נבדקים ומונעים סרטן
עולם ביטוחי הבריאות

מבוטח/ת יקר/ה,

המרכז המשולב לאבחון ומניעת סרטן הינו מרכז ראשון מסוגו בישראל ומן
החלוצים בעולם כולו ,ופועל מאז שנת  2005במרכז הרפואי תל-אביב .המטרה
הראשית של המרכז היא להעלות את המודעות הציבורית למחלת הסרטן
והשלכותיה ,ולשם כך הוא מחנך ומדריך לאורח חיים בריא ,מציע שירות מיטבי
לגילוי מוקדם של סרטן ואף מבצע מחקר בסיסי וקליני תוך יישום טכנולוגיות
חדישות לצורך מניעה וגילוי מוקדם של הסרטן.

התהליך המבוצע במסגרת המרכז לאבחון ומניעת סרטן:
1.1מילוי שאלון מובנה ורחב יריעה שנועד לאתר את כל הגורמים הסביבתיים
והתורשתיים למחלת הסרטן.
2.2פגישה עם עוזר רופא  ,מעבר על השאלון הרפואי
3.3לקיחת דמים לבדיקות מעבדה מקיפות הכוללות:
•פרופיל מלא של בדיקות דם כלליות (כימיה מלאה -כולל סוכר,
מלחים ,תפקודי כבד וכליה ,סידן ,זרחן ,חלבון ,אלבומין ,כולסטרול
וטריגליצרידים).
•ספירת דם.
•תפקודי בלוטת התריס ()TSH
•במידת הצורך ניתן לבצע גם בדיקות כלליות נוספות כדוגמת צליאק
(רגישות ללחם) ברזל VB12 ,וח .פולית בתשלום נוסף.
•בדיקת  CRPהמנבאת סוגי סרטן שונים ,התפתחות של טרשת עורקים
(הגורמת למחלות לב וכלי דם) מחלות אוטואימוניות ומחלות ניווניות.
4.4בדיקת לחץ דם ודופק (בשתי הידיים).
5.5פגישה עם תזונאית קלינית לשינוי אורחות חיים וקבלת המלצות לתזונה
נכונה למניעת סרטן .בדיקת  BMIואחוזי שומן.
6.6פגישות עם רופאים מומחים של המרכז לאבחון ומניעת סרטן ומיפוי גורמי
סיכון אישיים לפתח סוגי סרטן שונים.
7.7מניעת סרטן המעי הגס ,פגישה עם גסטרואנטרולוג-איתור גורמי סיכון 		
אפשריים והמלצה על הבדיקה המיטבית .בד"כ קולונוסקופיה .עקב 		
ההכנה הכרוכה בבדיקה זאת ,לא ניתן יהיה לבצעה באותו היום .במידת
האפשר ,פרופ' ארבר יבצע את הבדיקה באופן אישי כפוף להמצאת
האישורים המתאימים.
8.8בדיקות דם לשינויים גנטיים (גן  ,)APCשחושפים להתפתחות סרטן ובמיוחד
סרטן של מערכת העיכול.
		
9.9גילוי מוקדם של סרטן הריאות (במעשנים כבדים) – low dose chest CT
(לאחר דיון עם המטופלים לגבי יתרונות וחסרונות הבדיקה).
1010גילוי מוקדם של סרטן השד – בדיקה ידנית ע"י כירורג שד ,ממוגרפיה US ,
של השד (במידת הצורך ובתשלום נפרד).
1111גילוי מוקדם של סרטן האשכים – בדיקה ידנית ע"י רופא אורולוג או כירורג
ובמידת הצורך הפניה ל  USשל האשכים
1212גילוי מוקדם של סרטן הערמונית –  PSA, PSAחופשי והיחס בינהם .בדיקה
רקטלית ע"י אורולוג או כירורג
1313גילוי מוקדם של סרטן הרחם והשחלות –  USשל האגן הקטן .יבוצע ע"י 		
גניקולוג מוסמך
		
1414מניעת סרטן צוואר הרחם  pap smear -ו –  USנשי .יבוצע ע"י גניקולוג
מוסמך .במידת הצורך הפניה לחיסון כנגד .HPV

1515גילוי מוקדם של סרטן חלל הפה – בדיקה פיזיקלית ע"י מומחה לרפואת
הפה בעזרת מנורת ראש.
1616גילוי מוקדם של בלוטת התריס – בדיקה פיזיקאלית ובמידת הצורך הפניה
ל  USשל הצוואר.
		
1717מניעת סרטן העור – בדיקה פיזיקלית ע"י פלסטיקאי מומחה תוך כדי
שימוש בדרמטוסקופ.
		
1818פגישה המשכית עם יועץ גנטי או הוספת המלצות לבדיקות גנטיות או
לבדיקות רפואיות נוספות בהתאם להיסטוריה משפחתית.
1919שיחת סיכום ותיעוד התוצאות לצורך מעקב המשכי.
2020במידת הצורך התייעצות עם רופאים מומחים כגון :אונקולוג ,נוירוכירורג,
רופאי הדמיה וכו'..
		
2121במידה ומתגלה סרטן ,נדאג להשלים את ההערכה הנדרשת והפניה
למומחה הכי מתאים בתחום.
2222סיכום התיק ע"י רופא בכיר

הטבה למצטרפים
לפוליסת מחלות קשות:
רוכשים תכנית למחלות קשות ב"הפניקס" ומקבלים בדיקות
לגילוי ואבחון מוקדם של כל סוגי הסרטן בהשתתפות העצמית
בגובה ( ₪ 500כולל מע"מ) בלבד.

למימוש יש לפנות בטלפון 052-4262967 :או
בדוא"לICPC-SECR@tlvmc.gov.il :

הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
המידע המופיע בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף
לתנאי הפוליסה וסייגה יולי . 2015

במציאות כמו שלנו ,תבדוק שיש לך הפניקס.

