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نبذة عن هذا الكتيب
خ�صي�ص���ا من �أجلك ـ �ش���خ�ص ب�ص���دد الخ�ض���وع لعالج كيميائي  chemotherapyلل�س���رطان �أو
هذا الكتيب �أعد
ً
يتلقاه الآن بالفعل .وربما ترغب �أ�سرتك و�أ�صدقاءك والآخرون المقربون لك في قراءته � ً
أي�ضا.
هذا الكتيب دليل يمكنك الرجوع �إليه في �أثناء خ�ضوعك للعالج الكيميائي؛ فهو يت�ضمن حقائق عن العالج الكيميائي
و�آثاره الجانبية  side effectsويلقي ال�ضوء � ً
أي�ضا على طرق االعتناء بنف�سك قبل العالج وبعده وفي �أثنائه.
يتناول هذا الكتاب:

�أ�سئلة و�أجوبة عن العالج الكيميائي.
يجيب عن الأ�سئلة ال�شائعة ،من قبيل ال�س�ؤال عن ماهية العالج الكيميائي ومدى ت�أثيره على الخاليا
ال�سرطانية.
الآثار الجانبية وطرق التعامل معها.
يو�ضح الآثار الجانبية وغيرها من الم�شكالت التي قد تنتج عن العالج الكيميائي .ويت�ضمن هذا الجزء � ً
أي�ضا
طر ًقا يمكنك �أنت وطبيبك �أو ممر�ضه من خاللها �أن تتحكموا في تلك الآثار الجانبية.
ن�صائح لمقابلة الطبيب �أو الممر�ض.
يت�ضمن �أ�سئلة لك كي تفكر فيها وتناق�شها مع طبيبك ،وممر�ضك ،وغيرهما من الم�شاركين في خدمة رعاة
ال�سرطان.
طرق تعلم المزيد.
يعدد طرق الح�صول على مزيد من المعلومات حول العالج الكيميائي وغيره من المو�ضوعات المتناولة في
هذا الكتيب ـ مطبوعة ،وعبر الإنترنت ،وعبر الهاتف.
كلمات يجب �أن تعرفها.
يقدم م�سرد م�صطلحات يو�ضح معنى جميع الكلمات المدرجة في هذا الكتيب.
تحدث �إلى طبيبك ب�ش�أن ما يمكنك توقعه في �أثناء العالج الكيميائي .وربما اقترح عليك �أن تقر�أ �أجزاء معينة من
هذا الكتيب �أو تجرب بع�ض الطرق للتعامل مع الآثار الجانبية.
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المقدمة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
لعل���ه كان �أ�س���و�أ يوم ف���ي حياتي ،ذلك النه���ار عندما ذهبت �إل���ى الطبيب لفح����ص بع�ض التغيرات التي �ش���عرت بها،
لأخرج من عيادته في حالة نف�س���ية ال �أح�س���د عليها .نحن ن�س���مع بالأخبار ال�س���يئة عن الأمرا�ض والحوادث التي تحل
بالآخري���ن ،ولك���ن ناد ًرا ما نفكر �أنها �ست�ص���يبنا �شخ�ص��� ًّيا .وحتى لو خطر على البال �أننا قد ن�ص���اب بمر�ض ع�ض���ال
ف���ي حياتن���ا ،ونح���اول �أن نتخيل ردود فعلن���ا الممكنة ،ف�إن ذلك يختفي عندما ي�ص���دمنا الواقع .وهذا ما ح�ص���ل لي؛
حي���ث �أفادن���ي الطبي���ب يومئذ بعد درا�س���ة الفحو����ص �أنني م�ص���اب بالليمفوم���ا (�أو �س���رطان الجه���از الليمفاوي).
وبد�أت الأفكار تعج بي وتت�ض���ارب في ر�أ�س���ي ،وبد�أت �أت�س���اءل عن م�ص���يري وكم من الأيام بقيت لي في هذه الدنيا.
تُ���رى ه���ل �س����أتمكن من ر�ؤي���ة �أهلي و�أ�ص���دقائي؟ وكم �س����أعي�ش بع���د ذلك؟ وكيف ل���ي �أن �أق�ض���ي الأي���ام الباقية لي
ف���ي ه���ذه الحي���اة؟ كل ه���ذه الأف���كار كان���ت ت���دور في ر�أ�س���ي وت�ش���غل بالي لي���ل نه���ار .و�أول �ش���يء فعلته ه���و تجديد
و�صيتي.
و�أج���زم ب�أن �آثار ال�ص���دمة قد امتدت �إلى جميع المحيطين بي؛ فمري�ض ال�س���رطان يعاني ال���داء والدواء ،والأهل
يعانون �ألم الم�ص���يبة وهول الفجيعة� ،إ�ض���افة �إلى �أن هذا الداء ،وهو في الحقيقة مئات الأنواع المختلفة في �ضراوتها
مفهوما في مخيلة الكثيرين على �أنه حكم بالموت ال �أكثر.
وخطورتها و�إمكانية عالجها ،يبقى
ً
ولك���ن مه�ًل�اً  ،فما بين طرفة عي���ن وانتباهتها يغير اهلل من حال �إلى حال .لقد حدث تحول في م�س���ار تفكيري �إلى
النقي����ض ,فبينما كنت �أجري الفحو�ص و�أهم بمغادرة عيادة الطبيب� ،أعطاني الطبيب بع�ض الكتب باللغة الإنجليزية
رويدا بد�أ الأمل يدب في نف�س���ي .وكنت كلما تعمقت
ورويدا ً
عن هذا المر�ض لقراءتها ومعرفة بع�ض المعلومات عنهً .
لدي عن هذا المر����ض ،مثلي مثل الكثيرين من
ف���ي القراءة ،زادن���ي الأمل قوة وتفا� اًؤل؛ فالفكرة الم�س���بقة التي كانت َّ
النا����س غير المخت�ص���ين والذين حماه���م اهلل من ر�ؤيته في �أقاربه���م ،هي �أنه قاتل وال ينجو من���ه �أحد .وهذه الفكرة
مرده���ا ف���ي المق���ام الأول الجهل .ولك���ن من خالل الق���راءة ،عرفت �أنه يمكن ال�ش���فاء من بع�ض �أن���واع هذا المر�ض
وبن�س���ب كبي���رة ,كم���ا �أن معنوي���ات المرء من �أه���م العوامل التي ت�س���اعد على التعاف���ي .لقد رفعت الق���راءة عن هذا
المر�ض فعلاً من معنوياتي وبد�أت الإيجابية تراود نظرتي للحياة مرة �أخرى .وبد�أت �أتكيف مع ا�ستخدام كلمة المر�ض
الخبيث والعالج الكيماوي وال �أجد غ�ضا�ض���ة في ت�س���مية الأ�شياء ب�أ�س���مائها ،وعلى يقين دائ ًما ب�أن لكل داء دواء ب�إذن
اهلل.
علي بال�ش���فاء .وخرجت من هذه التجربة و�أنا على يقين من �أن �إتاحة
وتابعت العالج لدى المخت�ص���ينَّ ،
ومن اهلل َّ
المعلوم���ات للم�ص���ابين بهذا الداء الخبيث من الممكن �أن تُحدث اً
تحول جذر ًّي���ا في تعاملهم معه وفي نظرتهم للحياة
أي�ض���ا؛ فالفكرة المغلوطة عن ال�س���رطان �أنه ال يمكن ال�شفاء منه مطلقًا ،ولكن
على وجه العموم وكذلك عند محبيهم � ً
ما وجدته هو �أنه في حاالت كثيرة يمكن العالج من هذا المر�ض .وهذا يعتمد  -بعد ف�ضل اهلل وكرمه  -على اكت�شاف
المر�ض مبك ًرا وقدرة الإن�س���ان على التكيف مع و�ض���عه الجديد والحديث عنه مع الأقارب والأ�ص���دقاء بدون خوف �أو
تهرب.
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كان م���ن الطبيع���ي �أن �أبد�أ البحث عن �أي �ش���يء من�ش���ور ع���ن المر�ض ،وبحثت ف���ي المكتبة العربية ولكن للأ�س���ف
وجدت �أنها تفتقر �إلى المراجع الب�س���يطة وال�سل�س���ة التي تتحدث عن هذا المر�ض ب�شتى �أنواعه؛ فالمراجع المتاحة �إما
متخ�ص�ص���ة للغاية ي�ص���عب على غير المتخ�ص����ص التعامل معها وا�ستيعابها ب�س���هولة� ،أو متاحة بلغة غير اللغة العربية
تحتاج �إلى �ش���خ�ص متبحر في اللغات ليفهم ما بها .ولأنني على يقين من �أنه ال بد لكل �إن�س���ان �أن يحظى بن�ص���يب وافر
من الثقافة العامة عن هذا المر�ض ،فقد ر�أيت �أن من واجبي �أن �أ�س���هم في م�س���اعدة �إخواني المتحدثين بالعربية على
مواجهة هذا المر�ض و�أخذت على عاتقي مهمة توفير م�صادر �سهلة وب�سيطة على الإن�سان العادي ليتعرف على م�ؤ�شرات
هذا المر�ض و�أعرا�ض���ه ومن ثم ي�س���تطيع �أن يقي نف�س���ه مغبة الآثار الناتجة عنه ،بما في ذلك �سوء الفهم .وحتى �إن لم
تكن م�ص���ا ًبا بهذا المر�ض الع�ض���ال ( وهو ما �أرجوه من المولى عز وجل ) ف�إن التعرف عليه وعلى �أعرا�ضه من الممكن
�أن يجعلك �سب ًبا في �إنقاذ �إن�سان حياته على المحك.
وم���ن هن���ا ف�إنني �أه���دي هذا الم�ش���روع �إلى كل م�ص���اب بال�س���رطان ،وال �أق�ص���د بالم�ص���ابين المر�ض���ى فقط،
بل �أق�ص���د كذلك ذويهم و�أحبابهم و�أ�ص���دقاءهم ومجتمعهم و�أطباءهم وممر�ض���يهم؛ فالكل ي�صيبهم من هذا الداء
ن�صيب.
ومن هذا المنطلق ،فقد توجهت للزمالء في الجمعية ال�س���عودية الخيرية لمكافحة ال�س���رطان بفكرة �إيجاد مواد
تثقيفية ب�شكل احترافي لمر�ضى ال�سرطان ،ووجدت لدى رئي�س مجل�س �إدارة الجمعية الدكتور عبد اهلل العمرو ونائبه
أكيدا على �أهميتها ،مع الحاجة الما�س���ة �إليها و�سط موج هادر من
الدكتور م�ش���بب الع�س���يري ترحي ًبا حا ًّرا بالفكرة وت� ً
المعلوم���ات المتناق�ض���ة الت���ي يجدها الباحث .وق���د تكرم الإخوة والأخ���وات في الجمعية ،وتكبدوا الكثير من م�ش���اق
البحث للو�ص���ول لتحقيق الهدف من هذه ال�سل�س���لة ،وهو �إيجاد معلومات ثرية للم�صابين بال�سرطان تتميز بالب�ساطة
والم�صداقية وتعك�س �آخر ما و�صل �إليه الطب في هذا المجال.
و�أخي ًرا وبعد جهد جهيد وبحث حثيث ،وقع االختيار على كتيبات معهد ال�س���رطان الوطني الأمريكي ك�أحد �أف�ض���ل
الم�ص���ادر الثري���ة بالمعلومات التي كتبت ب�أ�س���لوب منا�س���ب للمر�ض���ى على مختلف م�س���توياتهم الفكري���ة والثقافية،
فقمن���ا بالكتاب���ة للمعه���د و�أذن لنا علم���ا�ؤه ومدي���روه بترجمة الكتيب���ات للقارئ العرب���ي دون التزام منه���م بمراجعة
الترجم���ة واعتماده���ا ،ثم ق���ام فريق علمي من الجمعية ال�س���عودية الخيري���ة لمكافحة ال�س���رطان بمراجعة الكتيبات
خ�صو�صا والعربي
و�ص���ياغتها ب�أ�س���لوب ينا�س���ب القارئ العربي وتعديل محتواها بما يتنا�سب مع المجتمع ال�س���عودي
ً
عموما.
ً
وفي هذا ال�ص���دد ال ي�س���عني �إال �أن �أتقدم بجزيل ال�ش���كر وبالغ االمتنان لجميع من �أ�س���هم معنا في هذا الم�شروع،
خال�ص���ا ،و�أخ�ص بالذك���ر منهم الدكتور عبد اهلل العمرو رئي�س مجل�س
راج ًي���ا من اهلل الكريم قبوله منا ومنهم عم ًال ً
�إدارة الجمعي���ة ال�س���عودية الخيري���ة لمكافحة ال�س���رطان ,والدكتور م�ش���بب الع�س���يري رئي�س هيئة تحرير ال�سل�س���لة,
والدكتورة ريم العمران ,والأ�س���تاذ عبد الرحمن الخرا�ش���ي الم�ش���رف العام على الجمعية ,والأ�ستاذة العنود ال�شلوي
المثقفة ال�صحية بمدينة الملك فهد الطبية وكل من �أ�سهم من فريق العمل الممتد.
كما �أتقدم بخال�ص ال�ش���كر �إلى العاملين بق�س���م الت�س���ويق و�إدارة الن�ش���ر بمكتبة جرير لإ�سهامهم في �إخراج هذا
العمل في �أف�ضل �شكل ممكن.
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و�إنني �أرجو �أن يجد قارئ هذا الكتيب وبقية كتيبات ال�سل�س���لة ما ي�ش���في الغليل ويروي الظم�أ وي�ساعده على تجاوز
المر�ض والتكيف مع تبعاته والمعرفة التامة التي ت�ساعده على عبور تلك المحنة ال�شديدة وتجاوزها.
و�أ�س�أل اهلل العلي القدير �أن يمن على الجميع بالعافية وال�سالمة.
محمد العقيل
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�أ�سئلة و�أجوبة حول العالج الكيميائي
ما هو العالج
الكيميائي؟

العالج الكيميائي هو نوع من عالج ال�سرطان الذي ي�ستخدم فيه عقاقير لتدمير
الخاليا ال�سرطانية.

كيف يعمل العالج
الكيميائي؟

يعمل العالج الكيميائي عن طريق �إيقاف �أو تبطيء نمو الخاليا ال�سرطانية ،التي تنمو
وتنق�سم ب�سرعة .لكنه ربما �أ�ضر � ً
أي�ضا بالخاليا ال�سليمة  healthy cellsالتي
تنق�سم ب�سرعة مثل تلك الخاليا التي تبطن الفم والأمعاء �أو تعمل على نمو ال�شعر.
والإ�ضرار بالخاليا ال�سليمة قد ي�سبب بع�ض الآثار الجانبية .وفي �أغلب الأحيان ،تقل
الآثار الجانبية وتختفي عقب انتهاء فترة العالج الكيميائي.

ما هو عمل العالج
الكيميائي؟

وف ًقا لنوعية ال�سرطان الذي تعانيه منه والمرحلة التي و�صل �إليها ،يمكن للعالج
الكيميائي �أن:
يعال���ج ال�س���رطان ـ حيث يدمر العالج الكيميائي الخاليا ال�س���رطانية لدرجة �أن
طبيبك ال يمكنه بعد اكت�شاف وجودها في الج�سم ولن تظهر من جديد.
يتحك���م ف���ي ال�س���رطان ـ حيث يمنع العالج الكيميائي من انت�ش���ار ال�س���رطان� ،أو
يبط���ئ من نم���وه� ،أو يدمر الخاليا ال�س���رطانية التي انت�ش���رت لأجزاء �أخرى من
ج�سمك.
يخف���ف م���ن �أعرا����ض ال�سرط���ان ـ (وهذا ي�س���مى عالجا تلطيفي���ا palliative
 )careـ حيث يعمل العالج على تقلي�ص الأورام التي ت�سبب الألم �أو ال�ضغوط.

كيف ي�ستخدم العالج
الكيميائي؟

�أحيا ًنا ي�ستخدم العالج الكيميائي كو�سيلة عالج وحيدة لل�سرطان .لكنك في كثير
من الأحيان�،ستتلقى العالج الكيميائي بجانب الجراحة� ،أو العالج الإ�شعاع ي �ra
diation therapyـ �أو العالج البيولوجي  biological therapyويمكن للعالج
الكيميائي �أن:
يقلل حجم الورم قبل �إجراء الجراحة �أو العالج الإ�شعاعي .وهذا ي�سمى بالعالج
الكيميائي المبدئي الم�ساعد .neo-adjuvant
يدمر خاليا ال�س���رطان التي قد تظل موجودة بعد الجراحة �أو العالج الإ�شعاعي.
وهذا ي�سمى بالعالج الكيميائي الم�ساعد .adjuvant chemotherapy
ي�ساعد العالج الإ�شعاعي والبيولوجي على العمل بطريقة �أف�ضل.
يدمر الخاليا ال�سرطانية التي تعود مرة �أخرى (ال�سرطان المعاود recurrent
� )cancerأو تنت�ش���ر لأجزاء �أخرى من الج�س���م (�سرطان منت�شر metastatic
.)cancer
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كيف يقرر الطبيب
المعالج نوعية
العقاقير الواجب
ا�ستخدامها؟

يعتمد هذا القرار على:
نوعية ال�سرطان التي تعانيها .بع�ض �أنواع عقاقير العالج الكيميائي الم�ستخدمة
لعالج �أنواع عدة من ال�س���رطان .عقاقير �أخرى ت�س���تخدم لع�ل�اج واحد �أو اثنين
فقط من �أنواع ال�سرطان.
عالجا كيميائ ًّيا من قبل.
ما �إذا كنت قد تلقيت ً
ما �إذا كنت تعاني م�شكالت �صحية ،مثل مر�ض ال�سكر �أو �ألأزمات القلبية.
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�أين �أذهب لتلقي
العالج الكيميائي؟

ربما تتلقى العالج الكيميائي في �أثناء مكوثك بالم�ست�شفى �أو بالمنزل �أو في �إحدى
عيادات الطبيب �أو وحدة عالج خارجية( )outpatientب�إحدى الم�ست�شفيات (ما
يعني �أنه لي�س عليك المكوث ليلة كاملة)� .أ ًّيا كان المكان الذي �ستذهب �إليه من �أجل
العالج ،ف�سوف يقوم طبيبك بمتابعتك للتعامل مع الآثار الجانبية ولإجراء �أي تغيرات
الزمة للعقاقير.

ما المدة التي
�س�أ�ستغرقها في تلقي
العالج الكيميائي؟

تختلف مدد تلقي العالج الكيميائي من ربع �ساعة الى عدة �ساعات ح�سب نوع الدواء
الكيميائي المو�صوف من الطبيب المعالج.

هل يمكنني ن�سيان
جرعة من جرعات
العالج؟

لي�س من المفيد �أن تفوت جرعة من جرعات العالج الكيميائي .لكن طبيبك الخا�ص
�أو ممر�ضك قد يغيران �أحيا ًنا جدول تلقي جرعات العالج .وربما كان هذا راج ًعا
للآثار الجانبية التي تعانيها .و�إذا حدث هذا ،ف�سوف يو�ضح لك الطبيب �أو الممر�ض
ما يجب عليك فعله ومتى ت�ست�أنف العالج من جديد.

كيف يتم �إعطاء العالج
الكيميائي؟

يمكن �إعطاء العالج الكيميائي بطرق عدة ح�سب نوعه.
الحقن .يتم �إعطاء العالج الكيميائي عن طريق حقنة في ع�ضلة بالذراع �أو الفخذ �أو
تحت الجلد مبا�شرة بالجزء ال�سمين من الذراع �أو ال�ساق �أو البطن.
داخ���ل ال�ش���ريان.يحقن الع�ل�اج الكيميائ���ي مبا�ش���رة داخل ال�ش���ريان ال���ذي يغذي
ال�سرطان.
داخل ال�ص���فاق.يوجه العالج الكيميائي مبا�شرة داخل التجويف البريتون ي �perito
(neal cavityالم�س���احة التي تحتوي على �أع�ضاء من قبيل الأمعاء والمعدة والكبد

والمباي�ض).

عبر الوريد.يدخل العالج الكيميائي في الوريد مبا�شرة.
حقن مو�ضعي.يكون العالج الكيميائي في دهان تقوم بتدليكه على ب�شرتك.
عبر الفم.يكون العالج الكيميائي في حبوب �أو كب�سوالت �أو �سائل يمكن بلعه.
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�أمور يجب �أن تعرفها ب�ش�أن �إعطاء العالج الكيميائي عن طريق الوريد
عادة ما يتم �إعطاء العالج الكيميائي عن طريق �إبرة تحقن في الوريد باليد �أو �أ�سفل الذراع .ف�سوف يقوم الممر�ض
بو�ضع الإبرة مع بداية العالج ثم نزعها بعد انتهائه .ف�أخبر طبيبك فور �شعورك بالألم �أو الحرقان وقت تلقيك
للعالج الكيميائي عبر الوريد.
عادة ما ُيعطى العالج الكيميائي الوريدي عن طريق ق�سطرة � cathetersأو ق�سطرات البوباء  portsباال�ستعانة
�أحيا ًنا بم�ضخة .pump
الق�س���طرة :cathetersالق�سطرة هي �أنبوب رفيع لين .ويقوم الجراح بو�ضع �إحدى نهاياتها داخل وريد كبير،
■ غال ًبا يكون في منطقة ال�ص���در ،فيما تظل النهاية الأخرى خارج الج�س���م .ومعظم الق�سطرات تظل في مكانها
حتى انتهاء جرعات العالج الكيميائي .ويمكن � ً
أي�ض���ا ا�س���تخدام الق�سطرات في �إعطاء عقاقير خالف العالج
الكيميائي ومن �أجل �سحب الدم؛فاحر�ص على تتبع عالمات العدوى حول الق�سطرة.
ق�س���طرةالبوباء :portsق�س���طرة البوباء هي �أ�سطوانة م�ستديرة �صغيرة الحجم م�ص���نوعة من البال�ستيك �أو
المعدن يتم و�ض���عها تحت الجلد .وتقوم الق�س���طرة بربط البوباء بوريد كبير ،غال ًبا يكون في منطقة ال�ص���در.
■ فيمكن للممر�ض �أن يدخل �إبرة في هذه الق�سطرة كي تعطي العالج الكيميائي وت�سحب الدم .ويمكن �أن تترك
تلك الإبرة بمكانها لجل�سات العالج التي تعطى لأكثر من يوم واحد .واحر�ص على
تتبع عالمات الإ�صابة بالعدوى حول الق�سطرة.

■
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الم�ض���خات :Pumpsعادة ما يتم �إرفاق الم�ض���خات بالق�سطرات �أو الق�سطرات
البوبائي���ة .وه���ي تتحكم ف���ي كمية ومدى �س���رعة دخول الع�ل�اج الكيميائي داخل
الق�سطرة .ويمكن �أن تكون الم�ضخات داخلية �أو خارجية؛ فالم�ضخات الخارجية
تظل خارج ج�س���مك .ويمكن لمعظم النا�س �أن يحملوا هذه الم�ضخات معهم� .أما
الم�ضخات الداخلية فيتم و�ضعها تحت الجلد في �أثناء العملية.

كيف �سيكون �شعوري في
�أثناء العالج الكيميائي؟

ي�ؤثر العالج الكيميائي على المر�ضى بعدة طرق .ف�شعورك يعتمد على حالتك
ال�صحية قبل العالج ،ونوع ال�سرطان ،ومدى تطوره ،ونوع العالج الكيميائي الذي
يتلقاه ،وجرعته .وال يمكن للأطباء �أو الممر�ضين �أن يعرفوا على نحو يقيني �شعورك
في �أثناء العالج.
بع�ض النا�س ال ي�شعرون باالرتياح بعد تلقي العالج الكيميائي .وتتمثل �أكثر الآثار
�شيوعا في الإعياء  fatigueوال�شعور بالإرهاق والإنهاك ،ويمكنك اال�ستعداد
الجانبية ً
ل�شعور التعب بما يلي:
اطلب من �أي �شخ�ص �أن ي�صطحبك للعالج الكيميائي ذها ًبا و�إيا ًبا.
خ�ص�ص وقتًا للراحة يوم تلقي العالج الكيميائي واليوم الذي يليه.
اطلب الم�ساعدة في تناول الوجبات �أو رعاية الطفل يوم العالج وليوم على الأقل
بعد تلقي العالج.
هناك طرق عدة يمكنك من خاللها التحكم في الآثار الجانبية التي يخلفها العالج
الكيميائي .لمزيد من المعلومات ،انظر الق�سم الذي بعنوان لمحة عن الآثار الجانبية.

هل لي �أن �أعمل في �أثناء
العالج الكيميائي؟

كثير من النا�س يمكنهم العمل في �أثناء تلقي العالج الكيميائي ،ما داموا يربطون
جدولهم بما ي�شعرون به؛ فقدرتك على العمل قد تعتمد بالأ�سا�س على نوعية العمل
الذي تقوم به .ف�إذا كانت وظيفتك ت�سمح ،فربما ترغب في �إدراك ما �إذا كنت قاد ًرا
على العمل بدوام جزئي �أو العمل من المنزل خالل الأيام التي ت�شعر فيها بالألم.
وكثير من الموظفين يطالبهم القانون ب�أن يغيروا جدول العمل كي يتنا�سب مع
احتياجاتهم في �أثناء عالج ال�سرطان .فتحدث �إلى �صاحب العمل ب�ش�أن طرق �ضبط
عملك في �أثناء العالج .ويمكنك معرفة المزيد ب�ش�أن تلك القوانين عن طريق
التحدث �إلى �أخ�صائي اجتماعي.
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هل يمكنني الح�صول على هذا يتوقف على نوعية العالج الكيميائي التي تتلقاها وعلى نوعية العقاقير الأخرى
�أدوية دون و�صفة �أو �أدوية التي تخطط لتناولها؛ فال تتناول �إال العقاقير الم�سموحة لك من قبل الطبيب �أو
مو�صوفة في �أثناء العالج الممر�ض .و�أخبر طبيبك �أو ممر�ضك ب�أ�سماء العقاقير غير المو�صوفة والعقاقير
المو�صوفة التي تتناولها ،بما فيها الملينات و�أدوية الح�سا�سية والأدوية الباردة
الكيميائي؟
والم�سكنات والأ�سبرين والإيبوبروفين.
والطريقة التي تخبر بها طبيبك �أو ممر�ضك بهذا الأمر هي �إح�ضار عبوات الدواء
معك .ويحتاج طبيبك �أو ممر�ضك �إلى معرفة:
ا�سم كل عقار تتناوله
�سبب تناولك له
الكمية التي تتناولها
عدد المرات التي تتناولها فيه
تحدث �إلى طبيبك �أو ممر�ضك قبل �أن تتناول
عقاقير مو�صوفة �أو غير مو�صوفة �أو فيتامينات
�أو معادن �أو مكمالت غذائية �أو �أع�شاب.

قد يت�سبب بع�ض هذه المنتجات في تغيير
هل يمكنني تناول
فيتامينات �أو معادن �أو
طريقة عمل العالج الكيميائي .ولذلك ،من ال�ضروري �أن تخبر طبيبك �أو ممر�ضك
مكمالت غذائية �أو �أع�شاب عن كل الفيتامينات �أو المعادن �أو المكمالت الغذائية �أو الأع�شاب التي تتناولها قبل
في �أثناء تلقي العالج؟
بدء العالج الكيميائي .في �أثناء العالج الكيميائي ،تحدث �إلى طبيبك قبل تناول �أي
من هذه المنتجات.
كيف لي �أن �أعرف �إذا ما
كان العالج الكيميائي
ناجحا؟
ً
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�سيقوم الطبيب بعمل فحو�صات ج�سدية واختبارات طبية (من قبيل فحو�صات الدم
و�أ�شعة �إك�س) .و�سوف ي�س�ألك � ً
أي�ضا عن �شعورك.
ال يمكنك الإخبار بنجاح العالج الكيميائي بنا ًء على �آثاره الجانبية؛ فبع�ض النا�س
يظنون �أن الآثار الجانبية الحادة تعني �أنه يعمل بكفاءة عالية� ،أو �أن عدم وجود �آثار
جانبية يعني �أنه ال يعمل .والحق �أن الآثار الجانبية ال عالقة لها بكفاءة مكافحة
العالج الكيميائي للمر�ض.

كم يتكلف العالج
الكيميائي؟

من ال�صعب �أن نقول مقدار تكلفة العالج الكيميائي؛ فهذا يتوقف على:
نوعية العالج الكيميائي الم�ستخدم وجرعاته.
مدة تلقي العالج وعدد مرات تلقيه.
ما �إذا كنت تتلقاه في المنزل �أو في العيادة �أو في �أثناء مكوثك بالم�ست�شفى
المكان الذي تعي�ش فيه.

(خا�ص بالمر�ضى
الخا�ضعين لأنظمة
الت�أمين ال�صحي )

تحدث �إلى �شركة الت�أمين الخا�صة بك عن التكاليف التي �ستتحملها� .أ�سئلة تطرحها
من قبيل:
ما الذي �ستتحمل ال�شركة نفقاته؟

هل يتحمل الت�أمين
هل �أحتاج لالت�ص���ال ب�ش���ركة الت�أمين الخا�صة بي قبل كل جل�سة عالجية تتحمل
ال�صحي الخا�ص بي نفقات
نفقاتها؟ �أم �أن عيادة الطبيب هي التي تت�صل؟
العالج الكيميائي؟
علي �سداد نفقاته؟
ما الذي يجب َّ
ه���ل ل���ي �أن �أزور �أي طبيب �أرغب ف���ي زيارته �أم �أنني بحاج���ة لالختيار من بين
قائمة من مقدمي الخدمة المف�ضلين؟
هل �أنا بحاجة لحوالة مكتوبة كي �أبحث عن طبيب متخ�ص�ص؟
ه���ل هناك ر�س���وم م�ش���تركة (�أموال يج���ب علي دفعه���ا) في كل م���رة �أزور فيها
الطبيب؟
هل هناك تكلفة محددة (كمية معينة من المال يجب دفعها) قبل ر�سوم الت�أمين؟
من �أين يجب �أن �أح�صل على العقاقير المو�صوفة؟
هل يتحمل الت�أمين ال�ص���حي تكاليف جميع الفحو�ص���ات والعالجات� ،سواء كنت
ً
مري�ضا داخل ًّيا �أو خارج ًّيا؟
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كيف لي �أن �أحقق خطة اقر�أ بولي�ص���ة الت�أمين الخا�ص���ة بك قبل بدء العالج كي تعرف خطتك والأ�شياء
التي �ستدفع لها مقابلاً .
الت�أمين على �أكمل وجه؟
�سجل جميع تكاليف العالج وتعوي�ضات �شركة الت�أمين.
�أر�س���ل ل�ش���ركة الت�أمين الخا�ص���ة ب���ك كل الأوراق المطلوبة .وربما ت�ض���من هذا
�إي�ص���ال ا�س���تالم من زيارة الطبيب والرو�ش���تات ونتيجة المعمل .فاحر�ص على
االحتفاظ بن�سخ منها لنف�سك.
اطلب ،ح�س���ب الحاجة ،الم�س���اعدة في الح�صول على �أوراق الت�أمين .يمكنك �أن
تطلب م�س���اعدة �ص���ديق �أو �أحد �أفراد الأ�سرة �أو �أخ�صائي اجتماعي �أو مجموعة
محلية من قبيل مراكز العالج الكبرى.
و�إن لم تتحمل �ش���ركة الت�أمين نفقات �ش���يء ترى �أن عليها تحمل نفقاته ،فتعرف
على ال�سبب في الرف�ض .ومن ثم تحدث �إلى طبيبك �أو ممر�ضك عما يجب عليك
فعله فيما بعد .فربما يقترح طريقة لطلب القرار �أو القيام بت�صرف �آخر.
ما هي التجارب ال�سريرية التجارب ال�سريرية لمر�ض ال�سرطان (ت�سمى � ً
أي�ضا بالدرا�سات البحثية على مر�ض
ال�سرطان) تختبر عالجات جديدة لمر�ضى ال�سرطان .وربما كانت درا�سات على
وهل هي خيار متاح
�أنواع جديدة من العالج الكيميائي ،و�أنواع �أخرى من العالج� ،أو طرق جديدة لدمج
�أمامي؟
العالجات م ًعا .والغر�ض من كل هذه التجارب ال�سريرية هو اكت�شاف طرق �أف�ضل
لم�ساعدة مر�ضى ال�سرطان.
قد يقترح الطبيب �أو الممر�ض عليك �أن ت�شارك في �إحدى التجارب ال�سريرية.
ويمكنك � ً
أي�ضا �أن تطرح هذه الفكرة .لكن قبل �أن توافق على الم�شاركة في تجربة
�سريرية ،تعرف على:
فوائده���ا .جمي���ع التج���ارب ال�س���ريرية تق���دم رعاية عالية الم�س���توى لمر�ض���ى
ال�سرطان .فا�س�أل عن كيفية م�ساعدة تلك التجربة لك �أو الآخرين .فربما كنت،
على �سبيل المثال ،من �أوائل النا�س الذين يح�صلون على عالج �أو عقار.
مخاطرها .ال تكون العالجات الجديدة �أف�ضل دائ ًما �أو حتى في جودة العالجات
المتع���ارف عليه���ا  .Standard treatmentsوحت���ى و�إن كان العالج الجديد
ناجحا ،فربما ال يعمل معك بكفاءة.
ً
تكلفتها .قد تتحمل �أو ال تتحمل �شركة الت�أمين الخا�صة بك نفقات العالج الذي
هو جزء من التجربة ال�سريرية .فقبل الموافقة على الم�شاركة فيها ،راجع �شركة
الت�أمين للت�أكد من تحملها لنفقات هذا العالج.
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ن�صائح لمقابلة الطبيب �أو الممر�ض
�أع���د قائم���ة ب�أ�سئلت���ك قبل كل مقابلة.بع�ض النا�س يحتفظ���ون بـ «قائمة مفتوحة»
يدونون فيها �أ�س���ئلتهم كلم���ا خطرت ببالهم .فاحر�ص على ترك م�س���احة في هذه
القائمة تكتب فيها الإجابات التي يقولها الطبيب �أو الممر�ض.
ا�صطح���ب مع���ك �أح���د �أف���راد الأ�س���رة �أو �صدي ًق���ا ثق���ة للزي���ارات الطبي���ة .فهذا
ال�شخ�ص ي�ساعدك على فهم ما يقوله الطبيب �أو الممر�ض ثم يتحدث معك ب�ش�أنه
عقب انتهاء الزيارة.
اطرح �أ�سئلتك كلها.فال يوجد ما ي�س���مى بال�س����ؤال الغبي .و�إن عجزت عن فهم الإجابة فا�ستمر على �س�ؤالك حتى
تفهم.
 َد ِّون المالحظات.يمكن���ك تدوينه���ا بالكتابة �أو بت�س���جيلها على �ش���ريط كا�س���يت .وفيما بعد يمكنك ا�س���تعرا�ض
مالحظاتك وتذكر ما قيل.
اطلب معلومات مطبوعة حول نوع ال�سرطان الذي تعانيه ونوعية العالج الكيميائي الذي �ستخ�ضع له.
�أخبر طبيبك �أو ممر�ضك بكم المعلومات التي تريد معرفتها ،ومتى تريد معرفتها ،ومتى تكتفي منها .بع�ض
النا�س يريدون �أن يتعلموا كل �ش���يء عن ال�س���رطان وعالجه قدر الم�ستطاع .وبع�ض���هم ال يريدون �سوى معلومات
قليلة؛ فالخيار متروك لك وحدك.
تعرف على كيفية التوا�صل مع طبيبك �أو ممر�ضك وقت الطوارئ.وهذا يت�ض���من من تت�صل به والمكان الذي
تذهب �إليه .اكتب �أرقام الهواتف المهمة في الفراغات الموجودة بالغطاء الأمامي للكتاب.
�أ�سئلة تود طرحها

عن ال�سرطان

�أي نوع من ال�سرطان �أعاني؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما المرحلة التي و�صل �إليها المر�ض؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن العالج
الكيميائي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لماذا �أحتاج للعالج الكيميائي؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما الهدف من هذا العالج؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما فوائد العالج الكيميائي؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما مخاطر العالج الكيميائي؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ه���ل توجد طرق �أخرى لعالج هذا النوع من ال�س���رطان؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما الرعاية القيا�س���ية لنوع ال�س���رطان الذي �أعانيه؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل هناك �أي تجارب �سريرية لنوع ال�سرطان الذي �أعانيه ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن العالج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كم جل�سة عالجية �س�أتلقاها من العالج الكيميائي؟ وكم ت�ستغرق كل جل�سة؟ وما المدة بين
الجل�سات؟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
�أي نوع �س�أتلقاه من العالج الكيميائي؟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كيف يتم �إعطاء هذه العقاقير؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�أين �أذهب لتلقي الع�ل�اج؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كم ت�س���تغرق كل فترة عالجية؟ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل يجب �أن يقودني �شخ�ص ما من و�إلى الجل�سة؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن الآثار
الجانبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�أي الآثار الجانبية يمكنني توقعها الآن؟ ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما الآثار التي يمكنني توقعها فيما بعد؟ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما مدى خطورة تلك الآثار؟ ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكم ت�ستمر هذه الآثار؟ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل تنتهي الآثار الجانبية بانتهاء فترة العالج؟ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماذا �أفعل كي �أتحكم �أو �أخفف من تلك الآثار؟ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماذا يمكن �أن يفعله الطبيب �أو الممر�ض من �أجل التحكم في الآثار الجانبية �أو تخفيفها؟ـ

ـــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متى يجب �أن �أت�صل بالطبيب �أو الممر�ض ب�ش�أن الآثار الجانبية؟ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م�شاعرك في �أثناء العالج الكيميائي
في بع�ض الأحيان في �أثناء العالج الكيميائي ،قد ت�شعر ب�أنك:
قلق
محبط
مكتئب
يائ�س

وحيد
خائف
غا�ضب

من الطبيعي �أن تمر بمجموعة كبيرة من الم�شاعر في �أثناء خ�ضوعك للعالج
الكيميائي؛ ففي النهاية ،التعاي�ش مع مر�ض ال�سرطان وتلقي العالج ربما كان �أم ًرا
مثي ًرا للتوتر .وربما �شعرت � ً
أي�ضا بالتعب؛ مما ي�صعب مواكبة م�شاعرك �أكثر.

كيف �أتعاي�ش مع م�شاعري في اه���د�أ .ابحث عن وقت هادئ وتخيل نف�س���ك في م���كان محبب لديك .تنف�س
ببطء �أو ا�س���تمع لمو�س���يقى هادئة .فربما �س���اعدك هذا على ال�شعور بهدوء
�أثناء العالج الكيميائي؟
�أكبر وتوتر �أقل.
مار����س التماري���ن .كثي���ر من النا�س ي���رون �أن ممار�س���ة التمرينات الخفيفة
ت�ساعدهم على ال�شعور بارتياح �أكبر .وهناك طرق عدة لممار�سة التمرينات،
مث���ل الم�ش���ي ورك���وب الدراجة وممار�س���ة اليوج���ا .فتحدث �إل���ى طبيبك �أو
ممر�ضك ب�ش�أن طرق ممار�سة التمرينات.
تح���دث �إل���ى الآخري���ن .تحدث عن م�ش���اعرك مع �ش���خ�ص تثق ب���ه .واختر
�شخ�ص���ا يمكن���ه االهتمام بك ،مثل �ص���ديق مقرب �أو �أحد �أفراد الأ�س���رة �أو
ً
رجل دين �أو ممر�ض���ة �أو �أخ�ص���ائي اجتماعي .وربما وج���دت �أن من المفيد
عالجا كيميائ ًّيا.
التحدث �إلى �شخ�ص �آخر يتلقى ً
ان�ض���م �إل���ى �إح���دى مجموع���ات الدع���م .تق���دم ه���ذه المجموع���ات الدعم
لمر�ض���ى ال�س���رطان .وهذه المجموع���ات تمكنك من مقابل���ة الآخرين ممن
يعانون الم�ش���كلة نف�سها .ف�س���وف تتاح �أمامك فر�صة التحدث عن م�شاعرك
واال�س���تماع للآخرين ممن يتحدثون عن م�شاعرهم .يمكنك اكت�شاف كيفية
تعاي����ش الآخرين مع ال�س���رطان والع�ل�اج الكيميائي والآث���ار الجانبية وربما
كان طبيب���ك �أو ممر�ض���ك �أو الأخ�ص���ائي االجتماعي الخا����ص بك على علم
بمجموعات دعم بالقرب من مكان �س���كنك .وبع�ض مجموعات الدعم � ً
أي�ضا
تلتقي عبر االنترنت ،الأمر الذي قد يفيدك عند عدم قدرتك على ال�سفر.
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تحدث �إلى طبيبك �أو ممر�ضك عن الأمور التي تثير ا�ستياءك وقلقك؛ فربما ترغب
في زيارة �أحد اال�ست�شاريين .وربما اقترح طبيبك � ً
أي�ضا تناول دواء �إن كنت تجد من
ال�صعب جدًّا مواكبة تلك الم�شاعر.

من الطبيعي �أن تمر بمجموعة كبيرة من الم�شاعر في �أثناء خ�ضوعك للعالج
الكيميائي .ففي النهاية ،التعاي�ش مع مر�ض ال�سرطان وتلقي العالج ربما
مثيرا للتوتر.
أمرا
ً
كان � ً
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الآثار الجانبية وطرق التحكم فيها
ما هي الآثار الجانبية؟

الآثار الجانبية هي م�شكالت تنتج عن عالج ال�سرطان .وبع�ض الآثار الجانبية
ال�شائعة تتمثل في التعب والغثيان  nauseaوالقيء  vomitingوانخفا�ض في عدد
خاليا الدم  blood cell countsو�سقوط ال�شعر والتهابات الفم والألم.

ما �أ�سباب الآثار
الجانبية؟

خ�صي�صا لقتل خاليا ال�سرطان �سريعة النمو .لكنه في
العالج الكيميائي معد
ً
الوقت نف�سه قد ي�ؤثر على الخاليا ال�سليمة التي تنمو ب�سرعة .وهذه الخاليا تت�ضمن
الخاليا المبطنة للفم والأمعاء وخاليا النخاع العظمي  bone marrowالمكونة
لخاليا الدم والخاليا التي تعمل على �إنبات ال�شعر .ويت�سبب العالج الكيميائي في
�إحداث �آثار جانبية عندما ي�ضر بالخاليا ال�سليمة.

هل �س�أعاني �آثا ًرا
جانبية من العالج
الكيميائي؟

ربما تعاني الكثير من الآثار الجانبية �أو بع�ضها �أو ال �شيء على الإطالق؛ فهذا
يتوقف على نوعية العالج الكيميائي الذي تتلقاه وكميته وكيفية ا�ستجابة الج�سم
له .فتحدث �إلى طبيبك �أو ممر�ضك قبل بدء العالج عن الآثار الجانبية المتوقعة.

�إلى متى تظل الآثار
الجانبية؟

تتوقف مدة الآثار الجانبية على �صحتك وعلى نوعية العالج الكيميائي الذي تتلقاه؛
فمعظم الآثار الجانبية تنتهي عقب انتهاء جل�سات العالج الكيميائي .غير �أن الأمر
�أحيا ًنا قد ي�ستغرق ب�ضع �شهور بل �سنوات النتهائها.
�أحيا ًنا يت�سبب العالج الكيميائي في �آثار جانبية طويلة المدى
 side effectsال تنتهي .وهذه الآثار قد تت�ضمن �ضمو ًرا في القلب �أو الرئتين �أو
الأع�صاب �أو الكلى �أو الأع�ضاء التنا�سلية .وقد تت�سبب بع�ض �أنواع العالج الكيميائي
في الإ�صابة ب�سرطان �آخر فيما بعد .فا�س�أل طبيبك �أو ممر�ضك ب�ش�أن احتماالت
المرور ب�آثار جانبية بعيدة المدى.

long-term

ماذا يمكن �أن نفعل
في مواجهة الآثار
الجانبية؟

يملك الأطباء طر ًقا عدة لمنع الآثار الجانبية للعالج الكيميائي �أو عالجها
وم�ساعدتك في ال�شفاء بعد كل جل�سة عالجية .فتحدث �إلى طبيبك �أو ممر�ضك
ب�ش�أن الآثار التي تتوقعها وب�ش�أن كيفية التعامل معها .واحر�ص على �إخبار طبيبك
بالتغيرات التي تالحظها ـ فربما كانت عالمة على وجود �آثار جانبية.
ويو�ضح الر�سم الموجود في ال�صفحة التالية �أين تجد في هذا الكتاب مزيدً ا من
المعلومات حول �آثار جانبية معينة.
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لمحة عن الآثار الجانبية
فيما يلي قائمة بالآثار الجانبية التي قد ي�سببها العالج الكيميائي.
ال ي�شعر جميع المر�ضى بكل الآثار الجانبية؛ فكل �أثر تعانيه �سيتوقف على نوعية
العالج الكيميائي وجرعته وما �إذا كنت تعاني م�شكالت �صحية من قبيل مر�ض
ال�سكر �أو �أمرا�ض القلب.
فتحدث �إلى طبيبك �أو ممر�ضك عن الآثار الجانبية المذكورة في القائمة.
وا�س�أل �أيها ي�ؤثر عليك� .أ�شر على الآثار التي قد ت�شعر بها وراجع ال�صفحات
المدرجة في القائمة كي تعرف المزيد.
�أ�سماء العالج الكيميائي الذي �أتلقاه :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،ـ ـ ـ ـ ــ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ.
الآثار الجانبية
�أنيميا
تغيرات في ال�شهية
نزيف
�إم�ساك
�إ�سهال
�إعياء
�أعرا�ض ت�شبه الأنفلونزا
احتبا�س ال�سوائل
�سقوط ال�شعر
عدوى
عقم
تغيرات بالفم والحنجرة
قيء وغثيان
تغيرات في الجهاز الع�صبي
�آالم
تغيرات جن�سية
تغيرات بالجلد والأظافر
تغيرات بالعين
تغيرات في البول والكلى والمثانة

الآث���������ار ال��ج��ان��ب��ي��ة �صفحات لمعرفة
التي قد ت�صيبك المزيد
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20
22
24
26
51
51
28
30
33
35
38
40
42
44
47
51
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الآثار الجانبية للعالج الكيميائي وطرق التحكم فيها
الأنيميا
تعريفها و�سبب حدوثها

تقوم خاليا الدم الحمراء بحمل الأك�سجين ونقله عبر الج�سم .وتحدث الأنيميا
عندما يكون لديك نق�ص حاد في خاليا الدم الحمراء التي تحمل الأك�سجين الذي
يحتاج �إليه الج�سم؛ فالقلب يعمل بجد �أكبر حين ال يتلقى الج�سم القدر الكافي من
الأك�سجين .وهذا قد ي�شعرك وك�أن قلبك يخفق ب�سرعة كبيرة .كما يمكن للأنيميا
�أن ت�شعرك ب�ضيق تنف�س �أو �ضعف �أو دوار �أو هزال �أو تعب �شديد.

العدد الطبيعي لخاليا الدم
الحمراء

تت�سبب بع�ض �أنواع العالج الكيميائي في الإ�صابة بالأنيميا لأنها ت�صعب على
النخاع العظمي عملية �إنتاج خاليا حمراء جديدة.
طرق التحكم

اح�ص���ل عل���ى جرع���ات كبيرة من الن���وم .حاول �أن تنام لمدة � 8س���اعات على
الأقل كل ليلة .وربما تكون بحاجة � ً
أي�ضا لأخذ ِ�س َن ٍة �أو اثنتين من النوم (لمدة
�ساعة �أو �أقل) خالل اليوم.
قلل من �أن�شطتك .هذا يعني �أال تقوم �إال بالأن�ش���طة ال�ض���رورية بالن�سبة لك.
فربم���ا تذهب للعم���ل على �س���بيل المثال بينم���ا ال تقوم بتنظي���ف المنزل� .أو
طعاما جاه ًزا اً
بدل من طهي الع�شاء.
يمكنك �أن تطلب ً
اقبل الم�ساعدة .حين يعر�ض عليك �أ�ص���دقا�ؤك �أو �أ�سرتك الم�ساعدة ،دعهم
ي�ساعدوك؛ فيمكنك الم�ساعدة في العناية ب�أطفالك �أو في �شراء الخ�ضراوات
�أو في القيام بالنزهات الق�ص���يرة �أو ا�ص���طحابك لزيارات الطبيب �أو القيام
بمهام المنزل الذي ت�شعر �أنها مرهقة للغاية.
نظام���ا غذائ ًّيا يحت���وي على جميع
تن���اول وجب���ات غذائي���ة متوازن���ة .اخت���ر ً
ال�س���عرات الحرارية والبروتينات التي يحتاج �إليها الج�سم؛ ف�سوف ت�ساعدك
ال�س���عرات الحراري���ة عل���ى االحتف���اظ ب���وزن مثالي ،كم���ا تعم���ل البروتينات
الإ�ض���افية على �إ�ص�ل�اح الأن�س���جة التي �أتلفه���ا عالج ال�س���رطان فتحدث �إلى
طبيبك �أو ممر�ض���ك �أو �أخ�صائي تغذية ب�ش�أن الحمية الغذائية المنا�سبة لك.
(لمعرفة المزيد ،انظر تغيرات ال�شهية).
قف ببطء .ربما ت�ش���عر بالدوار �إذا وقفت ب�سرعة �شديدة .فعندما تنه�ض من
ا�ستلقائك ،اجل�س دقيقة قبل الوقوف.
عندما تنه�ض من ا�ستلقائك ،اجل�س دقيقة قبل الوقوف.
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عدد خاليا الدم الحمراء في حالة
الإ�صابة بالأنيميا

�سيقوم الطبيب �أو الممر�ض بفح�ص عدد خاليا الدم في �أثناء خ�ضوعك للعالج الكيميائي؛ فربما كنت بحاجة
ً
منخف�ضا للغاية ،وربما و�صف لك طبيبك دوا ًء يعمل على ت�سريع نمو خاليا
لنقل دم �إذا كان عدد خاليا الدم الحمراء
الدم الحمراء� ،أو يقترح عليك تناول الحديد �أو غيره من الفيتامينات.

ات�صل بطبيبك �أو ممر�ضك �إذا:
تغير م�ستوى �شعورك بالتعب �أو عجزت عن القيام ب�أن�شطتك المفيدة
�شعرت بالدوار �أو الميل �إلى الإغماء
�شعرت ب�ضيق تنف�س
�شعرت وك�أن قلبك يخفق ب�سرعة كبيرة
لمزيد من المعلومات حول كيفية التحكم في التعب الذي قد ت�سببه الأنيميا ،انظر الجزء الخا�ص بالإم�ساك.
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الآثار الجانبية للعالج الكيميائي وطرق التحكم فيها
تغيرات في ال�شهية
تعريفه و�سبب حدوثه

قد يت�سبب العالج الكيميائي في تغيرات في ال�شهية؛ فربما تفقد �شهيتك ب�سبب ال�شعور بالغثيان (ال�شعور برغبة وميل
للقيء)� ،أو ب�سبب م�شكالت بالفم والحنجرة ت�ؤلمك عند تناول الطعام� ،أو عقاقير تت�سبب في فقد مذاق الطعام .كما
يمكن للتغيرات �أن ت�أتي من خالل ال�شعور باالكتئاب �أو الإعياء .وقد ي�ستمر فقد ال�شهية ليوم �أو ب�ضعة �أ�سابيع وربما
لأ�شهر.
ومن ال�ضروري �أن تتغذى تغذية �سليمة ،حتى و�إن كنت فاقدً ا لل�شهية .وهذا يعني �أكل و�شرب الأطعمة والأ�شربة الغنية
بالبروتين والفيتامين وال�سعرات الحرارية؛ فالتغذية ال�سليمة ت�ساعد الج�سم على مكافحة العدوى و�إ�صالح الأن�سجة
التي �أتلفها العالج الكيميائي .وربما �أدت التغذية غير ال�سليمة �إلى فقد الوزن وال�ضعف والهزال.
وتت�سبب بع�ض �أدوية ال�سرطان في ارتفاع في �شهيتك .فاحر�ص على �س�ؤال طبيبك �أو ممر�ضك �أو �أخ�صائي التغذية
عن �أنواع تغيرات ال�شهية المتوقعة وعن كيفية التحكم فيها.
طرق التحكم

تناول من � 5إلى  6وجبات �صغيرة �أو �سريعة كل يوم اً
بدل من  3وجبات كبيرة.
واختر الأطعمة والأ�شربة الغنية بال�سعرات الحرارية والبروتين.
�أع���د ج���دوال يوم ًّي���ا لتن���اول وجبات���ك ،ف���كل مت���ى ح���ان وق���ت الأكل ،ب اً
���دل من
الأكل عند ال�شعور بالجوع .فربما ال ت�ش���عر بالجوع في �أثناء خ�ض���وعك للعالج
الكيميائي ،ورغم ذلك تكون بحاجة للطعام.
تن���اول مخف���وق اللب���ن �أو ال�سوائ���ل �أو الع�صائ���ر �أو الح�س���اء �إن كن���ت ال ت�شع���ر
برغب���ة ف���ي تناول الأطعمة ال�صلبة .فال�س���وائل من هذا القبيل قد ت�س���اعد في
�إمدادك بالبروتين والفيتامين وال�س���عرات الحرارية التي يحتاج الج�س���م �إليها.
انظر قائمة الأطعمة ال�سائلة.
ا�ستخ���دم الأوان���ي والمالع���ق البال�ستيكي���ة .فبع�ض �أن���واع الع�ل�اج الكيميائي
يعطي���ك مذا ًق���ا بنكه���ة المع���دن ف���ي فم���ك .وتن���اول الطع���ام في البال�س���تيك
ي�س���اعدك على الحد من ه���ذا المذاق .كما يمكن �أن يفي���دك الطبخ في الأواني
والأوعية الزجاجية � ً
أي�ضا.
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زد م���ن �شهيت���ك بممار�س���ة ن�ش���اط .فربما قويت �ش���هيتك على �س���بيل المثال �إذا ما خرجت لنزهة ق�ص���يرة قبل
حري�صا � ً
أي�ضا على عدم التقليل من �شهيتك ب�شرب �سوائل كثيرة قبل الوجبات �أو في �أثنائها.
الغداء .وكن
ً
غي���ر روتين���ك المعتاد.ربم���ا تمثل هذا في تناول الطعام في مكان مختلف ،مث���ل غرفة الطعام اً
بدل من المطبخ.
وربما تمثل في تناول الطعام مع الآخرين اً
بدل من تناوله بمفردك .و�إذا �أكلت بمفردك ،ربما ترغب في اال�ستماع
�إل���ى الرادي���و �أو م�ش���اهدة التليفزي���ون .وقد ترغب � ً
أي�ض���ا في تنويع نظام���ك الغذائي عن طري���ق تجريب �أطعمة
وو�صفات جديدة.
تحدث �إلى طبيبك �أو ممر�ضك �أو �أخ�صائي التغذية.فربما �أراد منك تناول فيتامينات �أكثر �أو مكمالت غذائية
(مثل الم�شروبات الغنية بالبروتين) .و�إذا لم تتمكن من تناول الطعام لفترة طويلة و�أخذ وزنك ينخف�ض ،فربما
كنت في حاجة لتناول عقاقير تعمل على رفع ال�شهية �أو ت�ستقبل الطعام عن طريق حقن وريدي �أو �أنبوب تغذية.
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الآثار الجانبية للعالج الكيميائي وطرق التحكم فيها
النزيف
تعريفه و�سبب حدوثه

ال�صفائح الدموية  plateletsهي الخاليا التي تعمل على تجلط الدم عند النزيف .ويمكن للعالج الكيميائي �أن يقلل
من عدد ال�صفائح الدموية لأنه ي�ؤثر على قدرة النخاع العظمي على �إنتاجها .وي�سمى انخفا�ض عدد ال�صفائح في
الدم با�سم نق�ص ال�صفائح  .thrombocytopeniaوقد تت�سبب تلك الحالة في �إحداث كدمات بالج�سم (حتى و�إن
لم تتعر�ض لل�ضرب �أو اال�صطدام ب�شيء)� ،أو النزف من الأنف �أو الفم� ،أو طفح بعالمات حمراء �صغيرة.
طرق التحكم
افعل:

اغ�سل �أ�سنانك بفر�شاة ناعمة للغاية
 َل ِّين فر�شاة الأ�سنان بتمرير مياه �ساخنة عليها قبل الغ�سل
تمخط بهدوء
كن حذ ًرا عند ا�ستخدام المق�ص �أو ال�سكين �أو غيرهما من الأدوات الحادة
ا�ستخدم ماكينة حالقة كهربائية اً
بدل من المو�س
ا�ضغط برفق وثبات على الجروح حتى يتوقف النزيف
ارتد الحذاء طوال الوقت حتى و�إن كنت داخل المنزل �أو الم�ست�شفى
 ِ
ال تفعل:

ال ت�ستعمل خيط تنظيف الأ�سنان �أو خلة الأ�سنان
ال تمار�س الريا�ضة �أو غيرها من الأن�شطة التي يمكن �أن ت�صاب بجرح خاللها
ال ت�ستخدم ال�سدادة القطنية �أو الحقنة ال�شرجية �أو اللبو�س �أو مقيا�س درجة الحرارة الم�ستقيمي
ال ترتد مالب�س �ضيقة عند العنق �أو الر�سغ �أو منطقة البطن
راجع طبيبك �أو ممر�ضك قبل:

تناول الكحول بكل �أنواعه
ممار�سة العالقة الزوجية
تن���اول الفيتامين���ات �أو الأع�ش���اب �أو المع���ادن �أو المكم�ل�ات الغذائية �أو الأ�س���برين �أو الأدوية الم�س���تخدمة دون
ا�ست�شارة الطبيب؛ فبع�ض هذه المنتجات قد تغير طريقة عمل العالج الكيميائي.
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راجع طبيبك �أو ممر�ضك قبل تناول الفيتامينات �أو الأع�شاب �أو المعادن
�أو المكمالت الغذائية �أو الأ�سبرين �أو الأدوية الم�ستخدمة دون ا�ست�شارة
الطبيب.

�أخبر طبيبك �إذا ما كنت تعاني الإم�ساك.
فقد ي�صف لك تناول ملين لمنع عملية ال�ضغط ال�شديد على الم�ستقيم ونزيف الم�ستقيم في �أثناء عملية الإخراج.
ولمزيد من المعلومات حول الإم�ساك  ،constipationانظر الق�سم الخا�ص بالإم�ساك.
�سيقوم طبيبك �أو ممر�ضك بفح�ص عدد ال�صفائح الدموية لديك با�ستمرار.
ً
منخف�ضا
ربما كنت بحاجة لدواء �أو �صفائح دموية �أو لت�أجيل العالج الكيميائي �إذا كان عدد ال�صفائح الدموية لديك
للغاية.
ات�صل بطبيبك �أو ممر�ضك �إذا كنت تمر ب�أي من الأعرا�ض التالية:
كدمات ،خا�صة �إن لم تكن ا�صطدمت ب�شيء
بقع حمراء �صغيرة على جلدك
احمرار في لون البول �أو لون يميل للوردي
براز �أ�سود اللون �أو يخالطه الدماء
نزيف من الأ�سنان �أو الأنف
نزيف �شديد �أو لفترة طويلة في �أثناء الدورة ال�شهرية
ناتجا عن الدورة ال�شهرية
نزيف بالمهبل لي�س ً
�صداع �أو تغيرات بالر�ؤية
�شعور بالدفء �أو ال�سخونة في الذراع �أو ال�ساق
�شعور بالنعا�س ال�شديد �أو عدم التركيز
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الآثار الجانبية للعالج الكيميائي وطرق التحكم فيها
الإم�ساك
تعريفه و�سبب حدوثه

يحدث الإم�ساك عندما ي�صبح البراز �صل ًبا و�أقل مرونة وجا ًّفا و�صعب المرور؛ فربما ت�ألمت وقت الإخراج و�شعرت
باالمتالء �أو الغثيان .وربما تج�ش�أت بقوة و�أخرجت الكثير من الغازات و�شعرت بت�شنجات في المعدة �أو �ضغط في
الم�ستقيم.
قد تت�سبب العقاقير من قبيل العالج الكيميائي والم�سكنات في الإ�صابة بالإم�ساك .وقد يحدث الإم�ساك � ً
أي�ضا عندما
ال يمار�س النا�س �أي ن�شاط �أو يق�ضون وقتًا طويلاً جال�سين �أو م�ستلقين .وربما نتج الإم�ساك كذلك عن تناول �أطعمة
ينق�صها الألياف �أو عن عدم تناول �سوائل كافية.
طرق التحكم

�سجل التغيرات الطارئة على البراز .واعر�ضها على طبيبك �أو ممر�ضك وتحدث �إليه ب�ش�أن ما �إذا كانت طبيعية
�أم ال؛ فهذا ي�سهل عملية اكت�شاف وجود �إم�ساك من عدمه.
تن���اول � 8أك���واب عل���ى الأقل من الم���اء �أو غيره من ال�سوائل كل يوم .كثير من النا�س يرون �أن تناول م�ش���روبات
دافئة �أو �س���اخنة مثل القهوة وال�ش���اي ،ي�ساعد في ال�شفاء من الإم�ساك .وربما كانت الع�صائر مثل ع�صير الخوخ
مفيدة � ً
أي�ضا.
عندما تتناول مزي ًدا من الألياف ،احر�ص على تناول مزيد من ال�سوائل.

ً
ك���ن ً
ن�ش���يطا عن طريق الم�ش���ي �أو ركوب الدراجة �أو
ن�شيط���ا كل يوم .يمكنك �أن تكون
ممار�س���ة اليوجا .ف�إن كنت عاجزً ا عن الم�شي ،فا�س�أل عن تمرينات يمكنك ممار�ستها
على كر�سي �أو على الفرا�ش .وتحدث �إلى طبيبك �أو ممر�ضك عن الطرق التي يمكنك
من خاللها �أن تكون ً
ن�شيطا.
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راجع طبيبك قبل ا�ستخدام مكمالت الألياف �أو الملينات �أو الحقن ال�شرجية.
ا�س�أل طبيبك �أو ممر�ضك �أو �أخ�صائي التغذية عن الأطعمة الغنية بالألياف .فتناول الأطعمة الغنية بالألياف
وتن���اول الكثي���ر من ال�س���وائل يمكن �أن ي�س���اعد في ت�س���هيل عملية الإخراج .وتتمثل م�ص���ادر الألي���اف في الخبز
الم�ص���نوع م���ن الحبوب الكاملة وفي الفا�ص���وليا المجفف���ة والبازالء والخ�ض���راوات النا�ض���جة والفواكه الجافة
والطازجة والم�سكرات والبذور والذرة( .لمعرفة المزيد ،انظر قائمة الأطعمة الغنية بالألياف).
�أخب���ر طبيبك �أو ممر�ضك �إن لم تتمك���ن من الإخراج لمدة يومين .فقد
يقترح الطبيب مكملاً من الألياف �أو ملي ًنا �أو حقنة �ش���رجية .وال ت�س���تخدم
هذه الأدوات دون ا�ست�شارة م�سبقة من الطبيب �أو الممر�ض.
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الآثار الجانبية للعالج الكيميائي وطرق التحكم فيها
الإ�سهال
تعريفه و�أ�سباب حدوثه

الإ�سهال هو التبرز ب�شكل متكرر وقد يكون البراز فيه ناع ًما �أو ان�سياب ًّيا �أو �سائلاً  .ويمكن للعالج الكيميائي �أن يت�سبب
في الإ�سهال لأنه ي�ضر بالخاليا ال�سليمة التي تبطن الأمعاء الدقيقة والغليظة .وربما َ�س َّرع من �إخراج البراز .ويمكن
�أن ينتج الإ�سهال عن العدوى �أو العقاقير الم�ستخدمة في عالج الإم�ساك.
طرق التحكم

تناول كل يوم � 5أو  6وجبات خفيفة اً
بدل من  3وجبات كبيرة.
ا�س����أل طبيب���ك �أو ممر�ضك عن الأطعم���ة الغنية بالأمالح م���ن قبيل ال�صوديوم
والبوتا�سي���وم .فق���د يفقد ج�س���دك ه���ذه الأمالح عند الإ�ص���ابة بالإ�س���هال ،ومن
ال�ضروري �أن تعو�ض���ها .وتتمثل الأطعمة الغنية بال�صوديوم والبوتا�سيوم في الموز
والبرتقال والخوخ وم�شروب الم�شم�ش والبطاط�س الم�سلوقة �أو المهرو�سة.
تناول � 8إلى  12كو ًبا من ال�سوائل كل يوم .وهي تت�ض���من الماء والح�ساء ال�صافي
و�ش���راب الزنجبيل �أو الم�ش���روبات الريا�ض���ية مث���ل جاتوريد �أو بروبيل .وا�ش���رب
ببطء واختر الم�ش���روبات التي تتماثل درجة حرارتها ودرجة حرارة الغرفة .و�أخل
الم�ش���روبات الغازية من ال�ص���ودا قبل �أن تتناولها .و�أ�ض���ف مزيدً ا م���ن المياه �إذا
كانت تلك الم�شروبات ت�شعرك بالعط�ش �أو الغثيان (�شعور برغبة في القيء).
تناول الأطعمة التي تنق�صها الألياف .فالأطعمة الغنية بالألياف قد ت�سيء من حالة الإ�سهال .والأطعمة ذات
الألياف الأقل تت�ضمن الموز والأرز الأبي�ض والخبز المحم�ص الأبي�ض والزبادي �سادة �أو بالفانيليا .انظر الجزء
الخا�ص بالأطعمة قليلة الألياف.

�أخب���ر طبيب���ك �أو ممر�ض���ك �إذا ما ا�ستمر الإ�سهال لأكثر من � 24ساعة �أو �إذا كنت تعاني
■
�آال ًما وت�شنجات م�صاحبة للإ�سهال .قد ي�ص���ف لك الطبيب دوا ًء للتحكم في الإ�س���هال.
وقد تحتاج � ً
أي�ض���ا ل�س���وائل تحقن عبر الوري���د كي تعو�ض الماء وال�س���وائل المفقودة؛ فال
تتناول �أي دواء للإ�سهال دون ا�ست�شارة الطبيب �أو الممر�ض.

ا�س�أل طبيبك �أو ممر�ضك قبل تناول �أي دواء للإ�سهال.
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ك���ن رقي ًق���ا عندما تق���وم بالتنظيف بعد التبرز .تجنب ا�س���تخدام ورق الحمام ،وا�س���تخدم
من�ش��� ًفا للأطفال �أو ر�ش الماء من خالل �ش���طاف للتنظيف بعد عملية التبرز� .أخبر طبيبك
�أو ممر�ضك عن الأماكن الملتهبة �أو الدامية من الم�ستقيم و�أخبره �إذا ما كنت تعاني مر�ض
البوا�سير.
ا�س����أل طبيب���ك �إذا ما كنت بحاجة التباع حمي���ة لتناول ال�سوائل النقية .فربما �أعطى ذلك
�أمعاءك مهلة للراحة ومعظم النا�س يظلون على هذه الحمية لمدة � 5أيام �أو �أقل .انظر قائمة
ال�سوائل النقية.

ابتعد عن:

الم�شروبات �شديدة ال�سخونة �أو البرودة
الخمر وجميع �أنواع الكحوليات
اللبن �أو منتجات الألبان من قبيل المثلجات ومخفوق اللبن والق�شدة الحام�ضة والجبن
الأطعمة كثيرة التوابل مثل ال�صو�ص الحار وال�صل�صة والفلفل الأحمر و�أطباق الكاري الحارة
الأطعمة الدهنية والمقلية مثل البطاط�س المقلية والهمبرجر
الأطعمة �أو الم�شروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل القهوة اليومية وال�شاي الأ�سود والكوال وال�شوكوالتة
الأطعمة �أو الم�شروبات التي ت�سبب الغازات مثل الفا�صوليا المجففة المطبوخة والكرنب والبروكلي ولبن ال�صويا
وغيره من منتجات ال�صويا
الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفا�ص���وليا المجففة المطبوخة والخ�ض���راوات والفاكهة النيئة والمك�سرات والخبز
ذي القمح الكامل والبقول
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الآثار الجانبية للعالج الكيميائي وطرق التحكم فيها
الإعياء
تعريفه و�سبب حدوثه

قد يتراوح الإعياء الناتج عن العالج الكيميائي ما بين �شعور ب�سيط �إلى �شعور حاد بالإرهاق .وي�صف الكثيرون الإعياء
على �أنه ال�شعور بال�ضعف �أو التعب �أو الإنهاك �أو الثقل �أو بطء الحركة .غير �أن الراحة ال تفيد عادة.
كثير من النا�س يقولون �إنهم ي�شعرون بالإعياء في �أثناء فترة العالج الكيميائي بل ولأ�سابيع �أو �شهور بعد انتهائه.
ويمكن �أن ينتج الإعياء عن نوعية العالج الكيميائي �أو مجهود الزيارات المتكررة للطبيب �أو م�شاعر من قبيل التوتر
عالجا �إ�شعاع ًّيا بجانب العالج الكيميائي ،فقد يكون الإعياء �أكثر حدة.
والقلق واالكتئاب .و�إذا تلقيت ً
وقد ينتج الإعياء � ً
أي�ضا عن:
الأنيميا

النوم الم�ضطرب

الألم

نق�ص الن�شاط

الأدوية

التنف�س الم�ضطرب

■

تنفي���ذ مه���ام كثيرة ف���ي �آن
واحد
م�شكالت طبية �أخرى

■

العدوى
تغيرات في ال�شهية
وقد يحدث الإعياء كله مرة واحدة �أو بالتدريج؛ فالنا�س ي�شعرون بالإعياء بطرق مختلفة .وقد ت�شعر ب�إعياء �أقل �أو
�أكثر من �شخ�ص �آخر يتلقى نف�س نوعية العالج الكيميائي التي تتلقاها.
طرق التحكم

ارتخ .ربما ترغب في ال�ص�ل�اة �أو التمارين الريا�ض���ية �أو التخيل الموجه �أو الت�صور �أو غيرها من طرق االرتخاء
وتقليل حدة التوتر.
تن���اول �أطعم���ة و�أ�شربة �صحي���ة .وهذا يعني غال ًبا تناول � 5إلى  6وجبات �ص���غيرة وخفيفة
اً
بدل من  3وجبات كبيرة .واحتفظ بالأطعمة �سهلة الإعداد ،مثل الح�ساء المعلب والوجبات
المجمدة والزبادي والجبن القري�ش .وتناول الكثير من ال�سوائل كل يوم ـ نحو � 8أكواب من
الماء �أو الع�صير.
خ�ص����ص وق ًتا للراحة .ربما ت�ش���عر بتح�س���ن �إذا �أخذت ً
ق�س���طا من الراح���ة و�أخذت غفوة
ق�ص���يرة خالل اليوم؛ فكثير من الن�س���ا يقولون �إنه من المفيد �أن ي�س���تريحوا فقط من 10
�إل���ى  15دقيق���ة اً
بدل م���ن النوم لفترة طويل���ة .و�إذا �أخذك النوم ،فح���اول �أن تنام �أقل من
�ساعة .فق�صر مرات النوم من �ش�أنه �أن ي�ساعدك على نوم �أف�ضل ليلاً .
كن ً
ن�شيطا .تظهر الأبحاث �أن ممار�س���ة التمرينات يمكن �أن يخفف من الإعياء وي�س���اعد
على نوم �أف�ض���ل في �أثناء الليل .فجرب الخروج للتم�ش���ية  15دقيقة� ،أو ممار�س���ة اليوجا،
�أو ركوب دراجة تمرينات .خ�ص����ص وقتًا لممار�سة الن�ش���اط عندما تتمتع بكامل طاقتك.
وتحدث �إلى طبيبك �أو ممر�ضك ب�ش�أن الطرق التي يمكنك من خاللها �أن تكون ً
ن�شيطا في
�أثناء الخ�ضوع للعالج الكيميائي.
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حاول �أال تبذل مجهودًا كبي ًرا.عند �ش���عورك بالإعياء ،قد ال تكون لديك الطاقة
الكافي���ة للقي���ام بكل المهام التي تود القيام بها .فاختر �أن�ش���طة تريد القيام بها
�شخ�ص���ا �آخر ي�س���اعدك في الأن�ش���طة الباقية .وحاول �أن تمار�س في هدوء
ودع
ً
�أن�شطة من قبيل القراءة �أو الحياكة �أو تعلم لغة جديدة على حا�سبك اللوحي.
نم � 8ساعات كل ليلة على الأقل.ربما كانت تلك فترة نوم �أكثر مما كنت بحاجة
نوما �أف�ضل حين تمار�س الأن�شطة طوال اليوم .وربما
�إليه قبل الخ�ض���وع للعالج الكيميائي .ومن المرجح �أن تنام ً
كان من المفيد � ً
أي�ض���ا �أن ت�س���ترخي قبل الخلود للنوم؛ فقد تقر�أ كتا ًبا �أو تحل لغزًا �أو ت�ستمع للمو�سيقى �أو تمار�س
هوايات �أخرى في هدوء.
ناجحا معك .قد ي�ؤثر الإعياء على قدر الطاقة المتوفرة لديك للعمل .وقد ت�ش���عر بارتياح
خ�ص����ص ج���دول عم���ل ً
كاف كي ت�ؤدي مهامك كاملة� .أو ربما كنت بحاجة للعمل �أقل ـ ربما لب�ضع �ساعات في اليوم �أو ب�ضع �أيام فقط من
ٍ
كل �أ�سبوع .و�إذا كان عملك ي�سمح ،فربما كنت بحاجة للحديث �إلى رئي�سك ب�ش�أن طرق العمل من المنزل� .أو ربما
�أردت الح�صول على �إجازة مر�ضية (توقف عن العمل لفترة) في �أثناء الخ�ضوع للعالج الكيميائي.
دع الآخرين يقدموا يد الم�ساعدة.اطلب الم�س���اعدة من �أفراد الأ�سرة و�أ�صدقائك عند ال�شعور بالإعياء؛ فربما
�أمكنه���م الم�س���اعدة في �أعمال المنزل �أو ا�ص���طحابك من و�إلى زي���ارات الطبيب.
أي�ض���ا �أن ي�س���اعدوا في الت�س���وق ل�ش���راء الطعام وفي طهي الوجبات اً
ويمكنهم � ً
بدل
منك كي ت�أكلوها الآن �أو تجمدوها لال�ستخدام الح ًقا.
تعلم من الآخرين الم�صابين بال�سرطان.ب�إمكان مر�ضى ال�سرطان �أن ي�ساعدوك
عن طريقة م�شاركتك طر ًقا للتحكم في الإعياء .وهناك طريقة لاللتقاء بالآخرين
تتمثل في االن�ض���مام لإح���دى مجموعات الدعم ـ �إما وج ًها لوج���ه �أو عبر الإنترنت.
تحدث �إلى طبيبك �أو ممر�ضك لمعرفة المزيد.
احتف���ظ بدفت���ر ت���دون في���ه �شع���ورك كل ي���وم .فه���ذا من �ش����أنه �أن ي�س���اعدك في
التخطيط ال�س���تغالل الوقت اال�س���تغالل الأمثل� .ش���ارك هذا الدفتر مع ممر�ضك.
و�أخبر طبيبك �أو ممر�ض���ك �إذا ما الحظت تغيرات في م�ستوى الطاقة لديك� ،سواء
كانت لديك طاقة مفرطة �أو ت�شعر ب�إرهاق �شديد.
تح���دث �إل���ى طبيب���ك �أو ممر�ضك.ق���د ي�ص���ف الطبيب ل���ك دوا ًء لتقلي���ل الإعياء
ويعطيك �شعو ًرا بالراحة النف�سية ويزيد من �شهيتك .وقد يقترح عليك � ً
عالجا
أي�ضا ً
ناتجا عن الأنيميا.
�إذا كان الإعياء ً
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�سقوط ال�شعر
تعريفه و�سبب حدوثه

يعرف �سقوط ال�شعر بال�صلع  alopeciaويحدث عندما ي�سقط بع�ض �أو كل �شعرك .وقد يحدث هذا في �أي مكان
من الج�سم :الر�أ�س �أو الوجه �أو الذراع �أو ال�ساق �أو الإبط �أو منطقة ما بين الفخذين .وكثير من النا�س يحزنون لفقد
�شعرهم ويرون �أنه الجزء الأ�صعب في فترة العالج الكيميائي.
تت�سبب بع�ض �أنواع العالج الكيميائي في �إتالف الخاليا الم�سئولة عن نمو ال�شعر .وعادة ما يبد�أ �سقوط ال�شعر بعد
بدء العالج الكيميائي ب�أ�سبوعين �أو ثالثة .فقد تت�أذى فروة الر�أ�س � اًأول،ومن ثم تفقد �شعرك�،إما قليلاً منه في كل مرة
�أو دفعة واحدة .والأمر يتطلب نحو �أ�سبوع واحد ل�سقوط ال�شعر ب�أكمله .وفي �أغلب الأحيان ،يعود �شعرك للنمو مرة
�أخرى بعد �شهرين �إلى ثالثة من انتهاء العالج الكيميائي .وقد تالحظ نمو �شعرك من جديد حتى في �أثناء تلقيك
للعالج الكيميائي.
و �سوف يكون �شعرك بحالة جيدة جدًّا حين يعود لنموه .كما �أنه ربما ال يعود لنف�س مظهره �أو ملم�سه الذي كان عليه
من قبل؛فقد ي�صبح �شعرك،على �سبيل المثال،خفي ًفا اً
بدل من �سمي ًكا�،أو مجعدً ا بعد �أن كان م�ستقي ًما،وداك ًنا بعد �أن
كان فاتح اللون.
في �أغلب الأحيان ،يعود �شعرك للنمو مرة �أخرى بعد �شهرين �إلى ثالثة من انتهاء العالج الكيميائي.
طرق التحكم
قبل �سقوط ال�شعر:

تحدث �إلى طبيبك �أو ممر�ضك .ف�سوف يعرف �إذا ما كنت ً
معر�ضا ل�سقوط ال�شعر �أم ال.
ق�صر �شعرك �أو احلق ر�أ�سك.فربما ت�ش���عر بتحكم �أكبر في �س���قوط ال�ش���عر �إذا ما بادرت بق�ص �ش���عرك �أو حلق
ر�أ�س���ك؛فهذا في �أغلب الأحيان من �ش����أنه �أن ي�س���هل عملية التحكم في �س���قوط ال�ش���عر .و�إذا قمت بحلق ر�أ�سك،
فا�ستخدم ماكينة حالقة كهربية اً
بدل من المو�س.
�إن كنت تخطط ل�شراء باروكة ،فافعل هذا بينما ال يزال ال�شعر بر�أ�سك.
الوق���ت الأن�س���ب الختيار الباروكة هو قبل بدء العالج الكيميائي .بهذه الطريقة ،يمكنك �أن توفق بين الباروكة
ولون �ش���عرك الأ�صلي وتن�س���يقه .ويمكنك � ً
أي�ضا �أن ت�صطحبها معك ل�صالون ال�شعر او الم�شغل كي يق�صها بنف�س
تن�سيق �شعرك الأ�صلي .واحر�ص على اختيار باروكة ت�شعرك باالرتياح وال ت�ؤذي فروة الر�أ�س.
ا�س����أل �إذا كان���ت �شرك���ة الت�أمي���ن الخا�ص���ة بك �ستتكف���ل بتحمل قيم���ة الباروكة.
و�إن كان���ت ال تن���وي تحم���ل قيمتها،فيمكنك اقتط���اع ثمنها من تكلف���ة العالج على
�ض���ريبة دخلك .كما �أن بع�ض المجموعات لديها «بنوك باروكات» مجانية .و�سوف
يكون طبيبك �أو ممر�ض���ك �أو الأخ�ص���ائي االجتماعي على علم �إذا كان هناك بنك
باروكات بالقرب منك.
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نوعا ناع ًما من ال�ش���امبو،مثل �شامبو الأطفال .وجفف �شعرك بالتربيت
كن رفي ًقا عند غ�سل �شعرك .فا�س���تخدم ً
عليه (ال بالحك) بمن�شفة ناعمة.
ال ت�ستخدم �أدوات من �ش�أنها �أن ت�ؤذي فروة ر�أ�سك .وهي تت�ضمن ما يلي:
•المكواة التي تفرد ال�شعر �أو تجعده
•بكرات ال�شعر �أو �آالت التجعيد
•مجففات ال�شعر الكهربية
•رابطة ال�شعر �أو م�شابك ال�شعر
•مثبت ال�شعر
•�صبغات ال�شعر
•منتجات تمويج ال�شعر
بعد �سقوط ال�شعر:

احم فروة ر�أ�سك .قد تت�أذى فروة ر�أ�سك في �أثناء �سقوط ال�شعر وبعده،فاحمها
ع���ن طريق ارتداء الغترة او ال�ش���ماغ او غط���اء �أو قبعة للر�أ����س عند الخروج.
حاول �أن تبتعد عن الأماكن �ش���ديدة الحرارة �أو البرودة .و�ضع دائ ًما واق ًيا من
ال�شم�س لحماية فروة ر�أ�سك.
حافظ على دفئك  .قد ت�ش���عر ببرودة �أكثر عندما تفقد �شعرك .فارتد القبعة
�أو غطاء الر�أ�س �أو الباروكة كي ت�ساعدك على التدفئة.
ن���م عل���ى و�سادة ذات غط���اء من ال�ستان .فقما�ش ال�س���تان يقلل االحتكاك �أكثر
من القطن عند النوم .لذا،ربما تجد �أن الو�سادة ال�ستان مريحة �أكثر.
تحدث عن م�شاعرك.كثير من النا�س ي�ش���عرون بالغ�ضب واالكتئاب والإحراج
من �س���قوط �ش���عرهم .ف����إذا كنت قل ًق���ا �أو حزي ًن���ا للغاية،فربما تك���ون بحاجة
للحدي���ث عن م�ش���اعر كتلك مع الطبي���ب �أو الممر�ض �أو �أحد �أفراد الأ�س���رة �أو
�صديق مقرب �أو �شخ�ص �آخر فقد �شعره نتيجة الخ�ضوع للعالج الكيميائي.
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العدوى
تعريفها و �أ�سباب حدوثها

بع�ض �أنواع العالج الكيميائي ت�ص ِّعب على النخاع العظمي �إنتاج خاليا الدم البي�ضاء  .white blood cellsوخاليا
الدم البي�ضاء من �ش�أنها �أن ت�ساعد الج�سم على مكافحة العدوى .ومن ثم،فمن ال�ضروري �أن تتجنب العدوى،مادام
العالج الكيميائي يقلل من عدد خاليا الدم البي�ضاء بالج�سم.
وهناك عدة �أنواع من خاليا الدم البي�ضاء� .أحدها ي�سمى خاليا عدلة ،neutrophilوعندما يقل عدد تلك
الخاليا،ت�سمى قلة العدالت  .neutrppheniaوربما يقوم الطبيب �أو الممر�ض
بعمل فحو�صات على الدم الكت�شاف ما �إذا كنت تعاني قلة العدالت.
ومن ال�ضروري �أن تراقب عالمات العدوى في حالة �إ�صابتك بقلة العدالت،فافح�ص
وجود حمى مرة واحدة على الأقل من كل يوم�،أو كما ي�شير الطبيب .وربما تجد �أن
من الأف�ضل ا�ستخدام مقيا�س حرارة رقمي .ات�صل بطبيبك �أو ممر�ضك �إذا كان
مقيا�س حرارتك  38درجة �أو �أكثر.
ات�صل بطبيبك �أو ممر�ضك �إذا كان مقيا�س حرارتك38درجة �أو �أكثر.

طرق التحكم

�سيق���وم الطبي���ب �أو الممر����ض بفح����ص عدد خالي���ا الدم البي�ض���اء في �أثن���اء خ�ضوعك للع�ل�اج .و�إذا كان من
عالجا يعمل على زيادة
المرجح �أن يت�س���بب العالج الكيميائي في تقليل عدد خاليا الدم البي�ض���اء ،فربما تتلقى ً
عدد الخاليا البي�ضاء وعلى تقليل خطر العدوى.
اغ�س���ل يدي���ك بالماء وال�صاب���ون با�ستمرار .احر�ص على غ�س���ل يدك قبل الطهي
وتن���اول الطعام ،وبعد ا�س���تخدام الحمام ،وم�س���ح الأنف والكح���ة والعط�س ولم�س
الحيوانات .واحمل منظ ًفا لليد حين ال تتمكن من الح�صول على ماء و�صابون.
ا�ستخ���دم المنادي���ل المنظف���ة المبلل���ة ف���ي تنظي���ف الأ�سط���ح والأدوات الت���ي
تالم�سها .وهذا يت�ض���من الهواتف الم�ش���تركة وماكينات ال�صرف ومقاب�ض الباب
وغيرها من الأدوات المعروفة.
ك���ن رفي ًق���ا ودقي ًقا عند الم�سح بعد التبرز .اً
بدل من ا�س���تخدام �أوراق المرحا�ض،
ا�س���تخدم مناديل �أطفال �أو ال�ش���طف بالماء .و�أخبر طبيبك �أو ممر�ضك �إذا كانت
منطقة الم�ستقيم ملتهبة �أو تنزف �أو �إذا كنت تعاني البوا�سير.
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ابتعد دائ ًما عن المر�ضى .وهذا يت�ض���من المر�ض���ى بنزالت البرد �أو الأنفلونزا �أو الح�صبة �أو الجديري المائي.
كما �أنك بحاجة لالبتعاد عن الأطفال الذين تلقوا للتو م�ص�ًلباً بـ «فيرو�س ن�ش���ط» �ضد الجديري �أو �شلل الأطفال.
وات�صل بطبيبك �أو ممر�ضك �أو الوحدة ال�صحية المحلية �إذا كانت لديك �أي ا�ستف�سارات.
ابتع���د ع���ن االزدح���ام .حاول �أال تتواجد بي���ن كثرة من النا�س؛ فحاول مثلاً �أن تذهب للت�س���وق عندما تكون المحالت
�أقل ازدحا ًما.
احذر �أن تجرح نف�سك �أو تخد�شها؛ فال تجرح ب�ش���رتك �أو تمزقها ،وا�ستخدم
ماكينة حالقة كهربية اً
بدل من المو�س .وتوخ �أبلغ درجات الحذر عند ا�ستخدام
المق�ص �أو الإبرة �أو ال�سكين.
راق���ب ظه���ور عالم���ات الع���دوى ح���ول الق�سط���رة .وهذه العالمات تت�ض���من
االرت�ش���اح والتورم وااللتهاب .ف�أخبر طبيبك �أو ممر�ض���ك عن التغييرات التي
تالحظها بالقرب من الق�سطرة.
حافظ على عناية جيدة بفمك .فاغ�س���ل �أ�س���نانك بعد الوجبات وقبل الخلود �إلى النوم .وا�س���تخدم فر�ش���اة �أ�س���نان ناعمة
للغاي���ة .ويمكن���ك تنعيم الفر�ش���اة �أكثر بتمريرها تحت مياه �س���اخنة قبل الغ�س���ل .ا�س���تخدم معجون �أ�س���نان ال يحتوي على
الكحول .وراجع طبيبك �أو ممر�ضك قبل الذهاب لعيادة طبيب الأ�سنان.
اعتن بب�شرتك جيدًا .فال تع�ص���ر البثور �أو تخد�ش���ها .وا�ستخدم اً
غ�سول لتنعيم الجفاف ومعالجة الب�شرة الجافة
المجعدة .وجفف ب�شرتك عقب اال�ستحمام بالتربيت اللطيف (ولي�س الحك) على ب�شرتك.
نظف الجروح على الفور .ا�ستخدم المياه الدافئة وال�صابون ومطه ًرا لتنظيف الجروح .وكرر هذا العمل كل يوم
�إلى �أن يلتئم الجرح.
كن حذ ًرا بالقرب من الحيوانات .فال تقم بتنظيف �صندوق المخلفات الخا�ص بقطتك،وال تنظف قف�ص الطيور
�أو �أحوا�ض ال�سمك .واحر�ص على غ�سل يديك جيدً ا بعد مالم�سة القطط وغيرها من الحيوانات.
تتلق حقنة �أنفلونزا �أو �أي نوع من التطعيم دون ا�ست�شارة الطبيب �أو الممر�ض � اً
ال َّ
أول؛ فبع�ض �أنواع الأم�صال
تحتوي على فيرو�س ن�شط ،وهذا ال ينبغي لك �أن تتعر�ض له.
 احتف���ظ ب�سخون���ة الأطعم���ة ال�ساخن���ة وب���رودة الأطعم���ة الب���اردة .وال تترك المخلفات حتى تتعفن� .ض���عها في
المبرد بمجرد االنتهاء من تناول الطعام.
اغ�سل الخ�ضراوات والفاكهة النيئة جيدًا قبل الأكل.
ال ت����أكل اللح���وم �أو الأ�سم���اك �أو الأطعمة البحري���ة �أو الدجاج �أو البي�ض
�س���يء الطه���ي �أو غير المطه���ي .فربما كانت تل���ك الم�أكوالت تحتوي على
بكتيريا يمكن �أن ت�سبب العدوى.
ال تتن���اول الأطعم���ة �أو الم�شروب���ات المتعفنة �أو الفا�س���دة �أو المتعدية تاريخ
ال�صالحية.
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ال تتناول العقاقير المخففة للحمى دون ا�ست�شارة الطبيب �أو الممر�ض � اً
أول.

ات�ص���ل بطبيب���ك فو ًرا (حتى و�إن كان يوم العطل���ة �أو عند منت�صف الليل) �إذا
ظنن���ت �أن���ك م�ص���اب بالعدوى.احر�ص على معرفة كيفية الو�ص���ول �إلى عيادة
طبيبك بعد انتهاء �س���اعات العمل وفي �أثناء العطالت .وات�ص���ل به �إذا �أ�صبت
بحمى و�ص���لت فيها درج���ة الحرارة �إلى � 38أو �أكثر� ،أو عندما تعاني رع�ش���ة �أو
عر ًق���ا .وال تتناول الأ�س���برين �أو منتجات الأ�س���يتامينوفين �أو االيبوبروفين� ،أو
غيره���ا من العقاقير التي تقل���ل من حدة الحمى دون التح���دث �إلى طبيبك �أو
ممر�ضك � اًأول .وتت�ضمن عالمات العدوى الأخرى:
•احمرا ًرا
تورما
• ً
طفحا جلد ًّيا
• ً
•رع�شة
•كحة
آالما بالأذن
•� ً

�صداعا
• ً
•ت�صلب الرقبة
• اً
ً
مخلوطا بالدم
بول مكد ًرا �أو
•حاجة م�ستمرة للتبول ت�صل �إلى
حد الألم
آالما �أو ً
�ضغطا بالجيوب الأنفية
•� ً

احر�ص على معرفة كيفية الو�صول �إلى عيادة طبيبك بعد انتهاء �ساعات العمل وفي �أثناء
العطالت.
اكتب رقم االت�صال حالة الطوارئ هنا:

36

الآثار الجانبية للعالج الكيميائي وطرق التحكم فيها
العقم
تعريفه و�أ�سباب حدوثه

قد تت�سبب بع�ض �أنواع العالج الكيميائي في الإ�صابة بالعقم  .infertilityوهذا يعني بالن�سبة للمر�أة عدم القدرة
على الحمل وبالن�سبة للرجل عدم القدرة على �إحداث الحمل.
بالن�سبة للن�ساء ،قد ي�ضر العالج الكيميائي بالمباي�ض .وهذا ال�ضرر يمكن �أن يقلل من عدد البوي�ضات ال�سليمة
داخل المباي�ض .كما يمكن �أن يقلل من الهرمونات  hormonesالتي تنتجها .وهذا النق�ص في الهرمونات قد ي�ؤدي
النقطاع مبكر في الطمث .وانقطاع الطمث المبكر مع بوي�ضات �سليمة �أقل يمكن �أن ي�سبب العقم.
�أما بالن�سبة للرجال ،فقد ي�ضر العالج الكيميائي بخاليا الحيوانات المنوية ،التي تنمو وتنق�سم ب�سرعة .وقد يحدث
العقم لأن العالج الكيميائي قد ي�سبب انخفا�ض عدد الحيوانات المنوية؛ مما يجعلها �أقل قدرة على الحركة ،وقد
يت�سبب لها في �أنواع �أخرى من ال�ضرر.
و�سواء �أ�صبت بالعقم �أم ال فهذا يتوقف على نوعية العالج الكيميائي التي تخ�ضع لها ،وعلى �سنك ،وما �إذا كنت تعاني
م�شكالت �صحية �أم ال .وقد ي�ستمر العقم معك ما حييت.
قبل بدء العالج� ،أخبر طبيبك �أو ممر�ضك �إذا كنت تريد � اً
أطفال في الم�ستقبل.

طرق التحكم
بالن�سبة للن�ساء ،تحدثي �إلى طبيبك �أو ممر�ضك ب�ش�أن:

م���ا �إذا كن���ت ترغبي���ن ف���ي �إنج���اب �أطف���ال .قبل بدء الع�ل�اج الكيميائ���ي� ،أخبري
الطبيب �أو الممر�ض برغبتك في �إنجاب �أطفال في الم�س���تقبل .وقد يتحدث �إليك
ب�ش����أن طرق االحتفاظ بالبوي�ضات من �أجل ا�ستخدامها بعد انتهاء فترة العالج �أو
يقوم بتحويلك لأخ�صائي عقم.
تحديد الن�سل .من ال�ضروري جدًّا �أال تحملي في �أثناء خ�ضوعك للعالج الكيميائي .فهذه العقاقير يمكن �أن
ت�ضر الجنين ،خا�صة في الأ�شهر الثالثة الأولى من الحمل .ف�إذا لم ت�صلي بعد �إلى �سن انقطاع الطمث ،فتحدثي
�إلى طبيبك �أو ممر�ضك ب�ش�أن تحديد الن�سل وطرق تجنب الحمل.
الحمل� .إذا كانت الدورة ال�ش���هرية ال تزال ت�أتيك ،فقد يطلب منك طبيبك �أو ممر�ض���ك �إجراء اختبار حمل قبل
بدء العالج .و�إذا كنت حاملاً  ،ف�سوف يتحدث �إليك الطبيب ب�ش�أن خيارات العالج الأخرى.

قد ي�سبب العالج الكيميائي ت�شوهات للجنين .فال تحملي في �أثناء فترة العالج الكيميائي.
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تحدث �إلى طبيبك �أو ممر�ضك ب�ش�أن االحتفاظ بالحيوانات المنوية قبل بدء العالج� ،إن كنت
ترغب في �إنجاب �أطفال في الم�ستقبل.
بالن�سبة للرجال ،تحدث �إلى طبيبك �أو ممر�ضك عن:

�إذا ما كنت ترغب في �إنجاب �أطفال .قبل �أن تبد�أ جل�س���ات العالج الكيميائي،
�أخبر طبيبك �أو ممر�ض���ك برغبتك في �إنجاب �أطفال في الم�س���تقبل .و�س���وف
يتحدث �إليك ب�ش�أن طرق تخزين الحيوانات المنوية لال�ستخدام في الم�ستقبل
�أو يحيلك �إلى �أخ�صائي عقم.
تحديد الن�سل .من ال�ض���روري جدًّا �أال تحمل زوجتك في �أثناء خ�ض���وعك للعالج الكيميائي .فربما �أ�ضر العالج
الكيميائي بالحيوانات المنوية ،ومن ثم ت�سبب في ت�شوه الجنين.
ربما �أ�ضر العالج الكيميائي بالحيوانات المنوية ومن ثم ت�سبب في ت�شوه الجنين .احر�ص على
عدم حمل زوجتك في �أثناء خ�ضوعك للعالج.
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الآثار الجانبية للعالج الكيميائي وطرق التحكم فيها
تغيرات بالفم والحنجرة
تعريفها و�أ�سباب حدوثها

بع�ض �أنواع العالج الكيميائي تت�سبب في الإ�ضرار بالخاليا �سريعة النمو ،مثل تلك الخاليا المبطنة للفم والحنجرة
وال�شفتين .وهذا قد ي�ؤثر على �أ�سنانك واللثة وبطانة الفم والغدد التي تفرز اللعاب .ومعظم م�شكالت الفم تنتهي بعد
انتهاء فترة العالج الكيميائي بب�ضعة �أيام.
وقد تت�ضمن م�شكالت الفم والحنجرة ما يلي:

جفاف الفم (قلة اللعاب �أو انعدامه)
تغيرات في الطعم والرائحة (ك�أن يكون طعم الطعام كالمعدن �أو الطبا�ش���ير� ،أو ال يكون له نكهة من الأ�س���ا�س� ،أو
تتغير نكهته ورائحته عن المعتاد)
�إ�صابة اللثة والأ�سنان والل�سان بالعدوى
ح�سا�سية زائدة تجاه الأطعمة ال�ساخنة �أو الباردة
التهابات بالفم
�صعوبة في تناول الطعام في �أثناء التهاب الفم
طرق التحكم

ق���م بزي���ارة طبي���ب الأ�سنان قبل ب���دء الع�ل�اج الكيميائي ب�أ�سبوعي���ن على الأقل.
فم���ن ال�ض���روري �أن تحافظ على �س�ل�امة فمك قدر الإمكان .وه���ذا يعني االنتهاء
من كل الأعمال المتعلقة بالأ�س���نان قبل ب���دء العالج الكيميائي .و�إن لم تتمكن من
الذهاب لطبيب الأ�س���نان ،فا�س����أل طبيبك �أو ممر�ضك عن الوقت الآمن للذهاب.
واحر�ص على �إخبار الطبيب �أنك م�صاب بمر�ض ال�سرطان وعن خطة عالجك.
افح����ص فم���ك ول�سان���ك كل ي���وم .وهكذا ،يمكنك �أن ترى �أو ت�ش���عر بالم�ش���كالت
(مث���ل التهاب الفم �أو البقع البي�ض���اء �أو العدوى) بمجرد ظهورها .و�أخبر طبيبك
�أو ممر�ضك عن تلك الم�شكالت فور حدوثها.
زر طبيب الأ�سنان قبل بدء العالج الكيميائي ب�أ�سبوعين على الأقل.
اجع���ل فم���ك رط ًبا دائ ًما .يمكن���ك �أن ترطب فمك بتناول جرع���ات من الماء على
مدار اليوم� ،أو لعق رقائق الثلج� ،أو الحلوى ال�ص���لبة الخالية من ال�س���كر� ،أو م�ض���غ
علك خال من ال�س���كر .وا�س�أل طبيبك �أو ممر�ضك عن بدائل اللعاب �إذا كان فمك
دائم الجفاف.
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نظف فمك و�أ�سنانك ولثتك ول�سانك.
•اغ�سل �أ�سنانك ولثتك ول�سانك بالفر�شاة بعد كل وجبة وقبل النوم.
•ا�ستخدم فر�شاة �أ�سنان بالغة النعومة .ويمكنك تنعيم الفر�شاة �أكثر بتمريرها
تحت ماء دافئ قبل اال�ستخدام.
•�إذا كان الغ�سل م�ؤل ًما ،فحاول تنظيف �أ�سنانك بمنظفات قطنية.
•ا�ستخدم معجون �أ�سنان يحتوي على الفلوريد �أو جيل بالفلوريد �أو جيل ين�صحك
به طبيب الأ�سنان.
•ال ت�ستخدم غ�سول الفم الذي يحتوي على كحول .اً
وبدل من ذلك م�ضم�ض فمك 3
�إلى  4مرات في اليوم مع محلول من  4/1ملعقة �صغيرة من �صودا الخبز و8/1
ملعقة �صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ .اتبع هذه الطريقة مع �شطف
بالماء وحده.
•نظف �أ�سنانك بالخيط برفق كل يوم .و�إذا كانت لثتك بها نزيف ،فتجنب تلك
المناطق ونظف بقية �أ�سنانك بالخيط .ا�س�أل طبيبك �أو ممر�ضك عن تنظيف
الأ�سنان بالخيط �إذا كان عدد ال�صفائح الدموية قليلاً ( .انظر ق�سم «النزيف»
لمزيد من المعلومات حول ال�صفائح الدموية).
•�إذا كنت ترتدي �أ�سنا ًنا �صناعية ،فاحر�ص على العناية بها وتنظيفها جيدً ا .وحدد
� ً
أي�ضا فترة ارتدائها.
انتبه لما ت�أكله في �أثناء التهاب فمك.
•اختر الأطعمة الرطبة والناعمة و�سهلة الم�ضغ والبلع .وهي تت�ضمن البقول المطبوخة والبطاط�س المهرو�سة
والبي�ض المخفوق.
•ا�ستخدم الخالط في هر�س الأطعمة المطبوخة حتى ي�سهل تناولها .لتجنب العدوى ،احر�ص على غ�سل جميع
�أجزاء الخالط قبل وبعد ا�ستخدامها .و�إن �أمكن ،يف�ضل غ�سلها في �آلة غ�سل الأطباق.
•خذ لقيمات �صغيرة من الطعام ،وام�ضغها ببطء ،وار�شف الماء في �أثناء الأكل.
•اجعل الطعام ناع ًما بخلط المرق �أو ال�صل�صة �أو الزبادي �أو غيره من ال�سوائل.
•تناول الأطعمة الباردة �أو في درجة حرارة الغرفة .فربما تجد �أن الأطعمة الدافئة �أو ال�ساخنة ت�ؤذي فمك
وحنجرتك.
•العق رقائق الثلج �أو المثلجات .فتلك من �ش�أنها �أن تخفف �آالم فمك.
•ا�ستف�سر من �أخ�صائي التغذية الخا�ص بك عن �أفكار حول �أطعمة �سهلة الأكل .وللح�صول على �أفكار لأطعمة
طرية �سهلة للفم الملتهب انظر ق�سم الأطعمة ال�سائلة.
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ات�صل بطبيبك �أو ممر�ضك �أو طبيب الأ�سنان �إذا كان فمك ي�ؤلمك كثي ًرا؛ ف�سوف ي�صف
لك طبيبك �أو طبيب الأ�سنان دوا ًء لتخفيف الألم �أو للحفاظ على رطوبة الفم .فاحر�ص
على �إعطاء طبيب الأ�سنان رقم الهاتف الخا�ص بطبيبك وممر�ضك.
ابتعد عن الأ�شياء التي قد تجرح فمك �أو تخد�شه �أو تحرقه  ،مثل:
•الأطعمة الحادة �أو المقرم�شة ،مثل رقائق الب�سكويت والبطاط�س ورقائق الذرة
•الأطعمة كثيرة التوابل ،مثل ال�صو�ص الحار و�أطباق الكيري وال�صل�صة والفلفل الأحمر
•الفاكهة �أو الع�صائر الحم�ضية مثل البرتقال والليمون والجريفروت
•الأطعمة والأ�شربة التي تحتوي على الكثير من ال�سكر مثل الحلوى �أو ال�صودا
•الخمر وجميع �أنواع الكحوليات
•خلة الأ�سنان وغيرها من الأ�شياء الحادة
•منتجات التبغ بما فيها ال�سجائر وال�سيجار وم�ضغ التبغ
ال ت�ستخدم التبغ �إذا كان فمك ملته ًبا.
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الآثار الجانبية للعالج الكيميائي وطرق التحكم فيها
الغثيان والقيء
تعريفه و�أ�سباب حدوثه

قد تت�سبب بع�ض �أنواع العالج الكيميائي في الغثيان �أو القيء �أو كليهما؛ فالغثيان يحدث عندما ت�شعر با�ضطراب في
معدتك؛ كرغبتك في التقي�ؤ .والقيء يحدث عندما تتقي�أ بالفعل .وربما عانيت � ً
أي�ضا من رغبة في القيء على معدة
خاوية  ،dry heavesوهو يحدث عندما يحاول ج�سمك التقي�ؤ برغم عدم وجود طعام داخل معدتك.
ويمكن حدوث الغثيان والقيء في �أثناء خ�ضوعك للعالج الكيميائي� ،إما على الفور و�إما بعد مرور عدة �ساعات �أو �أيام.
ومن المرجح �أن ت�شعر بارتياح خالل الأيام التي ال تتلقى فيها العالج الكيميائي.
وهناك عقاقير جديدة ب�إمكانها �أن تمنع الغثيان والقيء .وهي ت�سمى بالأدوية الم�ضادة للقيء �أو العقاقير الم�ضادة
للغثيان  .antinauseaوقد تكون بحاجة لتلقي هذه العقاقير قبل كل جل�سة عالجية ب�ساعة واحدة ولعدة �أيام بعدها.
وتتوقف مدة تلقيك لهذه العقاقير على نوعية العالج الكيميائي التي تتلقاها وكيفية ا�ستجابة ج�سمك لها .ف�إن لم
نوعا مختل ًفا .وربما كنت بحاجة لتلقي �أكثر
ينجح معك �أحد العقاقير الم�ضادة للقيء ،فب�إمكان الطبيب �أن ي�صف لك ً
من نوع لعالج الغثيان .كما �أن العالج بالوخز  acupunctureقد يفيد � ً
أي�ضا .فتحدث �إلى طبيبك �أو ممر�ضك ب�ش�أن
الأدوية التي تتحكم في الغثيان والقيء الناتجين عن العالج الكيميائي.
طرق التحكم.

منع الغثيان .الطريقة الوحيدة لمنع القيء هي منع الغثيان .فحاول �أن تتناول �أطعمة طرية �سهلة اله�ضم و�أ�شربة
ال تزعج معدتك .وهي تت�ض���من الب�س���كويت ال�س���ادة والخبز المحم�ص والجيالتين .لمعرفة المزيد ،انظر قائمة
الأطعمة والم�شروبات ال�سهلة على المعدة.
حدد �أف�ضل موعد ينا�سبك للطعام وال�شراب .بع�ض النا�س ي�ش���عرون بارتياح �أكبر عندما يتناولون وجبة خفيفة
�أو �س���ريعة قبل العالج الكيميائي .بينما ي�شعر �آخرون باالرتياح عندما يتلقون العالج الكيميائي على معدة خاوية
(دون �أن ي�أكل �أو ي�شرب �شي ًئا لمدة �ساعتين �إلى ثالثة قبل العالج) .وبعد انتهاء العالج ،انتظر لمدة �ساعة على
الأقل قبل �أن ت�أكل �أو ت�شرب.
تناول وجبات خفيفة .بدال من تناول  3وجبات كبيرة كل يوم ،قد ت�ش���عر بارتياح �أكبر �إذا تناولت � 5أو  6وجبات
ت�ستلق فور انتهائك من الطعام.
�صغيرة .وال ت�شرب كثي ًرا قبل الوجبات �أو في �أثنائها .وكذلك ،ال ِ
تناول الأطعمة والأ�شربة الدافئة �أو الباردة (ولي�ست ال�ساخنة �أو المثلجة)� .أمهل الأطعمة والأ�شربة ال�ساخنة
بع����ض الوقت� ،أو قم بتبريدها بو�ض���ع قطع الثلج عليها .ويمكنك تدفئة الأطعم���ة المثلجة ب�إخراجها من الثالجة
قبل تناولها ب�ساعة �أو بتدفئتها قليلاً داخل المايكروييف .وتناول الكوال �أو الع�صائر الدافئة والخالية من ال�صودا.

تناول � 5أو  6وجبات خفيفة كل يوم اً
بدل من  3وجبات كبيرة.
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ابتع���د ع���ن الأطعم���ة والأ�شرب���ة ذات الروائ���ح النف���اذة .وهي تت�ض���من القهوة
وال�سمك والب�صل والثوم والأطعمة المطبوخة.
ج���رب القط���ع ال�صغيرة من الثل���ج �أو الفاكهة المثلج���ة .وربما وجدت �أن من
المفيد لعق �شرائح الثلج.
م����ص نعنا ًع���ا غي���ر ُمح َّلى �أو حلوى التارت .لكن ال ت�س���تخدم حلوى التارت �إن
كنت تعاني من التهابات في الحنجرة.
ا�سترخ قبل الخ�ضوع للعالج .ربما ت�شعر بغثيان �أقل �إذا ما ا�سترخيت قبل كل
جل�س���ة من جل�سات العالج الكيميائي .ت�أمل �أو مار�س تمرينات التنف�س العميق
�أو تخيل م�ش���اهد �أو تجارب ت�ش���عر فيها بال�س�ل�ام .ويمكنك � ً
أي�ض���ا �أن تمار�س
الهوايات مثل القراءة و�سماع المو�سيقى والحياكة.
حي���ن ت�شع���ر برغبة في القيء ،تنف����س بعمق وببطء �أو تنف�س ه���وا ًء جديدًا.
ويمكنك � ً
أي�ض���ا �أن ت�صرف ذهنك عن هذا ال�شعور بالحديث �إلى �أ�صدقائك �أو
�أفراد �أ�سرتك �أو اال�ستماع للمو�سيقى �أو م�شاهدة فيلم �أو برنامج.
تح���دث �إل���ى طبيبك �أو معلم���ك .ب�إمكان الطبيب �أن يعطيك عقاقير ت�س���اعد
على منع الغثي���ان في �أثناء العالج الكيميائي وبعده .فاحر�ص على تناولها كما
�أ�ش���ار عليك و�أخبر طبيبك �أو ممر�ضك �إن كانت ال تجدي نف ًعا .ويمكنك � ً
أي�ضا
�أن ت�س����أل �أ ًّي���ا منهم���ا عن العالج بالوخ���ز ،الذي يمكن �أن ي�س���اعد في تخفيف
الغثيان والقيء الناتجين عن عالج ال�سرطان.

�أخبر طبيبك �أو ممر�ضك �إذا كان دواء الغثيان ال يعمل.

43

الآثار الجانبية للعالج الكيميائي وطرق التحكم فيها
تغيرات في الجهاز الع�صبي
تعريفها و�أ�سباب حدوثها

قد يت�سبب العالج الكيميائي في الإ�ضرار بالجهاز الع�صبي .غير �أن كثي ًرا من م�شكالت الجهاز الع�صبي تتح�سن في
غ�ضون عام من انتهاء فترة العالج الكيميائي ،في حين �أن بع�ضها قد ي�ستمر معهم مدى الحياة .وهذه الأعرا�ض
تت�ضمن:
وخزً ا ،حرقا ًنا� ،ضع ًفا ،تنميلاً في اليدين �أو القدمين
�شعو ًرا ببرودة �أكثر من المعتاد
�أل ًما عند الم�شي
ع�ضالت �ضعيفة �أو ملتهبة �أو مجهدة �أو مت�ألمة
اً
اختالل وفقدً ا في التوازن

�صعوبة في الإم�ساك بالأ�شياء وارتداء المالب�س
رع�شة ورجفة
فقد حا�سة ال�سمع
آالما في المعدة مثل الإم�ساك والحمو�ضة
� ً
�إعياء
 ً
ت�شو�شا وم�شاكل بالذاكرة
دوار
اكتئا ًبا

�أخبر طبيبك �أو ممر�ضك فو ًرا �إذا الحظت �أي تغيرات في الجهاز الع�صبي؛ فمن ال�ضروري
معالجتها في �أقرب وقت ممكن.
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■�أخب���ر طبيب���ك �أو ممر�ض���ك فو ًرا �إذا الحظ���ت �أي تغيرات عل���ى الجهاز الع�صبي.
فمن ال�ضروري معالجتها في �أقرب وقت ممكن.
كن حذ ًرا عند الإم�ساك بال�سكين والمق�ص وغيرها من الأدوات الخطرة.
ارتد دائ ًما حذاء ريا�ض ًّيا �أو حذاء تن�س �أو غيرهما من الأحذية الريا�ضية ذات النعال المطاطية.
ق�س درجة حرارة ماء اال�ستحمام بالترمومتر .فهذا من �ش�أنه �أن يحميك من االحتراق بالماء �شديد ال�سخونة.
تو َّخ �أبلغ درجات الحذر لتجنب الحرق �أو الجروح في �أثناء الطبخ.
ارتد قفازات عند العمل في الحديقة �أو الطبخ �أو غ�سل الأطباق.
ا�سترح عند حاجتك للراحة.
ثبت نف�سك في �أثناء الم�شي با�ستخدام ع�صا �أو غيرها من الأدوات.
تح���دث �إلى طبيبك �أو ممر�ض���ك �إذا الحظت م�شكالت في الذاكرة �أو �شعرت
بالت�شو�ش �أو االكتئاب.
عالجا للألم �إن كنت بحاجة �إليه.
اطلب من طبيبك ً
غير مترجم
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الألم
تعريفه و�أ�سباب حدوثه

تت�سبب بع�ض �أنواع العالج الكيميائي في �آثار جانبية م�ؤلمة .وهذه الآثار تت�ضمن
آالما حادة باليدين والقدمين .كما يحتمل �أن تحدث
الحرقان والتنميل والوخز �أو � ً
التهابات في الفم و�صداع و�آالم في الع�ضالت و�آالم بالمعدة.
ويمكن �أن تنتج الآالم عن ال�سرطان نف�سه �أو عن العالج الكيميائي .والأطباء
والممر�ضون يملكون طر ًقا لتقليله �أو تخفيفه.
احر�ص على �إخبار طبيبك �أو ممر�ضك �إن كنت تعاني �أل ًما.
طرق التحكم

تحدث عن �آالمك مع طبيب �أو ممر�ض �أو �صيدلي .وكن محددًا َو ِ�ص ْف:
•مكان الألم .هل هو في جزء واحد من ج�سمك �أو في الج�سم ب�أكمله؟
•مدى الألم .هل هو حاد �أم خفيف �أم ناب�ض؟ هل يغدو ويروح �أم م�ستمر؟
•ما مدى قوة الألم� .صفه في نطاق عددي من � 0إلى .10
•كم يظل الألم .هل يظل لبع�ض دقائق �أو �ساعة �أم �أكثر؟
•ما الذي يخفف من الألم �أو يزيده .هل تفيد حزمة الثلج مثلاً ؟ �أم �أن الألم يزيد �إذا تحركت على نحو معين؟
•�أي �أدوية تتناولها لتخفيف الألم .وهل تفيدك؟ كم ت�ستمر الأدوية؟ كم تتناول منها؟ وكم مرة تتناولها؟
�أخبر �أهلك و�أ�صدقاءك عن �آالمك .فهم بحاجة لمعرفة �ألمك حتى يمكنهم تقديم الم�س���اعدة� .إذا كنت ت�ش���عر
بتعب �ش���ديد ،يمكنهم االت�ص���ال بطبيبك �أو ممر�ض���ك اً
بدل منك؛ فمعرفتهم ب�ألمك قد ي�ساعدهم في فهم �سبب
ت�صرفك بطريقة مختلفة.
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مار�س التحكم في الألم
•تناول دواءك بمواعيد منتظمة (على ال�ساعة) حتى و�إن كنت ال ت�شعر
آالما معظم الوقت.
بالألم؛ فهذا �أمر �ضروري للغاية �إذا ما كنت تعاني � ً
•ال تفوت جرعات من دواء الألم؛ فالألم ي�صبح �أ�صعب في التحكم
وال�سيطرة �إذا ما انتظرت حتى يتملكك الكثير من الألم قبل تناول
الدواء.
•جرب التنف�س بعمق �أو ممار�سة اليوجا �أو غيرها من طرق اال�سترخاء؛
فهذا قد ي�ساعد على التقليل من ت�شنجات الع�ضالت والقلق والألم.
اطلب مقابلة �أخ�صائي رعاية تلطيفية �أو تخفيف �آالم .فقد يكون �أخ�ص���ائي
�أورام �أو �أخ�ص���ائي تخدير �أو �أخ�ص���ائي �أمرا�ض ع�ص���بية �أو جراح �أع�صاب �أو
ً
ممر�ضا �أو �صيدل ًّيا يتحدث �إليك ب�ش�أن طرق التحكم في الألم.
�أخبر طبيبك �أو ممر�ضك �أو �أخ�صائي الآالم �إذا ما انتابتك تغيرات في الألم.
فق���د يتغير الألم على مدار فترة الع�ل�اج .وحين يحدث ذلك ،قد تحتاج لتغيير
�أدوية الألم.

47

الآثار الجانبية للعالج الكيميائي وطرق التحكم فيها
التغيرات الجن�سية
تعريفها و�أ�سباب حدوثها

قد تت�سبب بع�ض �أنواع العالج الكيميائي في تغيرات جن�سية .وتختلف هذه التغيرات مع الرجال عن الن�ساء.
ففي الن�ساء ،قد يت�سبب العالج الكيميائي في الإ�ضرار بالمباي�ض؛ مما قد ي�سبب تغيرات في م�ستويات الهرمونات.
وتغيرات الهرمونات قد ت�ؤدي �إلى م�شكالت من قبيل جفاف المهبل وانقطاع مبكر للطمث.
�أما في الرجال ،فيمكن �أن يت�سبب العالج الكيميائي في تغيير م�ستويات الهرمونات؛ مما يقلل الإمداد الدموي الذي
ي�صل �إلى الق�ضيب� ،أو يتلف الأع�صاب المتحكمة في الق�ضيب ،وهذا كله قد ي�ؤدي �إلى العجز الجن�سي.
ويتوقف مرورك بتغيرات جن�سية في �أثناء فترة العالج الكيميائي من عدمه على معاناتك من هذه الم�شكالت .
م�سب ًقا،
وعلى نوعية العالج الكيميائي التي تخ�ضع لها ،وعلى �سنك ،وما �إذا كنت تعاني � ً
أمرا�ضا �أخرى .فبع�ض الم�شكالت،
من قبيل فقد الرغبة في العالقة الزوجية ،من المرجح �أن تتح�سن بمجرد انتهاء العالج الكيميائي.
وتت�ضمن الم�شكالت التي تواجه الن�ساء ما يلي:

�أعرا����ض انقطاع الطمث (بالن�س���بة للن�س���اء الالتي لم ي�ص���لن بعد لمرحل���ة انقطاع الطمث) .وه���ذه الأعرا�ض
تت�ضمن:
•هبات �ساخنة
•جفاف المهبل
تح�س�سا
• ً
•ا�ضطرا ًبا في الدورة ال�شهرية �أو انقطاعها
عدوى بالمهبل �أو المثانة
�إفرازات مهبلية �أو حكة
�شعو ًرا بالتعب ال�شديد في �أثناء ممار�سة العالقة الزوجية �أو عدم الرغبة في ممار�ستها
�شعور بالقلق والتوتر واالكتئاب ال�شديد لممار�سة العالقة
�أما الم�شكالت الذكورية فتت�ضمن:

عدم القدرة على الو�صول �إلى الذروة
العجز الجن�سي (عدم القدرة على االنت�صاب)
�شعو ًرا بالتعب ال�شديد في �أثناء ممار�سة العالقة الزوجية �أو عدم الرغبة في ممار�ستها
�شعو ًرا بالقلق والتوتر واالكتئاب ال�شديد لممار�سة العالقة
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بالن�سبة للن�ساء:

تحدثي �إلى طبيبك �أو ممر�ضك عن:
•العالقة الزوجية.ا�س�ألي طبيبك �أو ممر�ضك عن �إمكانية ممار�سة
العالقة الزوجية في �أثناء فترة العالج الكيميائي .معظم الن�ساء
يمكنهن ممار�ستها ،لكن ال�س�ؤال �أف�ضل.
•تحديد الن�سل .من ال�ضروري جدًّا �أال تحملي في �أثناء فترة العالج الكيميائي؛ فقد يت�سبب العالج في
الإ�ضرار بالجنين ،خا�صة في ال�شهور الثالثة الأولى من الحمل .ف�إن لم تكوني و�صلت بعد لمرحلة انقطاع
الطمث ،فتحدثي �إلى طبيبك �أو ممر�ضك عن تحديد الن�سل وطرق الوقاية من الحمل.
•الأدوية .تحدثي �إلى طبيبك �أو ممر�ضك �أو ال�صيدلي عن الأدوية التي تعمل على حل الم�شكالت الجن�سية.
وهذا يت�ضمن منتجات التخل�ص من جفاف المهبل �أو كريم المهبل �أو اللبو�س للتقليل من فر�ص حدوث
العدوى.
تحدثي �إلى طبيبك �أو ممر�ضك ب�ش�أن طرق التخل�ص من جفاف المهبل ومنع العدوى.

ارتدي مالب�س داخلية قطنية (مالب�س داخلية قطنية وجور ًبا داخل ًّيا طويلاً ذا بطانة قطنية).
اً
�سروال �ضي ًقا �أو ق�صي ًرا.
ال ترتدي
ا�ستخدمي مرطبات للمهبل عند ممار�سة العالقة الزوجية.
�إذا ا�ستمر الألم في �أثناء العالقة ب�سبب الجفاف ،فا�س�ألي طبيبك عن �أدوية ت�ساعد
على ا�ستعادة رطوبة المهبل.
ت�أقلمي على الهبات ال�ساخنة عن طريق:
•ارتداء اللب�س في طبقات ،مع ارتداء �سترة �أو معطف يمكنك خلعه.
•ممار�سة الن�شاط .وهذا يت�ضمن الم�شي وركوب الدراجة وغيرها من التمارين.
•التقليل من التوتر .جربي ممار�سة اليوجا �أو الت�أمل �أو غيرها من طرق اال�سترخاء.
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بالن�سبة للرجال:

تحدث �إلى طبيبك �أو ممر�ضك عن:
•العالقة الزوجية .ا�س�أل طبيبك �أو ممر�ضك عن �إمكانية ممار�سة
العالقة الزوجية في �أثناء فترة العالج الكيميائي .معظم الرجال
يمكنهم ذلك ،لكن ال�س�ؤال �أف�ضل .وا�س�أله � ً
أي�ضا عن �ضرورة ا�ستخدام
واقٍ عند ممار�سة العالقة؛ حيث �إن بقايا العالج الكيميائي قد تكون
موجودة بال�سائل المنوي.
•تحديد الن�سل.من ال�ضروري جدًّا �أال تحمل زوجتك في �أثناء فترة
خ�ضوعك للعالج الكيميائي؛ فربما �أ�ضر العالج بالحيوانات المنوية
وت�سبب في �إحداث ت�شوهات للجنين.
�إذا كنت ال تمار�س العالقة الزوجية بكثرة ،فجرب ممار�سة �أن�شطة من �ش�أنها �أن ت�شعركما
بالقرب من بع�ضكما البع�ض.
بالن�سبة للرجال والن�ساء:

و�صريح���ا مع �شري���ك حيات���ك .فتحدث �إليه عن م�ش���اعرك
وا�ضح���ا
ك���ن
ً
ً
واهتماماتك.
ابحث عن طرق �أخرى لإظهار الحب .فربما �أردت �أنت �أو �شريك حياتك
�إظه���ار الحب بطرق جدي���دة في �أثناء الخ�ض���وع للع�ل�اج الكيميائي .ف�إذا
كنتما تمار�س���ان العالقة الزوجية ب�ش���كل قليل ،فربم���ا كنت بحاجة لمزيد
من العناق واالحت�ضان ،ولالغت�سال م ًعا ،وتدليك �أحدكما الآخر� ،أو غيرها
من الأن�شطة التي ت�شعركما بالقرب.
تحدث �إلى طبيبك �أو ممر�ضك �أو �أخ�صائي اجتماعي �أو ا�ست�شاري� .إن كنت �أنت و�شريك حياتك مهتمين ب�أمر
العالق���ة الزوجية ،فربما ترغبان في الحديث �إلى �ش���خ�ص يمكنه تقديم الم�س���اعدة .وهذا ال�ش���خ�ص قد يتمثل
في طبيب �أمرا�ض عقلية �أو طبيب نف�س���ي �أو �أخ�ص���ائي اجتماعي �أو ا�ست�شاري عالقات زوجية �أو معالج للم�شاكل
الزوجية �أو رجل دين.
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تغيرات بالجلد والأظافر
تعريفها و�أ�سباب حدوثها

قد تت�سبب بع�ض �أنواع العالج الكيميائي في الإ�ضرار بالخاليا �سريعة النمو الموجودة بالجلد والأظافر .وفي حين
�أن تلك التغيرات قد تكون م�ؤلمة ومزعجة ،ف�إن معظمها ب�سيط وال يحتاج لعالج؛ فكثير منها يتح�سن فور االنتهاء
من العالج الكيميائي .غير �أن التغيرات الجلدية الكبيرة ينبغي عالجها على الفور لأنها قد ت�سبب �ضر ًرا يظل مدى
الحياة.
وتت�ضمن تغيرات الجلد الب�سيطة ما يلي:

وطفحا جلد ًّيا وتق�شي ًرا.
حكة وجفا ًفا واحمرا ًرا
ً
وريد غامق اللون .قد يبدو وريدك �أغمق لو ًنا عند �إدخال العالج الكيميائي عبر الوريد.
ح�سا�سية لل�شم�س (حين ت�سفع ب�سرعة كبيرة) .وقد يحدث هذا لمن لديهم ب�شرة داكنة اللون.
م�شاكل الأظافر .يحدث عندما ت�ص���بح الأظافر داكنة اللون� ،أو تتحول للون الأ�ص���فر� ،أو ت�صبح ه�شة ومت�شققة.
وفي بع�ض الأحيان ترتخي �أظافرك وت�سقط ،لكنها �سرعان ما تنمو ثانية
تحتاج تغيرات الجلد الكبيرة لمعالجتها على الفور لأنها قد تت�سبب في تغيرات مدى الحياة.
تنتج تغيرات الجلد الكبيرة عن:

ا�سترجع الإ�شعاع .بع�ض �أنواع العالج الكيميائي ت�س���بب احمرار المنطقة الموجه لها الإ�ش���عاع من الجلد (حيث
تتراوح ما بين �أحمر خفيف جدًّا �إلى �أحمر زا ٍه) .وقد تعاني ب�شرتك بثو ًرا �أو تق�شي ًرا �أو �أل ًما �شديدً ا.
ت�سريب العالج الكيميائي من الوريد� .أنت بحاجة لإخبار طبيبك �أو ممر�ضك �إذا ما كنت ت�شعر بحرقان �أو �ألم
عند و�ضع العالج الكيميائي في الحقنة الوريدية.
ا�ستجابات تح�س�سية للعالج الكيميائي .بع�ض تغيرات الجلد تعني �أنك تتح�س����س �ضد العالج الكيميائي .ف�أخبر
طفحا جلد ًّيا �أو تقرحات مع �أزيز �أو �صعوبة في
طبيبك �أو ممر�ضك فو ًرا �إذا كنت تعاني حكة مفاجئة و�شديدة �أو ً
التنف�س.
�أخبر طبيبك �أو ممر�ضك فو ًرا �إذا ما كنت ت�شعر بحرقان �أو �ألم عند و�ضع العالج الكيميائي في
الحقنة الوريدية.
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الحكة والجفاف واالحمرار والطفح والتق�شير
•جرب دقيق الذرة ،كما لو كنت تنثر بودرة.
حماما بالإ�سفنج اً
بدل من الحمام الطويل �أو الحمام ال�ساخن.
حماما �سري ًعا �أو ً
•خذ ً
• َر ِّب ْت (ال ت َُح َّك) ج�سمك بعد الحمام.
•اغ�سل ج�سمك ب�صابون ناعم �أو مرطب.
•�ضع كري ًما �أو اً
غ�سول بينما ال تزال ب�شرتك رطبة بعد الحمام .و�أخبر طبيبك �أو ممر�ضك �إن لم تنجح تلك
التجربة.
•ال ت�ستخدم العطور �أو الكولونيا �أو غ�سول ما بعد الحالقة الذي يحتوي على كحوليات.
حماما غروان ًّيا بدقيق ال�شوفان (نوع خا�ص من الدقيق ي�ضاف لماء
•خذ
ً
اال�ستحمام) عندما تكون الحكة في الج�سم كله.
البثور
•اجعل وجهك نظي ًفا وجا ًّفا.
•ا�س�أل طبيبك �أو ممر�ضك �إذا ما كان ب�إمكانك ا�ستخدام الكريمات الطبية �أو
ال�صابون و�أيها ت�ستخدم.
ح�سا�سية تجاه ال�شم�س
•تجنب �أ�شعة ال�شم�س المبا�شرة .وهذا يعني عدم التعر�ض لل�شم�س من � 10ص
�إلى  4م .وهذا هو الوقت الذي تكون فيه ال�شم�س في �أقوى �أ�شعتها.
•ا�ستخدم اً
غ�سول واق ًيا من ال�شم�س وعامل حماية للجلد بدرجة  15فما �أكثر.
�أو ا�ستخدم مراهم تمنع �أ�شعة ال�شم�س مثل التي تحتوي على �أك�سيد الزنك.
•اجعل �شفتيك رطبتين با�ستخدام مرطب ال�شفتين الذي يحتوي على درجة
حماية للجلد  15فما �أعلى.
ارتد مالب�س فاتحة اللون ،وقم�صا ًنا قطنية طويلة الأكمام ،وقبعة ذات حافة
• ِ
بي�ضاء.
•ال ت�ستخدم فر�ش الت�سمير.
م�شاكل الأظافر
•ارتد قفازات عند غ�سل الأطباق� ،أو العمل في الحديقة� ،أو تنظيف المنزل.
•ا�ستخدم منتجات لتقوية الأظافر( .وكف عن ا�ستخدام تلك المنتجات �إذا كانت ت�ؤذي �أظافرك �أو جلدك).
•�أخبر طبيبك �أو ممر�ضك �إذا كانت ب�شرتك حمراء �أو ت�ؤلمك.
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ا�سترجاع الإ�شعاع
حم منطقة الب�شرة التي تتلقى الإ�شعاع من ال�شم�س.
• ِ
•ال ت�ستخدم حمامات الت�سمير.
•�ضع قطعة قما�ش باردة ومبللة على ب�شرتك �إذا كانت ت�ؤلمك.
ارتد مالب�س م�صنوعة من القطن �أو غيره من الأن�سجة الناعمة .وهذا
• ِ
يت�ضمن المالب�س الداخلية (ال�صدرية �أو ال�سروال).
•�أخبر طبيبك �أو ممر�ضك �إن كنت تعتقد �أن لديك ا�سترجاع �إ�شعاع.
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الآثار الجانبية للعالج الكيميائي وطرق التحكم فيها
تغيرات في البول والكلى والمثانة
تعريفها و�أ�سباب حدوثها

بع�ض �أنواع العالج الكيميائي ت�ضر بالخاليا الموجودة بالكلى والمثانة .وربما تت�ضمن الم�شكالت بها ما يلي:
حرقا ًنا �أو �أل ًما عند بدء التبول �أو بعد تفريغ المثانة
حاجة متكررة �أو ملحة للتبول
عدم القدرة على التبول
عدم القدرة على التحكم في تدفق البول من المثانة (�سل�س البول )incontinence
وجود دم في البول
حمى
رع�شة
لون البول برتقالي �أو �أحمر �أو �أخ�ضر �أو �أ�صفر داكن �أو له رائحة قوية ت�شبه رائحة الدواء
وبع�ض م�شاكل الكلى �أو المثانة تنتهي بعد انتهاء العالج الكيميائي ،فيما يظل البع�ض الآخر معك مدى الحياة.
تناول كميات كبيرة من ال�سوائل عند خ�ضوعك للعالج الكيميائي الذي قد يت�سبب في �ضرر المثانة
والكلى.
طرق التحكم

�سيقوم طبيبك �أو ممر�ضك ب�أخذ عينات من البول والدم لفح�ص مدى كفاءة المثانة والكلى في العمل.
تناول كميات كبيرة من ال�سوائل .فال�سوائل ت�ساعد على دفع العالج الكيميائي
خارج المثانة والكليتين .انظر قوائم ال�سوائل النقية والأطعمة ال�سائلة.
قلل من تناول الم�شروبات التي تحتوي على الكافيين (مثل ال�ش���اي الأ�س���ود
والكافيين وبع�ض منتجات الكوال).
تح���دث �إلى طبيب���ك �أو ممر�ضك �إن كنت تعاني �أ ًّيا من الم�شكالت المذكورة
�أعاله.
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الآثار الجانبية للعالج الكيميائي وطرق التحكم فيها
�آثار جانبية �أخرى
�أعرا�ض ت�شبه الأنفلونزا

قد تت�سبب بع�ض �أنواع العالج الكيميائي في جعلك ت�شعر وك�أنك م�صاب بالأنفلونزا .وعلى الأرجح �أن يحدث هذا
عندما تتلقى العالج الكيميائي مع العالج البيولوجي.
الأعرا�ض الم�شابهة للأنفلونزا تت�ضمن:
آالما بالع�ضالت والمفا�صل حمى
� ً
رع�شة
�صداعا
 ً
فقد ال�شهية
�إعياء
غثيا ًنا
وقد ت�ستمر هذه الأعرا�ض من يوم �إلى ثالثة .وقد تت�سبب العدوى �أو ال�سرطان نف�سه في �إحداثها .ف�أخبر طبيبك �أو
ممر�ضك �إن كنت تعاني �أ ًّيا من هذه الأعرا�ض.
احتجاز ال�سوائل

هو تراكم ال�سوائل الناتج عن العالج الكيميائي �أو تغيرات هرمومنية ي�سببها العالج �أو مر�ض ال�سرطان نف�سه ،ويمكن
�أن تت�سبب في تورم وانتفاخ وجهك �أو يديك �أو معدتك .و�أحيا ًنا تتراكم ال�سوائل حول الرئة والقلب؛ مما ي�سبب الكحة
�أو �ضيق التنف�س �أو ا�ضطرا ًبا في �ضربات القلب .ويمكن لل�سوائل � ً
أي�ضا �أن تتراكم في الجزء ال�سفلي من معدتك؛ مما
قد يت�سبب في االنتفاخ.
يمكنك �أنت وطبيبك �أو ممر�ضك �أن ت�ساعدوا في التحكم في احتجاز ال�سوائل عن طريق ما يلي:

م�س���تخدما نف�س الميزان .و�أخبر طبيبك �أو ممر�ض���ك �إذا كان وزنك يزيد
زن نف�س���ك كل يوم في نف�س الموعد،
ً
ب�سرعة.
تجنب ملح الطعام �أو الأطعمة �شديدة الملوحة.
حدد ال�سوائل التي تتناولها.
�إذا كنت تختزن بج�سمك كثي ًرا من ال�سوائل ،فربما ي�صف لك الطبيب دوا ًء للتخل�ص من ال�سوائل الزائدة.
تغيرات بالعين

م�شكلة في تركيب عد�سات ال�صقة .بع�ض �أنواع عالج ال�سرطان قد ت�ؤذي عينيك وتجعل تركيب عد�سات ال�صقة
في �أم ًرا م�ؤل ًما .فا�س�أل طبيبك �أو ممر�ضك �إن كان ب�إمكانك تركيب عد�سات ال�صقة �أثناء تلقي العالج الكيميائي.
ر�ؤية �ضبابية .بع�ض �أنواع العالج الكيميائي قد تعيق الأنابيب الدمعية ،مما ي�سبب ر�ؤية �ضبابية.
دموعا بعينك �أكثر من المعتاد.
عينان دامعتان� .أحيا ًنا يت�سرب العالج الكيميائي في الدموع؛ مما قد ي�سبب ً
ف�إذا �أ�صبحت الر�ؤية �ضبابية �أو عيناك دامعتين �أكثر من المعتاد ,ف�أخبر طبيبك �أو ممر�ضك بهذا.
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�أطعمة ت�ساعد في تخفيف الآثار الجانبية
ال�سوائل النقية
ت�ساعدك هذه القائمة �إذا كنت تعاني:
•�إ�سهال
•تغيرات في البول والكلى والمثانة
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نوعية الطعام

�أمثلة

ح�ساء

ح�ساء اللحم
المرق النقي الخالي من الدهون
ح�ساء الكون�سوميه

م�شروبات

ع�صير تفاح نقي
م�شروبات غازية نقية
م�شروبات بطعم الفواكه
ع�صائر الفواكه مثل ع�صير التوت �أو العنب
�شراب الفواكه
الم�شروبات الريا�ضية
الماء
�شاي �ضعيف دون كافيين

حلوى

مثلجات الفواكه الم�صنوعة دون قطع الفواكه �أو اللبن
الجيالتين
الع�سل
الجيلي
المثلجات

الأطعمة ال�سائلة
ت�ساعدك هذه القائمة �إذا:
•لم ترغب في تناول الأطعمة ال�صلبة (انظر الجزء الخا�ص بالتغيرات في ال�شهية)
•كنت تعاني تغيرات في البول �أو الكلى �أو المثانة
نوعية الطعام

�أمثلة

ح�ساء

ح�ساء اللحم
مرق
ح�ساء الجبن
ح�ساء مخفوق �أو مو�ضوع في الخالط
ح�ساء بالبطاط�س المهرو�سة
ح�ساء الطماطم

م�شروبات

الم�شروبات الغازية مخفوق اللبن
القهوة الع�صائر
مخفوق البي�ض واللبن (مب�ستر وخالٍ من الكحول)
م�شروبات فواكه ع�صير طماطم
ع�صير خ�ضراوات
ع�صير فواكه
الماء
�شراب الفواكه
اللبن (بجميع �أنواعه)

دهون

الزبد
الق�شدة
ال�سمن
الزيت
الق�شدة الحام�ضة

حلوى

الكريمة (ناعمة �أو مخبوزة)
زبادي مثلج
ع�صير الفواكه المخفف بالماء
جيالتين
ع�سل
حلوى مثلجة دون �إ�ضافات (مثل المك�سرات �أو قطع الب�سكويت)
اللبن المثلج
الجيلي
كريمة الكا�سترد
ال�شربات
الزبادي (�سادة �أو بالفانيليا)

بدائل ومكمالت

م�شروبات الإفطار الفورية
بدائل �سائلة عن الوجبات

م�شروبات ريا�ضية �شاي
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الأطعمة والأ�شربة الغنية بال�سعرات الحرارية �أو البروتين
قد ت�ساعدك هذه القائمة �إن كنت فاقد ال�شهية للطعام .انظر تغيرات ال�شهية.
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نوعية الطعام

�أمثلة

ح�ساء

ح�ساء الكريمة
ح�ساء مع العد�س �أو البازالء المجففة �أو الفا�صوليا (مثل المنقطة �أو ال�سوداء �أو الحمراء �أو القرمزية)

م�شروبات

م�شروبات الإفطار الفورية
مخفوق اللبن
اللبن المخلوط
اللبن الكامل

الوجبات
الرئي�سية وغيرها
من الأطعمة

جبن الكريمة
اللحوم
الزبد،ال�سمن ،الزيت كروا�سون
م�ضاف �إلى طعامك اللحم المفروم
البي�ض
الجبن
البازالء المطبوخة المجففة والفا�صوليا (مثل المنقطة �أو ال�سوداء �أو الحمراء �أو القرمزي)
ال�سمك
الدجاج
المك�سرات والبذور وبذرة القمح
الجبن القري�ش

حلوى

الكريمة (ناعمة �أو مخبوزة)
الزبادي المثلج
الحلوى المثلجة
الفطائر
حلوى الكا�سترد
الزبادي (�سادة �أو بالفانيليا)

بدائل ومكمالت

بدائل �سائلة عن الوجبة
لبن بودرة م�ضاف �إلى الأطعمة مثل حلوى الكا�سترد �أو مخفوق اللبن �أو البي�ض الممزوج

الأطعمة الغنية بالألياف
قد ت�ساعدك تلك القائمة �إذا كنت تعاني الإم�ساك.
نوعية الطعام

�أمثلة

وجبة رئي�سية وغيرها
من الأطعمة

فطائر القمح
حبوب القمح �أو القمح الكامل
الأرز البني �أو البري
البازالء المجففة �أو الفا�صوليا (مثل المنقطة �أو ال�سوداء �أو الحمراء �أو القرمزية)
خبز القمح الكامل
مكرونة القمح الكامل

فواكه وخ�ضراوات

الفاكهة المجففة ،مثل الم�شم�ش والبلح والبرقوق والزبيب
الفاكهة الطازجة ،مثل التفاح والتوت والعنف
الخ�ضراوات النيئة �أو المطبوخة ،مثل البروكلي والذرة والفا�صوليا الخ�ضراء والبازالء وال�سبانخ

وجبات خفيفة

الجرانوال
المك�سرات
رقائق الذرة
البذور مثل زهرة دوار ال�شم�س
خليط الفاكهة بالمك�سرات
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الأطعمة قليلة الألياف
قد ت�ساعدك هذه القائمة �إذا كنت تعاني الإ�سهال.
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نوعية الطعام

�أمثلة

وجبة رئي�سية وغيرها من الأطعمة

دجاج �أو ديك رومي (بدون الجلد)
حبوب منقاة مطبوخة
جبن قري�ش
بي�ض
ال�سمك
مكرونة
بطاط�س (مخبوزة �أو مهرو�سة)
الخبز الأبي�ض
الأرز الأبي�ض

فواكه وخ�ضراوات

نبات الهليون
الموز
الفاكهة المعلبة مثل الخوخ والكمثرى والتفاح الم�سلوق
ع�صير الفواكه النقي
ع�صير الخ�ضراوات

وجبات خفيفة

الكيك
الجيالتين
رقائق الب�سكويت المملح
ال�شربات
الزبادي (�سادة �أو بالفانيليا)

�أطعمة �سهلة الم�ضغ للفم الملتهب
ت�ساعدك تلك القائمة �إذا كان فمك �أو حنجرتك ملتهبين.
نوعية الطعام

�أمثلة

وجبات رئي�سية وغيرها من
الأطعمة

طعام الأطفال
البقول المنقاة المطبوخة
الجبن القري�ش
البي�ض (م�سلوق �أو مخفوق)
المكرونة والجبن
البطاط�س المهرو�سة
الأطعمة المطبوخة المهرو�سة
الح�ساء

حلوى

كريمة الكا�سترد
الفواكه (مهرو�سة �أو للأطفال)
الجيالتين
الحلوى المثلجة
مخفوق اللبن
الكريمة
اللبن المخلوط
الفواكه الطرية (الموز والتفاح الم�سلوق)
الزبادي (�سادة �أو بالفانيليا)
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الأطعمة والأ�شربة �سهلة اله�ضم على المعدة
ت�ساعدك تلك القائمة �إذا كنت تعاني الغثيان والقيء.
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نوعية الأطعمة

�أمثلة

الح�ساء

الح�ساء النقي مثل ح�ساء الدجاج والخ�ضراوات واللحم

الم�شروبات

الم�شروبات الغازية النقية التي فقدت ال�صودا
ع�صير التوت �أو العنب
الم�شروبات ذات نكهة الفواكه
الم�شروبات الريا�ضية
ال�شاي
الماء

الوجبات
الرئي�سية وغيرها
من الأطعمة

الدجاج (م�شوي �أو محم�ص دون جلد)
كريمة الأرز
عجينة ال�شوفان الفورية
المكرونة
البطاط�س (م�سلوقة بدون ق�شرة)
الكعك المملح
رقائق الب�سكويت المملح
الأرز الأبي�ض
الخبز المحم�ص الأبي�ض

الحلوى

الكعك
الفواكه المعلبة ،مثل التفاح والخوخ والكمثرى
الجيالتين
المثلجات
ال�شربات
الزبادي (�سادة �أو بالفانيليا)

م�صطلحات يجب معرفتها
العالج بالوخز  :acupunctureتقنية �إدخال �إبر رفيعة عبر الجلد عند نقاط معينة من الج�سم للتحكم في الغثيان
والقيء وغيرها من الأعرا�ض.
العالج الكيميائي الم�ساعد  :adjuvant chemotherapyنوع من العالج الكيميائي الذي ي�ستخدم في قتل
الخاليا ال�سرطانية بعد الجراحة �أو العالج الإ�شعاعي.
داء ال�صلع  :alopeciaنق�ص �أو فقد ال�شعر في م�ساحات معينة من الج�سم من المعتاد تواجد ال�شعر بها .ويمكن �أن
يكون �ضمن الآثار الجانبية للعالج الكيميائي.
الأنيميا  :anemiaم�شكلة يكون فيها عدد كريات الدم الحمراء �أقل من المعتاد.
م�ضاد الغثيان  antinausea: antiemeticعقار يمنع الغثيان والقيء ويتحكم فيهما.
العالج البيولوجي  :biological therapyعالج يعمل على تن�شيط �أو ا�ستعادة قدرة الجهاز المناعي على مواجهة
ال�سرطان والعدوى وغيرها من الأمرا�ض .وي�ستخدم � ً
أي�ضا للتخفيف من حدة الآثار الجانبية التي قد تنتج عن بع�ض
عالجات ال�سرطان.
عدد خاليا الدم  :blood cell countعدد خاليا الدم الحمراء والبي�ضاء وال�صفائح الدموية في عينة الدم.
وت�سمى � ً
أي�ضا بعدد الدم الكامل.
النخاع العظمي  :bone marrowالن�سيج الرخو الذي ي�شبه الإ�سفنج والذي يوجد في مركز معظم العظام .وهو
ينتج خاليا الدم البي�ضاء والحمراء وال�صفائح الدموية.
التجارب ال�سريرية على ال�سرطان  : cancer clinical trialsنوع من الدرا�سة البحثية التي تختبر مدى كفاءة
طريقة عالجية ما عند ا�ستخدامها مع المر�ضى .وهذه الدرا�سات تختبر طر ًقا جديدة من الفح�ص �أو الوقاية �أو
الت�شخي�ص �أو عالج المر�ض ،وت�سمى � ً
أي�ضا بالدرا�سة ال�سريرية.
الق�سطرة � :catheterأنبوب مرن يتم �إدخال �أو �إخراج ال�سوائل من خالله.
العالج الكيميائي  :chemotherapyعالج مع عقاقير تقتل الخاليا ال�سرطانية.
الإم�ساك  :constipationيحدث عندما ي�صبح البراز �أقل مرونة و�سال�سة وي�صبح �صل ًبا وجا ًّفا و�صعب المرور.
�سل�سا ومن�سا ًبا �أو �سائلاً .
الإ�سهال  :diarrheaتبرز متكرر يكون البراز فيه ً
الميل �إلى القيء على معدة خاوية  :dry heavesيحدث عندما يحاول ج�سمك التقي�ؤ حتى و�إن كانت معدتك
خاوية.
الإعياء  :fatigueم�شكلة ال�شعور ب�إرهاق �شديد جدًّا وعدم قدرة على ت�أدية الوظائف نظ ًرا لقلة الطاقة.
الخاليا ال�سليمة  :healthy cellsخاليا غير �سرطانية ت�ؤدي الوظائف المطلوبة منها
هرمونات  :hormonesمواد كيميائية تفرزها الغدد في الج�سم .وتتجمع الهرمونات في مجرى الدم وتتحكم في
وظائف خاليا �أو �أع�ضاء معينة.
العجز الجن�سي  :impotenceعدم القدرة على االنت�صاب.
�سل�س البول  :incontinenceعدم القدرة على التحكم في تدفق البول من المثانة.
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العقم  :infertilityبالن�سبة للن�ساء ،يعني عدم قدرتها على الحمل .وبالن�سبة للرجال ،يعني عدم قدرته على الت�سبب
في حمل زوجته.
الحقن  :injectionا�ستخدام �سرينجة و�إبرة لدفع ال�سوائل �أو العقاقير للج�سم ،وعادة ما ي�سمى بالحقنة.
داخل ال�شرايين  :intra- arterialداخل ال�شريان.
داخل ال�صفاق  : intraperitonealداخل فجوة ال�صفاق.
وريدي  :intravenousداخل الأوعية الدموية.
�آثار جانبية بعيدة المدى  :long-term side effectsم�شكالت يحدثها العالج الكيميائي ال تنتهي.
انتقالي  :metastaticانت�شار ال�سرطان من �أحد �أجزاء الج�سم �إلى �آخر.
الغثيان  :nauseaمعدة م�ضطربة �أو �شعور ب�آالم في المعدة وك�أنك تريد التقي�ؤ.
العالج الكيميائي المبدئي الم�ساعد  .neo-adjuvantعندما ي�ستخدم العالج الكيميائي في تقلي�ص الورم قبل
الجراحة �أو العالج الإ�شعاعي.
نق�ص عدالت  :neutropeniaنق�ص غير طبيعي في عدد العدالت ،نوع من خاليا الدم البي�ضاء.
العدالت  :neutrophilنوع من خاليا الدم البي�ضاء.
مري�ض خارجي  :outpatientمري�ض يزور من�ش�أة للرعاية ال�صحية من �أجل الت�شخي�ص �أو العالج دون �أن يق�ضي
الليلة.
رعاية ت�سكين الألم  :palliative careرعاية تقدم من �أجل تح�سين جودة حياة المر�ضى الذين يعانون � ً
أمرا�ضا
خطيرة �أو مهددة للحياة.
التجويف البريتوني  :peritoneal cavityتجويف داخل منطقة البطن يحتوي على الأمعاء والمعدة والكبد
والمباي�ض وغيرها من الأع�ضاء.
ال�صفائح الدموية  :plateletsنوع من خاليا الدم التي ت�ساعد على منع النزيف عن طريق تكوين جلطات الدم.
ق�سطرات البوباء  :portsجهاز مزروع يتم من خالله �سحب الدم و�إعطاء العقاقير دون �إدخال �إبر ب�شكل متكرر.
م�ضخة  :pumpجهاز ي�ستخدم في تو�صيل كمية �صغيرة من عقار ما بمعدل معين.
العالج الإ�شعاعي  :radiation therapyا�ستخدام �إ�شعاع عالي الطاقة لقتل الخاليا ال�سرطانية وتقلي�ص الأورام.
ال�سرطان المعاود  :recurrent cancerال�سرطان الذي يعود بعد عدم اكت�شافه لفترة من الوقت.
خاليا الدم الحمراء  :red blood cellsخاليا تحمل الأك�سجين لجميع �أجزاء الج�سم.
الأثر الجانبي  :side effectم�شكلة تحدث عندما ي�ؤثر العالج على الأع�ضاء �أو الأن�سجة ال�سليمة.
عالج معياري  :standard treatmentعالج اتفق الخبراء على �أنه منا�سب ومقبول وم�ستخدم على نطاق وا�سع.
نق�ص ال�صفائح  :thrombocytopeniaنق�ص في عدد ال�صفائح الدموية في الدم قد ينتج عنه �سهولة الإ�صابة
بكدمات ونزيف حاد مع الجروح �أو نزيف في الأغ�شية المخاطية وغيرها من الأن�سجة.
القي ء :vomitingيحدث عندما تفرغ الطعام من معدتك.
خاليا الدم البي�ضاء  :white blood cellsخاليا ت�ساعد الج�سم على مقاومة العدوى وغيرها من الأمرا�ض.
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