
اق���راأ ه���ذا المن�ش���ور لتع���رف المزي���د ع���ن الع���اج 
الكيميائي. 

خ���ذه مع���ك خ���ال زيارات���ك للطبي���ب م���ن اأج���ل 
اأن تم���اآه مًع���ا، مم���ا �شي�ش���اعدك على م�ش���اركة ما 

عرفته مع الأهل والأ�شدقاء.

اخ�ش���ع لجمي���ع اختب���ارات ال���دم الت���ي يطلبه���ا 
عل���ى  الطبي���ب  ت�شاع���د  اإنه���ا  حي���ث  الطبي���ب، 

العناية ب�شحتك.
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فهم العالج 
الكيميائي

ما العالج الكيميائي؟
العالج الكيميائي هو عالج لل�سرطان ي�ستخدم العقاقير 
ا "العالج  لقت���ل الخالي���ا ال�سرطانية, وُيطلق علي���ه اأي�سً

الكيماوي".

اأفقت من ال�سدمة بعدما اأخبروني باأني  اأن  "بمج���رد 
م�ساب بال�سرطان, اأردت اأن اأعرف المزيد عن الأمر. 
كنت اأرغب بطرح الكثير من الأ�سئلة حول نوع ال�سرطان 
ال���ذي اأ�سبت به وكيفية العالج من���ه. والآن انتهيت من 
دورة الع���الج الكيميائ���ي الأول���ى واأ�س���عر بالكثي���ر م���ن 

الأمل".



ئاي العالج الكيميائي

كيف يمكن للعالج الكيميائي اأن ي�ساعدني؟
يمكن ا�ستخدام العالج الكيميائي من اأجل:

• تدمير الخاليا ال�سرطانية.	
• منع الخاليا ال�سرطانية من النت�سار.	
• اإبطاء نمو الخاليا ال�سرطانية.	

يمك���ن اأن يخ�س���ع المري����ض للعالج الكيميائ���ي وح���ده اأو اإلى جانب 
اأ�ساليب عالجية اأخرى, حيث اإنه قد ي�ساعد الطرق العالجية الأخرى 
على اأن تعمل ب�س���كل اأف�س���ل. على �س���بيل المثال, قد تخ�س���ع للعالج 
الكيميائي قبل اأو بعد العمليات الجراحية اأو العالج الإ�سعاعي. اأو قد 
كيف ُيعطى العالج الكيميائي؟تخ�سع للعالج الكيميائي قبل الزرع المحيطي لخاليا الدم الجذعية.

يمكن اأن ُيعطى العالج الكيميائي باإحدى الطرق التالية:
FF.في الوريد

FF.عن طريق الحقن في اإحدى الع�سالت اأو في اأي جزء من اأجزاء الج�سم

FF.قر�ض اأو �سائل يمكنك بلعه

FF.كريم يمكن و�سعه على الجلد

FF :طرق اأخرى

	

راج���ع طبيب���ك اأو ممر�شت���ك قب���ل تن���اول اأي���ة عقاقي���ر اأو 
فيتامين���ات اأو اأع�ش���اب، حيث اإن بع�شها ق���د يوؤثر على عمل 

العاج الكيميائي.

قم بملء هذا الق�سم مع طبيبك اأو ممر�ستك
�ساأخ�سع للعالج الكيميائي بالطريقة التالية

قم بملء هذا الق�سم مع طبيبك اأو ممر�ستك

خ�سعت للعالج الكيميائي من اأجل:



ئاي العالج الكيميائي

متى �ساأخ�سع للعالج الكيميائي؟
قد تخ�س���ع للعالج الكيميائي ب�سكل يومي اأو اأ�سبوعي اأو حتى �سهري. 
و�س���يعقب فت���رة الع���الج فت���رة م���ن الراحة ل���ن تتلقى فيه���ا عالًجا 
كيميائًيا. فترة الراحة هذه �ست�س���مح لج�سدك باأن يقوم ببناء خاليا 

جديدة �سليمة.
تحدث مع الطبيب اأو الممر�س���ة عن جدولك العالجي. اطلب منهما 

ن�سخة مكتوبة عنه.

كيف �ساأ�سعر خالل العالج الكيميائي؟
ا, لذا فمن  يختلف جميع الأ�س���خا�ض وطرق العالج عن بع�سهم بع�سً
غير الممكن اأن نتمكن من اإخبارك بما �ست�س���عر به, حيث قد ي�س���عر 
بع�ض الأ�س���خا�ض باأنهم قادرون على الحفاظ على حياتهم الطبيعية 

في البيت والعمل, في حين قد ي�سعر بع�سهم الآخر بالتعب.
ف���ي هذه الأي���ام, اأ�س���بح من الممك���ن من���ع اأو التحك���م بالكثير من 
الأعرا����ض الجانبي���ة للع���الج الكيميائ���ي. تح���دث م���ع طبيب���ك اأو 
ممر�س���تك عما هي الأعرا����ض الجانبية التي قد تظهر عليك وكيفية 

التعامل معها.

قم بملء هذا الق�سم مع طبيبك اأو ممر�ستك

الأعرا�ض الجانبية التي قد تظار علّي:

قم بملء هذا الق�سم مع طبيبك اأو ممر�ستك

الأعرا�ض الجانبية التي قد تظار علّي:



ئاي العالج الكيميائي

هل يمكنك اإخباري بالمزيد عن التجارب 
ال�سريرية؟

تختب���ر التج���ارب ال�س���ريرية للعالج من ال�س���رطان طرًق���ا عالجية 
جديدة لإيجاد اأف�سل طرق عالج ال�سرطان. عندما تخ�سع للتجارب 
ال�س���ريرية, قد تجرب نوًع���ا جديًدا من العالج قد يكون اأف�س���ل من 
العالج الذي تخ�سع له اأو ل يكون كذلك. اإن التجارب ال�سريرية خيار 

عالجي متوافر للكثير من مر�سى ال�سرطان.

 التجارب ال�سريرية هي عبارة عن اأبحاث 
علمية على الب�سر.

اعرف المزيد عن التجارب ال�سريرية المتوافرة لنوع ال�سرطان الذي 
اأ�س���بت ب���ه. ومن ثم قرر م���ا اإذا كنت ترغب في الخ�س���وع للتجارب 

ال�سريرية. اأعر�ض فيما يلي بع�ض الأ�سئلة التي يمكنك طرحها:
• هل توجد تجارب �سريرية يمكنني ال�ستراك بها؟	
• ه���ل توج���د معلومات يمكنني اأن اأت�س���فحها ف���ي المنزل لأعرف 	

المزيد عن تلك التجارب؟
• كيف يمكن مقارنة هذا العالج بغيره من الطرق العالجية؟	
• م���ا الفوائد اأو المخاطر اأو العقبات المحتملة من كوني م�س���ارًكا 	

في تجربة �سريرية؟
• ك���م م���ن الم���رات �س���يكون عل���ّي الح�س���ور للخ�س���وع للع���الج اأو 	

الفحو�سات؟
• ه���ل �س���يكون عل���ّي اأن اأدفع مقاب���ل الع���الج اأو الفحو�س���ات؟ ما 	

التكالي���ف الت���ي ق���د تغطيها �س���ركة التاأمي���ن الخا�س���ة بي؟ وما 
التكاليف التي ل تغطيها �سركة التاأمين؟

اإذا كان لديك المزيد من الأ�سئلة؟
ا من هذه  ن هنا بع�سً من الطبيعي اأن تراودك الكثير من الأ�س���ئلة. دوِّ
الأ�س���ئلة لم�س���اعدتك على تذكرها في اأثناء الحدي���ث مع طبيبك اأو 

ممر�ستك.

ن اأ�سئلتك هنا: دوِّ

قم بملء هذا الق�سم مع طبيبك اأو ممر�ستك.

من يمكنني التحدث معه لمعرئة المزيد؟
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