציאל העמותה
ולהגיע למקומות חדשים.
נמשיך ,במלוא המרץ ,לפעול לקידום העלאת המודעות לגילוי מוקדם של סרטן השד ,להרחיב את שירותי העמותה לנשים המתמודדות
עם המחלה בכל שלביה ולהעלות מודעות בקרב אנשי מקצוע והקהל הרחב ,לצורך במענים ייחודיים לנשים.
מנצלת במה זו כדי להזמין את כולכן ואת כולכם לסמן "אהבתי" בדף הפייסבוק של אחת מתשע ,לשתף אותנו בהגיגים ,צרכים,
בקשות ,סיפורים מרגשים ועוד.
שלכן,
סיגל רצין  מנכ"לית עמותת אחת מתשע

מה חדש בעמותה
הענקת תעודת הוקרה לעמותת "אחת מתשע"
במסגרת יום בריאות האישה הבינלאומי בכנסת ,שנערך השבוע ,הוענקה לעמותת "אחת מתשע"
תעודת הוקרה בהערכה על פעילותה ותרומתה לקידום בריאות האישה בישראל .את התעודה קיבלה
מנכ"לית העמותה ,סיגל רצין ,מידיהם של ח"כ שולי מועלםרפאלי ,חברת הוועדה לקידום מעמד
האישה בכנסת ,וד"ר אידלמן ליאוניד ,יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל.

קו ליטל
גאות להציג שירות חדש וחדשני :טיפול נפשי באמצעות האינטרנט .השירות נועד לנשים חולות בסרטן השד
המתקשות ביציאה מביתן או שאינן נגישות לגורמי טיפול בקהילה.נשים נוספות שעשויות להיעזר בשירות הן
ישראליות המתגוררות בחו"ל ,ומבקשות לקבל תמיכה בשפת האם שלהן .מדובר בסדרת מפגשים של טיפול
מרחוק ,במרחב האישי הביתי .הטיפול ניתן על ידי מטפלת מוסמכת ,עו"ס רוזי מילר ) ,(M.S.Wשהוכשרה
בטיפול מרחוק ,והוא כולל מפגשים אינטרנטיים ,ללא תשלום" .קו ליטל" הוקם לזכרה של ליטל בוקסנבאום,
שנפטרה מסרטן השד בגיל צעיר ,ונתרם על ידי הוריה רודי ומשה בוקסנבאום .ליצירת קשר

השקת אתר בערבית
בימים אלו הושק אתר "אחת מתשע" בשפה הערבית .האתר נועד להנגיש למגזר הערבי מידע לגבי
סרטן השד החל בשלבי המחלה והטיפול בה וכלה בזכויות המגיעות לכל חולה .פרוייקט הנגשת
האתר בוצע על ידי אורית לזרוביץ ,מנהלת אתר "אחת מתשע" ומידענית בהכשרתה ועו"ד שירין
ג'ריס ,מנהלת מערך מיצוי הזכויות בעמותה.

מסיבת זומבה בורוד
אירוע הזומבה המסורתי ,בהובלת עשרות מדריכים מהארץ והעולם ,יתקיים בארץ ,זו השנה
החמישית ברציפות .מסיבות בוורוד ' 'Party In Pinkמתקיימות במדינות רבות בעולם ביניהן:
ארה"ב ,אוסטרליה ,רוסיה ,גרמניה ,איטליה ומקסיקו וזוכות להצלחה גדולה .כולן מוזמנות לרקוד
וליהנות ,תוך הירתמות להעלאת המודעות לסרטן השד ולפעילותיה השונות של העמותה .יום שבת
ה 9.7החל מהשעה  ,21:00בתיכונט תל אביב .לפרטים נוספים

מאמרים ומחקרים
אנו שמחים להביא לכם מקבץ מאמרים ומחקרים שעלו באתר בחודשים האחרונים .אתם מוזמנים
להיכנס לאתר בכל עת ולהתעדכן בכל החידושים בתחום .להלן ריכוז המחקרים והמאמרים העיקריים
שפורסמו באתר:
שד צפוף אינו מהווה גורם סיכון משמעותי לממאירות
אקופונקטורה מסייעת בהקלה על גלי חום ושיפור איכות החיים של נשים עם סרטן שד
מחקר חדש מגלה כי עדיף ניתוח משמר שד עם טיפול קרינתי
הצצה למחקר TAILORx :

לרשימת המחקרים המלאה

לא מוותרות על הזכויות שלכן
עו"ד שירין ג'ריס ,מנהלת תחום מיצוי זכויות
התמודדות עם מחלת סרטן שד היא קשה ומורכבת ,פיזית ,נפשית ולעיתים קרובות גם כלכלית .הרבה נשים שמאובחנות ,אינן
מודעות למכלול הזכויות הרפואיות והסוציאליות המגיעות להן ,לכן אני רואה חשיבות עליונה בהגברת המודעות לזכויות
החולה.לאחרונה זכיתי לעזור ללא מעט נשים ,שמתמודדות עם סרטן שד ,במיצוי הזכויות שלהן מול קופות החולים .להמשך קריאה

הצלת חיים  לא פחות
גיליה כהן ,מנהלת תחום קידום בריאות

במהלך חודש המודעות לסרטן השד ,כשהעמותה מוצפת בבקשות לסדנאות והרצאות בנושא הגילוי המוקדם ,הגעתי לארגון גדול ,
בו עמדה להתקיים פעילות שלנו .בטרם התחילה הפעילות ,עצרה אותי אחת העובדות ואמרה שהיא חייבת לספר לי משהו" .בדיוק
לפני שנה" ,היא סיפרה" ,התקיימה כאן סדנה של עמותת אחת מתשע ובעקבותיה החלטתי ללכת לבדיקה שגרתית בפעם הראשונה
בחיי .לא ידעתי מה מחכה לי ...אבל הממוגרפיה ובדיקת האולטרסאונד המידית שאחריה ,לא השאירו מקום לספק ,שמדובר בגוש
סרטני .למזלי ,כירורג השד הרגיע אותי ואמר שתפסנו את זה בזמן ושמדובר בגוש קטן .הוא גם אמר שאם הייתי מגיעה חצי שנה
מאוחר יותר ,הוא כבר היה פחות אופטימי"...
מאוד התרגשתי לשמוע את הסיפור ועוד יותר ,לראות שהדרמה הגדולה הסתיימה ,והחיים שלה חזרו למסלולם .קבלתי עדות אישית,
שהמחישה לי עד כמה חשובה העלאת המודעות והאחריות שאנו לוקחות על גופינו .אלה דברים שהעמותה רואה מול עיניה כשהיא
מקיימת מאות סדנאות והרצאות ברחבי הארץ.
ובנימה אישית סיפורים כאלה מדרבנים אותי להגיע לכמה שיותר נשים .משום שאני יודעת ,וזו לא קלישאה ,שאנו עוסקות בהצלת
חיים .לא פחות.
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אנא הוסיפו אותנו לרשימת השולחים הבטוחים שלכם
בקרו באתר שלנו | דוא"ל | callus@onein9.org.il :טלפון036021717 :

