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للمزيد من المعلومات ....

م�صاب  عزيز  �صخ�ص  لديك  كان  اإذا  لك  مفيدة  التالية  الكتيبات  تكون  قد 
ب�صرطان متقدم:

• اأنت والعالج الكيميائي.	

• التكيف مع ال�صرطان المتقدم.	

• ن�صائح التغذية لمر�صى ال�صرطان.	

• اأنت والعالج الإ�صعاعي.	

 نود �أن نوجه خال�ص �شكرنا و�متناننا �إلى مقدمي خدمات 
 �لرعاية �ل�شحية �ال�شتثنائيين، و�لعلماء �لذين �أ�شهمو� في 

تطوير هذ� �الإ�شد�ر ومر�جعته.



 

عندما يكون من حتب مري�ض 
�سرطان متقدم



 الغر�ض من هذا الكتاب 
هو التركيز عليك وعلى احتياجاتك.

�صمعنا من الكثير من مقدمي الرعاية عن الأمور التي رغبوا - دائًما - في معرفتها 
ب�صيطة،  الن�صائح  بع�ص هذه  تبدو  الكتيب.  لقد جمعنا ن�صائحهم في هذا  مبكًرا. 

ولكنها لي�صت �صهلة التحقيق.

اأن  يمكنك  لك.  بالن�سبة  منا�سبة  باأنها  ت�سعر  طريقة  باأية  الكتيب  هذا  ا�ستخدم 
تقراأه من البداية للنهاية، اأو ربما تقراأ اأق�صاًما بعينها ت�صعر باأنك تحتاج اإلى قراءتها.

من الم�ستحيل اأن يتماثل �سخ�سان. قد تنطبق بع�ص ف�صول هذا الكتاب عليك، في 
حين ل تنطبق ف�صول اأخرى. اأو ربما تجد اأن بع�ص الأق�صام اأكثر فائدة لك فيما بعد. 

اأو ربما تقرر اأنك �صتقراأ كتيًبا اآخر في الوقت الحالي )انظر في الأ�صفل(.

"المقرب" و"المري�ص" لو�صف ال�صخ�ص الذي  ي�ستخدم هذا الكتيب م�صطلحات 
ا�صتخدام  بدلنا  اأننا   - القراءة  ت�صهيل  اأجل  من   - اإلى  بالإ�صافة  هذا  باأمره.  تهتم 

�صمائر الغائب "هو" و"هي" عند الإ�صارة اإلى اأحد الم�صابين بال�صرطان.
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مقدمة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

 لعل���ه كان اأ�ص���واأ ي���وم في حياتي، ذل���ك النهار عندما ذهب���ت اإلى الطبيب لفح����ص بع�ص التغيرات الت���ي �صعرت بها، 
لأخ���رج م���ن عيادته في حالة نف�صية ل اأح�ص���د عليها. نحن ن�صمع بالأخبار ال�صيئة ع���ن الأمرا�ص والحوادث التي تحل 
 بالآخري���ن، ولك���ن نادًرا ما نفكر اأنه���ا �صت�صيبنا �صخ�صيًّا. وحتى ل���و خطر على البال اأننا ق���د ن�صاب بمر�ص ع�صال 
 ف���ي حياتنا، ونح���اول اأن نتخيل ردود فعلن���ا الممكنة، فاإن ذلك يختف���ي عندما ي�صدمنا الواقع. وه���ذا ما ح�صل لي؛ 
 حي���ث اأفادن���ي الطبي���ب يومئذ بع���د درا�صة الفحو����ص اأنني م�ص���اب بالليمفوم���ا )اأو �صرط���ان الجه���از الليمفاوي(. 
 وب���داأت الأف���كار تعج بي وتت�ص���ارب في راأ�صي، وبداأت اأت�ص���اءل عن م�صيري وكم من الأيام بقيت ل���ي في هذه الدنيا. 
 ُت���رى ه���ل �صاأتمك���ن من روؤي���ة اأهل���ي واأ�صدقائي؟ وك���م �صاأعي�ص بع���د ذلك؟ وكي���ف لي اأن اأق�ص���ي الأي���ام الباقية لي 
 ف���ي ه���ذه الحي���اة؟ كل ه���ذه الأف���كار كانت ت���دور ف���ي راأ�صي وت�صغ���ل بالي لي���ل نه���ار. واأول �ص���يء فعلته ه���و تجديد 

و�صيتي.

واأج���زم ب���اأن اآثار ال�صدمة قد امتدت اإل���ى جميع المحيطين بي؛ فمري�ص ال�صرطان يعان���ي الداء والدواء، والأهل 
يعان���ون األ���م الم�صيبة وهول الفجيعة، اإ�صافة اإلى اأن هذا الداء، وهو في الحقيقة مئات الأنواع المختلفة في �صراوتها 

وخطورتها واإمكانية عالجها، يبقى مفهوًما في مخيلة الكثيرين على اأنه حكم بالموت ل اأكثر.

ولك���ن مهاًل، فما بي���ن طرفة عين وانتباهتها يغير اهلل من حال اإلى حال. لقد ح���دث تحول في م�صار تفكيري اإلى 
النقي����ص، فبينما كنت اأجري الفحو�ص واأهم بمغادرة عيادة الطبيب، اأعطاني الطبيب بع�ص الكتب باللغة الإنجليزية 
ع���ن ه���ذا المر�ص لقراءتها ومعرفة بع�ص المعلومات عنه. ورويًدا رويًدا بداأ الأمل يدب في نف�صي. وكنت كلما تعمقت 
ف���ي الق���راءة، زادني الأمل قوة وتفاوؤًل؛ فالفك���رة الم�صبقة التي كانت لديَّ عن هذا المر����ص، مثلي مثل الكثيرين من 
النا����ص غي���ر المخت�صين والذي���ن حماهم اهلل من روؤيته ف���ي اأقاربهم، هي اأنه قاتل ول ينجو من���ه اأحد. وهذه الفكرة 
 مرده���ا ف���ي المق���ام الأول الجه���ل. ولكن من خالل الق���راءة، عرفت اأنه يمك���ن ال�صفاء من بع�ص اأن���واع هذا المر�ص 
 وبن�ص���ب كبي���رة، كم���ا اأن معنويات المرء من اأه���م العوامل الت���ي ت�صاعد على التعاف���ي. لقد رفعت الق���راءة عن هذا 
المر����ص فع���اًل من معنوياتي وب���داأت الإيجابية تراود نظرت���ي للحياة مرة اأخ���رى. وبداأت اأتكيف م���ع ا�صتخدام كلمة 
المر����ص الخبي���ث والعالج الكيم���اوي ول اأجد غ�صا�صة في ت�صمي���ة الأ�صياء باأ�صمائها، وعلى يقي���ن دائًما باأن لكل داء 

دواء باإذن اهلل.

وتابع���ت العالج لدى المخت�صين، ومنَّ اهلل عليَّ بال�صف���اء. وخرجت من هذه التجربة واأنا على يقين من اأن اإتاحة 
ا في تعاملهم معه وفي نظرتهم للحياة  المعلوم���ات للم�صابي���ن بهذا الداء الخبيث من الممكن اأن ُتحدث تح���وًل جذريًّ
ا؛ فالفكرة المغلوطة عن ال�صرطان اأنه ل يمكن ال�صفاء منه مطلًقا، ولكن  عل���ى وج���ه العموم وكذلك عند محبيهم اأي�صً
ما وجدته هو اأنه في حالت كثيرة يمكن العالج من هذا المر�ص. وهذا يعتمد - بعد ف�صل اهلل وكرمه - على اكت�صاف 
المر����ص مبك���ًرا وقدرة الإن�صان عل���ى التكيف مع و�صعه الجديد والحديث عنه مع الأق���ارب والأ�صدقاء بدون خوف اأو 

تهرب.
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كان م���ن الطبيع���ي اأن اأب���داأ البحث ع���ن اأي �صيء من�صور ع���ن المر�ص، وبحثت ف���ي المكتبة العربي���ة ولكن لالأ�صف 
وج���دت اأنها تفتقر اإلى المراجع الب�صيطة وال�صل�صة التي تتحدث ع���ن هذا المر�ص ب�صتى اأنواعه؛ فالمراجع المتاحة اإما 
متخ�ص�ص���ة للغاية ي�صع���ب على غير المتخ�ص�ص التعامل معه���ا وا�صتيعابها ب�صهولة، اأو متاحة بلغ���ة غير اللغة العربية 
تحت���اج اإل���ى �صخ�ص متبحر في اللغات ليفهم ما بها. ولأنني على يقين م���ن اأنه ل بد لكل اإن�صان اأن يحظى بن�صيب وافر 
م���ن الثقاف���ة العامة عن هذا المر�ص، فقد راأيت اأن من واجبي اأن اأ�صه���م في م�صاعدة اإخواني المتحدثين بالعربية على 
مواجهة هذا المر�ص واأخذت على عاتقي مهمة توفير م�صادر �صهلة وب�صيطة على الإن�صان العادي ليتعرف على موؤ�صرات 
ه���ذا المر����ص واأعرا�صه ومن ثم ي�صتطيع اأن يقي نف�صه مغبة الآثار الناتج���ة عنه، بما في ذلك �صوء الفهم. وحتى اإن لم 
تك���ن م�صاًب���ا بهذا المر�ص الع�صال ) وهو ما اأرجوه من المولى عز وجل ( فاإن التعرف عليه وعلى اأعرا�صه من الممكن 

اأن يجعلك �صبًبا في اإنقاذ اإن�صان حياته على المحك.

 وم���ن هن���ا فاإنني اأه���دي هذا الم�ص���روع اإل���ى كل م�ص���اب بال�صرط���ان، ول اأق�ص���د بالم�صابي���ن المر�صى فقط، 
ب���ل اأق�صد كذلك ذويهم واأحبابه���م واأ�صدقاءهم ومجتمعهم واأطباءهم وممر�صيهم؛ فال���كل ي�صيبهم من هذا الداء 

ن�صيب.

وم���ن هذا المنطل���ق، فقد توجهت للزمالء في الجمعية ال�صعودية الخيرية لمكافح���ة ال�صرطان بفكرة اإيجاد مواد 
تثقيفية ب�صكل احترافي لمر�صى ال�صرطان، ووجدت لدى رئي�ص مجل�ص اإدارة الجمعية الدكتور عبد اهلل العمرو ونائبه 
ا بالفكرة وتاأكيًدا على اأهميتها، م���ع الحاجة الما�صة اإليها و�صط موج هادر من  الدكت���ور م�صب���ب الع�صيري ترحيًبا حارًّ
المعلوم���ات المتناق�ص���ة الت���ي يجدها الباحث. وق���د تكرم الإخوة والأخ���وات في الجمعية، وتكب���دوا الكثير من م�صاق 
البح���ث للو�صول لتحقيق الهدف من هذه ال�صل�صلة، وهو اإيجاد معلوم���ات ثرية للم�صابين بال�صرطان تتميز بالب�صاطة 

والم�صداقية وتعك�ص اآخر ما و�صل اإليه الطب في هذا المجال.

واأخي���ًرا وبعد جهد جهيد وبحث حثيث، وق���ع الختيار على كتيبات معهد ال�صرطان الوطني الأمريكي كاأحد اأف�صل 
الم�ص���ادر الثري���ة بالمعلوم���ات التي كتب���ت باأ�صلوب منا�ص���ب للمر�صى على مختل���ف م�صتوياتهم الفكري���ة والثقافية، 
 فقمن���ا بالكتاب���ة للمعه���د واأذن لنا علم���اوؤه ومدي���روه بترجمة الكتيب���ات للقارئ العرب���ي دون التزام منه���م بمراجعة 
الترجم���ة واعتماده���ا، ثم ق���ام فريق علمي من الجمعي���ة ال�صعودية الخيري���ة لمكافحة ال�صرط���ان بمراجعة الكتيبات 
ا والعربي  و�صياغته���ا باأ�صلوب ينا�ص���ب القارئ العربي وتعديل محتواه���ا بما يتنا�صب مع المجتمع ال�صع���ودي خ�صو�صً

عموًما.

وف���ي ه���ذا ال�صدد ل ي�صعن���ي اإل اأن اأتقدم بجزيل ال�صكر وبالغ المتنان لجميع م���ن اأ�صهم معنا في هذا الم�صروع، 
ا، واأخ�ص بالذك���ر منهم الدكتور عبد اهلل العمرو رئي�ص مجل�ص  راجًي���ا م���ن اهلل الكريم قبوله منا ومنهم عماًل خال�صً
اإدارة الجمعي���ة ال�صعودي���ة الخيري���ة لمكافح���ة ال�صرطان، والدكت���ور م�صبب الع�صي���ري رئي�ص هيئة تحري���ر ال�صل�صلة، 
والدكت���ورة ريم العمران، والأ�صتاذ عب���د الرحمن الخرا�صي الم�صرف العام على الجمعي���ة، والأ�صتاذة العنود ال�صلوي 

المثقفة ال�صحية بمدينة الملك فهد الطبية وكل من اأ�صهم من فريق العمل الممتد.

كم���ا اأتق���دم بخال�ص ال�صكر اإلى العاملين بق�ص���م الت�صويق واإدارة الن�صر بمكتبة جري���ر لإ�صهامهم في اإخراج هذا 
العمل في اأف�صل �صكل ممكن.
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واإنن���ي اأرجو اأن يجد قارئ هذا الكتي���ب وبقية كتيبات ال�صل�صلة ما ي�صفي الغليل ويروي الظماأ وي�صاعده على تجاوز 
المر�ص والتكيف مع تبعاته والمعرفة التامة التي ت�صاعده على عبور تلك المحنة ال�صديدة وتجاوزها.

واأ�صاأل اهلل العلي القدير اأن يمن على الجميع بالعافية وال�صالمة.

محمد العقيل
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نظرة عامة

هل ينا�سبني هذا الكتيب؟
ب�صرطان  م�صاب  اأنه  تحبه  �صخ�ص  علم  ما  اإذا  ينا�صبك  الكتيب  هذا 
ممكنة.  للعالج  ال�صتجابة  تعد  لم  مرحلة  اإلى  و�صل  واأنه  متقدم 
قد  التي  الطرق  ومفترقات  الت�صاوؤلت  من  الكثير  الكتاب  ي�صتعر�ص 

تواجهها في الوقت الحالي.

حتى الآن، ربما مررت بعالج ال�صرطان مع من تحب على اأمل التخفيف 
عنه اأو ال�صفاء من المر�ص. اإذا اأخبرك فريق الرعاية ال�صحية باأنه ل 
اأمل من ال�صفاء، فقد تواجه الآن خيارات جديدة عن الرعاية ال�صحية 

والخطوات الم�صتقبلية.

هناك كتيبات �أخرى موجودة 
بالأ�سو�ق تتحدث عن كيفية 
توجيه �لرعاية لمن تحب؛ 

ولكن �لغر�ض من هذ� �لكتيب 
هو �لتركيز على نف�سك وعلى 

حاجاتك.

التي يمكنك  الأمور  التركيز على  اإلى  الرعاية ال�صحية �صعًبا. �صتكون بحاجة  التغييرات في  اإحداث هذه  قد يكون 
م�صاعدة  في  ترغب  قد  مميًزا.  المحبوب  هذا  مع  تق�صيه  الذي  الوقت  لتجعل  به  القيام  يمكنك  وما  فيها  التحكم 
المري�ص على اأن ي�صلك كل دروب حياته. يقول الكثير من مقدمي الرعاية اإن مثل هذه الأوقات هي ما تعطي الحياة 

ا بالأمور المهمة. ا وح�صًّ معنى خا�صًّ

من مقدم الرعاية؟
ا تحبه خالل فترة عالجه من ال�صرطان، فاإنك "مقدم رعاية". قد ل ترى اأنك مقدم رعاية.  اإذا كنت ت�صاعد �صخ�صً

قد ترى اأن ما تفعله اأمر طبيعي - العناية ب�صخ�ص عزيز عليك.

هناك اأنواع مختلفة من مقدمي الرعاية، فبع�صهم قد يكون من اأفراد العائلة، وبع�صهم الآخر من الأ�صدقاء. تختلف 
المواقف عن بع�صها؛ لذا هناك طرق مختلفة لتقديم الرعاية، ول توجد طريقة ت�صلح اأف�صل من غيرها.

اأن  ا  اأي�صً ويمكن  الطعام،  اإعداد  اأو  الطبيب  زيارات  مثل  اليومية  الأن�صطة  في  الم�صاعدة  الرعاية  تقديم  يعني  قد 
يعني  قد  الإلكتروني.  البريد  اأو  الهاتف  طريق  عن  والخدمات  الرعاية  تنظم  عندما  بعد،  عن  الرعاية  تقديم  يتم 
ا تقديم الدعم العاطفي والروحي. قد ت�صاعد ال�صخ�ص العزيز عليك على التغلب على الكثير من  تقديم الرعاية اأي�صً
الم�صاعر التي تنتابه في هذا الوقت الع�صيب والتعامل معها. اإن الحديث وال�صتماع ومجرد وجودك معه تعتبر من 

الأمور المهمة التي يمكنك القيام بها.

اأنهم ي�صعون م�صاعرهم وحاجاتهم جانًبا،  الرعاية هو  الطبيعي لأغلب مقدمي  الفعل  الوقت، يكون رد  خالل هذا 
ويحاولون التركيز على ال�صخ�ص الم�صاب بال�صرطان والمهام الكثيرة التي يقدمونها له. قد ل يكون هذا الأمر موؤثًرا 
لفترة من الوقت، ولكن من ال�صعب ال�صتمرار على هذا المنوال فترة طويلة؛ حيث ل يكون هذا الأمر جيًدا ل�صحتك. 

اإذا لم تعتن بنف�صك، فلن تكون قادًرا على رعاية الآخرين. من المهم للجميع اأن تتمكن من رعاية نف�صك.
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م�ساعدة من تحب على التغلب على ال�سرطان المتقدم

يقول  قد  متجدًدا.  �صرطاًنا  اأو  متقدًما  �صرطاًنا  تحب  من  يعاني  قد 
باأن  للعالج. قد ل يخبرونك  ي�صتجيب  ال�صرطان ل  اإن مر�ص  الأطباء 
العالج طويل المدى غير مرجح، اأو اأن من تحب قد قرر عدم ال�صتمرار 

في تلقي العالج واأن يبداأ في ال�صتمتاع بالأيام المتبقية من حياته.

قرارات  اتخاذ  اإلى  فيه  نحتاج  الذي  الوقت  هو  الوقت  هذا  يكون  قد 
جديدة. التحولت في اأ�صلوب الرعاية قد نحتاج اإليها اأو ربما قد تكون 
حدثت بالفعل. قد يبدو عبء اتخاذ هذه القرارات مًعا اأكثر ثقاًل مما 
الحزن  مثل  العواطف،  من  الكثير  تحمل  الخيارات  هذه  اإن  اعتدناه. 
عن  ت�صاوؤلت  ا  اأي�صً ت�صاحبها  قد  المجهول.  من  والخوف  والغ�صب 

الفترة التي �صيعي�صها من تحب.

"عندما تعتني ب�سخ�ض ما، فاإنك 
تكون م�سغوًل للغاية. بالن�سبة 
لي كان هذ� �لن�سغال ي�سعرني 

بالأهمية، ولكن عندما بد�أ �ل�سعور 
في �لتغير، �أ�سبحت �أ�سعر بالخو�ء 

وظللت �أت�ساءل عما �ساأفعله فيما 
بعد" – جو

اإن التفكير اأو الحديث عن هذه المو�صوعات قد يبدو كما لو كنت ت�صت�صلم، ولكنك ل تفعل. اإن الأمر ل يعني فقدان 
الأمل. اإن النا�ص يتغلبون على الم�صاعب ب�صكل اأف�صل عندما تتوافر اأمامهم خيارات مختلفة. اأن تمتلك المعلومات 
الكافية عن كيفية التعامل مع المواقف الع�صيبة من �صاأنه م�صاعدتك؛ حيث ل يزال من تحب ي�صتحق العناية الطبية 

الجيدة والدعم من فريق الرعاية الطبية حتى اإن تغير العالج.

اتخاذ القرارات مًعا
لفترة طويلة  ال�صرطان  لمري�ص  الطبية  الرعاية  تكون قد قدمت  قد 
في  ب�صدة  م�صارًكا  �صتكون  اأنك  ترجيًحا  الأكثر  الأمر  ق�صيرة.  اأو 
الم�صاعدة على اتخاذ القرارات حيال الخطوات التالية من الرعاية 

ال�صحية. قد ت�صمل بع�ص هذه الخيارات ما يلي:

اأهداف العالج.��

الوقت الذي يجب فيه ا�صتخدام رعاية المحت�صرين.��

القرارات المادية.��

كيفية الح�صول على الدعم من اأفراد العائلة.��

"�أعتقد �أن بع�ض �لأ�سخا�ض ل 
يرغبون في معرفة �لكثير من 
�لمعلومات لأنهم غير متاأكدين 

من �أنهم قادرون على �لتعامل 
مع �لحتمالت. ولكني ل �أعتقد 

�أنه يمكنك �أن تتخذ قر�ًر� 
جيًد� دون �أن تلم بجميع 

جو�نب �لأمر. علينا �أن نطرح 
�لكثير من �لأ�سئلة؛ لأننا ل نعلم 
جميع �لخيار�ت �لمتو�فر�ة لنا". 

– بيث
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عند التعامل مع المراحل المتقدمة من ال�صرطان، تختلف اأهداف النا�ص فيما يتعلق بالرعاية ال�صحية؛ حيث يرغب 
بع�ص الأ�صخا�ص في اتباع طرق عالجية اأكثر قوة، في حين يختار بع�صهم الآخر طرًقا اأخرى للح�صول على الرعاية 
من  اآخر؟".  عالج  اأ�صلوب  نجرب  اأن  علينا  اأم  ال�صرطان،  لعالج  بو�صعنا  ما  كل  فعلنا  "هل  تت�صاءل:  قد  ال�صحية. 

الطبيعي اأن تحاول فعل كل ما بو�صعك، ولكن عليك اأن تقيم 
هذه الم�صاعر في مقابل اإيجابيات مري�ص ال�صرطان المقرب 

اإليك و�صلبياته.

اأ�سئلة عليك طرحها:

ما اأق�صى ما نتمناه من خالل تجربة عالج اآخر؟��
هل يمكن لهذا العالج اأن يهدئ من الآثار الجانبية ��

اأو يبطئ من انت�صار ال�صرطان؟
ه���ل توج���د احتمالية لإيجاد عالج جدي���د في اأثناء ��

تجربة العالج القديم؟
م���ا الآثار الجانبي���ة المحتملة وغيره���ا من اأ�صرار ��

هذا العالج؟ وما مدى احتمالية حدوثها؟
ه���ل الفوائ���د المحتملة من ه���ذا الع���الج اأكثر من ��

اأ�صراره؟
اإن طرح هذه الأ�صئلة من �صاأنه م�صاعدة المري�ص على تقرير ما اإذا كان �صي�صتمر في العالج اأم �صيبداأ في تلقي عالج 
ا اأن تفكرا مًعا في هذا الأمر، حيث �صي�صاعدكما هذا على تبين كل من احتياجاتكما واحتياجات  جديد. من المهم جدًّ

المقربين منكما.

ا اأن  من المهم اأن ت�صاأل فريق الرعاية ال�صحية الخا�ص بك عما يجب عليك توقعه في الم�صتقبل. ومن المهم اأي�صً
تكون وا�صًحا معهم فيما يتعلق بكم المعلومات الذي ترغب اأنت والمري�ص في الح�صول عليه منهم.

"كل مري�ض بال�سرطان يرغب في 
معرفة ما �إذ� كان �لعالج �أ�سو�أ 

من �لمر�ض ذ�ته؛ ولهذ� يجب �أن 
يطرح على نف�سه �ل�سوؤ�ل �لتالي: كيف 

�ستكون �لحياة بعد �لعالج؟ هل ي�ستحق 
�لأمر �أن �أمر�ض ل�سهرين �إذ� ما كان 

 �أمامي عام و�حد لأحياه؟".
– د�ن
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ا�ستيعاب اأمنيات من تحب
القرارات؛ ولكن في بع�ص  اإليك هو من يتخذ  المقرب  المري�ص  اأن يكون  المهم  العائالت، من  للكثير من  بالن�صبة 
بعلم  بها  القرارات. وقد يقوم  الكثير من  باتخاذ  الرعاية  اأن يقوم مقدم  ال�صائع  الأخرى، من  والثقافات  العائالت 
المري�ص اأو دون علمه، اأو ربما في بع�ص الأحيان يرغب المري�ص في اأن يتخذ مقدم الرعاية جميع القرارات بدًل منه. 

قد يكون هذا الأمر �صعًبا للكثير من الأ�صباب:

توترك قد ي�صعب عليك اتخاذ القرارات.��

قد تختلف اأفكارك عن كيفية الم�صي قدًما عن اأفكار اأفراد الأ�صرة الآخرين اأو الأ�صدقاء.��

قد تكون معتقدات المري�ص عن الرعاية ال�صحية مختلفة عنك اأو عن المقربين الآخرين.��

ق���د تختلف اآراء فريق الرعاية ال�صحي���ة عن اآرائك اأو اآراء ��
المقربين اإليك.

قد ياأتي الوقت الذي تتخذ فيه القرارات بدًل من المري�ص المقرب 
اإليك لأنه لم يعد قادًرا على فعل ذلك. من المهم اأن تعرف �صعوره 
حيال هذا الأمر قبل حدوثه. كيف يرغب في التعامل مع هذا الأمر؟ 
)على  العالج.  حيال  اآرائك  بع�ص  التخلي عن  الأمر  هذا  يعني  قد 
�صبيل المثال، قد ترغب في الإبقاء على من تحب حيًّا، مهما تطلب 
الأمر. ولكنه قد يرغب في التوقف عن تلقي التدابير التي تحافظ 
على حياته في مرحلة ما(. حاول اأن تبقي على الأمور داخل المنظور 

ال�صحيح من خالل فح�ص الحقائق.

"�أعتقد �أن بع�ض �لأ�سخا�ض، 
مثلي، يرغبون في معرفة كل 

�سيء؛ ولكن زوجي ل يرغب في 
معرفة �أي �سيء. �إننا نكافح من 
�أجل معرفة كيفية تعاملنا مع 

هذه �لم�سكلة". – دور�
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الرعاية التلطيفية
والحياة  الراحة  على  يح�صلوا  اأن  المر�صى  جميع  حق  من 
اإن  يتلقونها.  التي  ال�صحية  الرعاية  خالل  من  الجيدة 
الرعاية ال�صحية التي تجعل المر�صى ي�صعرون ب�صعور اأف�صل 
الرعاية  ولكنها ل تعالج المر�ص ذاته عادة ما ُيطلق عليها 
اأو  ال�صرطان  مر�ص  عالج  الرعاية  تلك  ت�صمل  التلطيفية. 
الوقاية من اأعرا�صه والأعرا�ص الجانبية التي ت�صببها طرق 
ا الح�صول على  العالج. اإن الرعاية التلطيفية قد تعني اأي�صً

�أحياًنا يرغب �لمر�سى في �لتركيز 
على مر�ض �ل�سرطان فقط، مع 
�أنهم قد يح�سنون من �أ�سلوب 

حياتهم من خالل �لرعاية 
�لتلطيفية.

الم�صاعدة على عالج الم�صكالت العاطفية والروحية خالل العالج من ال�صرطان وبعد انتهائه.

اأن الأطباء  اإل  ال�صرطان،  اأنها طريقة لتريح من يحت�صرون ب�صبب  التلطيفية على  النا�ص من قبل في الرعاية  فكر 
في الوقت الحالي ي�صفون هذه الرعاية لجميع مر�صى ال�صرطان، منذ بداية ت�صخي�ص مر�صهم بال�صرطان. يمكن 
يفقد  وعندما  المر�ص  المتقدمة من  الحالت  ال�صفاء وخالل  وبعد  العالج  التلطيفية من خالل  الرعاية  ت�صتمر  اأن 
العالج �صيطرته على المر�ص. قد يكون اأع�صاء فريق الرعاية ال�صحية قادرين على تقديم الرعاية التلطيفية، لكن 
المتخ�ص�ص بالرعاية التلطيفية قد يكون اأف�صل �صخ�ص لعالج بع�ص الم�صكالت. ا�صاأل الطبيب اأو الممر�صة عما اإذا 

كان هناك متخ�ص�ص يمكن للمري�ص المقرب اإليك زيارته.

خيارات الرعاية
هناك عدد من خيارات رعاية مر�ص ال�صرطان المتوافرة اأمام مري�ص ال�صرطان المقرب اإليك ليختار من بينها، وهي 

تعتمد على نوعية مر�ص ال�صرطان وهدف المري�ص من الرعاية ال�صحية. ت�صمل تلك الخيارات:

التجارب الطبية )الدرا�صات البحثية(.��

العالج الإ�صعاعي اأو الكيميائي اأو الجراحة الملطفة.��

رعاية المحت�صرين.��

الرعاية المنزلية.��

يخت���ار الكثي���ر م���ن المر�ص���ى اأكثر من خي���ار واحد. ق���د يقيم 
المري����ص العزيز عليك قراره على اأ�صا�ص مخاطر طرق العالج 
المتوافرة وفوائدها اإلى جان���ب م�صاعره حيال الحياة والموت. 
عليكم���ا مًع���ا اأن تطرح���ا جمي���ع الأ�صئل���ة الت���ي تحتاج���ان اإلى 
طرحه���ا. اإذا ق���رر المري�ص األ يخ�صع للمزي���د من طرق عالج 
ال�صرط���ان، فال يعني ه���ذا بال�صرورة ح���دوث انتكا�صة �صريعة 
والم���وت. و�صيظل يح�صل على الرعاية التلطيفية ويح�صل على 
ال�صكين���ة. قد يقدم فريق الرعاي���ة ال�صحية معلومات ون�صائح 

عن خيارات العالج.

"علينا �أن ندع �لمر�سى وعائالتهم 
ي�ستوعبون تماًما �أنهم �إن لم 

يختارو� �لخ�سوع للعالج �لكيميائي �أو 
غيره من طرق �لعالج �لقوية، فاإن 

هناك خيار�ت �أخرى يح�سلون 
من خاللها على �لدعم و�لرعاية 

�لتلطيفية و�لم�ساعدة من خالل فريق 
�لرعاية �ل�سحية". – د. هاو�سر
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التجارب ال�سريرية

التجارب ال�صريرية هي درا�صات بحثية ي�صتخدمها الأ�صخا�ص الذين يحاولون اإيجاد طرق اأف�صل لعالج ال�صرطان. 
ففي كل يوم يتعلم الباحثون في مجال ال�صرطان المزيد عن خيارات العالج من التجارب ال�صريرية.

الذي  ال�صرطان  مر�ص  نوعية  على  عليك  العزيز  ال�صرطان  مري�ص  بها  يلتحق  قد  التي  ال�صريرية  التجربة  �صتعتمد 
اأ�صيب به. و�صتعتمد كذلك على نوعيات العالج التي تلقاها. كل من هذه الدرا�صات ت�صع قواعد لمن يمكنه اللتحاق 

بها، وقد ت�صمل تلك القواعد �صن المري�ص وحالته ال�صحية ونوعية ال�صرطان الم�صاب به.

اإن للتجارب ال�صريرية فوائدها ومخاطرها. يجب اأن ي�صرح لك طبيبك واأطباء الدرا�صة جميع هذه الفوائد والمخاطر 
قبل اتخاذ اأي قرار.

قد ت�صاعد الم�صاركة في التجارب ال�صريرية المري�ص المقرب اإليك، وكذلك الآخرون الذين �صي�صابون بال�صرطان 
في الم�صتقبل. ولكن عادة ما ل يغطي التاأمين وخطط الرعاية المدارة تكاليف التجارب ال�صريرية. تختلف التغطية 
التغطية  عن  المزيد  لتعرف  بك  الخا�ص  ال�صحية  الرعاية  فريق  مع  تحدث  والدرا�صة.  الخطة  باختالف  المادية 

المادية للتجارب ال�صريرية.

العالج الإ�سعاعي اأو الكيميائي اأو الجراحة الملطفة

بع�ص اأنواع العالج الإ�صعاعي اأو الكيميائي اأو الجراحة الملطفة قد ت�صاعد على تخفيف الآلم وغيرها من الأعرا�ص 
المر�صية. بهذه الطريقة، قد تعمل على تح�صين معي�صة المري�ص حتى اإن لم تتمكن من اإبطاء �صرعة انت�صار ال�صرطان. 
قد يخ�صع المري�ص لأنواع العالج تلك من اأجل اإزالة الورم اأو تقلي�ص حجمه. اأو قد يخ�صع للعالج من اأجل الحد من 

انت�صار الورم. 

10



رعاية المحت�سرين
اإن اختيارك لرعاية المحت�صرين ل تعني اأنك قد ا�صت�صلمت للمر�ص، 
ب���ل يعني اأن اأهداف العالج اأ�صبحت مختلفة في الوقت الحالي،اأو ل 

تعني اأنك فقدت الأمل بل اأنك غيرت ما تاأمل فيه.
اإن اله���دف من رعاية المحت�صرين هو م�صاعدة المر�صى على عي�ص 
حياته���م على اأكم���ل وجه من خ���الل جعلهم مرتاحي���ن وخالين من 
اأعرا����ص الأمرا�ص قدر الإمكان. اإن الأطباء والممر�صات والمر�صد 
الدين���ي والموظفين الجتماعيين والمتطوعين لرعاية المحت�صرين 
ا؛ حيث اإنهم كر�صوا وقتهم لتلبية الحتياجات  مدرب���ون تدريًبا خا�صًّ
العاطفي���ة والجتماعي���ة والروحية للمر�صى وعائالته���م، بالإ�صافة 

اإلى التعامل مع الأعرا�ص المر�صية للمر�صى.
يعتق���د الكثي���ر من النا����ص اأن رعاي���ة المحت�صرين ل تك���ون متوافرة اإل 
ف���ي الأي���ام اأو الأ�صابيع الأخيرة م���ن الحياة، حيث ل يدرك���ون اأن رعاية 

المحت�صري���ن ل يمكنه���ا تقدي���م الدعم لفت���رة تزيد عن ب�صع���ة اأ�صابيع. 
نتيج���ة له���ذا، قال الكثير من مقدمي الرعاية اإنهم كانوا يرغبون في تقديم رعاية المحت�صرين لمر�صاهم في وقت مبكر من 
عملي���ة الرعاية، حيث فوجئوا بالرعاية الحترافية والتفهم اللذين ح�صلوا عليهما. عادة ما ل تح�صن ال�صيطرة على اأعرا�ص 
ا المر�صى على ال�صتمرار في الحياة لوقت اأطول. توا�صل مع خدمة رعاية  المر�ص من جودة الحياة فح�صب، بل ت�صاعد اأي�صً
ا مع �صركة  المحت�صرين التي تفكر في ا�صتخدامها لتعرف المزيد عن الطرق العالجية والخدمات التي تقدمها. وتوا�صل اأي�صً

تاأمين المري�ص المقرب اإليك لتعرف ما اإذا كانت �صتغطي م�صروفات هذه الرعاية اأم ل.
عادة ما يتاأهل المر�صى للح�صول على خدمات رعاية المحت�صرين عندما يوقع الأطباء على تقرير يقول اإنهم طبًقا 
لنوعية ال�صرطان والمرحلة التي و�صل اإليها، من المحتمل األ يعي�صوا، في المتو�صط، اأكثر من �صتة اأ�صهر. �صتتم متابعة 
المر�صى ب�صكل دوري بوا�صطة فريق الرعاية ال�صحية ليعرفوا ما اإذا كانت رعاية المحت�صرين ما زالت منا�صبة لهم 

اأم ل. قد ت�صمل الخدمات:

خدمات الأطباء.��
رعاية التمري�ص.��
الموؤن والمعدات الطبية.��
عقاقير الأعرا�ص والآلم المتعلقة بال�صرطان.��
الرعاية الطبية ق�صيرة المدى داخل الم�صت�صفى.��
خدمات مدبرة المنزل اأو المعاون ال�صحي المنزلي.��
خدمات فترات الراحة، لتعطيك فترة راحة من رعاية المري�ص العزيز عليك.��
ال�صت�صارة.��
الخدمات الجتماعية.��
الإر�صاد  الديني.��
ا�صت�صارات ودعم حالت الحزن.��
الخدمات التطوعية.��

"علينا �أن ندع �لمر�سى 
وعائالتهم ي�ستوعبون تماًما 

�أنهم �إن لم يختارو� �لخ�سوع 
للعالج �لكيميائي �أو غيره من 

طرق �لعالج �لقوية، فاإن هناك 
خيار�ت �أخرى يح�سلون من 

خاللها على �لدعم و�لرعاية 
�لتلطيفية و�لم�ساعدة من خالل 

 فريق �لرعاية �ل�سحية". 
– د. هاو�سر
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 ل اأحد يعرف 
الم�ستقبل

من الطبيعي اأن يرغب النا�ص في معرفة 
كم �صيحيا المري�ص العزيز عليهم. ومن 
���ا ال�صتع���داد لم���ا �صيقع  الطبيع���ي اأي�صً
في الم�صتقبل؛ حي���ث اإنك قد ترغب في 
ا، هذا اإلى جانب  ا اأي�صً ال�صتعداد عاطفيًّ

القيام ببع�ص الترتيبات والخطط.

ولك���ن توق���ع الفت���رة الت���ي ق���د يعي�صه���ا 
�صخ�ص م���ا اأمر �صعب للغاي���ة؛ حيث اإن 
الطبيب عليه اأن ي�صع في اعتباره نوعية 
ال�صرطان وعالج���ه والأمرا�ص ال�صابقة 
وعوام���ل اأخ���رى. ق���د يعطي���ك طبي���ب 
المري����ص العزيز عليك موع���ًدا تقديريًّا 
ولكن �صع في اعتبارك اأنه مجرد تخمين 
ف���ال يعلم موع���د الم���وت اإل اهلل تعالى، 

حيث اإن جميع المر�صى مختلفون.

يعي�ص بع�ص المر�صى طوياًل بعد الموعد 
ال���ذي توقعه الطبيب لموته���م. في حين 
ق���د يعي�ص بع�صهم الآخ���ر لفترة اأق�صر. 
ه���ذا اإل���ى جان���ب اأن ح���دوث ع���دوى اأو 
غيره���ا م���ن التعقي���دات ق���د تغي���ر من 
مجريات الأم���ور. قد ي�صتطي���ع الطبيب 
التنب���وؤ بخط���ورة الحالة ولكن���ه ل يمكنه 
اأن يع���رف الإجاب���ة الدقيق���ة . وعادة ما 
ل يرت���اح الأطباء لتوقع الفت���رة التي قد 

يعي�صها �صخ�ص ما.

في الحقيقة، ل يعلم اأي منا متى �صيموت، 
حيث اإن الأح���داث غير المتوقعة تحدث 
كل ي���وم؛ لذا فاإن اأف�ص���ل ما يمكننا فعله 
هو ال�صتمتاع بحياتنا بالكامل واأن نحيا 

يومنا.

"كنت �أتمنى لو �أني 
�كت�سفت رعاية �لمحت�سرين 
مبكًر�. ولكنك قد ل تعلم ما 

تحتاج �إليه في �لبد�ية، ولم 
�أدرك �أن باإمكانهم م�ساعدتي 

مبكًر�، بل �أدركت هذ� 
�لأمر متاأخًر�". – برو�ض

ما الذي نتوقعه من رعاية 
المحت�سرين؟

رعاي���ة  عل���ى  المر�ص���ى  يح�ص���ل  اأن  يمك���ن 
والمن�ص���اآت  المن���زل  ف���ي  المحت�صري���ن 
الخا�ص���ة والم�صت�صفى وبي���وت الرعاية. تنظم 
���ا زيارات  خدم���ات رعاي���ة المحت�صري���ن اأي�صً
م���ن م�صاع���دي التمري����ص وموظف���ي الخدمة 
الجتماعية والمر�صد الديني، كما توفر خدمة 
الممر�صات تحت الطلب طوال اليوم في حالة 
احتياج���ك لال�صت�صارة. كما يوج���د بها الكثير 
م���ن المتطوعين الذي���ن ي�صاع���دون العائالت 
عل���ى رعاي���ة المر�ص���ى المقربي���ن اإليهم. قد 
تق���دم بع����ص خدم���ات رعاي���ة المحت�صري���ن 

ا. ل  الع���الج الكيميائي المريح في المن���زل اأي�صً
ت�صع���ى رعاية المحت�صرين اإلى عالج ال�صرطان، 
ولكنه���ا تعال���ج الم�ص���كالت القابل���ة للع���الج مع 

البقاء في الم�صت�صفى لفترات ق�صيرة عند الحاجة لذلك. قد تكون الأمثلة 
على ذلك اللتهاب الرئوي اأو التهاب المثانة.

الرعاية المنزلية
عالج  يمكنها  بل  فقط،  التلطيفية  الرعاية  المنزلية  الخدمات  تقدم  ل 
اإلى  يحتاجون  الذين  لالأ�صخا�ص  مقدمة  الخدمة  هذه  نف�صه.  ال�صرطان 
المري�ص  تاأهل  ما  اإذا  الم�صت�صفى.  من  بدًل  بالمنزل  ال�صحية  الرعاية 

لخدمات الرعاية المنزلية، فاإن هذا قد ي�صمل:

التخفيف من اأعرا�ص المر�ص.��

رعاية المتابعة ال�صحية.��

العالج الطبيعي وغيره من اأنواع العالج.��

الإمداد بالمعدات الطبية.��

المنزلية.  الرعاية  مقابل  يدفع  اأن  عليك  العزيز  المري�ص  على  يكون  قد 
توا�صل مع �صركة التاأمين الخا�صة بك، فمعظم �صركات التاأمين الخا�صة 
تغطي اأحياًنا خدمات الرعاية المنزلية عندما يو�صي الطبيب بها، ولكن 
وغيره  الجتماعية  الخدمة  لذا تحدث مع موظف  القواعد؛  لبع�ص  طبًقا 

من اأع�صاء فريق الرعاية ال�صحية لتعرف المزيد عن الرعاية المنزلية.
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العمل مع فريق الرعاية ال�سحية

قد يتغير الو�صع تماًما في الوقت الحالي؛ لذا فمن المهم موا�صلة طرح الأ�صئلة. ي�صعر بع�ص مقدمي الرعاية باأنهم 
ح�صلوا على كم كبير من المعلومات مبكًرا، ولكنهم لم يح�صلوا على الكم نف�صه من المعلومات فيما بعد. اإن معرفة 

كل الأمور المجهولة عن خيارات الرعاية والعالج المختلفة قد ت�صبب لهم الكثير من التوتر.

م���ن المهم لك وللمري�ص المقرب اإليك اأن تجل�ص���وا لتتحدثوا مع فريق الرعاية ال�صحية، حيث اإنكما بحاجة للحديث 
عن الخطوات الم�صتقبلية وما تتوقعونه في الم�صتقبل. قد تخافون مما قد ت�صمعونه، ولكن يقول بع�ص مقدمي الرعاية 

الآخرين اإنهم ا�صتعادوا الثقة بعدما عرفوا الخيارات المتوافرة لهم، حيث اإنها مكنتهم من التخطيط للم�صتقبل.

يرغ���ب بع����ص الم�صابين بال�صرطان في معرفة كل �صيء عن حالتهم، في حين يت���رك بع�صهم الآخر مقدمي الرعاية 
ليتخ���ذوا الق���رارات نيابة عنهم. اأحياًنا م���ا تعود هذه الختالفات لأ�صب���اب ثقافية، وفي اأحيان اأخ���رى تعود لأ�صباب 
ا اأن تقرروا من �صيكون طرف التوا�صل الرئي�صي مع فريق الرعاية ال�صحية. �صخ�صية. على المري�ص وعائلته واأنت اأي�صً

ال�سوؤال عن الألم
اإن االأ�سخا����ض الذي���ن تم التحك���م في األمهم قد يبداأون في التركيز على اال�ستمت���اع بالحياة. عادة ما يقلق مقدمو 
الرعاي���ة م���ن اأن ي�صعر المري�ص العزيز عل���ى قلوبهم بالألم. اإذا ما كان الألم ي�صغله، فق���د ت�صهد تغيًرا في �صخ�صيته 
مث���ل اأن يك���ون �صارًدا اأو غير قادر على النوم اأو عدم القدرة على التركيز عل���ى الأن�صطة اليومية التي كان ي�صتمتع بها 

من قبل.

يجب اأال ي�ستمر �سعور المري�ض المقرب اإليك باالألم اأو عدم الراحة. يفتر�ص بع�ص الأ�صخا�ص اأن هناك األًما �صديًدا 
ع���ادة م���ا ي�صاحب ال�صرطان، ولكن هذا الأمر لي�ص �صحيًحا، حيث اإنه يمك���ن ال�صيطرة على الألم من خالل العالج. 

الأم���ر المهم هو اأن توا�ص���ل الحديث مع فريق الرعاية 
ال�صحية عن الألم وغيره من اأعرا�ص المر�ص. يمكنك 
���ا اأن ت�صاأل عم���ا اإذا كان هناك متخ�ص�ص بالآلم  اأي�صً

�صمن الفريق.

اأحياًن���ا ال يرغ���ب مر�س���ى ال�سرط���ان ف���ي الحدي���ث 
ع���ن األمه���م مع فري���ق الرعاية ال�سحي���ة. يقلق هوؤلء 
المر�ص���ى م���ن اأن الآخري���ن �صيعتق���دون اأنه���م دائمو 
ال�صك���وى، اأو اأن الأل���م يعني اأن حال���ة مر�ص ال�صرطان 
ت�ص���وء، اأو اأنه���م يعتق���دون اأن الألم مج���رد اأمر عليهم 
قبول���ه. اأحياًنا م���ا يعتاد المر�صى الأل���م، لدرجة اأنهم 
ين�ص���ون كيف كانت الحياة بدون���ه. على الفريق الطبي 
اأن ي�ص���األ المري�ص عن م�صتويات الألم الذي ي�صعر به، 
ولك���ن يعود الأم���ر اإليك والمري�ص لت�صرح���وا باأي األم 

ي�صعر به المري�ص.

"قد يكون �لأمر �سعًبا عليَّ كطبيب؛ لأنني 
�أرى �لكثير من �لمر�سى �لذين يرغبون 
في معرفة كل �سيء. ومن ثم يوجد مقدمو 

�لرعاية �لذين ل يرغبون في �إخبار 
�لمري�ض بكل �سيء. �لحقيقة �أن �لمر�سى 

يعلمون ما يحدث باأج�سامهم – �إنهم 
يعلمون ما يحدث؛ لذ� �أحياًنا ما �أقع في 
موقف محرج حيث يعلم �لجميع �لحقيقة 

ولكنهم يحاولون �إحفاءها عن �لآخرين 
لحمايتهم". – د. كر�وفورد
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هذه الحالة عندما يكون من المهم لك اأن ت�صجع المري�ص العزيز اإلى 
قلبك على اأن يتحدث عن األمه. اأو يمكنك اأن تتحدث بالنيابة عنه. كن 
�صادًقا مع الطبيب فيما يتعلق بالألم وكيف يوؤثر على حياة المري�ص. 
بالراحة  لل�صعور  لأكثر من مرة  الطبيب  الحديث مع  الأمر  يتطلب  قد 
حيال عقاقير ت�صكين الألم الم�صتخدمة. قد يقلق بع�ص مقدمي الرعاية 
ا كبيًرا من العقاقير،  من اأنهم قد يعطون المر�صى المقربين اإليهم كمًّ
ولكن هذا نادًرا ما يحدث، ولكن من المهم اأن تتحدث مع الطبيب عن 

مخاوفك وما يقلقك.
راحة  على  الحفاظ  كيفية  عن  ال�صحية  الرعاية  فريق  مع  تحدث 
المري�ص العزيز عليك قدر الإمكان. تاأكد من اأن ت�صم في الفريق اأي 
من  التي  العقاقير  بع�ص  هناك  المحت�صرين.  رعاية  دور  من  اأع�صاء 
�صاأنها ت�صكين الألم، ويمكن تغيير هذه العقاقير اأو تعديل جرعاتها اإذا 

لم تحدث تاأثيًرا يذكر اأو كانت لها اآثار جانبية غير مرغوب فيها.
زيادة  اأو  قوة  اأكثر  اآلم  م�صكنات  على  الح�صول  طلب  من  تخف  ل 
اإن  اإليها.  بحاجة  المري�ص  كان  اإذا  الحالية  الآلم  م�صكنات  جرعات 
المراحل  لمر�صى  بالن�صبة  م�صكلة  يمثل  ل  الم�صكنات  على  الإدمان 
المتقدمة من ال�صرطان، بل اإنه �صي�صاعد المري�ص العزيز عليك على 
لديهم  الذين  الأ�صخا�ص  يرغب  قد  الإمكان.  قدر  الألم  يرتاح من  اأن 

تاريخ مع الإدمان في التحدث مع الطبيب عما يقلقهم.

 تغذية المري�ض 
العزيز عليك

ل باأ�ص من تقديم الطعام للمري�ص، ولكن ل 
تحاول اإجباره على تناوله. اإننا عادة ما نعتقد 
ال�صحة  يورث  ما  هي  الجيدة  التغذية  اأن 
ال�صرطان في مراحله  ولكن مر�صى  الجيدة؛ 
للطعام،  �صهية  لديهم  تكون  ل  قد  المتقدمة 
اإلى  تحتاج  قد  اأج�صامهم  اأن  جانب  اإلى  هذا 
قد  اأو  قبل.  ذي  من  اأقل  الطعام  من  كميات 
تناول  الأ�صهل  من  اأنه  الأ�صخا�ص  بع�ص  يجد 
من  بدًل  متباعدة،  فترات  على  قليلة  كميات 

تناول 3 وجبات كبيرة في اليوم.

رغم اأن تقديم الطعام قد يكون هو الطريقة 
التي ت�صعر من خاللها باأنك تغذي من تحب، 
فاإنه من المهم األ تحاول اإجباره على تناوله. 
في  تحدث  التي  التغيرات  من  الكثير  هناك 
ج�صده، وعليه اأن يقرر متى ي�صعر بالجوع. ثق 
اإذا كنت  ينا�صب ج�صده.  اأف�صل ما  يعلم  باأنه 
كافًيا  قدًرا  يتناول  ل  تحب  من  اأن  من  قلًقا 
من الطعام اأو اأنه ياأكل ب�صكل �صحيح، فا�صاأل 

الطبيب اأو الممر�صة عن راأيهما.
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ال�سوؤال عن التغيرات الأخرى
اأحياًنا، مع ا�صتكمال عالج ال�صرطان، تطراأ تغيرات على ال�صخ�ص الم�صاب. قد تعود هذه التغيرات اإلى الأعرا�ص 
الجانبية للعالج اأو للمر�ص نف�صه، اأو ربما تحدث بفعل عقاقير اأخرى. يقول بع�ص مقدمي الرعاية اإنهم كانوا يتمنون 

لو اأنهم عرفوا هذه التغيرات في وقت مبكر. كانوا يتمنون لو عرفوا ما يتوقعون.

قد تحدث التغيرات في:

المظهر.��

ال�صخ�صية اأو المزاج.��

الذاكرة.��

النوم.��

ال�صهية اأو احتياجات التغذية.��

قد يمر ال�صخ�ص الذي ترعاه اأو ل يمر بهذه التغيرات، ولكن عليك 
اأن ت�صاأل الطبيب عما كنت بحاجة اإلى اأن تعرفها. في الوقت ذاته، 
معرفة  اإن  اإن حدثت.  حيالها  به  القيام  يمكنك  عما  الطبيب  ا�صاأل 
اأن هذه التغيرات طبيعية قد ت�صاعدك كثيًرا، و�صتمنحك الكثير من 

الخيارات لت�صتعد من خاللها.

يقول بع�ص مقدمي الرعاية الذين فقدوا من يهتمون باأمرهم اإنهم 
الموت قد ظهرت، حيث  اأن عالمات  لو كانوا يعرفون  كانوا يتمنون 

قلقهم.  اأو  خوفهم  يقل  اأن  على  �صي�صاعدهم  كان  الأمر  هذا  اإن  قالوا 
هناك قائمة باأكثر هذه العالمات �صيوًعا في هذا الكتيب.

"لم يخبرنا �أحد بما �ستفعله 
�لمن�سطات؛ فقد بد�أ مز�ج �سريكة 
حياتي في �لتحول ب�سكل مفاجئ. 

و�سارت ت�سعر بالغ�سب �ل�سديد مني 
دون �سبب. �أخبرتني ممر�ستها 

فيما بعد باأن هذ� �لأمر �سائع مع 
هذه �لعقاقير، ولكن كيف كان 
 يفتر�ض بي �أن �أعرف هذ�؟" 

– بات

"�أتذكر �أن �أمي �أ�سيبت باكتئاب حاد في 
�لأيام �لأولى من مر�سها، و�عتقدت �أن 
هذ� �لأمر حدث ب�سبب مر�ض �ل�سرطان. 

ولكن �ل�سرطان لم يكن �ل�سبب – بل 
كانت �لعقاقير. و�إن كنت �أدركت هذ� 
�لأمر مبكًر�، لكنت تمكنت من �لتعامل 

مع �لأمر ب�سكل �أف�سل"  - ديبي
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ن�سائح عامة عن مقابلة فريق الرعاية ال�سحية
يلي  فيما  ف�صنعر�ص  الطبية،  زياراته  خالل  المري�ص  �صترافق  كنت  اإذا 

ن�صائح عامة عن مقابلة فريق الرعاية ال�صحية:

اأعد لئحة بالأ�صئلة قبل كل مقابلة.��

دون مالحظات���ك، اأو ا�ص���األ الطبي���ب عم���ا اإذا كان يمكن���ك اأن ��
ت�صتخدم م�صجاًل لل�صوت.

اح�صل على رقم لهاتف �صخ�ص ما لتت�صل به لتطرح عليه بع�ص ��
اأ�صئلة المتابعة.

احتف���ظ بمل���ف اأو مفك���رة تحت���وي عل���ى جمي���ع الأوراق ونتائج ��
الفحو�صات. وتاأكد من وجودها معك خالل الزيارات الطبية.

احتف���ظ ب�صجل اأو دفتر يوم���ي ت�صجل فيه جميع الزيارات. واأعد ��
قائم���ة بالعقاقي���ر والفحو�ص���ات الت���ي اأجراه���ا المري�ص الذي 

ترعاه.

احتف���ظ ب�صجل ع���ن جمي���ع الأعرا����ص اأو الأعرا����ص الجانبية ��
المزعجة. ودون وقت ومكان حدوثها.

تع���رف عل���ى ما يجب اأن تق���وم به في حالت الط���وارئ، وي�صمل ��
هذا، بمن عليك اأن تت�صل، وكيف �صتت�صل بهم، واأين �صتذهب.

اعرف حقوقك

العالج  يرفضوا  أن  المرضى  يستطيع 
يوقفوا  أن  لألطباء  يحق  وقت.  أي  في 
ال  أنه  يعتقدون  الذي  المكثف  العالج 
عليك  العزيز  المريض  كان  إذا  يجدي. 
نزيالاً بالمستشفى، تأكد من كون أمنياته 
في الرعاية التي سيحصل عليها واضحة 
لك ولفريق العمل بالمستشفى. يجب أن 
تخبر طاقم العمل بالمستشفى بأية تدابير 
يرغب  ال  أو  المريض،  فيها  يرغب 
لتغير حالته الصحية. أحياناًا  فيها، طبقاًا 
ال ُتكتب هذه المعلومات في مخطط حالة 

المريض الصحية.

اعرف حقوقك

ي�صتطي���ع المر�صى اأن يرف�ص���وا العالج في اأي 
وق���ت. يحق لالأطباء اأن يوقفوا العالج المكثف 
الذي يعتقدون اأنه ل يجدي. اإذا كان المري�ص 
العزيز علي���ك نزياًل بالم�صت�صف���ى، فتاأكد من 
ك���ون اأمنياته في الرعاية التي �صيح�صل عليها 
وا�صحة ل���ك ولفريق العمل بالم�صت�صفى. يجب 
اأن تخبر طاقم العمل بالم�صت�صفى باأية تدابير 
يرغ���ب فيه���ا المري����ص، اأو ل يرغ���ب فيه���ا، 
طبًق���ا لتغير حالت���ه ال�صحي���ة. اأحياًنا ل ُتكتب 
ه���ذه المعلومات ف���ي مخطط حال���ة المري�ص 

ال�صحية.
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الح�سول على الدعم

معرفة مواطن قوتك و�سعفك
مر�ص  حالة  تقدمت  بعدما  الآن  جديدة  ومخاوف  تحديات  تواجهك  قد 
طويلة،  لفترة  المر�ص  ا�صتمر  اإذا  تحبه.  الذي  المري�ص  لدى  ال�صرطان 
فاإن هذه التحديات قد ت�صبب لك اإرهاًقا �صديًدا. يقول الكثير من مقدمي 
الرعاية - عند النظر لما م�صى - اإنهم قد اأرهقوا اأنف�صهم كثيًرا. اأو اإنهم 
ال�صعي  اأو  المهام  م�صاركة  في  مبكًرا  الم�صاعدة  طلبوا  اأنهم  لو  يتمنون 
للح�صول على الم�صاعدة. األِق نظرة متفح�صة على ما يمكنك اأو ل يمكنك 
اإلى القيام به بنف�صك؟ ما  فعله. ما الأمور التي تجيدها؟ ما الذي تحتاج 
المهام التي يمكنك اأن تفو�صها اأو ت�صاركها مع الآخرين؟ كن على ا�صتعداد 

للتخلي عن القيام بالأمور التي يمكن لالآخرين القيام بها.
ربما كان هناك الكثير من الأ�صخا�ص الذين يرغبون في الم�صاعدة؛ ولكنهم 
اأم ل. ومع  اإلى الم�صاعدة  اأو ما اإذا كنت بحاجة  اإليه  ل يعرفون ما تحتاج 
من  عليه  تح�صل  الذي  الدعم  في  تغيًرا  تجد  قد  ال�صرطان،  مر�ص  تقدم 

الآخرين. على �صبيل المثال:

الأ�صخا����ص الذين �صاع���دوك من قبل ق���د ل ي�صاعدونك في الوقت ��
الحالي.

الآخرون الذين �صاعدوك من قبل قد يرغبون في م�صاعدتك بطرق جديدة في الوقت الحالي.��
الأ�صخا�ص الذين لم ي�صاعدوك من قبل قد يبداأون في م�صاعدتك الآن.��
الوكالت التي لم تكن قادرة على الم�صاعدة من قبل قد تبداأ في تقديم خدماتها الآن.��

لماذا من المهم الح�سول على الم�ساعدة؟
ل يرغب الكثير من النا�ص في الح�صول على الم�صاعدة رغم حاجتهم الما�صة 
حياتك  عن  تبتعد  قد  الطريقة.  بهذه  ت�صعر  اأن  الطبيعي  من  فاإنه  لذا  اإليها؛ 
اإن  الرعاية  بع�ص مقدمي  يقول  بوجه عام.  النا�ص  الطبيعية وعن  الجتماعية 
الكثير من النا�ص �صاعدوهم في البداية، ولكنهم �صعروا بالإهمال بمرور الوقت.
عندما  الدوام.  على  �صهاًل  اأمًرا  يكون  ل  الآخرين  من  الم�صاعدة  قبول  اإن 
تحدث الأمور الع�صيبة، يميل بع�ص الأفراد اإلى الن�صحاب من الحياة العامة، 
حيث يفكرون، "يمكننا اأن نتخطى هذه الأمور وحدنا". ولكن قد تزداد الأمور 
�صعوبة في اأثناء ا�صتمرار المري�ص العزيز على قلبك في العالج. قد تحتاج 
اإلى اأن تغير من جدول عملك واأن تتولى مهام جديدة. نتيجة لهذا، قال الكثير 
بها".  القيام  يمكنني  التي  الأمور  من  الكثير  "هناك  الرعاية:  مقدمي  من 
اأنهم ل ي�صتطيعون  القيام به لدرجة  باأنهم قاموا بكل ما يمكنهم  وي�صعرون 
القيام باأي اأمر اآخر. رغم ال�صهولة التي يبدو عليها الأمر، من الجيد اأن تذكر 

الآخرين باأنك ما زلت بحاجة اإلى الم�صاعدة.

"عليك �أن تتعلم �إذ� ما 
عر�ض �لنا�ض عليك �لم�ساعدة 
�أن تدعهم يقومون باأمر ما. 

�أخبرهم بما تحتاج للقيام به، 
لأنهم ل يعلمون. عليك �أن 

تتخلى عن كبريائك و�أن تدعهم 
 ي�ساعدونك" 

– لين

"لقد كنت مقدم �لرعاية �لرئي�سي 
طو�ل �لوقت. في �لبد�ية، 

ح�سلنا على �لدعم �لمعنوي من 
رجال �لدين و�لأ�سدقاء وغيرهم، 

ولكنه تال�سى بمرور �لوقت. 
وكنت �أ�سعر بالتوتر من هذ� 

 �لعتقاد باأني مهمل".
– ماريون
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تذكر اأن ح�صولك على الم�صاعدة من اأجل نف�صك قد ي�صاعد المري�ص 
العزيز عليك هو الآخر، وكذلك الأ�صدقاء واأفراد العائلة الآخرين.

قد تحافظ على �صحتك.��
ق���د يقل �صعور المري�ص العزيز عليك بالذنب حيال كل ما تقوم ��

به.
قد يعر����ص عليك بع�ص من ي�صاعدونك الوقت والمهارة اللذين ��

ل تملكهما.
اإن الح�ص���ول على نظام دعم من �صاأن���ه اأن يكون طريقة جيدة ��

للعناي���ة باأ�صرتك. اإن الفكرة هي اأن تزي���ل بع�ص المهام بحيث 
يمكنك اأن تركز على المهام التي يمكنك القيام بها.

اأو  منطقتك  من  دين  رجل  اأو  �صديق  مثل  به،  تثق  �صخ�ص  مع  تحدث 
من  يتمكنون  قد  الذين  الآخرين  الأ�صخا�ص  بع�ص  هناك  م�صت�صار. 
قادرين  يكونون  قد  حيث  وم�صاعرك،  اأفكارك  تنظيم  على  م�صاعدتك 

على م�صاعدتك على اإيجاد طرق جديدة للح�صول على الدعم.

الحفاظ على التوازن مع الزائرين

قد تجد الكثير من الأ�صخا�ص يت�صلون بك 
اأو ياأت����ون لزيارتك اأكثر من اأي وقت م�صى. 
يق����ول الكثير م����ن مقدم����ي الرعاي����ة اإنهم 
ي�صع����رون بال�صعادة الغام����رة عندما ُيظهر 
ا  النا�ص اهتمامهم. رغم اأنك قد تكون ممتنًّ
كثي����ًرا لحبه����م ودعمهم ل����ك، اإل اأن هناك 
بع�ص الأوقات التي ترغب في اأن تكون فيها 
وح����دك. ل باأ�����ص اإذا م����ا كن����ت بحاجة اإلى 
وقت تق�صيه مع نف�صك اأو مع عائلتك فقط. 

من بين الأمور التي يمكنك القيام بها:

دع جه���از ال���رد الآل���ي ي���رد على ��
المكالمات وي�صجل لك الر�صائل.

اأجيبوا عل���ى الهاتف في ورديات. ��
تبادل الأدوار مع اأفراد اأ�صرتك اأو 
اأ�صدقائك لتحم���ل م�صئولية الرد 
عل���ى الهاتف ل�صاع���ات قليلة لكل 

منكم.

�ص���ع لفتة عل���ى باب منزل���ك اأو ��
على باب غرفة الم�صت�صفى لت�صكر 
الزي���ارة، ودعه���م  النا����ص عل���ى 
يعرفوا اأن المري�ص العزيز عليك 
م�صاح���ة  ات���رك  ���ا.  حاليًّ يرت���اح 
للر�صائل اإذا م���ا اأرادوا اأن يكتبوا 

واحدة.

دع اأح���د اأ�صدقائ���ك ف���ي المنزل ��
ليتعام���ل م���ع الزائرين ف���ي اأثناء 
ما تك���ون اأنت في م���كان اآخر من 

المنزل لتعتني بنف�صك قلياًل.

اذه���ب اإل���ى م���كان ل يمكن لأحد ��
الو�ص���ول اإلي���ك في���ه لبره���ة من 

الوقت.

"لقد كنت �أتحمل �لكثير من �لم�سئوليات، 
عندما طلبت �لم�ساعدة في نهاية �لأمر، 

ووجدت �أنا�ًسا �أكثر مما توقعت م�ستعدين 
لم�ساعدتي". 
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كيف يمكن لالآخرين اأن ي�ساعدوك؟
يرغب الكثيرون في م�صاعدتك، ولكنهم ل يعلمون ما تحتاج اإليه اأو كيف يقدمون لك يد الم�صاعدة. ل باأ�ص من اأن 

تقدم اأنت على الخطوة الأولى. اطلب منهم م�صاعدتك على ما 
تحتاج اإليه وعلى الأمور التي قد ت�صاعدك على الوجه الأكمل. 

على �صبيل المثال، قد ترغب في اأن يقوم �صخ�ص ما بالآتي:

م�صاعدت���ك على القيام بالأعم���ال المنزلية بما فيها ��
الطهي والتنظيف والت�ص���وق واأعمال الب�صتنة ورعاية 

الأطفال اأو كبار ال�صن.
التحدث معك عن م�صاعرك وم�صاركتك اإياها.��
مواعي���د �� اإل���ى  علي���ك  العزي���ز  المري����ص  تو�صي���ل 

الفحو�صات الطبية.
اإح�صار الأطفال من المدر�صة اأو الأن�صطة.��
اإح�صار العقاقير.��
البحث عن المعلومات التي تحتاج اإليها.��
اأن يكون ال�صخ�ص الم�صئول عن التوا�صل وم�صاعدة الآخرين على معرفة باآخر تطورات حالة المري�ص العزيز عليك.��

من يمكنه تقديم الم�ساعدة؟
فكر فيمن يمكنه م�صاعدتك على القيام بالمهام. اإلى جانب الأ�صدقاء والعائلة، فكر في جميع الأ�صخا�ص والمجموعات 
التي تعرفها اأنت والمري�ص العزيز عليك. بع�ص الأمثلة ت�صمل، الجيران وزمالء العمل والمر�صد الديني في منطقتك. 
قد تكون م�صت�صفى اأو مركز ال�صرطان قادًرا على اإخبارك بالخدمات التي يقدمها اأو اأن يعطيك قائمة بالوكالت التي 

ا اأن يجعلوك تتوا�صل مع خدمات الدعم. يمكنك الت�صال بها. يمكن لموظفي الخدمة الجتماعية اأي�صً

ا لرف�ض بع�ض الأ�سخا�ض تقديم الم�ساعدة كن م�ستعدًّ
اأحياًنا ل يكون النا�ص على ا�صتعداد للم�صاعدة، مما قد يجرح م�صاعرك اأو يغ�صبك. وقد يكون الأمر اأكثر �صعوبة ب�صكل 
خا�ص اإن رف�ص الذين توقعت اأن ي�صاعدوك م�صاعدتك. قد تت�صاءل لماذا ل يعر�ص عليك �صخ�ص ما الم�صاعدة، من 

بين الأ�صباب ال�صائعة ما يلي:

قد يواجه النا�ص م�صاكل خا�صة بهم، اأو قد ل يملكون وقًتا كافًيا لم�صاعدتك.��
قد يخاف النا�ص من مر�ص ال�صرطان اأو قد يكونون قد مروا بالفعل بتجربة موؤلمة متعلقة به بحيث ل يرغبون ��

في التورط في الأمر وال�صعور بهذا الألم نف�صه مرة اأخرى.
قد ل يدرك النا�ص مدى �صعوبة ما تمر به، اأو ربما ل يدركون اأنك بحاجة للم�صاعدة حتى تطلبها منهم.��
قد ي�صعر بع�ص الأفراد ب�صعوبة الأمر لأنهم ل يعلمون كيفية اإظهار اهتمامهم.��

اإذا لم يمدك النا�ص بالم�صاعدة التي تحتاج اإليها، فقد يكون عليك اأن تتحدث معهم وت�صرح لهم حاجاتك. اأو ربما 
تتغا�صى عن الأمر برمته. ولكن اإن كانت العالقة مع هوؤلء النا�ص مهمة بالن�صبة لك، فقد يكون عليك اأن تخبرهم 
بما ت�صعر به، مما قد ي�صاعد على منع تفاقم م�صاعر ال�صتياء اأو التوتر، حيث اإن هذه الم�صاعر من �صاأنها الإ�صرار 

بالعالقة على المدى الطويل.

"�إن �لأ�سخا�ض �لذين �عتقدت �أنهم 
�سي�ساعدونني لم يكونو� بجانبي. وقد 
كان �لأ�سخا�ض �لذين لم �أتوقع �أن 

ي�ساعدوني هم من يقفون بجانبي 
قائلين: ها نحن ذ� هنا من �أجلك، 

ماذ� يمكننا �أن نفعل؟". 
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تقديم الرعاية عن بعد
قد يكون الأمر �صعًبا للغاية عندما تكون بعيًدا عن مري�ص ال�صرطان العزيز على قلبك، حيث اإنك ت�صعر دائًما باأنك 
اأن تقدم الدعم واأن تكون  اإن كنت تعي�ص بعيًدا، فمن الممكن  اأثناء رعايته متاأخًرا. ولكن حتى  تعلم ما يحدث في 

من�صًقا للرعاية.
يعتمدون على  بال�صيارة عادة ما  ال�صاعة  لم�صافة تزيد على  المري�ص  بعيًدا عن  يعي�صون  الذين  الرعاية  اإن مقدمي 
الهاتف اأو البريد الإلكتروني كو�صيلة لالت�صال؛ ولكن قد يكون تقييم احتياجات �صخ�ص ما بهذه الطريقة محدوًدا. 
اإنك تعلم اأنك قد ت�صطر اإلى الإ�صراع لتكون بجانب المري�ص العزيز على قلبك في حالت الطوارئ الحرجة؛ ولكن 

من ال�صعب الحكم على الحالت الأخرى. متى يمكنك اأن تعالج الأمور 
عن طريق الهاتف، ومتى عليك اأن تكون متواجًدا ب�صخ�صك؟

اإيجاد ال�سالت

يقول الكثير من مقدمي الرعاية اإنه قد �صاعدهم كثيًرا ا�صتعرا�ص كل 
�صبكة دعم  تن�صئ  اأن  والتطوعية. حاول  المدفوعة  الدعم  من م�صادر 
من الأ�صخا�ص الذين يعي�صون بجانب المري�ص العزيز على قلبك. واأن 
اأو  لياًل  وقت  اأي  في  بهم  الت�صال  يمكنك  الذين  الأ�صخا�ص  تكون من 
نهاًرا ويمكن العتماد عليهم في الأوقات الع�صيبة. قد تحتاج منهم اأن 

يطمئنوا على المري�ص العزيز على قلبك من وقت لآخر.
اأو مراكز رعاية كبار  ا اأن تبحث في الزائرين التطوعيين  يمكنك اأي�صً
الوكالت  تن�صر  ما  عادة  للمنازل.  التو�صيل  في خدمات  اأو حتى  ال�صن 
اإن  الإنترنت.  بالم�صادر على �صبكة  ال�صن قوائم  المحلية لرعاية كبار 
للغاية.  مفيد  اأمر  الإنترنت  عبر  اأو  المطبوعة  الهاتف  اأدلة  في  البحث 
العزيز  بالمري�ص  الخا�ص  ال�صحية  الرعاية  لفريق  هاتفك  رقم  اأعط 

عليك لالت�صال بك في حالت الطوارئ.
ن�سائح اأخرى

ا �� اطل���ب من اأحد اأفراد العائل���ة اأو اأحد الأ�صدقاء المقيمين بالقرب من المري�ص اأن يطلعوك على الأمر يوميًّ
عبر البريد الإلكتروني. اأو فكر في اإن�صاء موقع اإلكتروني لتت�صاركوا الأخبار عن حالة المري�ص العزيز عليك 

واحتياجاته.
تحدث مع خبراء الإلكترونيات والحا�صب عن اأية و�صائل اأخرى للتوا�صل مع النا�ص؛ حيث اإن مجال ا�صتخدام ��

الفيديو والإنترنت يتطور كل يوم.
ق���د توج���د في �ص���ركات الطي���ران اأو الحافالت عرو����ص خا�صة بالمر�ص���ى اأو عائالتهم. ق���د يعرف موظف ��

الخدم���ة الجتماعية بالم�صت�صفى م�صادر اأخرى لمثل هذه العرو����ص، مثل الطيارين الخا�صين اأو ال�صركات 
التي ت�صاعد مر�صى ال�صرطان وعائالتهم.

اإذا كن���ت م�صاف���ًرا لترى المري����ص العزيز عليك،  حدد مواعي���د رحالتك الجوية اأو رح���الت القيادة بحيث ��
تتمك���ن من الح�صول على ق�صط من الراحة عندما تع���ود لمنزلك. يقول الكثير من مقدمي الرعاية عن بعد 

اإنهم ل يملكون وقًتا كافًيا للح�صول على الراحة عندما يعودون لمنازلهم.
فك���ر ف���ي �صراء بطاقة هات���ف مدفوعة م�صبًقا من متج���ر التخفي�صات لتقلل من تكالي���ف فواتير الت�صالت ��

بعي���دة الم���دى. اأو راجع خطط هاتفك اأو جوالك للم�صافات البعي���دة. وانظر ما اإذا كانت هناك اأية تغييرات 
يمكنك اإدخالها من اأجل تقليل تكاليف فواتيرك.

"�إن حالة �أخي ت�سوء – فقد حدثت 
له �نتكا�سة �سيئة منذ �أيام. كنت 

�أ�سعر بالعجز �ل�سديد لأنه بعيد 
عني. �أحاول �أن �أت�سل به كلما 

�أمكن، ولكن �لأمر �لمحبط هو �أني 
ل �أ�ستطيع �أن �أتيقن مما يحدث 
له. و�أنا ل �أحب �أن �أ�سعر بهذ� 

�لنعز�ل". 
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التخطيط للحياة

التغيرات  من  القلق  اأو  الغ�صب  اأو  بالحزن  ت�صعر  اأن  الطبيعي  من 
المقربين منك  اأحد  اإ�صابة  ب�صبب  اأ�صلوب حياتك  في  التي حدثت 
بمر�ص ال�صرطان. قد تتخذ بع�ص القرارات المهمة التي من �صاأنها 
للتغلب على  اإيجاد طرق  اإن  المادية.  اأو حالتك  التاأثير على عملك 

هذه الم�صكالت من �صاأنه اأن يمدك ببع�ص ال�صالم الداخلي.

التعامل مع المخاوف المادية
اأنه من  ال�صرطان وعائالتهم حقيقية بالفعل. خالل المر�ص، قد تجد  التي يواجهها مر�صى  اإن التحديات المادية 

خياراتك. لمراجعة  كافية  طاقة  اأو  وقًتا  توفر  اأن  ال�صعب 
ولكن من المهم اأن تحافظ على الحالة المادية لعائلتك.

بالن�صبة لفواتير الم�صت�صفيات، قد تتحدث اأنت اأو المري�ص 
تكون  بالم�صت�صفى. قد  المالي  الم�صت�صار  المقرب منك مع 
قادًرا على تنفيذ طريقة الدفع بالأق�صاط ال�صهرية اأو حتى 
على  تظل  اأن  ا  اأي�صً عليك  يكون  قد  خ�صم.  على  الح�صول 
ات�صال ب�صركات التاأمين للتاأكد من اأن بع�ص تكاليف الأدوية 

قد تمت تغطية تكاليفها.

التغلب على م�سكالت العمل
من بين اأكثر م�صادر الإرهاق تاأثيًرا محاولة الموازنة بين 
متطلبات العمل وتقديم الرعاية والدعم للمري�ص المقرب 
منك. اإن �صغط تقديم الرعاية من �صاأنه التاأثير على حياتك 

العملية بالكثير من الطرق، من بينها:

الت�صب���ب في حدوث التقلب���ات المزاجية والتي من ��
�صاأنها اإ�صابة زمالئك في العمل بالحيرة اأو العزوف عن العمل معك.

جعلك م�صو�ًصا اأو قليل الإنتاج.��

الت�صبب في تاأخرك عن العمل اأو اأخذ اإجازات مر�صية ب�صبب �صعورك بالتوتر.��

زي���ادة ال�صغ���ط عليك عندم���ا ت�صعر باأنك العائل الوحي���د لالأ�صرة اإذا ما كان �صري���ك حياتك غير قادر على ��
العمل.

زيادة ال�صغط عليك لموا�صلة العمل، حتى اإن اقترب موعد تقاعدك.��

"�أنا ل �أعمل من �أجل �لمال. 
�أنا �أعمل من �أجل �لمز�يا �لتي 
�أح�سل عليها. �إذ� لم تكن هناك 

مز�يا، ف�ساأخ�سر كل �سيء". 
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�صيا�صات  اأية  عملك  اأنظمة  في  كان  اإذا  ما  ترى  اأن  جيدة  لفكرة  اإنها 
اأية  هناك  كانت  اإذا  ما  انظر  منك.  المقرب  المري�ص  بمر�ص  متعلقة 
دعم  برامج  ال�صركات  من  الكثير  تمتلك  للموظفين.  دعم  برامج 
للموظفين من خالل وجود م�صت�صارين للحياة العملية للتحدث معهم. 
غيرها  اأو  ال�صن  كبار  برعاية  متعلقة  �صيا�صات  تمتلك  ال�صركات  بع�ص 
التي يمكنها دعمك. قد يوافق �صاحب عملك  برامج فوائد الموظفين 

على اأن يعطيك اإجازات مر�صية اأو اإجازات بدون راتب.

بمر�ص  تتعلق  بها  معموًل  �صيا�صات  يمتلك  عملك  �صاحب  يكن  لم  اإذا 
المري�ص المقرب منك، يمكنك اأن تحاول اأن ترتب معه اأمًرا اآخر ب�صكل 
غير ر�صمي، مثل مواعيد العمل المرنة اأو مبادلة الورديات مع زمالئك 

بالعمل اأو تعديل جدولك اأو العمل عن طريق الهاتف عند الحاجة.

قد تنطبق اأنظمة العجز  والإجازات المر�صية على حالتك، حيث يجب على ال�صركات الموؤمنة اأن تعطي فترة ت�صل 
حالته  تكون  الذي  الأ�صرة  اأفراد  اأحد  لرعاية  �صهًرا   12 فترة  خالل  راتب  بدون  الإجازات  من  عمل  اأ�صبوع   12 اإلى 

ال�صحية حرجة. 

و�سع ترتيبات الحياة في العتبار
اأحياًنا ما يطراأ الت�صاوؤل عما اإذا كان يجب على المري�ص المقرب منك اأن يعي�ص وحده اأو مع �صخ�ص اآخر. عند اتخاذ 

هذه القرارات نعر�ص فيما يلي بع�ص الأ�صئلة الجيدة لتطرحها على نف�صك:

ما نوعية الم�صاعدة التي يحتاج اإليها المري�ص العزيز عليك؟��

هل من الخطر اأن يعي�ص وحده؟��

ما عدد المرات التي يحتاج فيها للم�صاعدة؟��

ا اأن ت�صع في اعتبارك ما ي�صعر به المري�ص، حيث قد يخ�صى اأن: عليك اأي�صً

يفقد ا�صتقالله.��

اأن ينظر له الآخرون على اأنه �صعيف اأو عبء عليهم.��

النتق���ال اإلى مراك���ز الرعاية ال�صحية اأو غيره���ا من من�صاآت ��
الم�صاعدة على الحياة.

اأحياًنا يكون الأكثر �صهولة اإدخال بع�ص التغييرات على ترتيبات الحياة 
الموظفون  ال�صحيين.  الخبراء  اأحد  من  قادمة  الم�صورة  تكون  عندما 
كبار  يعملون مع  الذين  المنزليات وغيرهم  والممر�صات  الجتماعيون 
مع  التحدث  على  م�صاعدتك  على  قادرين  يكونون  قد  وغيرهم  ال�صن 

مري�ص ال�صرطان المقرب منك.

"كنت �أ�سل للمنزل قادمة من 
�لم�ست�سفى دون �أن �أنام ومن 

ثم يكون لز�ًما عليَّ �أن �أذهب 
للعمل في �ل�سباح �لتالي. يا له من 

�أمر مرهق!". 
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التعليمات الم�سبقة
اإذا لم تكن قد قمت بها، فمن المهم اأن تبداأ في التحدث مع المري�ص المقرب اإليك عن اأمنياته، حيث اإنه قد ياأتي 
وقت ل يمكنه فيه اأن يخبر فريق الرعاية الطبية بما يحتاج اإليه. يف�صل بع�ص الأفراد اأن يدعوا الطبيب اأو اأحد اأفراد 
الأ�صرة ليتخذ القرارات نيابة عنهم. ولكن عادة ما ي�صعر اأغلب مر�صى ال�صرطان ب�صعور اأف�صل عندما تكون اأمنياتهم 
معروفة. تحدث مع مري�ص ال�صرطان المقرب منك عن نوعية الرعاية التي يرغب في الح�صول عليها. كلما زاد ما 

تعرف، كان ا�صتعدادك اأف�صل.

التعليمات الم�سبقة هي وثائق قانونية تخبر الأطباء بما عليهم القيام به اإذا لم يكن المري�ص المقرب منك قادًرا 
على اإخبارهم بما يريد بنف�صه. ت�صمح هذه الوثائق للمري�ص باأن يقرر م�صبًقا الطريقة التي يرغب في اأن يتلقى العالج 

من خاللها، وقد ت�صتمل على و�صية في اأثناء الحياة وتخويل اأحد الأ�صخا�ص بقرارات الرعاية ال�صحية.

الو�سية خالل الحياة. تدع النا�ص تعلم نوع العالج الذي يرغب المر�صى بالخ�صوع له اإذا لم يكونوا قادرين ��
على التحدث.

تخوي���ل اأح���د االأ�سخا����ض بقرارات الرعاي���ة ال�سحية. تخويل �صخ�ص ما باتخاذ الق���رارات الطبية بدًل من ��
المري�ص اإذا لم يكن قادًرا على اتخاذها بنف�صه. ُيطلق على هذا ال�صخ�ص، المختار بوا�صطة المري�ص، وكيل 

ا يثق به المري�ص ليتخذ القرارات ويختار المف�صالت نيابة عنه. الرعاية ال�سحية. ويجب اأن يكون �صخ�صً
اإن اإعداد وثيقة التعليمات الم�صبقة ل يعتبر ياأ�ًصا، بل اإن اتخاذ القرارات الآن يجعل المري�ص في مو�صع التحكم، 
فبهذه الطريقة �صتكون رغباته معروفة ويمكن اتباعها. قد ي�صاعد هذا الأمر الجميع على التقليل مما يقلقهم من 

الم�صتقبل واأن ي�صتمتعوا جميًعا بالحياة. 

قم بعمل ن�صخ من تعليمات المري�ص المقرب اإليك الم�صبقة، وقم بتوزيعها على فريق الرعاية الطبية وق�صم ال�صجالت 
بالم�صت�صفى، واحتفظ بن�صخة لنف�صك، مما �صيوؤكد اأن الجميع يعلمون برغبات المري�ص.

ل يجب ح�صور محاٍم عند ملء هذه الأوراق، ولكن يجب وجود كاتب عدل. تختلف القوانين باختالف الوليات فيما 
القوانين  هذه  تختلف  وقد  ال�صحية.  الرعاية  بقرارات  الأ�صخا�ص  اأحد  بتخويل  اأو  الحياة  اأثناء  في  بالو�صية  يتعلق 
في بع�ص التفا�صيل المهمة، ففي بع�ص الوليات تكون الو�صايا في اأثناء الحياة اأو بتخويل اأحد الأ�صخا�ص بقرارات 
اأو مع موظف الخدمة  المحامين  اأحد  اأخرى غير قانونية. تحدث مع  توقيعها في ولية  والتي تم  الرعاية ال�صحية 

الجتماعية للح�صول على المزيد من المعلومات اأو زر الموقع الإلكتروني الخا�ص بحكومة الولية التي تعي�ص بها.

قد تختلف مع المري�ص المقرب منك فيما يتعلق بمحتوى التعليمات الم�صبقة. عليك اأن تجعله يعلم راأيك، ولكن عليك 
في النهاية اأن تدرك اأنه اختياره هو. اإذا لم يتمكن كالكما من التفاق، فربما عليكما اأن تلجاآ اإلى �صخ�ص اآخر ليكون 
حكًما بينكما في الحوار الذي �صيجري. قد يكون عليك اأن تتحدث اإلى اأحد المر�صدين الدينيين اأو موظف الخدمة 

الجتماعية اأو اأ�صخا�ص اآخرين يعملون في مجال ال�صرطان اأو اأحد العاملين في ماأوى رعاية المحت�صرين.

اأوراق قانونية اأخرى
نعر�ص فيما يلي بع�ص الأوراق القانونية الأخرى التي ل تعتبر جزًءا من التعليمات الم�صبقة:

الو�سي���ة. تن����ص على كيفي���ة توزيع  جزء م���ن اأمواله وممتلكاته ح�ص���ب رغباته واإيقاف م���ا يرغب لالأعمال ��
الخيرية. 

توكيل. تعيين �صخ�ص ما يختاره المري�ص لإدارة اأمواله بالنيابة عنه اإذا لم يكن قادًرا على هذا.��
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خطط اأخرى
قد يخفف التخطيط الجيد من الأعباء المالية والقانونية والعاطفية 
المقرب  ال�صرطان  التي قد تقع على عاتقك في حالة وفاة مري�ص 
هذه  مناق�صة  ال�صعب  من  الأ�صخا�ص،  من  للكثير  بالن�صبة  اإليك. 
اأن  �صاأنه  من  الحالي  الوقت  في  عنها  التحدث  ولكن  المو�صوعات. 

يجنبك الم�صكالت فيما بعد.

ربما ل تكون مرتاًحا لمناق�صة هذا المو�صوع مع المري�ص المقرب 
منك. اأو ربما كانت اأ�صرتك من النوعية التي ل تتحدث في مثل هذه 
المو�صوعات، في كلتا الحالتين، اطلب الم�صاعدة من اأحد اأع�صاء 
فريق الرعاية ال�صحية؛ حيث اإنهم قد يكونون قادرين على م�صاعدة 
المري�ص المقرب منك واأ�صرتك على فهم اأهمية التحدث عن مثل 

هذه المو�صوعات في وقت مبكر.

اإي�ساح م�سائل التاأمين. توا�صل مع �صركة التاأمين ال�صحي ��
اإذا م���ا ق���رر المري�ص اأن يج���رب اأ�صلوًبا جدي���ًدا للعالج اأو 
الح�ص���ول عل���ى رعاي���ة المحت�صرين. تغط���ي اأغلب خطط 
ا  التاأمي���ن ال�صح���ي رعاي���ة المحت�صرين. كما تغط���ي اأي�صً
الزي���ارات المنزلية الق�صي���رة التي تقوم به���ا الممر�صات 
اأو الم�صاعدات ال�صحي���ة المنزلية لعدد من المرات خالل 
الأ�صب���وع. ولكن م���ن الحكمة اأن ت�صاأل مقدًم���ا، الأمر الذي 

ي�صاعد على تفادي م�صكالت الدفع فيما بعد.

تنظي���م االأم���ور. ق���د ت�صاع���د المري�ص المق���رب منك من ��
خ���الل التاأكد من تنظيم �صجالته وتاأمينه ال�صحي ووثائقه 
وتعليمات���ه. ربما يرغب في الت�صال بالم�صرف ليتاأكد من 

اأنه قد قام بكل الخطوات ال�صحيحة.

الحدي���ث عن رغب���ات المري�ض في �س���كل جنازته. يخطط ��
بع����ص الأ�صخا�ص في اأن تكون جنازاته���م وال�صالة عليهم 
ف���ي م�صجد محدد وكذلك قبورهم . ق���د ي�صاعد هذا الأمر 
كالًّ منكما عل���ى التخطيط لذلك بما يلبي رغبات المري�ص 

واأن تظهر لم�صته ال�صخ�صية.

قائمة تنظيم اأمور مري�ض 
ال�سرطان المقرب منك

a  اإذا لم يكن المري�ص المقرب
منك ل يقدر بدنيًّا على جمع 
اأوراقه المهم���ة، فاطلب منه 
اأن يع���د قائمة به���ذه الأوراق 

واأماكن وجودها.

a  احتفظ بالأوراق في �صندوق
مقاوم للنار اأو عند محاٍم.

a  اإذا كان المري����ص المق���رب
منك يحتفظ باأوراقه المهمة 
ف���ي خزين���ة باأح���د البنوك، 
فعلي���ه اأن يتاأكد م���ن اأن اأحد 
اأف���راد العائل���ة الموثوق بهم 

قادر على الح�صول عليها.

a  الوثائ���ق اأ�ص���ول  اأن  رغ���م 
مطلوبة لالأغرا�ص القانونية، 
فاإنه عل���ى اأف���راد العائلة اأن 

يحتفظوا بن�صخ منها.

a  هناك ورق���ة عمل عن الأمور
 .52 ����ص  ف���ي  ال�صخ�صي���ة 
يمكنك اأن ت�صتخدمها كدليل 
عل���ى نوعي���ة الوثائ���ق الت���ي 

�صتحتاج اإليها عائلتك.
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التحدث مع العائلة واالأ�سدقاء

اإن التحدث عن المو�صوعات ال�صائكة لي�ص �صهاًل على الإطالق، 
والموت  الغام�ص  الم�صتقبل  مواجهة  ال�صعب  من  اإنه  حيث 
اإلى  النا�ص  يرتاح  ل  ما  عادة  منك.  المقرب  للمري�ص  المتوقع 
يقولون.  ما  يدركون  ل  ربما  اأو  المو�صوعات،  تلك  الحديث عن 
اأو  منك  المقرب  المري�ص  مع  التحدث  اإلى  بحاجة  ولكنك 
المو�صوعات  تلك  ت�صمل  قد  المو�صوعات.  بع�ص  عن  الآخرين 
مدى فداحة حالة ال�صرطان اأو ال�صتعداد للم�صتقبل اأو مخاوف 

الموت اأو اأمنياته في نهاية حياته.

تتحدث بع�ص العائالت بانفتاح عن هذه الأمور، في حين ل تفعل 
عائالت اأخرى. ل توجد طريقة �صحيحة اأو خاطئة للحديث عن 
التي  العائالت  اأن  الدرا�صات  اأظهرت  ولكن  الأمور،  هذه  مثل 
تناق�ص مثل هذه الأمور ت�صعر ب�صعور اأف�صل حيال الرعاية التي 

تح�صل عليها والقرارات التي تتخذها.

التحدث مع مري�ض ال�سرطان المقرب اإليك
من المحتمل اأن تكون اأنت ومري�ص ال�صرطان العزيز عليك تمتلكان الأفكار والمخاوف نف�صها عن نهاية الحياة. ومن 
الطبيعي اأن تحاول حماية بع�صكما الآخر؛ ولكن الحديث عن الموت ل يقتل اأي اأحد، ول يت�صبب الحتفاظ بالأفكار 

لنف�صك في اإطالة حياة اأي �صخ�ص.

قد تظل اأنت ومري�ص ال�صرطان العزيز عليك تاأمالن في البقاء مًعا لوقت اأطول اأو حدوث �صفاء غير متوقع، ولكن من 
ا الحديث عما يحدث وعن حقيقة اأن الم�صتقبل غير موؤكد. اإن اإخفاء الحقيقة عن بع�صكما الآخر اأمر غير  الجيد اأي�صً
�صحي، حيث اإن تجنب الم�صكالت المهمة يجعل من الأ�صعب حلها فيما بعد. قد تجدان اأنكما تفكران في الأمور ذاتها، اأو 

ربما تجدان اأنكما تفكران بطريقة مختلفة، مما يزيد من اأهمية 
اأن ت�صارحا بع�صكما باأفكاركما. اإن التحدث عن مخاوفك قد 

يكون له تاأثير �صاٍف على جميع الم�صاركين في الأمر.

عادة ما تكون الطريقة المثلى للتوا�سل مع �سخ�ض ما هي 
تظهر  التي  الأ�صا�صية  الطرق  من  واحدة  هذه  له.  االإن�سات 
للنا�ص اأنك متواجد من اأجلهم، حيث اإنها قد تكون من اأكثر 
ا اأن  الأمور الجيدة التي يمكنك القيام بها. ومن المهم اأي�صً
تكون داعًما لأي �صيء يرغب في قوله المري�ص العزيز عليك، 
حيث اإنها حياته وهو من اأ�صيب بال�صرطان. اإنه بحاجة اإلى 
معالجة اأفكاره ومخاوفه في الوقت الذي ينا�صبه وبالطريقة 
ا  م�صتعدًّ كان  اإذا  عما  ت�صاأله  اأن  دوًما  يمكنك  تالئمه.  التي 
ربما  اآخر.  وقت  في  والحديث  المو�صوعات  تلك  في  للتفكير 

كان يف�صل التحدث عن هذه الأمور مع �صخ�ص اآخر.

"ل يرغب �أخي في �تخاذ �أي قر�ر 
يتعلق بعالجه، فقد ترك �لأمر 

لبقيتنا ول يريد �أن يعرف �أي �سيء. 
لذ� فاإننا نجل�ض مع �لطبيب ونناق�سه 

في جميع �لخيار�ت �لمتاحة 
ونحاول �أن نفعل �لأف�سل قدر 

��ستطاعتنا"

25



 

الحديث عن المو�سوعات ال�سائكة
اإن الحديث عن المو�صوعات ال�صعبة اأمر مرهق؛ فقد تفكر على 
في  يرغب  قلبك  على  العزيز  ال�صرطان  مري�ص  اأن  المثال  �صبيل 
تجربة اأ�صلوب مختلف من العالج اأو يرغب في المتابعة مع طبيب 
له  ينظر  اأن  اأو  ا�صتقالليته  فقدان  من  بالقلق  ي�صعر  قد  اأو  اآخر، 

الآخرون على اأنه �صخ�ص �صعيف اأو اأن يكون عبًئا يثقل كاهلك.

الأمر المهم الذي عليك اأن تتذكره اأن المري�ص العزيز عليك من 
اأن يختار الطريقة التي يعي�ص بها ما تبقى من حياته. رغم  حقه 
اأنك قد تمتلك راأًيا �صائًبا فيما يتعلق بما عليه فعله، اإل اأن القرار 
الن�صائح عن كيفية  يلي بع�ص  اإليه فيما يفعل. نعر�ص فيما  يعود 

التحدث عن المو�صوعات ال�صائكة:
تدرب على ما �صنقوله م�صبًقا.��
اختر وقًتا منا�صًبا، وا�صاأله عما اإذا كان الوقت منا�صًبا للحديث.��
كن وا�صًح���ا فيما تهدف اإليه بحديثك. ما الذي ترغب في ��

الخروج به من النقا�ص؟
تحدث ب�صدق.��
اترك المجال للمري�ص العزيز عليك ليتحدث، وا�صتمع اإليه ول تحاول اأن تقاطعه.��
ل ت�صعر بالإلحاح لأن تنهي جميع الأمور بعد مرة واحدة من النقا�ص.��
ل يجب عليك اأن تقول دائًما "اإن الأمور �صتكون على ما يرام".��

ا اأن ت�صاأل  لن يبداأ بع�ص الأ�صخا�ص المحادثة باأنف�صهم، ولكنهم قد ي�صتجيبون اإذا ما بداأت اأنت اأوًل. يمكنك اأي�صً
مقدمي الرعاية الآخرين عن كيفية التعامل مع المو�صوعات الع�صيبة.

"منذ �أن تم ت�سخي�ض �لمر�ض 
بال�سرطان، ونحن نتجنب فتح 

هذ� �لمو�سوع. ل يرغب �أي �سخ�ض 
في �لتحدث عن نهاية �لحياة. 
و�لآن بعد �أن تقدمت حالة 
�ل�سرطان، لم يعد لدينا خيار 

�آخر. علينا �أن نتناق�ض في كيف 
ترغب في ق�ساء �أيامها �لأخيرة. 

بالن�سبة لعائلتنا، كان هذ� �لأمر 
�لأ�سعب في حياتنا لنقوم به".

"كان هناك �لكثير �لذي كنا نرغب في قوله 
لجون، ولكننا لم نتمكن من �إيجاد �لكلمات 

�لمنا�سبة؛ لذ� �ساعدتنا �إحدى �سديقات 
�لعائلة، وكانت تعمل ممر�سة، في تجهيز 

ليلة تجمعت فيها �لعائلة باأكملها في غرفة 
جون، و�أخبره كل و�حد منا بمدى حبه 

له. وعنى ق�ساء هذ� �لوقت مًعا �لكثير لنا 
جميًعا". 
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اإذا كنت ل تزال تواجه �صعوبة في التحدث عن المو�صوعات الموؤلمة، فاطلب م�صاعدة الحترافيين. قد يكون خبير 
ال�صحة العقلية قادًرا على م�صاعدتك في ا�صتك�صاف المو�صوعات التي ت�صعر باأنك غير قادر على تناولها بنف�صك. 
للذهاب  اأن تحدد موعًدا  الخبير، يمكنك دائًما  لهذا  الذهاب  العزيز على قلبك عازًفا عن  المري�ص  اإن كان  ولكن 
ا اأن تتحدث عن بع�ص من مخاوفك  وحدك. قد ت�صمع بع�ص الأفكار عن كيفية فتح تلك المو�صوعات. يمكنك اأي�صً

وم�صاعرك الأخرى التي تواجهك في الوقت الحالي.

كلمات لتجربها*

جرب اأن تقول:عندما تجد نف�سك راغًبا في قول االآتي ....

�أبي، هل يوجد ما يقلقك؟اأبي، اإنك �صتكون على خير ما يرام.

من �ل�سعب �أن تعالج جميع ما ل تتحدث بهذه الطريقة، يمكنك اأن تهزم المر�ص.
يو�جهك وحدك.

�سوف نكون بجانبك طو�ل �لوقت.ل اأعتقد اأنه يوجد من يمكنه الم�صاعدة.

ل يمكنني التحدث عن هذا الأمر.
�إني �أ�سعر باأني م�سغوط في �لوقت 

�لحالي، هل يمكننا �لتحدث عن هذ� 
�لأمر في وقت لحق �لليلة؟

هل تعتقد �أن �لأطباء محقون؟ كيف ما الذي يعمله الأطباء؟ اإنك قد تحيا طوياًل.
يبدو لك �لأمر؟

من ف�صلك ل ت�صت�صلم، اأنا بحاجة لك اإلى جانبي.
�أنا بحاجة لك. و�سوف �أفتقدك كثيًر�. 

ولكننا �سنتمكن من �لخروج من هذه 
�لأزمة بطريقة ما.

يجب اأن يكون هناك اأمر ما لنفعله.
دعنا نتاأكد من ح�سولك على �أف�سل 

عالج ممكن، ولكن دعنا نكن مًعا عندما 
نبذل ق�سارى جهدنا.

�إن �لموقف �سعب، هل يمكنني �أن ل تكتئب، �صوف تكون بخير.
�أجل�ض معك لبرهة من �لوقت؟

من كتاب Handbook for Mortals: Guidance for People Facing Serious Illness، تاأليف "لين جاي"، و"جاي هارولد" 2011 )دار ن�صر 
جامعة اأوك�صفورد: نيويورك (
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التحدث مع الأطفال والمراهقين
العالم  في  التفكير  في  يبداأون  �صهًرا  �صن 18  بداية من  الأطفال  اإن 
م�صاب  منهم  قريب  �صخ�ص  هناك  كان  اإذا  وفهمه.  حولهم  من 
لهذا  يوميًّا؛  اأو  ا  اأ�صبوعيًّ اأو  ا  �صهريًّ عالمهم  يتغير  فقد  بال�صرطان، 
ال�صبب يجب اأن تكون �صادًقا معهم واأن تعدهم لكل خطوة يخطونها 
�صتتم  باأنه  يطمئنهم  من  اإلى  بحاجة  الأطفال  اإن  الطريق.  هذا  في 

رعايتهم بغ�ص النظر عما يحدث.

اأطفالك،  مع  ت�صرفك  طريقة  على  اليومية  والمخاوف  ال�صغوط  توؤثر  قد 
حين  في  لأطفالك،  وقًتا  توفر  اأن  في  رغبتك  بين  ما  بالت�صتت  ت�صعر  فقد 
يحتاج مري�ص ال�صرطان العزيز عليك اإلى وقتك هو الآخر. لهذا ال�صبب من 
الجيد اأن تدع اأطفالك يعلمون ما ت�صعر به، كما يجب اأن تعرف ما ي�صعرون 
تتوقع  اأن  يمكنك  فال  اأطفالك،  به  يفكر  ما  تعلم  اأنك  اأبًدا  تفتر�ص  ل  به. 
ما �صيكون رد فعلهم على المعلومات. يقول الخبراء اإن اإخبار الأطفال عن 

ا ليقلق من اأ�صواأ الأمور. ال�صرطان اأف�صل من ترك خيالهم حرًّ

ا من حياة الأ�صرة، فاإن الأطفال  رغم اأن هذا الأمر ف�صل �صعب جدًّ
قادرون على ال�صتمرار بالنمو والتعلم خالل تلك الفترة. اإن التعامل 
كيف  الأطفال  هوؤلء  تعليم  باإمكانه  و�صدق  بانفتاح  ال�صرطان  مع 
من  الق�صوى  ال�صتفادة  اإن  حياتهم.  لبقية  الثقة  عدم  مع  يتعاملون 

الحا�صر در�ص مهم ليتعلمه الجميع.

"�إن �لب�سر يعي�سون مرحلة 
�لطفولة مرة و�حدة، �إنها وقت 

مهم للتطور. �ختر �أل ترى 
مر�سك على �أنه عقبة بل على 
�أنه من�سة يمكنك من خاللها 

�أن تو�سل ر�سالتك، و�أن ت�ساعد 
�أطفالك على فهمك وت�سديقك 
و�ل�سعور بحبك لهم ب�سكل قوي 
... عندما تظهر حقيقة �لحب 

و�لأمل يمكنك �أن تقود �أطفالك 
نحو منظر حياة معزز لهم طو�ل 

حياتهم" – �لطبيبة وندي هارفام 
*

 When A Parent Has كتاب  *من 
 Cancer: A Guide to Caring

for Your Children. من تاأليف وندي 

هارفام، 2004 )دار ن�صر هاربر، نيويورك(
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الحفاظ على قنوات التوا�سل مفتوحة
افهم اأفعال وم�ساعر اأطفالك

تختلف ردود اأفعال الأطفال حيال اإ�صابة المقربين منهم 
بال�صرطان كثيًرا، فقد:

يب���دون مرتبكي���ن اأو خائفي���ن اأو غا�صبي���ن اأو ��
ي�صعرون بالوحدة اأو م�صغوطين.

ي�صعرون بالخوف اأو الت�صت���ت عندما يرون اآثار ��
العالج تظهر على المري�ص. 

ق���د يت�صرفون بعاطفية اأو يفقدون كل الهتمام ��
الذي اعتادوا الح�صول عليه.

ي�صعرون بالم�صئولية اأو الذنب.��

ي�صع���رون بالغ�ص���ب اإذا م���ا ُطلب منه���م القيام ��
بالمزيد من الأعمال المنزلية اليومية.

يواجه���ون م�ص���كالت بالدرا�ص���ة وق���د يهمل���ون ��
واجباتهم المنزلية.

يواجه���ون م�صكالت في تن���اول الطعام ومواكبة ��
الدرو�ص في المدر�صة اأو التوا�صل مع الأ�صدقاء.

���ا اآخر يهتم بهم �� ي�صع���رون بالغ�صب لأن �صخ�صً
في الوقت الحالي.

بغ�ص النظر عن رد فعل اأطفالك، عادة ما يكون من الأ�صهل التعامل مع م�صاعرهم قبل اأن تظهر. اإذا لم ي�صارحوك 
بما ي�صعرون به، فربما يف�صلون اأن يتحدثوا مع �صخ�ص اآخر من خارج نطاق الأ�صرة، مثل معلم اأو مدرب يثقون به. 
اإذا ما لحظت وجود تغيرات اأو م�صكالت، فقد ترغب في طلب الم�صاعدة من اأحد اأطباء الأطفال الذي يعرف عائلتك 
بالفعل اأو اأحد م�صت�صاري المدر�صة اأو موظف الخدمة الجتماعية اأو متخ�ص�ص بحياة الأطفال، حيث يمكن لأي منهم 

اأن يقترح عليك اأحد المتخ�ص�صين بال�صحة النف�صية لالأطفال عند الحاجة لذلك.

�سلوكيات اأخرى
من الطبيعي عند بع�ص الأطفال اأن تظهر عليهم عالمات التراجع الفكري، حيث قد يبداأون في الت�صرف كما لو كانوا 
ا، اأو يبداأون في القيام ب�صلوكيات توقفوا عن القيام بها مثل التحدث مثل الر�صع اأو اأن يبللوا فرا�صهم، اأو قد  اأ�صغر �صنًّ
يفقدون بع�ص المهارات التي اكت�صبوها موؤخًرا. عادة ما تكون هذه الأمور عالمة على التوتر. ي�صير التراجع الفكري 
اإلى اأن الأطفال بحاجة اإلى اأن توليهم المزيد من الهتمام، حيث اإنها من بين الطرق التي ي�صتخدمونها للتعبير عن 
م�صاعرهم وطلب الدعم. عليك اأن تدرك اأنهم بحاجة اإليك في الوقت الحالي. كن �صبوًرا في اأثناء التعامل معهم 
لكي تتمكن من اإعادتهم اإلى ما كانوا عليه. ولكن ل تتردد في طلب الم�صاعدة من موظف الخدمة الجتماعية اأو غيره 

من المحترفين اإذا ما كنت بحاجة اإلى الن�صح والدعم.
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حاول اأن تطرح الأ�سئلة غير محددة الإجابة
عدم  فاإن  �صعًبا،  الأمر  هذا  يكون  ومثلما  الأ�صر.  لبع�ص  بالن�صبة  �صعب  اأمر  ال�صائكة  المو�صوعات  في  التحدث  اإن 
التحدث عنها قد يت�صبب في اأمور اأ�صواأ. حاول اأن تطرح الأ�صئلة غير محددة الإجابة، بدًل من الأ�صئلة التي ُيجاب 
عنها ب� "نعم" اأو "ل". اأعر�ص فيما يلي بع�ص الأفكار التي قد ترغب في م�صاركتها مع اأطفالك مهما كانت اأعمارهم:

الرعاية".�� على  دائًما  �صتح�صل  فاإنك  �صيحدث،  ما  كان  "اأيًّا 

لم تفعل اأي �صيء ت�صبب بمر�ص ال�صرطان. ول يمكنك فعل اأي �صيء للم�صاعدة على التخل�ص منه".�� "اإنك 

حولك بطريقة مختلفة لأنهم ي�صعرون بالقلق عليك اأو بالقلق علينا جميًعا".�� من  النا�ص  يت�صرف  "قد 

وقت".�� اأي  في  �صيء  اأي  عن  ت�صاألني  اأن  "يمكنك 

"ه���ل ت�صع���ر باأن���ه ل باأ����ص من التحدث معي ع���ن هذا الأم���ر؟ اأم تف�صل التحدث م���ع ال�صيدة جونز في ��
المدر�صة؟".

"ل باأ�ص من اأن ت�صعر بال�صتياء اأو الغ�صب اأو الخوف اأو الحزن حيال كل ما يحدث. قد ت�صعر بم�صاعر كثيرة ��
ا بال�صعادة في بع�ص الأحيان. ل باأ�ص من اأن ت�صعر بجميع هذه الم�صاعر". في الوقت الحالي. قد ت�صعر اأي�صً

�سجع اأطفالك على م�ساركتك م�ساعرهم وت�ساوؤلتهم

المت�صاربة. �صاعدهم على  الم�صاعر  باأن ي�صعروا بتلك  واأنه من الطبيعي  لي�صوا وحدهم،  باأنهم  اأطفالك يعلموا  دع 
اإيجاد طرق للتحدث عن م�صاعرهم. قد يتمكن الأطفال ال�صغار من اأن يظهروا لك ما ي�صعرون به من خالل لعبهم 
عن  التعبير  على  ا  �صنًّ الأكبر  الأطفال  م�صاعدة  �صاأنها  من  الفنون  من  اأخرى  اأنواع  هناك  ال�صور.  ر�صم  اأو  بالدمى 
م�صاعرهم. وا�صل ت�صجيعهم على طرح الأ�صئلة من خالل تقديم الرعاية لهم. �صع في اعتبارك اأن الأطفال ال�صغار 

اأمر طبيعي  هذا  وتكراًرا.  مراًرا  نف�صها  الأ�صئلة  يطرحون  قد 
وعليك اأن تجيب عن الأ�صئلة في كل مرة بهدوء.

اأوجد اأوقاًتا للتوا�سل
الفرا�ص  في  و�صعهم  اجعل من  للتوا�صل.  ابتكر طرق جديدة 
ا حيث قد تتناول معهم الطعام اأو تقراأ لهم كتاًبا اأو  اأمًرا مهمًّ
تتحدث معهم عبر الهاتف اأو البريد الإلكتروني. تحدث معهم 
في اأثناء ترتيب الثياب اأو غ�صل الأطباق. حدد وقًتا يوؤدي فيه 
اأطفالك واجباتهم المنزلية في حين تفعل اأنت اأمًرا اآخر في 
الذهاب  يكون  اأن  يمكن  مًعا.  لل�صير  اذهبوا  اأو  ذاتها.  الغرفة 
 5 ق�صاء  اإن  ال�صحبة".  "وقت  هو  المنزل  حاجيات  ل�صراء 
دقائق فقط مع كل طفل من اأطفالك على حدة دون مقاطعة 

من �صاأنه اإحداث فارق كبير.
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ا�ستعن بالم�ساعدة من الآخرين

قد يكون الأمر غاية في ال�صعوبة اأن تعطي اأطفالك الوقت والطاقة اللذين اعتدت اأن تعطيهما لأطفالك من قبل. 
اإلى اتباع نظام طبيعي للحياة في اأ�صرع وقت، فهم بحاجة اإلى ال�صتحمام  ا كان ما يحدث، فاإنهم بحاجة  اأيًّ ولكن 
وتناول الطعام واللعب وق�صاء الوقت مع الآخرين. هل هناك اأحد البالغين المقربين من اأطفالك، مثل معلم اأو مدرب 
الهتمام  على  م�صاعدتك  منه  تطلب  اأن  يمكنك  اأطفالك،  من  المقربين  البالغين  اأحد  هناك  كان  اإذا  غيرهم؟  اأو 

باأطفالك في اأثناء ما تتعامل اأنت مع م�صئولياتك الأخرى.

اأو ا�صطحاب  اأن ت�صتعين باأ�صدقائك المقربين لم�صاعدتك في بع�ص من مهامك، مثل طهي الطعام  ا  اأي�صً يمكنك 
يرتاحون  اأو  جيًدا  اأطفالك  يعرفهم  الذين  الأ�صخا�ص  من  الأ�صخا�ص  هوؤلء  يكون  قد  البيتزا.  لتناول  الأطفال 
ا لم�صاعدتك على اأداء المهام الأقل اأهمية،  ل�صحبتهم. يمكنك اأن تطلب من الآخرين الذين ل يعرفهم اأطفالك اأي�صً

مثل م�صاعدتك على القيادة اأو اإح�صار الوجبات من المطاعم.

التحدث مع المراهقين

قد يطرح المراهقون بع�ص الأ�صئلة ال�صعبة، اأو الأ�صئلة التي ل تمتلك 
ال�صرطان على  تاأثير  لو" وما  "ماذا  اأ�صئلة  قد يطرحون  اإجابة عنها. 
الأهم هو  الأمر  الدوام.  اأن تكون �صادًقا معهم على  الم�صتقبل. يجب 
اأن ت�صتمع اإلى ما يقولون، وكما هي الحال مع البالغين، اأحياًنا ما يكون 

ال�صتماع هو المفيد ولي�ص الكلمات التي تقولها لهم.

ا، خا�صة المراهقين، قد ي�صعرون بعدم الراحة اإلى م�صاركة  الأطفال الأكبر �صنًّ
م�صاعرهم معك، حيث قد يحاولون اأن يتجاهلوا اأو يتجنبوا المو�صوعات؛ لذا 
�صجعهم على التحدث مع الآخرين، ودعهم يعلموا اأنه ل باأ�ص اإذا لم يكونوا 
يعلمون ما ي�صعرون به في الوقت الحالي. يجد الكثيرون من الأطفال الأكبر 
ا الراحة في التواجد معك، دون التحدث عن الموقف. اأن تعانق اأطفالك  �صنًّ

وتدعهم يدركون اأنك تفهم ما يمرون به قد ي�صاعدكم كثيًرا.
في حالة المراهقين، قد ل تكون الم�صكالت ظاهرة اأو تكون اأكثر تعقيًدا من حالة الأطفال ال�صغار. اأعر�ض فيما يلي 

بع�ض االأمور التي عليك و�سعها في اعتبارك:

يفتر����ص اأن يكون المراهقون ف���ي بداية انف�صالهم عن اأ�صرهم، ولكن ي�صعب ال�صرطان من هذا الأمر، مما ��
يوؤدي ببع�ص المراهقين اإلى النعزال اأو الن�صحاب.

ق���د ُيظه���ر المراهق���ون لذويهم ر�صالة "دعوني وحدي" رغم اأنهم ما زال���وا بحاجة اإلى اهتمامك ودعمك بل ��
ويرغبون بهما.

اأن تكون مراهًقا في الظروف الطبيعية اأمر يبعث على التوتر؛ لذا فاإن بع�ص التقلبات المزاجية التي ت�صهدها ��
قد ل تكون متعلقة بالمر�ص الموجود في نطاق الأ�صرة.

يرغ���ب المراهق���ون في ال�صع���ور باأن الأمور "طبيعية"؛ لذا تاأكد من اأن يح�صل���وا على اأوقات كافية لممار�صة ��
الأن�صطة المعتادة.

حافظ على قنوات الت�صال مفتوحة واأ�صرك اأبناءك المراهقين في اتخاذ القرارات قدر الإمكان. تاأكد من ��
ح�صوله���م عل���ى مكان اآمن للتحدث عما يحدث في حياتهم. اإذا كان م���ن ال�صعب بالن�صبة لك اأن تكون على 
راأ����ص الأن�صطة التي يمار�صونها وم�صاعرهم في الوقت الحال���ي، فاأ�صرك اأحد البالغين الآخرين معك ليكون 

على �صلة وثيقة باأبنائك المراهقين.
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اإعداد المراهقين للزيارات
القرار  اإن  له.  بزيارة  القيام  اإعدادهم قبل  المهم  بال�صرطان، فمن  الم�صاب  ال�صخ�ص  يعي�صون مع  اأطفالك  لم يكن  اإذا 
الأ�صرة  اأفراد  ولبع�ص  العزيز عليك  بال�صرطان  وللمري�ص  اإليك  يعود  اأو عدم زيارته  الم�صاب  ال�صخ�ص  بجعلهم يزورون 
اإذا كان  اأم ل.  بال�صرطان  المري�ص  القيام بزيارة  اإذا كانوا يرغبون في  اأن يختاروا ما  الأطفال  الآخرين. ولكن من حق 
المري�ص في الم�صت�صفى اأو في اأية من�صاأة طبية اأخرى، ف�صف لهم ما �صتكون عليه المنطقة اأو الغرفة. اأخبرهم بمن من 
المفتر�ص اأن يتواجد هناك وما قد يرونه. و�صف لهم برفق ما اإذا كانت حالة المري�ص الج�صمانية اأو ال�صخ�صية قد تغيرت.

ا، يمكنك اأن تقول اأموًرا على غرار: بالن�صبة لالأطفال الأ�صغر �صنًّ

"اإن جدت���ك مري�ص���ة للغاية. عندما تراه���ا �صتكون م�صتلقية في الفرا�ص، وق���د ل تمتلك الكثير من الطاقة ��
ا". لتلعب معك اأو تتكلم معك كثيًرا. وقد تبدو مختلفة قلياًل اأي�صً

"ق���د تك���ون والدت���ك نائمة عندما ت�صل اإليها. اأو ق���د تكون م�صتيقظة ولكن غير ق���ادرة على الحديث لأنها ��
تحظى بقدر من الراحة. ولكنها �صتعلم و�صت�صعر بال�صعادة بوجودك. اإنها تحبك". 

"ل ت�صعر بالقلق عند زيارتك للعم وقد يقول اأموًرا غير منطقية. اأحياًنا ما يجعله العقار الذي يتناوله يفعل ��
هذا. اإذا حدث هذا الأمر، يمكننا اأن نخبر طبيبه بما حدث حتى يتاأكد من اأنه على خير ما يرام".

اأحياًنا ل يرغب الأطفال في القيام بالزيارة، اأو ل ي�صتطيعون القيام بالزيارة لأ�صباب اأخرى. في هذه الحالة، هناك 
ا  طرق اأخرى لإظهار اأنهم يهتمون بالمري�ص، حيث يمكنهم اأن يكتبوا خطاًبا اأو ر�صوًما. يمكنهم اأن يت�صلوا به هاتفيًّ

اأو يتركوا له ر�صالة اأو اأغنية على جهاز الرد الآلي. �صجعهم على اإظهار حبهم ودعمهم باأية طريقة يرغبون فيها.

تحدث مع الأطفال عن الموت
ي�ستحق االأطفال اأن يتم اإخبارهم بالحقيقة حول االأمور الحزينة. اإن اإخفاء الحقيقة عنهم يتركهم غير م�صتعدين 
لموت المري�ص المقرب اإليهم وقد يت�صبب في تفاقم الحزن الذي �صي�صعرون به. واإذا لم تقم بالتحدث معهم عن حالة 
المري�ص العزيز عليكم ال�صحية اأو لم تخبرهم بالحقيقة عنها، فاإنك تخاطر باأن يواجه اأطفالك �صعوبة في الثقة 
بالآخرين عندما يبلغون. من خالل اإ�صراك الأطفال في الأزمات التي تواجه الأ�صرة، يمكنك اأن توجه اأطفالك نحو 

طرق �صحية للتغلب على ما يحدث وم�صاعدتهم على ال�صتعداد لما �صيفقدونه بطرق من �صاأنها معالجة اآلمهم.
قد يت�صاءل الأطفال من جميع الأعمار عن الموت، وما يحدث للج�صم. من المهم الإجابة عن جميع هذه الأ�صئلة، 
لأنك اإن لم تجب عن اأ�صئلتهم فقد يتخيلون اأموًرا اأ�صواأ من الحقيقة. دعهم يعرفوا اأنكم قد قمتم بالمطلوب من اأجل 
الحفاظ على راحة المري�ص العزيز عليكم. اأخبرهم باأنك �صتطلعهم دوًما على م�صتجدات الأمور. وامنحهم فر�صة 

وداع المري�ص العزيز عليهم.
من اأجل االإجابة عن االأ�سئلة ال�سعبة عن الحياة، يجب اأن تمتلك وجهات نظرك الخا�سة عن هذه المو�سوعات.
ما الذي تاأمله؟ ماذا تعتقد اأنه �صيحدث؟ يمكنك اأن تظهر لهم كيف تاأمل بحدوث الأف�صل في حين اأنك تتقبل وت�صتعد 
للنتيجة المحتملة )الموت(. اإذا كنت �صادًقا ومنفتًحا، يمكنك اأن تعلمهم اأن الموت جزء ل يتجزاأ عن الحياة، وُتظهر 
وقت  يكونوا وحدهم  لن  باأنهم  تذكيرهم  ليتم  ا  اأي�صً وقت  لهم  يتوافر  قد  الموت.  الحديث عن  باأ�ص من  ل  اأنه  لهم 

الحاجة، واأنك �صتكون بجوارهم على الدوام.
قد ي�صاعدك م�صت�صارا الأورام وموظفو الخدمة الجتماعية المخت�صون بالأورام في الإجابة عن هذه الأ�صئلة، فقد 
يعلمون بوجود بع�ص البرامج المحلية اأو القومية التي تقدم الم�صاعدة لالأطفال في هذه المواقف. اأو قد يقترحون 

عليك بع�ص الكتب اأو مقاطع الفيديو والمواقع الإلكترونية التي تتناول هذه المو�صوعات.
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التوا�سل مع �سريك حياتك الم�ساب بال�سرطان
ي�صعر بع�ص الأزواج بالراحة عند التحدث عن الم�صكالت الع�صيبة اأكثر من بع�صهم الآخر. اأنت و�صريك حياتك فقط 

من يعلم كيف ت�صعرون حيال هذا الأمر.

ل يمكن عالج بع�ص الأمور التي ت�صبب التوتر لك ول�صريك حياتك في الوقت الحالي. ولكن اأحياًنا ما يكون الحديث 
عنها م�صاعًدا لكما. قد ترغب في قول اأمر مثل التالي بانفتاح: "اأعلم اأنه ل يمكننا اأن نعالج هذا الأمر اليوم. ولكني 

اأود اأن اأتحدث قلياًل عن �صير الأمور وكيف ن�صعر تجاهها".

قد تت�صمن المو�صوعات التي تناق�صانها كيف يقوم كل منكما:

بالتغلب على التغير والمجهول.��
بال�صعور تجاه كونه مقدم رعاية اأو كونه من تتم رعايته.��
بالتعامل مع تغيرات قواعد العالقة بينكما اأو قواعد المنزل.��
بالرغبة في التوا�صل مع بع�صكما الآخر.��
باإلقاء النظر على المو�صوعات التي قد ت�صر بالعالقة بينهما.��
بم�صاعره، اأو ما قد يرغب في ال�صعور به، باأن تتم رعايته اأو تقديره.��
ال�صعور بالمتنان نحو ال�صخ�ص الآخر.��

عندما ي�صتد المر�ص بمري�ص ال�صرطان العزيز على قلبك، قد ترغب في م�صاركته بع�ص المو�صوعات العملية، والتي 
قد ت�صتمل على القرارات التي عليكما اأن تتخذاها مًعا، وما الذي عليك فعله وحدك. اإلى جانب هذا، قد ترغبان في 

الحديث عن المهام المختلفة التي يمكن لكل منكما القيام بها وحده في الوقت الحالي.

اأوجد طرًقا لإظهار المتنان
ربما كان �صريك حياتك يقوم بالكثير من اأجل ا�صتمرارية الأ�صرة. والآن وب�صبب مر�صه، اأ�صبحت تحاول اأن تعتاد تلقي قدر اأقل 
من الم�صاعدة. ربما اأ�صبح من ال�صعب مالحظة الأمور الب�صيطة التي يقوم بها �صريك حياتك كم�صاعدة لك، حيث اإنك عادة 

ما تواجه الكثير من الأمور. ولكن عندما تتمكن من هذا، حاول اأن تبحث عن هذه الأمور لتظهر له امتنانك على قيامه بها.

عادة ما ل يتطلب الأمر الكثير من الجهد من اأجل جعل يوم المري�ص العزيز على قلبك بهيًجا. اإح�صار �صراب بارد 
اأو اإعطاوؤه بطاقة اأو الت�صال لالطمئنان عليه اأمور من �صاأنها اأن تظهر له اأنك تهتم به. اإن اإظهار بع�ص المتنان من 

�صاأنه اأن يجعل كليكما ت�صعران ب�صعور اأف�صل.

"لحظت �أن زوجي يحاول 
ا مع جميع من  �أن يكون �إيجابيًّ

حوله، حتى مع و�لديه. �إنه 
يقول �إنه �سيكون بخير. �إن 

هذ� �لأمر محزن كثيًر� بالن�سبة 
لي؛ حيث �إني ل �أرى هذ� في 

�لمنزل". 

اق�سيا بع�ض الوقت مًعا
ي�صاعدهما  مًعا  خا�ص  وقت  لق�صاء  التخطيط  اأن  الأزواج  من  الكثير  يجد 
على  بناًء  الآخر،  بع�صها  من  اأف�صل  الأيام  بع�ص  تكون  ما  اأحياًنا  كثيًرا. 
اللحظة  لتغيرات  ا  م�صتعدًّ تكون  اأن  يجب  لذا  حياتك؛  �صريك  به  ي�صعر  ما 
الأخيرة. ل يجب عليك اأن تكون خياليًّا. اإن الأمر يتعلق بق�صاء بع�ص الوقت 
مًعا. الأمر الذي يعني م�صاهدة فيلم اأو الخروج لتناول الطعام في الخارج اأو 
ا  م�صاهدة ال�صور القديمة، اأو اأي اأمر اآخر تحبان القيام به. يمكنكما اأي�صً

اأن تخططا لبع�ص المنا�صبات مع الآخرين اإذا ما كنتما تفتقدان ذلك.

33



ا اأوجد طرًقا لتكون حميميًّ
قد تجد اأن العالقة الخا�صة بينك وبين �صريك 
اإن  حيث  اعتدتماه،  عما  اختلفت  قد  حياتك 

هناك الكثير من الأمور التي قد توؤثر عليها:

اأن يك���ون �صري���ك حيات���ك متعًب���ا، اأو ��
متاألًما اأو غير مرتاح.

اأن تكون اأنت متعًبا.��

يبدو اأن عالقتكما فاترة اأو مرهقة.��

اأن���ت اأو �صري���ك حياتك غي���ر مرتاح ��
ل�صكله في الوقت الحالي.

قد تكون خائًفا من اأن تجرح �صعور �صريك حياتك. ��

ق���د يوؤثر العالج ال���ذي يتلقاه �صري���ك حياتك على رغبت���ه الجن�صية اأو ��
قدرته على الأداء.

قد تظل هناك عالقة حميمية بينك وبين �صريك حياتك رغم كل ما �صبق. اإن 
الحميمية لي�صت مجرد اأمر ج�صدي، بل اإنها ت�صتمل على الم�صاعر. اأعر�ص فيما 

يلي بع�ص الطرق للحفاظ على عالقتكما الحميمية:

تحدث���ا عنها.اخت���ر وقًتا عندم���ا يكون كالكم���ا قادًرا عل���ى الحديث، ��
وتحدثا عن كيف يمكنكما تجديد التوا�صل بينكما.

ال تح���اول الحك���م. اإذا ل���م يك���ن �صريك حيات���ك قادًرا عل���ى ممار�صة ��
العالقة الحميمة، فحاول األ ت�صتنبط معاني من هذا الأمر. دع �صريك 

حياتك يخبرك بما يحتاج اإليه.

وف���ر وقًت���ا. حافظ عل���ى الوقت ال���ذي تق�صيان���ه مًعا، واأغل���ق الهاتف ��
ا يعتني بالأطفال لب�صع �صاعات. والتلفاز، وعند الحاجة جد �صخ�صً

اأع���د التوا�س���ل. خطط لق�صاء حوالي �صاعة مًعا دون ممار�صة الجن�ص. ��
وافع���ل ذلك بب���طء، حيث اإن ه���ذا الوقت مخ�ص�ص لإع���ادة التوا�صل 

بينكما.

جرب لم�سة جديدة. قد يت�صبب مر�ص ال�صرطان اأو الجراحة في تغيير ��
�صكل ج�صم �صريك حياتك، حيث اإن الأماكن التي كنت تلم�صها من قبل 
لتجع���ل �صريك حياتك ي�صعر ب�صعور جيد اأ�صبحت الآن فاقدة للح�ص اأو 
موؤلم���ة. من���ذ الآن، يمكنكما مًعا اأن تحددا اأي اللم�ص���ات من �صاأنها اأن 

تجعل �صريك حياتك ي�صعر ب�صعور جيد، مثل الحمل اأو العناق.

م�سكالت التوا�سل

اأن �� ال����درا�����ص����ات  اأظ����ه����رت 
والمراعي  المنفتح  التوا�صل 
ما  ع��ادة  ولكن  للغاية،  مفيد 
ي�صعر مقدمو الرعاية بما يلي:

التوت���ر ب�صبب اأن���واع التوا�صل ��
المختلفة.

فق���دان الح�صا�صية اأو التفاهم ��
على الطرق المنا�صبة للحديث 

وتبادل الم�صاعر.

الأ�صخا�ص الذين ل يعلمون ما ��
عليهم قوله، ل يتوا�صلون على 

الإطالق اأو يكونون �صادقين.
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التوا�سل مع اأفراد الأ�سرة الآخرين والأ�سدقاء
من المحتمل اأن تتفاقم الآن اأية م�صكالت كانت تواجهها اأ�صرتك قبل ت�صخي�ص مر�ص ال�صرطان. ينطبق هذا �صواء 
كنت ترعى طفاًل �صغيًرا اأو ابًنا بالًغا اأو اأحد الأبوين اأو الزوج. قد يت�صبب دورك كمقدم للرعاية في حدوث تغيرات 
بالم�صاعر اأو الأدوار التي توؤثر على اأ�صرتك بطرق لم تكن لتتخيلها. وقد ياأتي الأقارب الذين ل تعرفهم جيًدا اأو الذين 

يعي�صون في مناطق بعيدة لزيارتكم ب�صورة اأكبر، الأمر الذي من �صاأنه تعقيد الأمور.

ا اأن تن�صب مجادلت داخل الأ�صرة حول عدد من الأمور في ذلك الوقت، قد ت�صمل: من ال�صائع جدًّ

خيارات العالج للمري�ص العزيز عليهم، اأو ما اإذا كان يجب اأن ي�صتمر بالعالج من الأ�صا�ص.��

الوقت الذي تجب فيه ال�صتعانة برعاية المحت�صرين.��

ال�صعور باأن بع�ص اأفراد الأ�صرة يقدم الم�صاعدة اأكثر من الآخرين.��

في حين اأن الجميع قد يحاولون تقديم الأف�صل للمري�ص العزيز عليك، اإل اأن بع�ص اأفراد الأ�صرة قد يعار�صون ما 
اأن يعر�ص معتقداته وقيمه الخا�صة، مما ي�صعب من اتخاذ تلك القرارات.  يعنيه هذا الأمر، حيث يحاول الجميع 

عادة ما تلجاأ الأ�صر في هذه الأوقات اإلى فريق الرعاية الطبية ليعقدوا اجتماًعا عائليًّا.

الجتماعات العائلية
اإن الجتماعات العائلية من الأمور المهمة خالل مرحلة العالج من ال�صرطان، وتزداد اأهميتها مع تقدم حالة المر�ص. 

في الجتماعات العائلية، يجتمع فريق الرعاية الطبية مع اأفراد 
من  تطلب  اأن  يمكنك  الطبية.  الرعاية  اأوجه  لمناق�صة  الأ�صرة 
اأحد موظفي الخدمة الجتماعية اأو اأحد الم�صت�صارين اأن يكون 
متواجًدا في الجتماع عند الحاجة. تحدث مع المري�ص العزيز 
عائلي.  اجتماع  عقد  في  يرغب  كان  اإذا  ما  لترى  قلبك  على 
ا�صتخدام  يمكن  الح�صور.  في  يرغب  كان  اإذا  عما  وا�صاأله 

الجتماع للقيام بالآتي:

جعل فريق الرعاي���ة ال�صحية ي�صرح الهدف العام من ��
الرعاية ال�صحية.

ال�صماح لأفراد الأ�صرة بعر�ص ما ياأملونه من الرعاية.��

اإعطاء الجميع م�صاحة من النقا�ص المنفتح الذي يمكن كالًّ منهم من التعبير عما ي�صعر به.��

تو�صيح مهام تقديم الرعاية.��

اإذا كنت بحاجة لهذا، فاأح�صر معك قائمة بالم�صكالت التي ترغب في مناق�صتها. في نهاية الجتماع اطلب من فريق 
الرعاية الطبية اأن يلخ�ص القرارات واأن يخطط للخطوة التالية.

"ل تز�ل �أختي تاأمل في حدوث 
معجزة. ل �أعلم كيف �أجعلهم 

يدركون مدى خطورة �لو�سع". 
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كيفية التوا�سل عندما ل يفيد الدعم
يرغب النا�ص اأحياًنا في م�صاعدتك لأنهم يريدون اأن ي�صعروا باأنهم مفيدون؛ ولكنك اأحياًنا ل تكون بحاجة اإلى الدعم، 

اأو ربما تكون بحاجة اإلى ق�صاء بع�ص الوقت مع مري�ص ال�صرطان الذي تحب.

اأو تريدها، فا�صكرهم على اهتمامهم. واأخبرهم باأن جميع الأمور  اإليها  اإذا عر�ص النا�ص الم�صاعدة التي ل تحتاج 
في الوقت الحالي تحت �صيطرتك، ولكنك �صتتوا�صل معهم اإذا ما احتجت اإلى اأي �صيء. يمكنك اأن تخبرهم باأنه من 
الجيد دائًما اأن ير�صلوا بطاقات وخطابات ور�صائل اإلكترونية، اأو قد ي�صلون من اأجلكم اأو ير�صلون لكم الأفكار الجيدة.

من  غيرها  اأو  الطبية  الرعاية  اأو  الأطفال  رعاية  عن  بها  المرغوب  غير  الن�صائح  بع�ص  اأحياًنا  النا�ص  يقدم  قد 
المو�صوعات. من الممكن اأن يكون �صماع تلك التعليقات غير محبب، على �صبيل المثال، يقول بع�ص مقدمي الرعاية 

اإن النا�ص يعلقون عليهم كالآتي:

كان �� قراراتنا.  مناق�صة جميع  توا�صل  ولكنها  معنا  تعي�ص  ل  اإنها  زوجي.  قريبات  اإحدى  مع  م�صكلة  "اأواجه 
الأم���ر �صيًئ���ا لدرجة اأننا جعلنا الطبيب ي�صرح لها اأنها لي�صت متواجدة طوال الوقت ول تعرف �صيًئا عن تطور 

الحالة. لقد كانت ت�صبب لنا اإزعاًجا �صديًدا".

"اأ�صع���ر ب���اأن النا�ص يرغبون في اأن يحملوا المري�ص على الخ�صوع للعالج الذي يقترحونه، دون اأن يراعوا ما ��
ينا�صبنا، مما ي�صعب الأمور علينا كثيًرا".

باأنهم  ي�صعرون  قد  فعله غير ذلك.  عليهم  ما  يعلمون  ل  لأنهم  فيها  المرغوب  الن�صائح غير  النا�ص  يقدم  ما  عادة 
عاجزون عن القيام باأي �صيء، ولكنهم يرغبون في اإظهار اهتمامهم. ورغم اأن تلك الن�صائح ح�صنة النية فاإنها ل 

تزال تبدو كاأحكام بالن�صبة لك.

يعود القرار اإليك في كيفية التعامل مع هذه الآراء. يجب عليك األ عليها على الإطالق اإذا لم تكن ترغب في ذلك. 
اإذا كانت هناك مخاوف طرحها عليك �صخ�ص ما عن اأطفالك ويبدو اأنها في محلها، فتحدث مع اأحد الم�صت�صارين اأو 
المعلمين عن الخطوات التي عليك اتخاذها. واإن كانت المخاوف تتعلق بالمري�ص العزيز عليك، فيمكنك اأن تتحدث 
اأجل  من  الالزمة  الخطوات  تتخذ  اأنك  على  وطمئنهم  اهتمامهم،  على  فا�صكرهم  يكن  لم  واإن  الطبي.  الفريق  مع 

الخروج بالمري�ص والأ�صرة باأكملها من هذه اللحظات الع�صيبة.

"ح�سرت و�لدتي وعلقت على �أن �لأطفال ي�ساهدون 
�لتلفاز لأوقات طويلة. وقد علقت قائلة �إنني �أ�سعر بالكثير 

من �لتوتر، ولكن لماذ� لم �أبحث عن �أمر �أف�سل لهم 
ليفعلوه؟ �أخبرتها باأني من�سغلة �لبال كثيًر�، و�أني �أحتاج 

منها لأن تتفهمني في �لوقت �لحالي". 
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العناية بم�ساعرك

التكيف مع م�ساعرك
ربما تنتابك مجموعة من الم�صاعر في اأثناء رعايتك للمري�ص العزيز 
عليك. قد تقوى هذه الم�صاعر في بع�ص الأوقات وقد تخفت في بع�صها 
الآخر. يتطلب الأمر الكثير من الطاقة لتظل مفعًما بالأمل واأن تتغلب 
قد  ال�صرطان،  حالة  تقدمت  اأن  بع�ص  والآن  الم�صاعر.  موجات  على 

ت�صبح هذه الم�صاعر اأكثر �صدة.

ال�سعور بالذنب
ت�صعر  قد  الرعاية.  مقدمي  لدى  طبيعي  فعل  رد  بالذنب،  ال�صعور  اإن 
بالقلق من اأنك ل تقدم الم�صاعدة الكافية، اأو اأن عملك اأو بعدك عن 
حتى  بالذنب  ت�صعر  ربما  بينكما.  عقبة  يقف  عليك  العزيز  المري�ص 
من كونك �صليًما معافى. اأو قد ت�صعر بالذنب لأنك ل تتعامل بتفاوؤل اأو 
�صعادة؛ ولكن عليك اأن تدرك اأنه ل باأ�ص من ذلك. هناك الكثير من 
الأ�صباب لت�صعر بال�صتياء، وعندما تخفي هذه الم�صاعر عن الآخرين 

لن تجعلهم يدركون ما تحتاج اإليه.

"هناك �أوقات ل تعرف فيها 
كيف تقدم �لم�ساعدة. ل يمكنك 

�أن تخفف من �لألم، ول يمكنك 
�أن تزيل �لإحباط، كل ما يمكنك 
فعله هو �أن تكون موجوًد�، ويا 

له من �سعور مرير بالعجز!". 

الأمل اأو الياأ�ض
قد ت�صعر بالأمل اأو الياأ�ص بدرجات متفاوتة خالل مراحل العالج من ال�صرطان، حيث اإن اآمالك واأحالمك تتغير بمرور 
الوقت، وتزداد وتقل. رغم اأن التخفيف عن المري�ص العزيز على قلبك لم يعد ممكًنا، اإل اأنه ل باأ�ص من اأن تاأمل 
في حدوث اأمور اأخرى. يمكنك اأن تاأمل في اأن ت�صعر اأنت والمري�ص العزيز عليك بالراحة وال�صالم والقبول وحتى 
ال�صعادة في الأيام المقبلة. اإنك كمقدم للرعاية، قد ت�صاعدك م�صاعر الأمل هذه على عبور الدقائق الخم�ص التالية 

اأو الأيام الخم�صة المقبلة.

الحزن اأو القلق
قد ت�صعر بالحزن اأو القلق عندما ترى المري�ص العزيز على 
ا بكيفية تغلبه  قلبك ي�صارع مر�ص ال�صرطان. ربما تكون مهتمًّ
من  قلًقا  تكون  ربما  اأو  الخوف.  اأو  الجانبية  الأعرا�ص  على 

فواتير العالج اأو على الأ�صرة اأو اأن تظل وحيًدا في النهاية.

اأن تعبر عن م�صاعرك عندما تكون  اأو  اأن تبكي  باأ�ص من  ل 
عليك  يجب  بهم.  تثق  الذين  اأ�صدقائك  اأحد  مع  اأو  وحدك 
اأعط  بذلك.  تتظاهر  اأن  اأو  الوقت  طوال  مبتهًجا  تكون  األ 
لنف�صك وقًتا لتتغلب على التغيرات التي تمر بها اأنت ومري�ص 

ال�صرطان العزيز على قلبك.

"�أ�سعر في بع�ض �لأيام باأني 
متوتر ب�سكل يتعدى �لخيال. وفي 
�أيام �أخرى �أ�سعر بالمتنان على 

�أني ق�سيت كل هذه �لأعو�م 
مع زوجتي. وفي �ليوم �لتالي 

 � �أ�سعر بالغ�سب من كوني م�سطرًّ
للتظاهر كثيًر�، ومن ثم �أ�سعر 
بالذنب لأني �سعرت بالغ�سب. 
�إني �لآن ل �أعلم بما �ساأ�سعر 

به �ليوم �أو غًد�".
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الجزع والكتئاب
يعني الجزع اأن ينتابك الكثير من القلق، واأنك غير قادر على ال�صترخاء، اأو ت�صعر بالتوتر اأو تنتابك نوبات جزع. 
يقلق الكثير من النا�ص حيال كيفية دفع فواتير العالج وكيف �صتوؤثر الأمور على الأ�صرة في الم�صتقبل، وبال �صك، كيف 
يقاوم المري�ص العزيز عليهم المر�ص. الكتئاب هو حزن مزمن ي�صتمر لأكثر من اأ�صبوعين. اإذا ما بداأت اأي من هذه 
الأعرا�ص توؤثر على قدرتك على العمل ب�صكل طبيعي، فتحدث مع مقدم الرعاية ال�صحية الخا�ص بك. ل تعتقد اأنه 
اأن تتمكن من التخفيف من هذه الأعرا�ص. انظر  اأن تحاول عالج هذه الأمور دون م�صاعدة، ومن المحتمل  عليك 

عالمات الكتئاب.

الأ�سى
الأ�صى هو عملية التخلي والتقبل والتعلم لأن تتعاي�ص مع خ�صارتك. جزء من عملية الأ�صى هو ال�صعور بالحزن ال�صديد، 

وغيره من الم�صاعر. قد ت�صعر بالحزن جراء الخ�صائر التي تكبدتها، من بينها خ�صارة حياة من تحب.

"�أعتقد �أن هناك كمًّا كبيًر� من 
�ل�ستعد�د�ت عليَّ �أن �أقوم بها 
في �لوقت �لحالي، حتى �ل�سعور 
. �أحياًنا  �لم�سبق بفقد عزيز عليَّ
�أ�سعر بالأ�سى على فقد�نها رغم 

�أنها لم تمت بعد". 

ولكن ال يعني االأ�سى اأنه عليك اأن ت�سعر ب�سعور معين. يختلف الب�صر 
عن بع�صهم البع�ص؛ لذا دع نف�صك ت�صعر بالأ�صى بطريقتك الخا�صة 
بع�ص  يعبر  ل  المثال،  �صبيل  على  تنا�صبك.  التي  للفترة  ي�صتمر  واأن 
الأ�صخا�ص عن الكثير من الم�صاعر مثلما يفعل بع�صهم الآخرون عندما 
ي�صعرون بالأ�صى، حيث يظهرون الأ�صى من خالل القيام ببع�ص الأمور 
بدًل من التحدث عن م�صاعرهم. ل يعني هذا اأنهم ل ي�صعرون بالحزن 
رد فعلهم. يغيروا من  اأن  اإلى  اأنهم بحاجة  اأو  المنا�صبة"،  "بالطريقة 

قد ت�صعر باأنك فقدت المري�ص العزيز على قلبك قبل حتى اأن يموت. 
ت�صعر  اأن  الطبيعي  من  اال�ستباقي.  االأ�سى  الأمر  هذا  على  يطلق 
بالحزن حيال التغيرات التي �صتمر بها، فقد تكون قد توقعت اأن تكون 
حياتك مع ال�صديق اأو القريب مختلفة عما �صتكون عليه. اإن ال�صعور 
بالحزن حيال ما �صتمر به اأو ما �صيحدث اأمر متوقع. من الطبيعي اأن 

المتوقع لمن تحب وجميع  بالأ�صى حيال فقدك  ت�صعر 
التغيرات التي �صت�صاحب ذلك.

اأدرك اأن هذه الم�ساعر طبيعية. واأن الأ�صى قد يظهر 
في اأوقات غير متوقعة. رغم اأنه يزداد ويقل، اإل اأنه قد 
ي�صتمر عدة اأ�صهر. من المهم اأن ت�صعى للح�صول على 
اأو من خبير  الم�صاعدة من فريق رعاية المحت�صرين 

بال�صحة العقلية اأو من مجموعة دعم.
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جرح الم�ساعر 
اإن  حيث  الحالي،  الوقت  في  المفرطة  بالح�صا�صية  ت�صعر  قد 
من  اأكثر  النهيار  حافة  على  ي�صعك  والإرهاق  بالتوتر  ال�صعور 
ب�صهولة  م�صاعرك  تنجرح  قد  ال�صبب  ولهذا  م�صى.  وقت  اأي 
باأنك تح�صل على قدر  �صديدة. قد يحدث هذا لأنك ل ت�صعر 
من  الآخرين  باأن  ت�صعر  ل  لأنك  ربما  اأو  الم�صاعدة،  من  كاف 
حولك يدركون مدى فداحة ما تمر به. ولكن، من اأكثر اأ�صباب 
اأن يحول ال�صخ�ص الذي ترعاه  الم�صاعر الجريحة �صيوًعا هو 
اأو الخوف وفي  اأو الإرهاق  غ�صبه تجاهك، فقد ي�صعر بالتوتر 
في  العقاقير  تت�صبب  ما  واأحياًنا  نحوك.  يوجه غ�صبه  المقابل 

زيادة الغ�صب عند الأ�صخا�ص اأكثر من المعتاد. حاول األ تاأخذ الأمر بمحمل �صخ�صي. ا�صاأل الطبيب عما اإذا كان 
الغ�صب من اأعرا�ص العقار الجانبية، وقد تجد اأنه من المفيد م�صاركة من تحب م�صاعرك؛ حيث اإن المر�صى اأحيانا 
ل يدركون مدى تاأثير غ�صبهم على الآخرين. ولكن االأمر االأكثر اأهمية، هو اأن تتذكر اأننا عادة ما نظهر م�ساعرنا 

�سواء كانت جيدة اأو �سيئة لالأ�سخا�ض الذين نحبهم اأكثر من اأي �سخ�ض اآخر.

الغ�سب
تحدث في الوقت الحالي الكثير من الأمور التي تجعلك ت�صعر بالغ�صب. قد ت�صعر بالغ�صب من نف�صك ومن اأ�صرتك 
وحتى من ال�صخ�ص الذي ترعاه. في البداية، يكون الغ�صب جيًدا حيث اإنه يدفعك اإلى الت�صرف، حيث اإنك قد تقرر 
اأن تتعلم المزيد عن اأ�صاليب العالج المختلفة اأو تح�صل على المزيد من الآراء الطبية. ولكن ل يكون الغ�صب مفيًدا 

اإذا ما كتمته طوياًل اأو وجهته نحو الآخرين.

من المفيد اأن تحدد �صبب غ�صبك، ولن يكون هذا الأمر �صهاٍل على الدوام. اأحياًنا ما ينبع الغ�صب من الم�صاعر التي 
من ال�صعب التعبير عنها مثل الخوف اأو الذعر اأو القلق، اأو قد ينبع من ال�صتياء. اإذا ما ا�صتمرت تلك الم�صاعر، 

فابحث عن الم�صاعدة لدى م�صت�صار اأو مخت�ص بال�صحة العقلية.

الوحدة
قد ت�صعر باأنك وحيد في اأداء دورك كمقدم للرعاية، حتى اإن كان هناك الكثير من الأ�صخا�ص يلتفون حولك. من 
ا بالوحدة لأنك ل تملك الوقت الكافي لروؤية  ال�صهل اأن ت�صعر باأنه ل يوجد من يدرك �صعوبة ما تمر به. قد ت�صعر اأي�صً
النا�ص ولفعل الأمور التي اعتدت القيام بها. اأيًّا كان و�صعك، فاأنت ل�صت وحيًدا. مقدمو الرعاية الآخرين يدركون ما 
ت�صعر به وي�صاركونك م�صاعرك. انظر ق�صم الم�صادر لتتعرف على الم�صادر التي يمكنك ا�صتخدامها للتوا�صل مع 

الآخرين.

الإنكار
قد تواجه م�صكلة في تقبل اأن �صديقك اأو قريبك قد ل ي�صفى من المر�ص. قد تعتقد اأنه ما اإذا وا�صل في تلقي العالج، 
فاإن اأحد الأ�صاليب العالجية قد ي�صلح معه، اأو اأنه قد يظهر اكت�صاف جديد ي�صهم في عالجه. ل يوجد ما يعيب هذا 
العتقاد، ولكن حاول اأن ت�صتمع اإلى من تحب والطبيب لتدرك ما يقولون. اإن طريقتك في مواجهة الأمور قد تجعل 
المري�ص ي�صعر باأنك ل ت�صتوعب ما يحدث. مرة اأخرى اأقول، ل باأ�ص في اأن تتعامل مع الأمور بطريقتك. ولكن كن 

مدرًكا لتاأثير ذلك على الآخرين من حولك.

ا  "�إن هذ� �لأمر مرهق عاطفيًّ
للغاية، ول �أعرف ما عليَّ �أن 

�أتوقعه. ففي لحظة يبدو �أن �لأمور 
تتح�سن، وبعد �ساعتين يحدث �أمر ما 

ل يمكنني �لإجابة عنه". 
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العناية بعقلك وروحك

اإيجاد الراحة
اإن عقلك بحاجة لأن ياأخذ راحة من متطلبات تقديم الرعاية. فكر فيما يجعلك ترتاح اأو ي�صاعدك على ال�صترخاء. 

يقول مقدمو الرعاية اإن ب�صع دقائق دون مقاطعة في اليوم ت�صاعدهم كثيًرا على ال�صتمرار والتركيز.

اق�ص من 15 اإلى 30 دقيقة كل يوم في فعل �صيء لنف�صك، مهما كان �صغيًرا. )انظر "الأمور ال�صغيرة التي يمكنني 
القيام بها لنف�صي"(. على �صبيل المثال، عادة ما يجد مقدمو الرعاية اأن اإرهاقهم وتوترهم يقالن بعد اأداء بع�ص 
التمارين الريا�صية الخفيفة. حاول توفير بع�ص الوقت لنف�صك لتتم�صى اأو تذهب لممار�صة العدو، اأو قيادة الدراجات 

الهوائية اأو ممار�صة بع�ص تمارين الإطالة الخفيفة.

قد تجد اأنه من ال�صعب اأن ت�صترخي حتى اإن توافر لك الوقت لفعل ذلك. يجد بع�ص مقدمي الرعاية اأنه من المفيد 
ممار�صة بع�ص التمارين المخ�ص�صة لال�صترخاء ت�صمل اأن�صطة ال�صترخاء الأخرى التنف�ص العميق اأو الجلو�ص دون 

حراك. ومن الجميل اأن يعتاد المري�ص ق�صاء وقت في الذكر والت�صبيح وتالوة القراآن والأذكار النبوية.

البحث عن الإيجابيات
اإن البحث عن  اإيجاد اللحظات الإيجابية عندما تكون من�صغاًل بتقديم الرعاية. يقول مقدمو الرعاية  من ال�صعب 
يتعلق  فيما  اأمر تجده جيًدا  في  تفكر  اأن  يوم، حاول  اأف�صل. كل  ب�صعور  ي�صعرون  يجعلهم  الحياة  الجيدة في  الأمور 
بتقديم الرعاية. كما يمكنك اأن تق�صي بع�ص الوقت لت�صعر باأي �صعور جيد اآخر من اليوم الذي تجده اإيجابيًّا - م�صهد 

غروب جميل اأو عناق اأو اأمر م�صحك �صمعته اأو قراأته.

اأوجد القبول
اإنك تملك اأ�صلوبك الخا�ص فيما يتعلق بتقبل اأن من تحب قد يموت. رغم اأن هذا الأمر قد ي�صتغرق بع�ص الوقت، فاإن 
التقبل قد يورثك ال�صعور بالراحة. قد تجد اأن ال�صرطان ي�صاعدك على تقدير الحياة اأكثر. قد تجد اأنك اأ�صبحت 

ت�صتمتع اأكثر بكل يوم تعي�صه، حتى اإن كان الم�صتقبل غير معروف.

"لقد تعلمت �لكثير من �ل�سبر من 
تقديم �لرعاية. لقد تعلمت �أنه 
ل باأ�ض من �أن �أ�سعر بكل تلك 
�لم�ساعر و�أن ت�سعر هي �لأخرى 

بجميع تلك �لم�ساعر. �إني �أفكر فيما 
مررنا به مًعا كثيًر�". 

ا�سعر بالمتنان
قد ت�صعر بالمتنان لوجودك بجانب من تحب. قد ت�صعر بالغبطة لأن 
ولأن ت�صبح معطاًء  اإيجابيًّا  �صيًئا  تفعل  لأن  اأتيحت لك  قد  الفر�صة 
بع�ص  ي�صعر  ت�صتطيعها.  اأنك  تتخيل  تكن  لم  ب�صورة  ما  ل�صخ�ص 
مقدمي الرعاية باأنه قد اأتيحت لهم الفر�صة لبناء اأو تقوية العالقة 
مع من يحبون. ل يعني هذا اأن تقديم الرعاية اأمر �صهل اأو خال من 
الأمر  يجعل  اأن  �صاأنه  من  الرعاية  تقديم  اأن  تجد  اأن  ولكن  التوتر، 

اأكثر �صهولة.
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توا�سل مع الآخرين
اأظهرت الدرا�صات اأن التوا�صل مع الآخرين مهم للغاية لأغلب مقدمي الرعاية. ويكون التوا�صل مفيًدا ب�صكل خا�ص 

عندما ت�صعر باأنك مغرق بالهموم. اأحياًنا ما ترغب في قول اأمور ل يمكنك اأن تقولها لمن تحب.

حاول اإيجاد �صخ�ص ما يمكنك اأن تفتح له قلبك واأن تخبره بم�صاعرك اأو مخاوفك. قد تجد اأنه من المفيد التحدث 
مع �صخ�ص ل عالقة له بالموقف الذي تمر به. يمتلك بع�ص مقدمي الرعاية �صبكة غير ر�صمية من الأ�صخا�ص للتوا�صل 
معهم، في حين يتوا�صل بع�صهم الآخر مع م�صت�صارين اأو معالجين. اإذا كنت قلًقا من الم�صكالت التي تواجهها فيما 
يتعلق بتقديم الرعاية، يمكنك اأن تتحدث مع فريق الرعاية الطبية الخا�ص بالمري�ص الذي تحب؛ حيث اإن المعرفة 

عادة ما تقلل من الخوف. 
ا�سمح لنف�سك باأن ت�سحك

ل باأ�ص من اأن ت�صحك، حتى اإن كان من تحب في المراحل الأخيرة 
حيث  �صحي،  اأمر  ال�صحك  اإن  الأمر  حقيقة  في  ال�صرطان.  من 
تقراأ  اأن  يمكنك  بالراحة.  ت�صعر  ويجعلك  التوتر  من  يخفف  اإنه 
البرامج  ت�صاهد  اأو  الم�صورة  الق�ص�ص  اأو  الم�صحكة  المو�صوعات 
اأموًرا م�صحكة  اأن تتذكر  اأو  اأو تتحدث مع �صديق مرح.  الم�صحكة 
اإن المحافظة على ح�ص الدعابة بداخلك  حدثت لك في الما�صي. 

مهارة جيدة لتتغلب على ما ت�صعر به.

اكتب في دفتر يومياتك
اأظهرت الأبحاث اأن الكتابة في دفتر يومياتك من �صاأنها التخفيف من الأفكار والم�صاعر ال�صلبية، كما اأنها ت�صاعدك 
ا اأن تكتب عن اأكثر التجارب التي مررت بها  على التح�صين من �صحتك. يمكنك اأن تكتب عن اأي مو�صوع. يمكنك اأي�صً
ا عن الأمور التي تجعلك ت�صعر بالراحة.  �صعوبة. اأو يمكنك اأن تعبر عن اأكثر اأفكارك وم�صاعرك عمًقا. قد تكتب اأي�صً
هناك اأ�صلوب اآخر األ وهو اأن النا�ص يكتبون اأي �صيء يخطر ببالهم. يجب األ تكون اأموًرا معقولة اأو اأن ُتكتب بقواعد 

لغوية �صحيحة، حيث اإنها تزيل كل " الت�صو�ص" من عقلك وت�صعه على الأوراق.

واجه غ�سبك اأو اإحباطك
قد تجد نف�صك ت�صعر بالمزيد من الغ�صب والإحباط 
من  يكون  قد  ترعاه.  الذي  المري�ص  حالة  تقدم  مع 
المفيد اأن تحاول معالجة تلك الم�صاعر عند حدوثها، 
عما  نف�صك  ا�صاأل  داخلك.  بها  تحتفظ  اأن  من  بدًل 
يجعلك ت�صعر بالغ�صب. هل ت�صعر بالإرهاق؟ هل ت�صعر 
ترعاه  من  يبدو  هل  الطبية؟  الرعاية  من  بالإحباط 
الوقت  بع�ص  يمر  اأن  فحاول  ا�صتطعت،  اإذا  متطلب؟ 
ا  اأي�صً المفيد  يكون من  قد  م�صاعرك.  تعالج  اأن  قبل 
اأن تعبر عن غ�صبك من خالل التمارين الريا�صية اأو 

الفن اأو حتى �صرب الفرا�ص بالو�صادة.

"ل باأ�ض �أن ي�ساألك �أحد �لجير�ن 
عن مجرى �لأمور عندما يرغب في �أن 
تكون �لإجابة: "كل �سيء على خير ما 

ير�م". ولكن عندما ل �أكون بخير، فكل 
ما �أرغب فيه هو �لتحدث مع �سخ�ض 
يمكنه �أن يفهم ما �أمر به، �أو ي�ستمع 
. ل يجب عليك �أن تجيبني، فقط  �إليَّ

 ." ��ستمع �إليَّ
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تخل�ض من �سعورك بالذنب
اإذا ما كنت ت�صعر بالذنب، فاإنني اأعر�ص لك بع�ص الأمور التي يمكنك 

القيام بها:

ان����ص الأخط���اء، فم���ن الم�صتحيل اأن تك���ون كام���اًل، ل يوجد ��
اإن�ص���ان كامل. اأف�صل �صيء يمكننا فعله هو التعلم من اأخطائنا 
وال�صتمرار في الحياة. وا�صل فعل ما تجيده، وحاول األ تتوقع 

الكثير من نف�صك.

كر����ص طاقت���ك في الأمور الت���ي تهمك. ركز عل���ى الأمور التي ��
ت�صعر باأنها ت�صتح���ق وقتك وطاقتك. دعك من الأمور الأخرى 
في الوقت الحالي. على �صبيل المثال، ل ترتب المالب�ص اإذا ما 

كنت مرهًقا، بل اذهب للراحة بدًل من هذا.

�صام���ح نف�صك والآخري���ن، حيث تزداد فر����ص النجاح عندما ��
يفعل النا�ص ما يمكنهم فعله. وينطبق هذا الأمر عليك اأنت الآخر. اإن كل لحظة جديدة ويوم جديد يمنحك 

الفر�صة للمحاولة مرة اأخرى.

التحق بمجموعة دعم
يمكنك اأن تلتحق بمجموعات الدعم ب�صكل �صخ�صي اأو عبر الهاتف اأو الإنترنت. قد ت�صاعدك تلك المجموعات على 
الح�صول على اأفكار جديدة عما يحدث، ومنحك اأفكاًرا عن كيفية تغلبك على ما تمر به، وت�صاعدك على اأن تدرك 

اأنك ل�صت وحدك.

في مجموعات الدعم، قد يتحدث النا�ص عن م�صاعرهم وعما يمرون به. قد يتبادلون الن�صح مع بع�صهم وي�صاعدون 
الآخرين الذين يمرون بالم�صكالت نف�صها. يحب بع�ص الأ�صخا�ص اأن يذهبوا لي�صتمعوا، ويف�صل بع�صهم الآخر عدم 

"لقد �سعرت بالإرهاق و�لغ�سب 
لأني كنت �أجري دون هدف 

طو�ل �ليوم، ثم �سعرت بالذنب 
لأني �سعرت بهذ� �ل�سعور لأني 

ل�ست �لمري�ض. في بع�ض �لأيام ل 
يمكنني �لتحكم في هذه �لم�ساعر. 
�أحياًنا ما يبدو هذ� �لعمل عماًل 

جحوًد� تطوعت للقيام به". 

اللتحاق باأي من مجموعات الدعم على الإطالق، حيث ل ي�صعر 
بع�صهم بالراحة من هذا النوع من الم�صاركة.

باأنك �صت�صتفيد من الدعم الخارجي مثل هذا  اإذا ما كنت ت�صعر 
في  المجموعات  اإحدى  اإلى  الو�صول  ت�صتطيع  ل  ولكنك  الدعم 
يقول  الإنترنت.  بمجموعة دعم عبر  تلتحق  اأن  منطقتك، فجرب 
بع�ص مقدمي الرعاية اإنهم ح�صلوا على قدر كبير من الم�صاعدة 

من مواقع مجموعات الدعم.

"�إن كل ما �أحتاج �إليه مرة 
على �لأقل �أو مرتين كل �أ�سبوع 

للتحدث ل�سخ�ض ما �أو مجموعة ما 
من �لأ�سخا�ض مرو� بمثل ما �أمر 

به".  - فين�ض
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ا�ستخدم م�ساعدة الراحة
ح�صلوا  اأنهم  لو  يتمنون  كانوا  اإنهم  الرعاية  مقدمي  من  الكثير  يقول 
على الرعاية الموؤجلة في وقت مبكر. يقول بع�صهم اإنهم كانوا ينتظرون 
اأو �صعورهم بالذنب. في حين لم يفكر بع�صهم الآخر  ب�صبب غرورهم 

في الح�صول عليها في وقت مبكر.

مقدمو خدمة م�صاعدة الراحة يق�صون بع�ص الوقت مع المري�ص بحيث 
يمكنك اأن تح�صل على ق�صط من الراحة اأو تذهب لزيارة اأحد الأ�صدقاء 
ا كان ما ترغب في فعله. قد ت�صاعد خدمة م�صاعدة الراحة  اأو اأن تفعل اأيًّ
رفع  مثل  الرعاية،  لتقديم  الج�صمانية  المتطلبات  في  الم�صاعدة  على 
اأن هذه  اإذا ما كنت تعتقد  اأو مقعد.  المري�ص الذي تحبه على فرا�ص 

الخدمات مفيدة فقد ترغب في:

التح���دث مع من تح���ب حول ح�صور اأح���د الأ�صخا�ص من وقت ��
لآخر للم�صاعدة. واإذا بدا اأنه يرف�ص هذا الطلب، فقد ت�صتعين 
باأحد الأ�صدقاء اأو الأقارب لي�صرح له كيف يمكن لهذه الخدمة 

اأن تكون مفيدة لكل منكما.
اح�صل عل���ى اإحالت م���ن الأ�صدقاء اأو متخ�ص�ص���ي الرعاية ��

ال�صحية. قد تمتلك الجمعي���ات المحلية الخا�صة بكبار ال�صن 
في منطقتك بع�ص القتراحات.

ا�ص���األ مقدم���ي خدم���ة م�صاعدة الراح���ة عن الخدم���ات التي ��
يقومون بها.

اأو  الأ�صرة  من  الراحة  م�صاعدة  على  تح�صل  اأن  يمكنك 
الأ�صدقاء اأو الجيران اأو زمالء العمل اأو المر�صد الديني 
اأو الوكالت الحكومية اأو المجموعات غير الهادفة للربح. 
ا كان ما �ستفعله؛ تذكر اأنك لم تف�سل كمقدم للرعاية  اأيًّ
اإذا ما احتجت للم�ساعدة والح�سول على بع�ض الراحة.

الأمور ال�سغيرة التي يمكنني 
القيام بها 

من اأجل نف�صي

كل يوم، خذ اإجازة ق�صيرة من مهمتك 
كمقدم للرعاية:

خذ قيلولة.��

مار�ص التمارين الريا�صية.��

مار�ص اإحدى هواياتك.��

قد ال�صيارة.��

�صاهد فيلًما.��

اعمل في الحديقة.��

اذهب للت�صوق.��

ت��ل��ق ال��م��ك��ال��م��ات ال��ه��ات��ف��ي��ة ��
ال��ر���ص��ائ��ل  اأو  ال��خ��ط��اب��ات  اأو 

الإلكترونية.

"منذ �أن بد�أنا في رعاية و�لدنا في 
�لمنزل، تبادلت �أنا وو�لدتي �لأدو�ر 

بحيث تذهب �إحد�نا للعدو في �لخارج في 
حين تجل�ض معه �لأخرى في �لمنزل. هذه 

هي �لطريقة �لوحيدة �لتي يمكنني من 
خاللها �لتخفيف من م�ستويات توتري خالل 

هذه �لأوقات �لع�سيبة". 
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توفير بع�ض الوقت لنف�سك
قد ت�صعر باأن حاجاتك لي�صت مهمة في الوقت الحالي. اأو ربما اأنه من الأهم اأن تعتني بكل الأمور الأخرى، واأنك ل تمتلك 
وقًتا كافًيا لنف�صك. اأو ربما ت�صعر بالذنب لأنك قادر على ال�صتمتاع ببع�ص الأمور التي ل يمكن لمن تحب ال�صتمتاع بها 

في الوقت الحالي.

"كل ما �أحتاج �إليه هو بع�ض �لوقت. 
�إذ� كان زوجي قد ح�سل على 

قيلولة، فقد �أبد�أ في قر�ءة كتاب 
�أو �أجل�ض في �ل�سرفة لأن �لأمور 
في بع�ض �لأوقات تكون ع�سيبة 

للغاية. في بع�ض �لأيام نذهب من 
�لعالج �لكيميائي �إلى �لعالج �لإ�سعاعي 

مبا�سرة. �إنه لأمر مرهق للغاية"  

على  للتغلب  مخرج  بوجود  لنف�صك  ت�صمح  كونك 
اأفكارك وم�صاعرك اأمر مهم للغاية. حاول اأن تفكر 
فيما قد ي�صاعدك على رفع معنوياتك. هل الحديث 
حملك؟  عن  التخفيف  على  ي�صاعدك  الآخرين  مع 
ما  اأق�صى  هو  نف�صك  مع  هادئ  وقت  ق�صاء  اأن  اأم 
تتمنى؟ قد ترغب في اأي من الخيارين بناًء على ما 
يحدث في حياتك. من المفيد اأن تاأخذ بع�ص الوقت 

في التفكير في حاجاتك.

اإنهم مروا بمثل هذه الم�صاعر، ولكن  اأغلب مقدمي الرعاية  يقول 
العناية باحتياجاتك واآمالك ورغباتك اأمر مهم يعطيك القوة لكي 

ت�صتمر. )انظر "قائمة حقوق مقدمي الرعاية"(.

من  وروحك  وعقلك  �صحن ج�صدك  لإعادة  الوقت  بع�ص  ق�صاء  اإن 
ت�صعر  اأو  ا  مري�صً كنت  واإذا  اأف�صل.  رعاية  مقدم  يجعلك  اأن  �صاأنه 
قد  بنف�صك،  عنايتك  اأهمية  ف�صتزداد  يرام،  ما  على  ل�صت  باأنك 

ترغب في التفكير فيما يلي:

اإيجاد الأمور الجيدة التي يمكنك فعلها لنف�صك – حتى اإن ��
كان لب�صع دقائق.

اإيج���اد الأمور الجي���دة التي يمكن لالآخري���ن القيام بها اأو ��
ترتيبها من اأجلك.

اإيجاد طرق جديدة للتوا�صل مع الأ�صدقاء.��

الح�ص���ول على ح�ص����ص اأكبر م���ن الوقت"خ���ارج اأوقات ��
الخدمة". 

44



اإيجاد معنى
جعلتهم  ال�صرطان  تجربة  اأن  الرعاية  مقدمي  من  الكثير  وجد 
في  التفكير  في  الوقت  ق�صاء  اإن  لحياتهم.  معنى  عن  يبحثون 
ي�صاعدك على  العزيز على قلبك قد  بالمري�ص  حياتك وعالقتك 
ال�صعور بالقرب منه والإنجاز والمعنى من حياتك. قد ترغب في 
م�صاركة اأفكارك مع من تحب اأو مع الآخرين، اأو قد ترغب فقط 

في كتابتها اأو ت�صجيلها لنف�صك.

اأعر�ص فيما يلي بع�ص الأ�صئلة التي قد تطرحها على نف�صك اأو على 
المري�ص الذي تحب:

ما اأ�صعد واأحزن الأوقات التي ق�صيناها مًعا؟��

ما اللحظات الفارقة اأو المهمة في حياتنا والتي ق�صيناها ��
مًعا؟

ما الذي علمناه لبع�صنا البع�ص؟��

كيف اأثر كوني مقدًما للرعاية على حياتي؟��

"قبل �إ�سابتها بال�سرطان، لم �أكن 
�أعي�ض حياتي بالطريقة �ل�سحيحة. 
ولكن عندما �أتيحت لي �لفر�سة 
لرعاية زوجتي، �أ�سبحت قريًبا 

�. عرفت عنها �أموًر� لم  منها جدًّ
�أكن �أعلمها. و�أ�سبحنا متقاربين 
للغاية. �أ�سبحت �أفكر في �لحياة 

ب�سورة مختلفة. لقد �أ�سبحت 
�أكثر جدية" 

عندما تكون جاهًزا، قد تتوقفان وتلقيان نظرة متعمقة على الحياة التي ق�صيتماها مًعا. عندما ي�صاب �صخ�ص ما 
الرعاية ومن يرعونهم  بالن�صبة لك. بع�ص مقدمي  المهمة  الأمور  التفكير في  تبداأ في  بال�صرطان، قد  قريب منك 
يفعلون اأموًرا لطالما خططوا للقيام بها مًعا. في حين ل يحدث بع�صهم الآخر الكثير من التغييرات. بل ي�صتمتعون 

بحياتهم مًعا ب�صورة اأكبر. قد تدور الحياة اأكثر حول ال�صخ�ص ل المر�ص.

"وجدت �أن �ل�سرطان قد وفر لنا �لكثير من 
�لوقت لنق�سيه مًعا. لذ� بد�أت في طرح �أ�سئلة 

عليه لأعرف عنه �أموًر� لم �أكن �أعرفها من قبل. 
كتبت قائمة طويلة، وكنت كل يوم �أطرح عليه 

بع�ض �لأ�سئلة، وكان هذ� �لأمر مميًز� بالن�سبة لي 
ولو�لدي على حد �سو�ء، ولالأ�سرة �أي�ًسا" 
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بها  تقوما  اأن  الذي تحبه  والمري�ص  اأنت  التي يمكنك  الأمور  بع�ص 
لتحتفال بحياتكما مًعا:

ا�صنع مقطع فيديو عن ذكرياتكما الخا�صة.��

راجع اأو اأعد األبوم �صور لالأ�صرة.��

ا�صنع مخطًطا اأو اكتب تاريًخا عن �صجرة العائلة.��

احتفظ بدفتر يومي عن الم�صاعر والتجارب.��

اأن�صئ �صجالًّ للق�صا�صات.��

�صاعده على كتابة ر�صائل اأو خطابات لالأهل والأ�صدقاء.��

اقراأ اأو اكتب ال�صعر.��

ا�صنع م�صنوعات فنية اأو ن�صيجية اأو مجوهرات.��

اخت���ارا مًع���ا اأهداًف���ا ذات معن���ى اأو ت���ذكارات لتر�صالها ��
لالآخرين.

ا م�صحكة اأو معبرة من الما�صي.�� دون اأو �صجل ق�ص�صً

اأي �صيء  اأن تفعلوا  واأفراد الأ�صرة الآخرون  اأنت والمري�ص  يمكنك 
من �صاأنه اإدخال البهجة وال�صرور على حياتكم. قد يقرر المري�ص 
الذي تحب اأن يعد ما يطلق عليه "الو�صية الأخالقية". وهي لي�صت 
وثيقة قانونية، بل هي �صيء يكتبه ال�صخ�ص لم�صاركته مع الأ�صخا�ص 
على  الأخالقية  الو�صايا  من  الكثير  تحتوي  باأمرهم.  يهتم  الذين 
على  ا  اأي�صً تحتوي  قد  واآماله.  وذكرياته  قيمه  عن  المرء  اأفكار 

الدرو�ص التي تعلمها من الحياة وغيرها من الأمور ذات المعنى.

الإيمان والقدر
بالن�صبة للبع�ص، قد يجدون المعنى في الدين، يت�صاءل بع�ص مقدمي 
الرعاية عن �صبب ا�صطرارهم للمرور بهذه التجربة. في حين ي�صعر 
بكال  بع�صهم  وي�صعر  بها.  عليهم  اأنعم  فد  اهلل  باأن  الآخر  بع�صهم 

ال�صعورين مًعا.

ا�ستك�ساف الروحانيات

ق���د تطراأ علي���ك الت�ص���اوؤلت حول معنى 
الحي���اة والم���وت ب�صكل اأكبر ف���ي الوقت 
الحالي. قد تفكر، وحدك اأو مع المري�ص 
القريب اإلى قلب���ك اأو مع اأحد الأ�صدقاء 

المقربين، فيما يلي:

لماذا نوجد في هذه الحياة؟ ��
ما الحياة الجيدة بالن�صبة لي؟ ��

م���ا المعنى م���ن كون���ي مقدًما  ��
للرعاية؟

م���ا الذي يمك���ن اأن اأتذكره من  ��
اأو  ���ا  اإيجابيًّ ليك���ون  الما�ص���ي 

�صلبيًّا في حياتي؟

كيف �صاعدن���ي اإيماني على اأن  ��
اأكون مقدًما للرعاية واإن�صانًّا؟

خ���الل  اإيمان���ي  تغي���ر  كي���ف  ��
حياتي؟

هل اأ�صعر بالغ�صب اأو غيره من  ��
الم�صاعر القوية تجاه القدر؟

ما ن���وع الأ�صئلة الت���ي اأفكر بها  ��
ول يمكنني الإجابة عنها؟

م���ن وم���ا ال���ذي يمكن���ه دعمي  ��
دينيا في هذا الوقت؟
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اأن تكون متدينا فهذا ي�صاعدك على التكيف والتقبل وال�صبر ويختلف في 
معناه من �صخ�ص لآخر. عندما تنظر للحياة من منظور جديد قد تجد 
اأن الطريق الى اهلل جميل و مفيد. ت�صمل بع�ص الطرق لإ�صافة ال�صكينة 

والراحة اإلى حياتك ما يلي:

ق���راءة الق���راآن والكتب الديني���ة، وال�صتماع اإل���ى القراآن من  ��
ت�صجي���ل متقن لق���ارئ جميل ال�ص���وت، اأو م�صاه���دة مقاطع 

الفيديو اأو برامج التلفاز المتعلقة بالمو�صوع.

جعل القتبا�صات المحفزة في المتناول. ��
ال�صالة اأو التاأمل. ��

تالوة الأذكار النبوية . ��

التحدث مع المر�صد الديني اأو اإمام الم�صجد . ��
زيارة الم�صجد . ��

اإيجاد مكان خا�ص تجد فيه الجمال اأو الهدوء. ��
�صوؤال موظف الخدمة الجتماعية بالم�صت�صفى اأو معالج ال�صتجمام ليقترح عليك ما ي�صاعد على ال�صترخاء. ��

العناية بج�سدك
ا  قد تجد نف�صك من�صغاًل ومهموًما بالمري�ص العزيز عليك لدرجة اأنك ل تعير اهتماًما ل�صحتك. ولكن من المهم جدًّ

اأن تعتني بنف�صك. اإن العناية بنف�صك �صتمدك بالقوة لتمد يد العون لالآخرين.

اإن التوتر الإ�صافي ومتطلبات الحياة اليومية تفاقم من الم�صكالت ال�صحية التي تواجه مقدمي الرعاية.

ا واحدة اأو اأكثر من الم�صكالت التالية: قد يواجهون اأي�صً

الإرهاق.��

الأرق.��

�صعف الجهاز المناعي )قدرة �صعيفة على مقاومة الأمرا�ص(.��

بطء ال�صفاء من الجروح.��

�صغط الدم العالي.��

تغيرات في ال�صهية و/اأو الوزن.��

ال�صداع.��

القلق اأو الكتئاب اأو غيرها من التقلبات المزاجية.��

"�أكن فائق �لحتر�م لمن مرو� 
بهذه �لتجربة �أو يمرون بها 

ا، حيث يتطلب �لأمر  حاليًّ
�سخ�ًسا مميًز� لرعاية �سخ�ض 

�آخر. وهذ� �لأمر من �ساأنه �أن 
يغير حياتك نحو �لأف�سل".         

– لويز

47



العناية بنف�سك
قد تبدو تلك الأفكار عن العناية بالنف�ص �صهلة التحقيق، اإل اأنها تمثل تحدًيا بالن�صبة للكثير من مقدمي الرعاية. عليك اأن 
تنتبه اإلى ما ت�صعر به، ج�صمانيًّا وعقليًّا. حتى اإن كنت تقدم احتياجات المري�ص الذي تحبه على احتياجاتك، من المهم اأن:

تحافظ على فحو�ساتك الطبية واالأ�سعة وغيرها من االحتياجات الطبية.��

ح���اول اأن تتن���اول العقاقي���ر كم���ا و�سفت لك.اطلب م���ن الطبيب اأن يعطيك جرعات اأكب���ر لتوفر من مرات ��
ذهابك لل�صيدلية. اكت�صف ما اإذا كان المتجر اأو ال�صيدلية يقدم خدمة تو�صيل الطلبات للمنازل.

ح���اول اأن تتن���اول الوجب���ات ال�سحية.اأن تاأكل جيًدا �صي�صاعدك عل���ى الحفاظ على قوتك. اإذا كان المري�ص ��
ال���ذي تحب ف���ي الم�صت�صفى اأو يذهب كثيًرا للطبيب، اأح�صر معك وجب���ات �صهلة التح�صير من المنزل. على 

�صبيل المثال، ال�صطائر اأو ال�صلطات اأو الطعام اأو اللحم المعلب يمكن و�صعها ب�صهولة في حاوية الغداء.

اح�س���ل عل���ى ق���در كاٍف من الراحة. اإن ال�صتماع اإلى الق���راآن  اأو ممار�صة تمارين التنف�ص قد ي�صاعدك على ��
النوم. من �صاأن فترات القيلولة الق�صيرة اأن ت�صاعدك على ا�صتعادة طاقتك اإذا ما كنت ل تح�صل على قدر 

كاٍف من النوم. ولكن تحدث مع طبيبك لتعرف ما اإذا كان نق�ص النوم يتحول لي�صبح م�صكلة دائمة.

مار����ض التماري���ن الريا�سية.اإن الم�ص���ي اأو ال�صباحة اأو العدو اأو قيادة الدراج���ات الهوائية تعتبر من الطرق ��
القليل���ة الت���ي تعمل على تحري���ك ج�صمك. اأي نوع م���ن التمارين الريا�صي���ة )بما فيها العمل ف���ي الحديقة، 
التنظي���ف، ج���ز الح�صائ�ص، اأو �صع���ود ال�صاللم(من �صاأنها اأن تحافظ على �صحة ج�ص���دك. اإن توفير من 15 
اإلى 30 دقيقة يوميًّا لممار�صة التمارين الريا�صية يجعلك ت�صعر بالراحة وت�صاعد على التخفيف من توترك.

وفر وقًتا لنف�سك لت�سترخي. قد تختار اأن تمار�ص تمارين الإطالة اأو القراءة اأو م�صاهدة التلفاز اأو التحدث ��
عبر الهاتف. اأيًّا كان ما ي�صاعدك على ال�صترخاء، فعليك اأن توفر وقًتا للقيام به.

العناية الذاتية*
الحقيقةالخرافة

"تعني �لعناية �لذ�تية �أنه يجب 
�أن �أبتعد عن �لمري�ض �لعزيز على 

قلبي".

اأحد  وجود  مع  بنف�صك  لتعتني  باأمور  تقوم  اأن  يمكنك 
الأ�صدقاء اأو اأحد اأفراد الأ�صرة في الحجرة معك اأو دون 

وجوده.

"ت�ستغرق �لعناية بنف�سي �لكثير من 
�لوقت �لمخ�س�ض لأمور �أخرى".

بع�ص اأمور العناية الذاتية ت�صتغرق ب�صع دقائق فقط، مثل 
قراءة مقال مبهج اأو ممار�صة تمارين الإطالة. بع�ص اأمور 
العناية الذاتية الأخرى يمكن القيام بها في اأوقات الفراغ 

بين المهام.
"عليَّ �أن �أتعلم كيفية �لقيام باأمور 

"�لعناية �لذ�تية" تلك".
اأو  ال�صعادة  من  بالمزيد  ت�صعر  ويجعلك  تفعله  �صيء  اأي 
العناية  اأمور  من  يعتبر  الطاقة  اأو  ال�صترخاء  اأو  الراحة 
الذاتية. فكر في الأمور التي تعلم بالفعل اأنها ت�صلح لك.

*مركز رعاية المحت�صرين في فلوريدا �صن كو�صت. "العناية بنف�صك في اأثناء رعايتك لالآخرين". اقتبا�ص م�صرح به.
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هل تحتاج اإلى الم�ساعدة فيما يتعلق بالكتئاب اأو القلق؟
تذكر اأن الكثير من الأمور المذكورة لحًقا طبيعية، حيث اإنها �صائعة ب�صكل خا�ص عندما تكون تحت �صغط كبير. 
ولكن عليك اأن تتحدث مع الطبيب اإذا ما ا�صتمرت اأي من هذه العالمات لفترة تتجاوز الأ�صبوعين، وقد يقترح عليك 

الطبيب العالج المنا�صب لها.

التغيرات الج�سمانيةتغيرات الم�ساعر
�صعور بالقلق اأو الجزع اأو الكاآبة اأو الإحباط، ل يزول.��
�صعور بالذنب اأو التفاهة.��
�صعور بالرتباك اأو عدم ال�صيطرة اأو الخوف.��
�صعور بالعجز اأو فقدان الأمل.��
�صعور بال�صيق اأو تقلب المزاج.��
البكاء كثيًرا.��
التركيز على الأمور المقلقة والم�صكالت.��
التفكير في اإيذاء اأو قتل نف�صك.��
عدم القدرة على التخل�ص من فكرة معينة.��
عدم الق���درة على ال�صتمتاع بالأم���ور )مثل الطعام اأو ��

�صحبة الأ�صدقاء اأو العالقة الحميمة(.
تجنب المواقف اأو الأمور التي تعلم اأنها �صتوؤلمك.��
مواجه���ة م�صكلة في التركي���ز اأو ال�صع���ور باأنك م�صتت ��

الذهن.
�صعور باأنك "�صتجن".��

زيادة الوزن اأو نق�صانه دون �صبب.��
م�صكالت بالنوم اأو الحاجة للمزيد منه.��
ت�صارع �صربات القلب. ��
جفاف الفم.��
العرق الغزير.��
ا�صطراب المعدة.��
الإ�صهال )براز �صائل(.��
بطء الحركة.��
الإرهاق الذي ل يزول.��
ال�صداع وغيره من الآلم.��
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تاأمل

اإنك كمقدم للرعاية، حاول اأن ت�صل اإلى حالة التوازن يوميًّا. عليك اأن ترعى المري�ص العزيز على قلبك مع تلبية 
ا فيما يتعلق  متطلبات اأ�صرتك وعملك. تميل عادة اإلى التركيز على احتياجات المري�ص، ولكن يعود الأمر لك اأي�صً
بمحاولة العناية بنف�صك. تذكر الأمور التي تحتاج اإليها لتحافظ على �صالمة عقلك وج�صدك وروحك. وعندما تتمكن 
اأو مجرد الح�صول على قدر من  اأو ال�صالة  التاأمل  اإن  للتاأمل كل يوم؛ حيث  الوقت  اأن توفر بع�ص  من هذا، حاول 

الراحة من �صاأنه م�صاعدتك على الحفاظ اإح�صا�صك بال�صالم في هذا الوقت.

اإن رعاية مري�ص ال�صرطان قد قيل عنها من قبل الآخرين اإنها من اأ�صعب التجارب التي مروا بها في حياتهم، ولكنهم 
لم يتوقفوا عن القيام بها مطلًقا.

والتعلم  للنمو  الفر�صة  النا�ص  تمنح  اأن  م�صار حياتك  تغير من  التي  المواقف  �صاأن  �صيئة، من  اأو  كانت جيدة  �صواء 
هذه  بال�صرطان  م�صاًبا  ا  �صخ�صً يرعون  الذين  الأ�صخا�ص  من  الكثير  ي�صف  لهم.  بالن�صبة  المهمة  الأمور  وتقدير 
التجربة على اأنها رحلة �صخ�صية، حيث يقولون اإنها غيرت من �صخ�صياتهم تماًما. ي�صبه هذا الو�صف كثيًرا و�صف 
يمكنهم  ولكن  بها،  القيام  الرعاية  مقدمو  اختار  رحلة  تكون  اأن  بال�صرورة  يجب  ول  لتجاربهم،  ال�صرطان  مر�صى 
ا�صتخدام مهاراتهم وقوتهم ومواهبهم لدعم المري�ص الذي يحبونه في اأثناء ما يكت�صفون المزيد عن اأنف�صهم طوال 

تلك الرحلة.

"�إذ� وجدت �أنك تحب رعاية �لآخرين، 
فاعلم �أنك نجحت". – مايا �أنجيلو
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قائمة حقوق مقدمي الرعاية

اأمتلك الحق باأن اأعتني بنف�صي، ول يعتبر هذا الأمر اأنانية مني؛ حيث اإن 
هذا الأمر �صيمكنني من العناية ب�صكل اأف�صل بمن اأحب.

المري�ص  اأن  الآخرين رغم  الم�صاعدة لدى  البحث عن  الحق في  اأمتلك 
الذي اأحبه قد يعتر�ص على هذا. اإني اأعلم حدود قدراتي وقوتي.

على  تحتوي  ل  التي  حياتي  اأوجه  بع�ص  على  اأحافظ  باأن  الحق  اأمتلك 
اأرعاه، تماًما كما كنت �صاأفعل لو كان في كامل �صحته.  ال�صخ�ص الذي 
اأعلم اأني اأفعل كل ما يمكنني تقديمه لهذا ال�صخ�ص، وعليَّ اأن اأقوم باأمر 

ما من اأجل نف�صي.

الم�صاعر  عن  والتعبير  والكتئاب  بالغ�صب،  اأ�صعر  باأن  الحق  اأمتلك 
ال�صعبة التي تنتابني كل فترة.

لأن  اأحبه  الذي  المري�ص  قبل  من  محاولت  اأية  رف�ص  في  الحق  اأمتلك 
يجعلني اأقوم باأمور ب�صبب �صعوري بالذنب اأو الغ�صب. )ل يهم ما اإذا كان 

يعلم اأنه يفعل ذلك اأم ل(.

اأمتلك الحق في الح�صول على التقدير وال�صفقة والت�صامح والقبول مقابل 
ما اأفعله من اأجل من اأحب؛ حيث اإني اأفعل الكثير في المقابل.

اأمتلك الحق في اأن اأفخر بما اأفعل، واأمتلك الحق في اأن اأمدح ال�صجاعة 
التي يتطلبها الأمر لتلبية احتياجات من اأحب.

اأمتلك الحق في حماية �صخ�صيتي. كما اأمتلك الحق في حياة تحافظ على 
ذاتي عندما ل يحتاج من اأحب اإلى وقتي بالكامل.

)كاتب مجهول(
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ورقة عمل ال�سئون ال�سخ�سية

يمكنك اأن ت�صاعد �صديقك اأو قريبك الم�صاب بال�صرطان على ملء ورقة العمل هذه. قد ت�صاعد هذه المعلومات على 
تنظيم ال�صئون ال�صخ�صية لمن تحب. تاأكد من معرفة اأفراد الأ�صرة الآخرين بهذه القائمة، حيث اإنها قد ت�صاعدكم 
ا م�صدًرا للراحة لمري�ص ال�صرطان الذي تحبه  جميًعا على تخطي موت من تحبون وتلهمكم ال�صلوان. قد ت�صبح اأي�صً
حيث اإنه �صيعلم اأن حاجاته واأمنياته �صتتم تلبيتها. حاول اأن تحافظ عليها محدثة ومحفوظة في مكان اآمن. تاأكد من 

اأن من ي�صل اإليها موثوق به تماًما.

البنوك والمدخرات والقرو�ض

معلومات الت�صال �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� به  القيام  ما الذي عليك 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�سركة التاأمين على الحياة

معلومات الت�صال �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�سركة التاأمين ال�سحي
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ما الذي عليك القيام به �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�سركة التاأمين �سد العجز
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52



�سركة التاأمين الخا�سة بالمالك اأو الم�ستاأجرين
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عالمات اقتراب الموت وكيفية التعامل معها

هناك بع�ص العالمات والأعرا�ص التي قد ت�صاعد مقدم الرعاية على معرفة اأن الموت قد اقترب. نعر�ص فيما يلي هذه العالمات مع 
بع�ص الن�صائح عن كيفية التعامل معها. من المهم اأن تعرف اأن هذه العالمات اأو الأعرا�ص لن تظهر على جميع المر�صى. واأنه حتى 
اإن ظهرت الكثير من تلك العالمات فاإن هذا ل يعني دائًما اأن من تحب قد اقترب من الموت. قد يتمكن اأحد اأع�صاء الفريق الطبي 

الخا�ص بالمري�ص باأن يمدك بمزيد من الإر�صاد عما يجب عليك اأن تتوقعه.

النعا�ض اأو النوم الطويل اأو عدم اال�ستجابة. خطط للقيام بزيارة الطبيب عندما يكون المري�ص العزيز عليك واعًيا. من المهم اأن 
تتحدث ب�صكل مبا�صر للمري�ص واأن تتحدث ب�صوت يمكنه اأن ي�صمعه جيًدا، حتى اإن لم تكن هناك اأية ا�صتجابة، حيث اإن اأغلب المر�صى 

يكونون قادرين على ال�صماع حتى اإن لم يكونوا قادرين على الحديث. ل تحاول اأن تجل�ص المري�ص اأو تهزه اإذا لم يكن ي�صتجيب لك.

ع���دم اإدراك الوق���ت اأو الم���كان و/ اأو هوي���ة االأ�سدق���اء واالأقارب. قد يب���دو مري�ص ال�صرطان العزيز عليك غير ق���ادر على الراحة، اأو 
ا  ا غير موجودين. اأو ربم���ا يبداأ في روؤية و�صماع والحديث مع اأ�صخا�ص يحبهم وماتوا منذ فترة. قد ياأخذ اأي�صً يتخي���ل اأماكن واأ�صخا�صً
الثياب والكتان في الفرا�ص. ذكره برفق بالوقت والتاريخ والأ�صخا�ص المتواجدين. حاول اأن تكون هادًئا وواثًقا. يجب عدم التعامل مع 

هذه الأمور على اأنها هالو�ص، ول تحاول اأن تقنعه باأن هذه الروؤى التي يراها لي�صت حقيقية.

اأكثر انعزااًل واأقل اجتماعية. تحدث مع المري�ص العزيز على قلبك ب�صكل مبا�صر. ودعه يعلم اأنك بجانبه. قد يكون واعًيا  ي�سبح 
كثيًرا. ي�صاعده  وقادًرا على ال�صماع ولكنه غير قادر على الرد. يقول بع�ص الخبراء اإن ال�صماح للمري�ص "بالتخلي" قد 

تقل الحاجة للطعام وال�سوائل وفقدان ال�سهية. دع المري�ص الذي تحبه يختر بنف�صه متى ياأكل وي�صرب. قد تكون رقاقات الثلج اأو 
المياه اأو الع�صائر منع�صة اإذا كان قادًرا على البلع. مرهم ال�صفاه قد يحافظ على رطوبة الفم وال�صفتين.

الإمكان. �صع  واجعله مرتاًحا قدر  قلبك  العزيز على  المري�ص  االأمعاء. حافظ على نظافة وجفاف  اأو  المثانة  التحكم في  فقدان 
حفا�صات قابلة للطرح تحت المري�ص، بحيث يمكنك اإزالتها اإذا ما امتالأت بالف�صالت.

البول الغامق اأو كمية قليلة منه. يمكنك اأن ت�صاأل الطبيب اأو الممر�صة عن حاجة المري�ص لق�صطرة. يمكن لأحد اأع�صاء الفريق 
الطبي اأن يعلمك كيف تو�صلها بالمري�ص عند الحاجة لذلك.

بالبطاطين  التدفئة  المري�ص الذي تحبه. تجنب  البطاطين لتدفئة  ا�صتخدام  باأ�ص من  ل  اللون االأزرق.  اإلى  اأو ميله  برودة الجلد 
الكهربائية اأو الدثارات ال�صاخنة، والتي قد تت�صبب في حدوث حروق. اأدرك اأنه حتى اإن كانت الب�صرة باردة فاإن المري�ص قد ل يكون 

مدرًكا لي�صعر بالبرد.

اأ�سوات ح�سرجة عند التنف�ض. قد تكون تلك الأ�صوات عالية اأو غير عادية و�صطحية. قد يتنف�ص المري�ص العزيز على قلبك ب�صرعة 
ثم ببطء. اإن تقلب ج�صمه على اأحد الجوانب مع و�صع الو�صادات اأ�صفل الراأ�ص وخلف الظهر قد ي�صاعده كثيًرا. رغم اأن هذا النوع من 
التنف�ص قد يكون مخيًفا لك، فاإنه ل ي�صبب الألم لمن تحب. قد ي�صاعده وجود م�صدر اإ�صافي لالأك�صجين. اإذا كان قادًرا على البلع، 

فاإن رقاقات الثلج هي الأخرى قد ت�صاعده. �صحابة باردة رطبة من بخار الماء قد ت�صاعده هي الأخرى.  

تحويل الراأ�ض نحو م�سدر ال�سوء. ترك الأ�صواء الناعمة غير المبا�صرة م�صاءة في الغرفة قد ي�صاعده كثيًرا.

ي�سبح من ال�سعب التحكم في االألم. من المهم اإعطاء المري�ص عقاقير تخفيف الألم التي و�صفها لك الطبيب. يمكنك الت�صال 
بالطبيب اإذا ما كانت الجرعة الحالية غير كافية. بم�صاعدة الفريق الطبي، يمكنك اأن ت�صتعين ببع�ص الأ�صاليب الأخرى لتخفيف الألم 

مثل التدليك وال�صترخاء.
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عندما يكون من تحب
مريض سرطان متقدم

مساندة المسانديين
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