
ולא, הוא החודש להגברת המודעות לסרטן הערמונית: הדס סיני

חשוב להם, פחות מהטיפול הרפואי שמקבלים החולים במחלה

ממי שכבר החלים ממנה ויודע שיש את, לקבל גם תמיכה נפשית

שהחלים מהמחלה הפך למורה, אבי סרנגה מחולון. הדרך לעבור

.רפי ברבירו פגש אותו. דרך עבור כל מי שזקוק לתמיכה

הרופאים.  שנים4הסיפור של אבי סרנגה מתחיל לפני : רפי ברבירו

החדשות הטובות הגילוי. בישרו לו שהוא סובל מסרטן הערמונית

.כעת הוא מסייע לאחרים. המוקדם הציל את חייו

ההחלטה לא הייתה קלה כי בתקופה ההיא עדיין: אבי סרנגה

הבדיקה הזו. העמותה הייתה בחיתולים ולא היה עם מי לשוחח

אבל רוב. יש רופאים אולי צריך להעיר אותם. היא בדיקה קריטית

. חייבים לתת את אותה בדיקה50הרופאים מודעים שמעל גיל 

אותיות פזורות, פרח מוכר . תמונות של נוף בחיים, ציור במילים 

תל- חדר החדשות
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תושב, סיפורו של אבי סרנגה: רפי ברבירו
,חולון שהחלים ממלחת סרטן הערמונית

תוכנית:
:תאריך

:שעה
:רשת

:כותרת

http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=5301954&CID=31228352:לינק לקובץ

5301954 מתוך   3עמוד  1



.על שיער

בעקבות המחלה כוכבה אשתו קיבלה השראה:  רפי ברבירו

.אומנותית

המילים פרצו ממני מתוכי ממש כשבועיים אחרי: כוכבה סרנגה

התחלתי לכתוב בסוג של התמודדות מבחינתי עם. שחזרנו מהניתוח

לפני שהוא, הוא סוג בוא נאמר שלא היה לו קודם לכן. המחלה

הוא מצא את עצמו הופך להיות מטפל. חלה עם מי לדבר

.באנשים דרך הנסיון שאנחנו עברנו

 שנים בהתנדבות את אתר3טל שמואלי כבר מריץ : רפי ברבירו

.נובמבר ישראל

נובמבר זה קמפיין בינלאומי שנולד כשחיברו את: טל שמואלי

השמות מוסטש לנובמבר זה מילה אחת ובו גברים בכל העולם

.מגדלים שפמים כדי להחלם בסרטן הערמונית

אלא, השנה הוא מנסה לא רק להעלות את המודעות: רפי ברבירו

.שתאבחן את המחלה, גם לגייס כסף לקניית מכונה חדשה

.ח במהלך השנה" ש250,000- אנחנו מקווים לגייס כ : טל שמואלי

ה'זה לא כמה חבר. בפעם הראשונה אנחנו רואים שזה לא קוריוז

.עם שפמים אלא באמת תופעה שתופסת את העיר

אבל. סרטן הערמונית היא מחלה שכיחה אצל גברים: רפי ברבירו

.המודעות אליה נמוכה יחסית
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.רק מיעוט שלהם יאבחן את המחלה בעודו בחיים, יחלה במחלה 

.גברים הרבה יותר אדישים בחיים וזה גם עוד דבר: טל קטוני

,איפה שהסרטן נמצא, אני חושבת שגם נושא מאוד אינטימי גם

.לכן גברים מעדיפים להתעלם מזה

חלק מהנסיון להגביר את המודעות למחלה יתקיים: רפי ברבירו

.ח וולפסון"ביום רביעי הבא כנס מיוחד בביה

נכון להיום בגלל האבחון המוקדם מתגלים: ר אברהם שטריקר"ד

 באמצע החיים שלהם באמצע50 - 40בחורים צעירים בגילאי 

.התפקוד והזוגיות הטובים שלהם

.אז אם אתה לא נבדקתם עדיין לכו להבדק: רפי ברבירו
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