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�أ�سبح  �ل�سرطان  ولكن  يحدث,  �أن  يمكن  هذ�  �أن  �أبًد�  �أعتقد  "لم 
ا قوة �إيجابية في حياتي. فلقد �أعطاني فر�سة الإحد�ث  حقًّ
ا من �أرحم و�أ�سجع  �لفارق. ومن خالل �لتطوع, قابلت بع�سً
�لنا�س في �لعالم. ي�ساعد �ل�سعور باأن �الآخرين يحتاجونني 

على �إعطائي �لقوة الأ�ستمر �أعي�س �لحياة بكل ما في �لكلمة من 
معنى".

     - "تيد", 47 عاًما, ناج من �ل�سرطان



حول هذا الكتيب

بينما يف�صل بع�س النا�س اأن ي�صعوا تجاربهم مع ال�صرطان خلف ظهورهم, يختار الكثيرون اأن ي�صتغلوا  هذه التجارب 
في الم�صاركة في الأن�صطة المرتبطة بال�صرطان. ربما ي�صعرون باأن هناك جوانب اأو مو�صوعات تتطلب المزيد من 
العمل, اأو ربما كان هناك �صخ�س �صاعدهم واألهمهم خالل فترة عالجهم, وهم ي�صعرون باأنه جاء دورهم لم�صاعدة 

الآخرين واإلهامهم.

يتعلموا كيف  اأن  يريدون  ربما  الم�صاركة.  ال�صرطان عن طريق  مع  فارق  اإحداث  باإمكانهم  باأن  النا�س عادة  ي�صعر   
ي�صاعدون جيرانهم, اأو الن�صمام اإلى مجموعة تعليمية, اأو الجري في �صباق, اأو اأن يكونوا جزُءا من مجموعة تتخذا 

القرارات ب�صاأن البحث العلمي لل�صرطان اأو برامج ال�صرطان.

التي  الطرق  الأفكار حول  من  العديد  الكتيب  هذا  يحوي  ا م�صاًبا,  �صخ�صً تعرف  اأو  بال�صرطان  كنت م�صاًبا  �صواء 
يمكن اأن تو�صلها لالآخرين. فهو مكتوب لأي �صخ�س تم ت�صخي�س حالته على اأنه م�صاب بال�صرطان اأو تمت اإ�صابته 
بال�صرطان بطريقة اأو باأخرى. هناك العديد من الخيارات للنا�س ليختاروا من بينها مثل: تقديم الدعم, اأو الم�صاعدة 

في التوعية والتعليم, اأو جمع التبرعات, اأو رفع الوعي حول البحث العلمي اأو مو�صوعات ال�صحة العامة.

ربما ي�صاعدك هذا الكتاب في:

تقرير �إذ� ما كنت تريد �لم�ساركة و�لتطوع لم�ساعدة �الآخرين.بع�س النا�س م�ص���تعدون حاًل, بينما ربما يختار ��
اآخرون اأن يكر�ص���وا طاقتهم في وقت لحق. �ص���وف تحتاج اإلى اأن تقرر ما اإذا كنت راغًبا في تكري�س طاقتك وما 

اإذا كان الوقت منا�صًبا لك لبداية �صيًئا جديًدا.

�سماع ما فعله �الآخرون لكي ي�ساركو� في �الأمر. يحوي الكتاب العديد من ت�صريحات النا�س الذين �صاركوا في ��
الأن�صطة المتعلقة بال�صرطان, والتي ناأمل اأن ت�صتحثك وتلهمك.

�ختيار �الأن�سطة �لتي ترغب فيها. يمكن اأن ي�صاعدك هذا الكتاب في اإيجاد الأ�صياء التي ربما ترغب في فعلها. ��
ويحوي كذلك اأفكاًرا حول الطرق التي ت�صتطيع بها ا�صتخدام اهتماماتك, ومواهبك, ومهاراتك على نحو جيد.

اأقراأ هذا الكتاب عندما يكون الوقت منا�صًبا لك. ربما تريد اأن تقراأ فقط الف�صول التي تهمك الآن, ثم تقراأ المزيد 
في وقت لحق. اأو, ربما تريد فقط مبادلته مع �صديق اأو اأحد اأفراد الأ�صرة.

الم�سطلحات الم�ستخدمة في هذا الكتاب
يكونوا  اأن  يمكن  الناجون  ف�صاعًدا.  الت�صخي�س  وقت  منذ  ال�صرطان  من  ناجًيا  ال�صخ�س  �ل�سرطان.يعد  من  ناج 
كذلك اأفراد الأ�صرة اأو مقدمي الرعاية للنا�س الذين عولجوا من ال�صرطان. هناك من ل يحب م�صطلح ناج, ولكننا 

ن�صتخدمه لم�صاعدة النا�س على التفكير ب�صاأن حياتهم على اأنها اأكثر من مجرد اكت�صاف �صرطان.

يكون هذا  ربما  ال�صرطان.  مع  تجربتهم  في  الآخرين  ي�صاعد  ن�صاط  اأي  اإلى  بال�سرطان.ي�صير هذا  ن�ساط مرتبط 
الن�صاط فعالية لمرة واحدة, مثل اإجراء مكالمة تليفونية مع اأحد الأ�صخا�س الم�صابين بال�صرطان. اأو ربما يحدث 
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لكت

ذا ا
ل ه
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الن�صاط ب�صفة منتظمة, مثل التطوع في مركز لل�صرطان. وقد يكون كذلك ن�صاًطا على مدى اأطول, مثل التخطيط 
لبرنامج توعية عن ال�صرطان في المكان الذي تعي�س فيه.

منا�سر. هذا ال�صخ�س هو الذي يدعم, اأو يتحدث في �صالح ق�صايا محددة, اأو يقدم اقتراحات ب�صاأنها.هناك العديد 
من الطرق لتكون منا�صًرا, مثل الم�صاركة في مجموعات الدعم, اأو التطوع في م�صت�صفى, اأو جمع تبرعات, اأو القيام 

بعمل اأ�صياء على الم�صتوى الوطني.

لم  البداية,  في  �صنوات.  منذ  ال�صرطان  من  عالجي  "تم 
اأكن اأرغب في فعل اأي �صيء ب�صاأن المر�س. لم اأرغب حتى 
في قراءة مجلة تحوي مقاًل عن ال�صرطان. ولكن الآن, اأنا 

م�صتعدة, واأريد اأن اأ�صاعد الآخرين بخبرتي".
- "فريدة", 72 عاًما, ناجية من ال�صرطان
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المقدمة

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

 لعل���ه كان اأ�ص���واأ ي���وم في حياتي, ذل���ك النهار عندما ذهب���ت اإلى الطبيب لفح����س بع�س التغيرات التي �ص���عرت بها, 
لأخرج من عيادته في حالة نف�ص���ية ل اأح�ص���د عليها. نحن ن�ص���مع بالأخبار ال�ص���يئة عن الأمرا�س والحوادث التي تحل 
 بالآخرين, ولكن نادًرا ما نفكر اأنها �صت�ص���يبنا �صخ�ص���يًّا. وحتى لو خطر على البال اأننا قد ن�ص���اب بمر�س ع�ص���ال 
 ف���ي حياتنا, ونح���اول اأن نتخيل ردود فعلن���ا الممكنة, فاإن ذلك يختفي عندما ي�ص���دمنا الواقع. وهذا ما ح�ص���ل لي؛ 
 حي���ث اأفادن���ي الطبي���ب يومئذ بعد درا�ص���ة الفحو����س اأنني م�ص���اب بالليمفوم���ا )اأو �ص���رطان الجه���از الليمفاوي(. 
 وبداأت الأفكار تعج بي وتت�ص���ارب في راأ�ص���ي, وبداأت اأت�ص���اءل عن م�ص���يري وكم من الأيام بقيت لي في هذه الدنيا. 
 ُت���رى ه���ل �ص���اأتمكن من روؤي���ة اأهلي واأ�ص���دقائي؟ وكم �ص���اأعي�س بع���د ذلك؟ وكي���ف لي اأن اأق�ص���ي الأي���ام الباقية لي 
 ف���ي ه���ذه الحي���اة؟ كل ه���ذه الأف���كار كانت ت���دور في راأ�ص���ي وت�ص���غل بالي لي���ل نه���ار. واأول �ص���يء فعلته ه���و تجديد 

و�صيتي.

واأج���زم باأن اآثار ال�ص���دمة قد امتدت اإلى جميع المحيطين بي؛ فمري�س ال�ص���رطان يعان���ي الداء والدواء, والأهل 
يعانون األم الم�ص���يبة وهول الفجيعة, اإ�ص���افة اإلى اأن هذا الداء, وهو في الحقيقة مئات الأنواع المختلفة في �صراوتها 

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

ولك���ن مهاًل, فما بي���ن طرفة عين وانتباهتها يغير اهلل من حال اإلى حال. لقد حدث تحول في م�ص���ار تفكيري اإلى 
النقي����س, فبينما كنت اأجري الفحو�س واأهم بمغادرة عيادة الطبيب, اأعطاني الطبيب بع�س الكتب باللغة الإنجليزية 
عن هذا المر�س لقراءتها ومعرفة بع�س المعلومات عنه. ورويًدا رويًدا بداأ الأمل يدب في نف�ص���ي. وكنت كلما تعمقت 
ف���ي الق���راءة, زادني الأمل قوة وتفاوؤًل؛ فالفكرة الم�ص���بقة التي كانت لديَّ عن هذا المر����س, مثلي مثل الكثيرين من 
النا����س غير المخت�ص���ين والذي���ن حماهم اهلل من روؤيته ف���ي اأقاربهم, هي اأنه قاتل ول ينجو من���ه اأحد. وهذه الفكرة 
 مرده���ا ف���ي المق���ام الأول الجه���ل. ولكن من خالل الق���راءة, عرفت اأنه يمكن ال�ص���فاء من بع�س اأن���واع هذا المر�س 
 وبن�ص���ب كبي���رة, كم���ا اأن معنويات المرء من اأه���م العوامل التي ت�ص���اعد على التعاف���ي. لقد رفعت الق���راءة عن هذا 
المر����س فع���اًل من معنوياتي وب���داأت الإيجابية تراود نظرت���ي للحياة مرة اأخ���رى. وبداأت اأتكيف مع ا�ص���تخدام كلمة 
المر�س الخبيث والعالج الكيماوي ول اأجد غ�صا�ص���ة في ت�ص���مية الأ�ص���ياء باأ�ص���مائها, وعلى يقين دائًما باأن لكل داء 

دواء باإذن اهلل.

وتابعت العالج لدى المخت�ص���ين, ومنَّ اهلل عليَّ بال�ص���فاء. وخرجت من هذه التجربة واأنا على يقين من اأن اإتاحة 
ا في تعاملهم معه وفي نظرتهم للحياة  المعلوم���ات للم�ص���ابين بهذا الداء الخبيث من الممكن اأن ُتحدث تح���وًل جذريًّ
���ا؛ فالفكرة المغلوطة عن ال�ص���رطان اأنه ل يمكن ال�صفاء منه مطلًقا, ولكن  على وجه العموم وكذلك عند محبيهم اأي�صً
ما وجدته هو اأنه في حالت كثيرة يمكن العالج من هذا المر�س. وهذا يعتمد - بعد ف�صل اهلل وكرمه - على اكت�صاف 
المر�س مبكًرا وقدرة الإن�ص���ان على التكيف مع و�ص���عه الجديد والحديث عنه مع الأقارب والأ�ص���دقاء بدون خوف اأو 

تهرب.
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كان م���ن الطبيع���ي اأن اأبداأ البحث عن اأي �ص���يء من�ص���ور ع���ن المر�س, وبحثت ف���ي المكتبة العربية ولكن لالأ�ص���ف 
وجدت اأنها تفتقر اإلى المراجع الب�ص���يطة وال�صل�ص���ة التي تتحدث عن هذا المر�س ب�صتى اأنواعه؛ فالمراجع المتاحة اإما 
متخ�ص�ص���ة للغاية ي�ص���عب على غير المتخ�ص����س التعامل معها وا�صتيعابها ب�ص���هولة, اأو متاحة بلغة غير اللغة العربية 
تحتاج اإلى �ص���خ�س متبحر في اللغات ليفهم ما بها. ولأنني على يقين من اأنه ل بد لكل اإن�ص���ان اأن يحظى بن�ص���يب وافر 
من الثقافة العامة عن هذا المر�س, فقد راأيت اأن من واجبي اأن اأ�ص���هم في م�ص���اعدة اإخواني المتحدثين بالعربية على 
مواجهة هذا المر�س واأخذت على عاتقي مهمة توفير م�صادر �صهلة وب�صيطة على الإن�صان العادي ليتعرف على موؤ�صرات 
هذا المر�س واأعرا�ص���ه ومن ثم ي�ص���تطيع اأن يقي نف�ص���ه مغبة الآثار الناتجة عنه, بما في ذلك �صوء الفهم. وحتى اإن لم 
تكن م�ص���اًبا بهذا المر�س الع�ص���ال ) وهو ما اأرجوه من المولى عز وجل ( فاإن التعرف عليه وعلى اأعرا�صه من الممكن 

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

 وم���ن هن���ا فاإنني اأه���دي هذا الم�ص���روع اإلى كل م�ص���اب بال�ص���رطان, ول اأق�ص���د بالم�ص���ابين المر�ص���ى فقط, 
بل اأق�ص���د كذلك ذويهم واأحبابهم واأ�ص���دقاءهم ومجتمعهم واأطباءهم وممر�ص���يهم؛ فالكل ي�صيبهم من هذا الداء 

ن�صيب.

ومن هذا المنطلق, فقد توجهت للزمالء في الجمعية ال�ص���عودية الخيرية لمكافحة ال�ص���رطان بفكرة اإيجاد مواد 
تثقيفية ب�صكل احترافي لمر�صى ال�صرطان, ووجدت لدى رئي�س مجل�س اإدارة الجمعية الدكتور عبد اهلل العمرو ونائبه 
ا بالفكرة وتاأكيًدا على اأهميتها, مع الحاجة الما�ص���ة اإليها و�صط موج هادر من  الدكتور م�ص���بب الع�ص���يري ترحيًبا حارًّ
المعلوم���ات المتناق�ص���ة الت���ي يجدها الباحث. وق���د تكرم الإخوة والأخ���وات في الجمعية, وتكبدوا الكثير من م�ص���اق 
البحث للو�ص���ول لتحقيق الهدف من هذه ال�صل�ص���لة, وهو اإيجاد معلومات ثرية للم�صابين بال�صرطان تتميز بالب�صاطة 

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

واأخيًرا وبعد جهد جهيد وبحث حثيث, وقع الختيار على كتيبات معهد ال�ص���رطان الوطني الأمريكي كاأحد اأف�ص���ل 
الم�ص���ادر الثري���ة بالمعلومات التي كتبت باأ�ص���لوب منا�ص���ب للمر�ص���ى على مختلف م�ص���توياتهم الفكري���ة والثقافية, 
 فقمن���ا بالكتاب���ة للمعه���د واأذن لنا علم���اوؤه ومدي���روه بترجمة الكتيب���ات للقارئ العرب���ي دون التزام منه���م بمراجعة 
الترجم���ة واعتماده���ا, ثم ق���ام فريق علمي من الجمعية ال�ص���عودية الخيري���ة لمكافحة ال�ص���رطان بمراجعة الكتيبات 
ا والعربي  و�ص���ياغتها باأ�ص���لوب ينا�ص���ب القارئ العربي وتعديل محتواها بما يتنا�صب مع المجتمع ال�ص���عودي خ�صو�صً

عموًما.

وفي هذا ال�ص���دد ل ي�ص���عني اإل اأن اأتقدم بجزيل ال�ص���كر وبالغ المتنان لجميع من اأ�ص���هم معنا في هذا الم�صروع, 
���ا, واأخ�س بالذك���ر منهم الدكتور عبد اهلل العمرو رئي�س مجل�س  راجًي���ا من اهلل الكريم قبوله منا ومنهم عماًل خال�صً
اإدارة الجمعي���ة ال�ص���عودية الخيري���ة لمكافحة ال�ص���رطان, والدكتور م�ص���بب الع�ص���يري رئي�س هيئة تحرير ال�صل�ص���لة, 
والدكتورة ريم العمران, والأ�ص���تاذ عبد الرحمن الخرا�ص���ي الم�ص���رف العام على الجمعية, والأ�صتاذة العنود ال�صلوي 

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

كما اأتقدم بخال�س ال�ص���كر اإلى العاملين بق�ص���م الت�ص���ويق واإدارة الن�ص���ر بمكتبة جرير لإ�صهامهم في اإخراج هذا 
العمل في اأف�صل �صكل ممكن.
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واإنني اأرجو اأن يجد قارئ هذا الكتيب وبقية كتيبات ال�صل�ص���لة ما ي�ص���في الغليل ويروي الظماأ وي�صاعده على تجاوز 
المر�س والتكيف مع تبعاته والمعرفة التامة التي ت�صاعده على عبور تلك المحنة ال�صديدة وتجاوزها.

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

محمد �لعقيل



4

حياتي,  في  كبيرة  معنوية  قوة  الم�صاركة  "تعد 
لأنني اأفعل �صيًئا لجعل العالم اأف�صل". 

 "ميجان", 38 عاًما, ناجية من ال�صرطان
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اإحداث فارق:
كيف يمكن اأن ت�ستفيد؟

فقدوا  الذين  والآخرون  واأحبابهم,  ال�صرطان,  من  الناجون 
ال�صرطان.  رحلة  تكون  كيف  يعلمون  ال�صرطان,  ب�صبب  ا  �صخ�صً
ذات  تكون  اأن  يمكن  بال�صرطان  المتعلقة  الأن�صطة  في  الم�صاركة 
منفعة متبادلة. فالعديد من النا�س يجدون �صعوًرا بالإ�صباع عندما 

ي�صاعدون الآخرين.

المكا�صب الم�صتركة التي يتبادلها النا�س

تقبل �ل�سرطان كجزء من �لحياة. بالن�ص���بة لكثيرين, تعطي ��
الم�صاركة معنى جديًدا للحياة.

خ���وف �أقل من �ل�سرطان. فعادة يج���د النا�س اأنه كلما زادت ��
معرفتهم بال�صرطان, كلما قل خوفهم منه.

�لدر�ية بال�سرطان. فالبع�س يجد اأنه بالإطالع الم�صتمر على ��
اأحدث التجاهات والأبحاث, يمكنهم م�صاعدة الآخرين.

ال�ص���عور اأن���ه يمكن لتجربتك م���ع ال�ص���رطان اأن تخدم هدف ��
وت�ساع���د �الآخري���ن. فق���د اأظهرت الأبح���اث اأن الناجين من 
ال�ص���رطان عادةما يج���دون معنى جديد ف���ي حياتهم عندما 
يتطوع���ون. ومن الممكن اأن يكون ه���ذا جزًءا هاًما في عملية 

ال�صفاء.

وجود مزيد من �لتحكم في �لحياة. يتح�ص���ن �ص���عور النا�س ��
عادة عندما  يعملون مع اآخرين نحو هدف م�صترك.

مقابل���ة �آخري���ن مم���ن ي�سترك���ون ف���ي نف����س ن���وع �لتج���ارب ��
نف�سها.فالنا�س ع���ادة ما يرتبطون بالآخري���ن الذين تعاملوا 

مع ال�صرطان.

ال�صرطان,  من  ناج  الآن  اأنني  "بما 
ف�صوف ت�صتمر حياتي, ولكنها 

تغيرت. اأريد اأن اأجعل تجربتي مع 
ال�صرطان تعني �صيًئا".

م�صرور  اأنني  اأقول  اأن  يمكنني  "ل 
لإ�صابتي بال�صرطان, ولكنني 

اأ�صعر باأن ذلك اأعطاني طريقة 
جديدة للنظر اإلى الحياة, ورغبة 

في م�صاعدة الآخرين مثلما تم 
م�صاعدتي".

�صحية.  باأنني  اأ�صعر  اأعد  "لم 
فقد تعلمت اأن اأتحدث في �صالح 

نف�صي".

مع  تتحدث  اأن  الجيد  من  "اإنه 
النا�س ب�صاأن ماذا تعني الإ�صابة 

بال�صرطان بالن�صبة لهم, بالإ�صافة 
اإلى م�صاعدتهم على تخطي 

المر�س. الناجون الآخرون فقط 
ا معرفة كيف  هم من يمكنهم حقًّ

يكون هذا".
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اإحداث فارق:
اأ�سياء يجب اأن تفكر بها قبل اأن تبداأ

ربما يرغب الم�صابون بال�صرطان - بالإ�صافة اإلى هوؤلء الذين يحبونهم ويهتمون ب�صاأنهم – اأن ي�صاهموا في اأن�صطة 
للم�ساركة؟" �لمنا�سب  �لوقت  هو  هذ�  متعلقة بال�صرطان. ولكن من المهم اأن ن�صاأل: "هل 

الأ�صئلة التالية من اأجلك حتى تفكر ب�صاأنها قبل الم�صاركة في اأن�صطة ال�صرطان. لي�صت هناك اإجابات خاطئة, وربما 
تختلف الإجابات من �صخ�س لآخر. حاول اأن ت�صاأل نف�صك حول ما هو اأف�صل بالن�صبة لك في هذا الوقت من حياتك.

هل اأنا م�ستعد للم�ساركة؟
ا بالن�صبة للبع�س, وقراًرا اأكبر بالن�صبة  عند الإ�صابة بال�صرطان, قد يكون التطوع في اأن�صطة ال�صرطان رد فعل طبيعيًّ

لآخرين. فمن المهم اأن تفكر بعمق حول اأ�صباب رغبتك في الم�صاركة.

ا بعد اإذا كنت: على �سبيل المثال, ربما ال تكون م�ستعدًّ

تركز على احتياجاتك الخا�صة اأكثر من احتياجات الآخرين.��

تريد اأن تتحدث كثيًرا حول م�صاكلك مع الآخرين.��

ت�صعر بالوحدة وتريد اأن تكون مع اآخرين يفهمون ما تعانيه منه.��

تت�صاءل ما اإذا كانت م�صاركتك �صتذكرك با�صتمرار باإ�صابتك بال�صرطان.��

يحتاج النا�س وقًتا للتعامل مع م�صاعرهم ويفهمون تجربتهم مع ال�صرطان, اإذا كنت تريد اأن تتحدث مع م�صت�صار, 
ي�صاعدك كذلك  ربما  الأورام حول م�صاعرك ومخاوفك.  اأو متخ�ص�س في علم  نف�س.  اأو عالم  اأو م�صت�صار روحي, 

الن�صمام اإلى مجموعات الدعم. يمكنك دائًما الم�صاركة لحًقا, عندما تكون م�صتعًدا حًقا.

التاأكد  اإلى  حاجة  في  كنت  التطوع,  اأبداأ  اأن  "قبل 
من  اأنني م�صتعد لم�صاعدة �صخ�س اآخر. عرفت 

اأنني ل اأ�صتطيع اأن اأ�صاعد الآخرين اإذا كنت ل 
اأزال اأحاول اأن اأعالج نف�صي".  - "جا�صون", 32 

عاًما, ناج من ال�صرطان
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اأ�صبحت  اأن  ما  ولذلك  مميز.  يوم  هو  يوم  كل  باأن  "اأ�صعر 
حالتي جيدة بما يكفي, حتى اأردت اأن اأبداأ في م�صاعدة 

ا!" -  الآخرين في اأن ي�صعروا بال�صعور نف�صه اأي�صًّ
ال�صرطان من  ناجية  عاًما,   74 "دوتي", 

كيف حال �سحتك؟
فكر ب�صاأن مو�صوعات �صحتك ال�صخ�صية قبل اأن تقرر اأن ت�صاهم. قرر ما اإذا كان لديك ما يكفي من الطاقة والوقت 
لكي تبداأ م�صروًعا جديًدا. يريد بع�س النا�س اأن ينتظروا حتى تتح�صن �صحتهم, والبع�س الآخر يختار �صيًئا �صهاًل 
ليفعله الآن. اإذا كنت في فترة العالج اأو اأنهيت العالج موؤخًرا, فتحدث مع طبيب الأورام قبل اأن تحاول اأن تفعل �صيًئا 

جديًدا. اإذا كان لديك �صرطان في مرحلة متقدمة, فقرر ما اإذا كانت لديك ال�صحة والقوة للم�صاركة الآن.

ما م�ساعرك؟
عادة ما يفكر النا�س حول تجربتهم الخا�صة عندما ي�صاركون في ن�صاط متعلق بال�صرطان. يعد هذا جيًدا للبع�س, 
لأنه ي�صاعدهم على التعامل مع م�صاعرهم الخا�صة. بينما يجد البع�س الآخر اأن هذا مزعج. فهم يدركون اأن هذه 
ال�صرطان  مع  الآخرين  نزاعات  ب�صاأن  المعرفة  اأن  يدركون  اأو  م�صاعرهم",  على  مبا�صر  ب�صكل  "توؤثر  المو�صوعات 

ي�صعب تحملها.

اأو الكتئاب, فربما  الغ�صب,  اأو  بالقلق,  ال�صعور  اإلى  الآن  تميل  اإذا كنت  ب�صاأن م�صاعرك.  للتفكير  الوقت  خذ بع�س 
يكون من ال�صروري اأن تتحدث مع م�صت�صار اأو طبيب. فيما بعد, عندما ت�صعر بتح�صن, يمكنك اأن تفكر ب�صاأن و�صائل 

م�صاعدة الآخرين.

ما الذي ترتاح في الحديث حوله؟
اأن تبقى م�صارًكا في  اأن تتبادل مع الآخرين ما تريد حول تجربتك الخا�صة مع ال�صرطان. ت�صتطيع  لك الخيار في 
به, فاعثر على  ت�صعر  اإذا كان هذا ما  نف�صك.  اأن تتحدث عن  تريد  لم تكن  اإذا  بال�صرطان حتى  المتعلقة  البرامج 
اأن�صطة ل تتطلب منك اأن تبادل م�صاعرك اأو اأفكارك الخا�صة. هناك العديد من الأفكار في هذا الكتاب التي ربما 

ت�صاعدك.
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ما الذي ت�ستطيع اأن تعطيه؟
ي�صعر العديد من النا�س باأنه لي�س لديهم الكثير من الوقت لكي يتطوعوا, ولكن ل يزال هناك و�صائل ي�صتطيعون بها 
م�صاعدة الآخرين. فعلى �صبيل المثال, يمكنك اأن تتبرع بالمال, اأو الكتب, اأو  المالب�س التي يحتاجها الآخرون من 

ون �صعرهم ليتبرعوا به ك�صعر م�صتعار. اأجل رعاية مر�صى ال�صرطان - حتى اإن بع�س النا�س ينمُّ

اأين تعي�ش؟
اإذا كنت تعي�س في منطقة ريفية, اأو في اأي مكان حيث ل توجد برامج لل�صرطان بالقرب منك, فربما ينبغى عليك اأن 
تبحث عن و�صائل اأخرى للم�صاركة, اأو يمكنك اأن تنظم تجمعات �صغيرة لزيادة الوعي اأو جمع المال. يمكنك اأن تختار 

كذلك اأن ت�صارك في ن�صاط عن طريق التليفون, اأو البريد اللكتروني, اأو عبر الإنترنت.

ما مهاراتك و هوياتك؟ 
هذا,  يت�صمن  الآخرين.  بها  ي�صاعد  اأن  يمكن  مهارة  اأو  هواية  لديه  فالجميع  وقتك؟  في  عمله  في  ترغب  الذي  ما 
التي  والمو�صوعات  وماذا ل ترغب,  والروحية, وحتى هواياتك. فكر في ماذا ترغب,  الثقافية  والأن�صطة  المواهب 

تريد اأن تعلم اأكثر عنها.

وها هنا بع�س الأمثلة عن المواهب اأو المهارات التي ربما ي�صتخدمها النا�س من اأجل اإحداث فارق مع ال�صرطان.

�ال�ستماع. دع النا�س يق�صوا حكاياتهم ويعبروا عن تخوفاتهم. واأجب عن الأ�صئلة بدون اإعطاء راأيك اأو م�صورتك, ��
اأو محاولة حل الم�صاكل, اأو اإ�صدار حكم.

�لدع���م. �ص���اعد الآخرين باأن تعر����س عليهم القيام بمهمات, اأو العتناء بالأطفال, اأو اإي�ص���الهم ب�ص���يارتك اإلى ��
مواعيدهم.

�لحما�سة. كن م�صجًعا وحفز الآخرين اإذا اأرادوا الدعم في محاولتهم للقيام بالأعمال. مع المنظمات, فيمكنك ��
اأن ت�ص���اعد في تنظيم الفعالياتاأو العمل في الحمالت. اأو يمكنك الم�ص���اعدة بالريا�ص���ات الجماعية اأو الأن�ص���طة 

الخارجية لجمع التبرعات لل�صرطان.

�الإب���د�ع. فك���ر في اأفكار جديدة اأو ا�ص���تخدم مواهب���ك, مثل الحياك���ة, اأو الطبخ, اأو البناء, اأو جمع ق�صا�ص���ات ��
ال�صحف, اأو اأعمال ال�صيانة.

�لتكنولوجيا.�ص���اعد النا�س اأو المنظمات غير الربحية في تطوير اأو تح�ص���ين موقع على �ص���بكة الإنترنت, اأو علم ��
النا�س كيف ي�صتخدمون الكمبيوتر, اأو �صاعد في اأبحاث الإنترنت.

�لتعلم و�لتعليم. علم اأو درب الآخرين في مجال خبرتك. واح�صر درو�ًصالتتعلم معلومات جديدة, وعلم الآخرين ��
ما تعرفه.
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�لتو��سل. يمكنك اأن تو�صل اأفكارك عن طريق كتابة مقالت متعلقة بال�صرطان, اأو التحدث في الأماكن العامة. ��
اأو يمك���ن اأن يك���ون لديك مفكرة عل���ى الإنترنت, ت�ص���مى مدونة. حيث يقوم النا�س بن�ص���ر اأفكاره���م وتعليقاتهم 

لي�صاركوها مع بع�صهم على الإنترنت.

�لعمل �لجماعي. اأعمل مع اآخرين وكن جزًءا من فريق. فعلى �صبيل المثال, يمكنك اأن تعمل في محل عملك, اأو ��
مدر�صتك, اأو مكان العبادة لت�صاعد في رفع الوعي.

�لمه���ار�ت �لمكتبي���ة. ا�ص���تخدم الكمبيوت���ر, واأجب عل���ى الهواتف, اأو نظم�ص���جالت اأو ملفات لمنظم���ة اأو مكتب ��
لل�صرطان.

�لمهار�ت �لتنظيمية. خطط لالجتماعات, اأو الفعاليات, اأو الأن�صطة الجماعية, مثل تنظيم قائمة باأرقام هواتف ��
الطوارئ, اأو التخطيط لجمع تبرعات, اأو بداية مجموعة دعم محلية.

�لمهار�ت �لقيادية. تحمل م�صئولية برنامج اأو م�صروع. واجعل النا�س يعملون مًعا في اأحد الأن�صطة.��

حتى اإذا لم تكن متاأكًدا من مهاراتك اأو مواهبك, ربما يقدم لك الق�صم التالي اأفكاًرا عن اأنواع الأن�صطة المتعلقة 
بال�صرطان التي �صوف تجذبك وتلهمك.

اأمام  اأقف  اأن  اأبًدا  اأ�صتطيع  "ل  �صخ�س  لي  قال  "كلما 
اآلف الأ�صخا�س واأتحدث مثلما تفعلي", اأقول دائًما:"لي�س 

عليك اأن تفعل"".

     - "اإريكا", 26 عاًما, ناجية من ال�صرطان
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اإيجاد و�سائل الإحداث فارق
هناك عدد من المجالت التي ت�صتطيع فيها اأن تجد و�صائل لتكون منا�صًرا لمر�صى ال�صرطان. تت�صمن هذه التوعية 
والتعليم, اأوتقديم الدعم, اأوجمع التبرعات, اأوالبحث العلمي, اأو ق�صايا ال�صيا�صة.ربما يكون في كل مجال منها اأ�صياء 

تحب اأن تفعلها, وتتما�صى مع هواياتك.

واأنت تقراأ القوائم التالية, فكر حول اأي من البنود ي�صفك, اأو اأ�صر اإلى تلك التي جذبت اهتمامك اأكثر. وانظر اإلى 
الأ�صياء التي لديك خبرة, اأو مهارات, اأو معرفة بعملها.

م�ساعدة االآخرين

ا جدًدا.�� اأحب اأن اأقابل اأ�صخا�صً

اأنا جيد في ال�صتماع لالآخرين.��

اأحب اأن اأ�صارك معلومات عن ال�صرطان مع الآخرين.��

اأريد اأن اأ�صاعد النا�س الذين يكافحون �صد ال�صرطان.��

�صاعدني/�صاعدنا النا�س خالل فترة العالج, والآن اأريد/نريد م�صاعدة الآخرين.��

التعلم والتعليم

اأريد اأن اأعلم النا�س المزيد حول ال�صرطان.��

اأرغب في الحديث مع النا�س – حتى الذين ل اأعرفهم.��

اأحب الحديث اأمام مجموعات من النا�س.��

اأنا ا�ص���تمتع بالحديث حول المو�صوعات العامة بالن�ص���بة لي, مثل الك�صف عن ال�صرطان, اأو تقديم الدعم للنا�س ��
الم�صابين بال�صرطان.

العمل في الفعاليات المتعلقة بال�سرطان

اأنا اأحب العمل مع النا�س واأن اأكون جزًءا من الفعاليات.��

اأنا اأرغب في الم�صاعدة مع الفعالية المحلية– القريبة من مكان �صكني اأو عملي.��

اأنا اأريد الم�صاركة, ولكن لدي وقت للم�صاعدة فقط بين الحين والآخر.��

اأكون مرتاًحا واأنا اأطلب من النا�س التبرع للكيانات المتعلقة بال�صرطان.��
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اأرغب في اإعطاء المال, اأو الحا�صبات, اأو الأ�صياء الأخرى لكيانمتعلق بال�صرطان.��

اأنا اأحب وجود حفالت اأو تجمعات �صغيرة.��

العمل في ال�سيا�سة

اأريد اأن اأ�صاعد في تغيير نظام الرعاية ال�صحية بالن�صبة للم�صابين بال�صرطان.��

اأريد اأن اأرى تغييرات في القوانين وال�صيا�صات المتعلقة بال�صرطان.��

اأنا اأحب فكرة الحديث للم�صئولين المنتخبين ب�صاأن ق�صايا ال�صرطان.��

 اأح���ب اأن اأ�ص���ارك اأف���كاري م���ع الآخري���ن م���ن خ���الل المكالم���ات التليفوني���ة, والخطاب���ات, ور�ص���ائل البري���د ��
الإلكتروني.

اأريد اأن اأكون جزًءا من �صبكة تنبه النا�س لأهمية مو�صوعات ال�صرطان.��

العمل في البحث العلمي

ا لالهتمام.�� اأنا اأجد العلم مثير جدًّ

ربما اأرغب في الم�صاركة في درا�صة بحثية اأو التجارب ال�صريرية.��

اأنا اأحب فكرة الحديث مع العلماء ب�صاأن اآرائي عن ال�صرطان, وتجاربي معه.��

العمل مع برامج الحكومة

اأريد اأن اأعمل في البرامج التي ت�صاعد النا�س على التعامل مع ال�صرطان.��

اأرغب في م�صاعدة المزيد من النا�س على الك�صف عن ال�صرطان.��

اأعتقد اأنني �صاأكون مرتاًحا واأنا اأتحدث عن ال�صرطان مع العلماء وم�صئولي ال�صحة العامة.��

اأرغب في معرفة كيف يتم تطوير الأدوية والعالجات الجديدة والموافقة عليها.��
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اإحداث فارق
الطرق اليومية

هناك العديد من الطرق التي يمكنك بها م�صاعدة الآخرين. يدر�س هذا الف�صل كيف يمكنك اأن تحدث فارًقا في 
الطرق اليومية, مثل م�صاعدة �صخ�س في المهام اليومية, اأو التعليم والتعلم, اأو م�صاركة تجاربك. اأو م�صاعدة الآخرين 

من خالل نظام الرعاية ال�صحية.

الم�ساعدة في االأمور اليومية
يمكنك اأن تحدث فارًقا كبيًرا في طرق �صغيرة. يت�صمن هذا الأمور اليومية مثل الأعمال والمهام. على �صبيل المثال, 

يمكنك اأن:

ت�صاعد النا�س في �صراء الخ�صراوات اأو في الأعمال المنزلية.��

تعر����س اأن تعتني باأطفاله���م وترعى حيواناتهم الأليفة. يمكنك كذلك اأن تعر�س اأن ت�ص���طحب الأطفال للخارج ��
لبع�س الوقت.

تو�ص���ل النا�س ب�ص���يارتك لمواعيد اأطبائهم. يمكن اأن تكون هذه م�صاعدة كبيرة, خا�صة عندما يكون على النا�س ��
النتقال اإلى م�صافات طويلة.

تعد وجبات, اأو تقوم بمهام, اأو تجز الع�ص���ب ل�ص���خ�س مري�س. يقول �صديق �ص���خ�س م�صاب ب�صرطان القولون: ��
“لقد قررنا اأن ن�صاعد في تنظيم الوجبات بعد اأن ح�صل جارنا على خم�صة اأطباق من الالزانيا في يوم واحد”.

تفعل لالآخرين الأمور التي تحب اأن يفعلها النا�س لك.��

اأعانتني  قد  لالآخرين  قدمتها  التي  الم�صاهمة  "اإن 
على ال�صفاء. فقد اأعطتني �صيًئا اأفعله و�صغلت تفكيري 

عما كنت اأمر به. كان باإمكاني اأن اأ�صارك واأن اأكون 
ن�صيًطا اأثناء م�صاعدة الآخرين,ولم يكن لدي اأي وقت 

للتفكير في نف�صي اأو لل�صعور بال�صفقة على نف�صي".

- "فين�س", 40 عاًما, ناج من ال�صرطان
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ت�صاعدهم في اأعمال ال�صيانة اأو الم�صاريع المنزلية الأخرى اإذا كنت بارًعا في ا�صتخدام الأدوات.��

تقراأ الكتب ب�صوت عاٍل لالآخرين, اأو تقوم بعمل اأ�صطوانة مو�صيقية لهم.��

اإذا كنت ت�ص���تمتع بال�ص���ناعات اليدوية مثل الحياك���ة اأو عمل الألحفة, فيمكنك اأن تتبرع بالأو�ص���حة والبطاطين ��
للمر�صى الذين يخ�صعون للعالج الكيميائي اأو الإ�صعاع.

م�ساركة تجاربك
اإذا كنت تقراأ هذا الكتاب, فمن المحتمل اأنك تعرف اأن تجربتك يمكن 
اأن ت�صاعد الآخرين الذين يكافحون. ها هنا بع�س الطرق التي ت�صتطيع 

اأن ت�صاعد بها:

اعر�س اأن تكون »�ص���ديًقا« ل�ص���خ�س يعالج من ال�ص���رطان. يمكنك ��
اأن تفع���ل ذلك ب�ص���كل �صخ�ص���ي, اأو ع���ن طريق التليف���ون, اأو حتى 
م���ن خالل الإنترنت. فهناك العديد من منظمات ال�ص���رطان لديها 

برامج مجموعات دعم تلتقي على الإنترنت.

ا�صاأل كيف ت�صتطيع اأن ت�صاعد عائلة اأو اأ�صدقاء ��
�صخ�س م�صاب بال�ص���رطان, واجعلهم يعرفون 
اأن���ك مهتم وم�ص���تعد لال�ص���تماع, والم�ص���اعدة, 

وتبادل الأفكار.

كن »ا�صت�ص���اريًّا في مجموعة دعم« مدرب, وهو ��
ال�ص���خ�س الذي تم تدريبه لم�ص���اعدة الآخرين 
الذي���ن لديهم نف�س التجربة اأو الت�ص���خي�س, مع 
الأخذ في العتبار اأن بع�س منظمات ال�صرطان 
تقترح, اأو حتى ت�صترط, اأن يكون النا�س قد انهوا 

عالجهم قبل �صنة على الأقل, قبل اأن يبداأوا. 

ا�صترك في, اأو ابدا, مجموعة دعم �صرطان في ��
منطقتك.

دع النا�س يعرفوا اأين يمكنهم اأن يتعلموا المزيد ��
ع���ن ال�ص���رطان )انظ���ر ال�ص���فحة القادم���ة(. 
وتب���ادل معهم الم�ص���ادر المفيدة م���ن المعهد 
ال�ص���رطان  منظم���ات  اأو  لل�ص���رطان  القوم���ي 

الأخرى.

من  مجموعة  لتكوين  �صنوات   3 الأمر  ا�صتغرق  "لقد 
الناجين في منطقتي. وقد بداأت مجموعة الدعم 

هذه ب�صخ�صين في منزلي ثم ازداد العدد اإلى 
ع�صرة. اأعتقد اأنه من المهم م�صاعدة النا�س بحيث 

ي�صتطيعون ال�صفاء والتعافي".  - "اإيرما",
 59 عاًما, ناجية من ال�صرطان
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اعرف المزيد عن ال�سرطان
عندما تتعلم اأ�صياء عن ال�صرطان, فاأنت ل ت�صاعد نف�صك فقط, بل يمكنك كذلك م�صاعدة الآخرين عن طريق تبادل 
اأو  الآخرين.  مع  وتتبادل هذا  بال�صرطان  ك�صخ�س م�صاب  تعلم حقوقك  اأن  يمكنك  المثال,  �صبيل  على  تعرفه.  ما 

يمكنك م�صاعدة النا�س في بحثهم عن معلومات. ها هنا بع�س الطرق لكي تبداأ:

عن طريق الهاتف

مواد  لك  ير�صلوا  اأو  اأ�صئلتك  على  يجيبوا  اأن  ويمكنهم  هاتفية مجانية,  اأرقاًما  ال�صرطان  العديد من منظمات  لدى 
تعليمية مع مزيد من المعلومات. بع�س منظمات ال�صرطان تجري برامج تعليمية عبر التليفون.

مطبوعات

هناك العديد من المعلومات المكتوبة عن ال�صرطان في المجالت, وال�صحف, والكتيبات, والكتب. بع�س هذه المواد 
المطبوعة مكتوبة للجمهور العام, بينما البع�س الآخر مكتوب للعلماء وللم�صتغلين بمجال ال�صحة. قم بزيارة مكتبتك 
تنا�صب  التي  المكتوبة  الحديثة  المواد  عن  ممر�صك  اأو  طبيبك  اأ�صاأل  اأو  الم�صت�صفى,  معلومات  مركز  اأو  المحلية 

م�صتواك. وكذلك يمكنك الو�صول اإلى العديد من المواد المطبوعة على الإنترنت. 

الذهاب اإلى االجتماعات, اأو ور�ش العمل, اأو الدرو�ش

حيث  والدرو�س؛  العمل,  وور�س  الجتماعات,  اإلى  الذهاب  طريق  عن  وغيرهم  اأنف�صهم  النا�س  من  العديد  ي�صاعد 
يمكنهم اأن يتعلموا عن التجارب ال�صريرية, اأو و�صائل ال�صترخاء, اأو كيفيةالتعامل مع الم�صكالت الأخرى التي تاأتي 
بعد انتهاء العالج. اأ�صاأل الم�صت�صفى المحلي اأو مركز ال�صرطان حول البرامج المتعلقة بال�صرطان التي يقدمانها اإلى 

الجمهور العام. ويمكنك عادة ح�صور هذه البرامج مجاًنا اأو باأ�صعار منخف�صة.

يوم.  كل  ن�صرها  يتم  جديدة  درا�صة  "هناك 
اأريد اأن اأبقى مطلًعا على المعلومات التي 

تحتاجها زوجتي".

- "راي", زوج لناجية من �صرطان الثدي 
تبلغ 66 عاًما
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من خالل االإنترنت

�صبكة  على  مواقع  المنظمات  معظم  فلدى  ال�صرطان.  حول  معلومات  عن  الإنترنت  على  النا�س  من  العديد  يبحث 
الإنترنت يمكن زيارتها للح�صول على اأحدث المعلومات عن ال�صرطان. وربما تريد كذلكاأن ت�صتخدم و�صائط التوا�صل 

الجتماعي. ويت�صمن هذا التوا�صل الجتماعي من خالل مواقع اإلكترونية مثل في�س بوك وتويتر وغير ذلك.

المواقع خدمة  بع�س  فلدى  الموقع.  تحديث  عند  ر�صائل  تتلقى  واأن  لمنظمة,  بريدية  قائمة  في  ت�صترك  اأن  يمكنك 
تلقيمات RSS والتي يمكنك ال�صتراك بها, والتي تتيح لك تلقي تنبيهات عن الأخبار العاجلة في مجال ال�صرطان.

وتقدم بع�س المواقع الإلكترونية تطبيقات القوائم البريدية وغرف الدرد�صة؛ حيث يمكن للنا�س اأن يلتقوا ويتحدثوا 
على النترنت. هذه الو�صائل التي ي�صتطيع من خاللها النا�س المهتمون بال�صرطان اأن يتبادلوا ر�صائل حول تجاربهم, 

ومخاوفهم, وم�صادرهم.

اإذا كنت ل ت�صتطيع الو�صول اإلى الإنترنت من بيتك, فربما ت�صتطيع اأن ت�صتخدم الحا�صبات في مكتبتك المحلية, اأو اأن 
تطلب من طبيبك, اأو اأمين المكتبة, اأو فرد من العائلة, اأو �صديق اأن ي�صاعدك في اإيجاد المعلومات. 

تكون  اأن  يمكن  الأحيان  بع�س  في  ولكن  ال�صرطان.  عن  للمعلومات  قيًما  م�صدًرا  النترنت  يكون  اأن  تذكر:يمكن 
المعلومات خاطئة, اأو غير موثوق منها, اأو م�صللة. لذا فال ت�صدق كل ما تراه على الإنترنت. وتحقق كذلك من بيانات 
الخ�صو�صية والإعداداتلمواقع التوا�صل الجتماعي قبل اأن ت�صترك بها. وتحدث مع طبيبك حول الن�صيحة الطبية 
التي تجدها وتاأكد اأن المعلومة مفهومة بالن�صبة لك. لمعرفة المزيد, �صاهد ن�صرة المعهد القومي لل�صرطان المتعلقة 
http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/الرابط على  ااإانترنت  على  ال�صحية  المعلومات  بتقييم 

.information/internet

15
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الم�ساعدة مع مقدمي الرعاية ال�سحية
اإذا كنت ناجًيا من ال�صرطان اأو قريب ل�صخ�س م�صاب بال�صرطان, فاأنت على دراية بكيف يكون ال�صعور عند الحديث 
مع الأطباء, والممر�صين, ومقدمي الرعاية ال�صحية الآخرين. ربما تكون قد تعلمت كيف تتحدث وتطرح اأ�صئلة – 

ويمكنك اأن ت�صتخدم خبرتك في م�صاعدة الآخرين. فت�صتطيع على �صبيل المثال اأن:

تجع���ل النا����س يعرفون اأنهم يجب اأن يتحدثوا مع الطبيب حول جميع مخاوفهم – حتى تلك التي ربما ل يعتقدون ��
اأنها مهمة.

توجههم اإلى الم�صادر التي ت�صاعد النا�س على معرفة طرق الحديث مع فرق الرعاية ال�صحية الخا�صة بهم.��

ت�صاعد المر�صى وعائالتهم على ال�صتعداد للمواعيد الطبية. فيمكنك اأن تقترح عليهم:��

• اأن يكتبوا قائمة باأ�صئلتهم ويح�صروها معهم عند روؤية الطبيب.	

• اأن يكون معهم قلم وورقة لأخذ مالحظات حول ما يقوله الطبيب.	

• اأن يح�صروا �صديًقا اأو اأحد اأفراد العائلة معهم عند زياراتهم للطبيب لأخذ مالحظات اأو للم�صاعدة على 	
ال�صتماع.

• ا لأي فحو�صات ذات �صلة.  و�صجعهم على تحديثه واأن يح�صروه معهم في كل 	 اأن يجهزوا دو�صيًها اأو ملفًّ
زيارة.

الذهاب اإلى الطبيب

اإذا عر�صت اأن تذهب لموعد طبيب مع اأحد الأ�صخا�س, فتاأكد من اأنك توافق على ما يريدك اأن تفعله. واأ�صاأل في 
وقت مبكر اإذا كان عليك اأن:

تبقى في منطقة النتظار اأم تذهب مع المري�س اإلى غرفة الك�صف.��

تطرح اأ�صئلة اأم ت�صاعد على �صرح اأي كلمة اأو م�صطلح ي�صعب فهمه.��

تح�صر ورقة وقلًما اأو �صريط ت�صجيل لأخذ المالحظات.��

تعر�س اأن تجل�س مع الطبيب اأم مع ال�صخ�س المتلقي للرعاية خالل العالج لمرافقته.��
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الطرق التي �ساعد بها االآخرون في اأماكن �سكنهم

راأت ناجية من �صرطان الثدي �صرورة اأن يعرف المر�صى الآخرون اأنهم لي�صوا وحدهم. ��
فقامت - بتمويل من الم�صت�صفى المحلي وتبرعات من التجار في المنطقة - بعمل �صناديق 

لإعطائها لل�صيدات الالتيجتزن مرحلة العالج من ال�صرطان. يحوي كل �صندوق اأ�صياء 
ترفيهية ومعلومات حول الخدمات في المنطقة.

تم تدريب اأع�صاء مجموعة دعم لل�صرطان على الم�صاعدة في دار رعاية محلي. فهم ��
يوفرون الراحة للمر�صى ويظهرون العطف لأ�صدقائهم واأفراد اأ�صرهم.

ا والموثوق بهم في اأحد المجتمعات عر�صوا الم�صاعدة على جيرانهم �� الأع�صاء الأكبر �صنًّ
ب�صاأن الك�صف عن ال�صرطان. ولكونهم معروفين باأنهم “م�صت�صارو �صحة غير محترفين”, 

فقد �صجعوا البالغين الآخرين على الك�صف عن ال�صرطان. 

نظمت الم�صت�صفى “برنامج توجيه المري�س” والذي قام فيه الناجون بم�صاعدة النا�س ��
للتعامل مع ال�صرطان الذين لي�س لديهم تاأمين �صحي. فقد عملوا مًعا طوال فترة عالج 

المري�س.

للتغلب على حزنه من وفاة زوجته بعد اإ�صابتها ب�صرطان الرئة, قام رجل بحياكة األحفة في ��
وقت فراغه. وللو�صول اإلى نا�س من خارج بلدته ال�صغيرة, قرر اأن يبيع الألحفة بالمزاد 
على الإنترنت. وبينما ا�صتمر في حياكة الألحفة, وجد راحة في التبرع بكل عائداته على 

البحث العلمي في مجال �صرطان الرئة.

وجدت بع�س المجموعات و�صائل لم�صاعدة الآخرين الذين ي�صتركون معهم في العقيدة, ��
اأو الظروف, اأو الثقافة. فقد قامت مجموعة من ال�صيدات الأمريكيات من اأ�صل اأفريقي 

م�صابات بال�صرطان بتنظيم مجموعة دعم للتعامل مع احتياجاتهن الفريدة, وقد اأ�ص�صت 
دار عبادة محلية برنامًجا لن�صر ر�صالة حول اأهمية الك�صف المبكر عن �صرطان الثدي.

ا�صتغل رجل حبه للتقاط ال�صور وتجربته مع ال�صرطان لإلهام الآخرين. فقد �صمم نتيجة ��
حائط ب�صور الطبيعة الهادئة واأقوال عن الأمل ليوزعها على مر�صى ال�صرطان في وليته.
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كيف تبداأ الم�ساعدة في الو�سائل اليومية؟
ما اإن تقرر اأنك تريد اأن تتطوع بوقتك, ابحث عن من يحتاج اإلى م�صاعدتك وما الذي يمكنك اأن تفعله لكي تبداأ, وها 

هنا بع�س الأفكار ب�صاأن و�صائل البدء.

دع �لنا����س يعرف���و� �أن���ك تريد م�ساعدة �الآخرين. اأخبر عائلتك, واأ�ص���دقاءك, وزمالءك في العمل, وحتى فريق ��
الرعاية ال�صحية باأنك تريد اأن ت�صارك في الأن�صطة المتعلقة بال�صرطان. تحدث معهم حول الأ�صياء التي ترغب 

في عملها والطرق التي تريد اأن ت�صاعد بها.واأطلب منهم الأفكار والقتراحات.

�نظ���ر �إل���ى م���و�رد �الإنترنت الإع���د�د مو�قع تو��سل.اإذا كنت جيًدا في ا�ص���تخدام اأجهزة الحا�ص���ب فقم باإعداد ��
مدونة اأو �صفحة, حيث ي�صتطيع الأ�صدقاء والعائلة اأن يح�صلوا على اأحدث المعلومات ب�صاأن تح�صن المري�س.

�ع���رف ع���ن بر�م���ج �لتط���وع �لموجودة عن���د مح���ل �سكنك.تحقق من الم�صت�ص���فى المحلي اأو مركز ال�ص���رطان, ��
والأندي���ة, والمكتب���ات, ومراكز كبار ال�ص���ن, واأماكن العبادات لترى ما اإذا كانت لديهم برامج لم�ص���اعدة النا�س 
على التعامل مع ال�ص���رطان. اإذا كان اأي من هذه البرامج له برامج للتطوع, فا�ص���األ عن كيفية الم�ص���اركة. اإذا لم 

يكن هناك برنامج بالقرب منك, فربما يمكنك تاأ�صي�س واحد.

��ست���رك م���ع منظمة �سرطان.ات�ص���ل بالمجموعة المتعلقة بال�ص���رطان التي تثير اهتمامك. وتحدث مع م�ص���ئول ��
المتطوعين حول اهتماماتك وتجاربك.

�ن�س���م �إل���ى مجل�س ��ست�س���اري للمر�سى وعائالتهم. تحتاج الم�صت�ص���فيات ومراكز ال�ص���رطان عادة اإلى ناجين ��
وعائالتهم لم�ص���اعدتهم في تطوير البرامج. عندما تكون في مجل�س ا�صت�صاري للمر�صى وعائالتهم, ربما ُيطلب 
من���ك اأن تقدم ن�ص���ائح عن ال�صيا�ص���ات والبرامج وتجعل المنظمة تع���رف كيف يمكنها اأن تح�ص���ن الرعاية لكل 

المر�صى.

18
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اإحداث فارق
المنظمات المتعلقة بال�سرطان

ت�صمل المنظمات المتعلقة بال�صرطان اأنواًعا متعددة من المجموعات التي ت�صاعد النا�س على التعامل مع ال�صرطان. 
يحتاج العديد منهم اإلى م�صاعدة المتطوعين. تخدم بع�س البرامج فقط مجتمعاتهم المحلية, بينما ي�صاعد البع�س 

الآخر النا�س في مناطق محددة من الدولة. وتخدم المنظمات القومية النا�س في جميع اأنحاء البالد.

يمكن اأن تركز المنظمات المتعلقة بال�سرطان على جوانب مختلفة:

جميع اأنواع ال�صرطان��

مجرد نوع واحد من ال�صرطان��

مو�صوع واحد, مثل الوقاية, اأو العالج, اأو الدعم, اأو النجاة��

احتياجات النا�س من جماعة عرقية, اأو دينية, اأو ثقافية محددة ��

احتياجات اأفراد العائلة اأو النا�س الآخرين الذين يقومون برعاية هوؤلء الم�صابين بال�صرطان��

ا اأن يركزوا على اأنواع مختلفة من جوانب المنا�سرة: يمكن اأي�سً

الخدمة والدعم��

جمع التبرعات��

البحث العلمي��

التطوع ال�صيا�صة/ �صيا�صي�� بداأت  الرئة,  ب�صرطان  اأختي  توفيت  اأن  "بعد 
للعمل مع منظمة محلية كانت تجمع تبرعات من 
اأجل اأبحاث ال�صرطان. لقد وجهت كل م�صاعري 

اإلى التطوع. وقد كونت بع�س ال�صداقات العظيمة 
ا".    - "توم", 54  و�صاعدت في جمع المال اأي�صً

عاًما, فقد اأخته ب�صبب ال�صرطان
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للتعامل مع  النا�س  ت�صاعد  بال�صرطان  تتطوع في منظمة متعلقة  اأن  تريد  اإذا كنت  ما  اهتماماتك, وقرر  ب�صاأن  فكر 
المو�صوعات التي �صبق ذكرها. يمكنك اأن تقرر ما اإذا كنت تريد م�صاعدة الآخرين الذين يقيمون في منطقتك, اأو 

هوؤلء الذين يقيمون في جميع اأنحاء البالد. انظر الختيارات العديدة التالية التي يمكنك اأن تختار منها.

العمل مع منظمات الخدمة والدعم
تقوم منظمات الخدمة والدعم بزيادة الوعي حول ال�صرطان وت�صمن اأن النا�س لي�س عليهم اأن يواجهوه وحدهم. وهم 
ال�صرطان. تقدم هذه  ا ب�صبب  يقدمون الدعم للجمهور, والناجين, ومقدمي الرعاية, والنا�س الذين فقدوا �صخ�صً

المجموعات خدمات مثل:

�لتعليم. تعليم النا�س حول اختبارات الفح�س , وو�صائل التقليل من مخاطر ال�صرطان, ون�صائح الحياة ال�صحية, ��
وهي بع�س الو�صائل التي تعلمها المنظمة ب�صاأن ال�صرطان. وعادة تقوم المنظمات بتقديم ور�س عمل وعرو�س في 

اأماكن العمل, والمدار�س واأماكن العبادة, ومعار�س ال�صحة, وحتى من خالل التليفون والنترنت.

�لم�ساعدة على �الإنترنت. لدى العديد من المنظمات متطوعون تم تدريبهم لالإجابة على الأ�صئلة على الإنترنت. ��
ربم���ا يجيب البع�س على اأ�ص���ئلتك في غ�ص���ون فترة زمنية مح���ددة. بينما يكون البع�س الآخر ق���ادًرا على اإجراء 

محادثة ن�صية فورية معك على النترنت.

�لوع���ي. تنظ���م العدي���د م���ن المنظمات فعالي���ات مثل الجري اأو الم�ص���ي, وجم���ع التبرعات, ومعار�س ال�ص���حة ��
والفحو�ص���ات, واأك�ص���اك المعلومات. وت�ص���تطيع هذه المنظمات عادة ا�صتخدام م�ص���اعدتك للتاأكد من اأن الأمور 

تجري على ما يرام.

�لخطوط �لتليفونية �ل�ساخنة. في هذه البرامج يتم تدريب المتطوعين ليكونوا م�صت�صاري الخطوط ال�صاخنة, ��
وهم النا�س الذين يعطون معلومات �صهلة الفهم من خالل التليفون. يتم تدريبهم كذلك على اأن يكونوا م�صتمعين 
جيدي���ن واأن يدعموا النا�س الآخرين عندما يتكلمون عن م�ص���اعرهم ومخاوفهم. بع�س الخطوط ال�ص���اخنة تدع 

المتطوعين يجرون مكالمات من منازلهم.

ا �� بر�مج دعم �ل�سرطان.هذه البرامج تعطي الدعم العاطفي للنا�س الم�ص���ابة بال�ص���رطان وعائالتهم. وهي اأي�صً
ا في اإعطاء النا�س الأ�صياء التي يطلبونها, مثل �صعر م�صتعار, واأو�صحة, وكتب, واأقرا�س دي في دي.  ت�صاعد اأي�صً

�أن���و�ع �لدعم �الأخرى. ت�ص���اعد بع����س المنظمات بالخدمات الطبية, بما في ذلك الإحالة اإلى متخ�ص�ص���ين, اأو ��
���ا الخدمات القانونية والمالية, بالإ�صافة اإلى  اأطباء اآخرين للتاأكد من الت�ص���خي�س. هذه الخدمات تت�صمن اأي�صً
الم�ص���اعدة العملية الت���ي يحتاجها النا�س, مثل نقل المر�ص���ى اإلى المواعيد الطبي���ة. اأو يمكنك اأن تكون موظف 

ا�صتقبال اأو م�صيًفا في الم�صت�صفيات, اأو عند مكتب الم�صاعدة.
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العمل مع منظمات جمع التبرعات
ا  ت�صطر كل المنظمات اإلى جمع المال لتقديم الخدمات التي يحتاجها ويريدها النا�س. العديد من المجموعات اأي�صً

تقوم بجمع الأموال من اأجل اأبحاث ال�صرطان.

يتم عادة جمع التبرعات من خالل اأن�صطة مثل الفعاليات والعرو�س الريا�صية. ل تهدف هذه الفعاليات اإلى المال 
فقط, ولكنها كذلك تزيد الوعي حول ال�صرطان وتعطي الأمل للنا�س الذين ي�صتركون.

اأنواع فعاليات جمع التبرعات

هناك اأنواع عديدة من فعاليات جمع التبرعات. فهذه الفعاليات ربما تجمع المال للك�صف عن ال�صرطان, اأو التوعية, 
ا  اأو التعليم, اأو البحث العلمي. يمكنك حتى اأن تنظم فعالية على نطاق اأ�صغر في مجتمعك, اأو اأن ت�صت�صيف �صخ�صً

في منزلك.

ها هنا بع�س الأمثلة:

فعاليات الم�ص���ي, اأو الجري, اأو ال�ص���باقات. تقام العديد من هذه الفعاليات في العطالت الأ�ص���بوعية؛ وبع�ص���ها ��
ي�صتغرق يومين اأو ثالثة لإكمالها.

اأن�صطة مثل الجولف, والبولينج, وركوب الدرجات, والرق�س.��

ماآدب الغداء, والع�صاء, والمزادات, وعرو�س الأزياء.��

الم�صرحيات والحفالت المو�صيقية��

كيف ت�ساعد في فعاليات جمع التبرعات؟
ا�صترك في فعالية, و�صجع الآخرين على ال�صتراك.��

نظم فعالية في مجتمعك.��

ا�صتر تذكرة اأو تبرع لفعالية.��

تبرع بالطعام اأو الأ�صياء الأخرى لم�صابقات اليان�صيب اأو المزادات.��

قم برعاية �صخ�س لي�صترك في �صباق اأو مباراة.��

�صاعد في التفكير في و�صائل جديدة لجمع المال واإيجاد متطوعين للعمل في الفعاليات.��

�صاعد بكتابة البيانات ال�صحفية اأو المو�صوعات الدعائية.��
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ما الذي يجب اأن تفعله؟

تحتاج كل منظمة تجمع المال اإلى اأن تقوم بن�صر ميزانيتها وتقريرها ال�صنوي. يجب اأن تعلن المنظمة اأين تنفق ��
الأموال وكم من المال تم اإنفاقه على الأن�صطة المتعلقة بال�صرطان.

اعرف في وقت مبكر كيف تفكر المنظمة في ا�صتخدام المال الذي تجمعه. ربما تريد اأن ت�صاأل:��

• كيف �صيتم اإنفاق المال؟ هل �صتركز على البرامج المحلية اأم القومية؟	

• من الذي يقرر كيف �صيتم اإنفاق المال؟	

• ما ن�صبة المال التي تذهب لم�صاعدة النا�س للتعامل مع ال�صرطان؟	

• هل الفعالية تدعم جميع اأنواع ال�صرطان اأم مجرد نوع واحد؟	

بتكوين  واأ�صدقائي  اأنا  اأقوم  عام,  كل  "في 
فريق من اأجل فعالية الم�صي المحلية 

الخا�صة بنا للتوعية بال�صرطان. فجميعنا 
ا ممن اأ�صيبوا بالمر�س,  اأحب �صخ�صً

ولهذا فهذه و�صيلة لرد الجميل".- 
بعد  والدها  فقدت  عاًما,   58 "باتي", 

اإ�صابته بال�صرطان
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العمل للتاأثير في ال�سيا�سات
بهذا عن طريق  تقوم  �صرطان  الحكومة. هناك منظمات  �صيا�صات  التاأثير على  ي�صاركوا في  اأن  النا�س  بع�س  يحب 

الدعم والحديث في �صالح ق�صايا محددة. فعلى �صبيل المثال:

م�صاعدة مر�صى ال�صرطان في الح�صول على الرعاية التي يحتاجون اإليها, حتى اإذا لم يكن لديهم تاأمين �صحي ��
اأو ل ي�صتطيعون دفع ثمنه.

حماية النا�س من اأن يتم معاملتهم ب�ص���كل غير عادل لأنهم م�ص���ابون بال�ص���رطان اأو لديهم م�صاكل �صحية اأخرى ��
مرتبطة بذلك.

زي���ادة الوعي حول ال�ص���رطان, والحديث مع النا�س عن �ص���رورة وج���ود مزيد من الخدم���ات, والتعليم, والبحث ��
العلمي.

حول  منتخبين  م�صئولين  بتعليم  قمنا  "لقد 
كفاحنا مع ال�صرطان, وقد جعلت مجموعة 

الدعم تجمع العديد من التوقيعات على 
اآخر حملة للتوقيعات قمنا بها. هذا جعلني 
اأ�صعر باأنني اأُحدث فارًقا لالآخرين الذين 
�صيواجهون هذا المر�س". - "كوني", 62 

عاًما, منا�صرة لمر�صى ال�صرطان
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كيف تبداأ مع الق�سايا ال�سيا�سية
 �أن تك���ون مو�طًن���ا وم�ستهل���ًكا ن�سيًط���ا, وم�س���ارًكا. على �ص���بيل المثال, يمكنك اأن تن�ص���م اإلى جه���ود الإقليم, اأو ��

 الولي���ة, اأو المدين���ة لجع���ل مزي���د من النا�س ي�ص���تركون ف���ي ق�ص���ايا ال�صيا�ص���ات المتعلقة بال�ص���رطان. يمكنك 
 كذل���ك اأن تتح���دث ح���ول ه���ذا الق�ص���ايا ف���ي الجتماع���ات, والمعار����س ال�ص���حية, وف���ي الفعالي���ات العام���ة 

الأخرى.

�أن تتعرف على �لم�سئولين �لمنتخبينوتتحدث معهم حول مخاوفك من ال�صرطان.��

�أن توق���ع ف���ي حمل���ة لجم���ع �لتوقيع���ات تتعل���ق بق�ساي���ا �ل�سرطان. فعادة ما ت�ص���تخدم مجموع���ات الدعم هذه ��
ال�صتمارات و�صيلة للفت النتباه لق�صايا ال�صرطان.

�ن�سم �إلى لجنة للدعم �ل�سيا�سي ولحظ نوع الم�صاعدة التي يحتاجونها. ربما يطلبوا منك اأن تجري مكالمات, ��
اأو اأن تكتب خطابات, اأو اأن تنظم فعاليات. اإذا لم تكن هناك مجموعة بالقرب منك, فاعرف ما اإذا كان يمكنك 

اأن ت�صاعد باإجراء مكالمات تليفونية, اأو باإر�صال ر�صائل بريد اإلكتروني من اأجلهم.

 �أ�ست���رك م���ن �أج���ل ��ستقب���ال �إعالن���ات »تنبي���ه« لل�سرطان.فالعدي���د م���ن مجموعات المنا�ص���رة تقوم باإر�ص���ال ��
تنبيه���ات حول ق�ص���ايا ال�ص���رطان المهمة, بوا�ص���طة البري���د, اأو الفاك����س, اأو البريد الإلكتروني. ا�ص���تخدم هذه 
ا على هذه  التنبيهات لمعرفة اأحدث المعلومات, وا�ص���األ اأ�صدقاءك وجيرانك اإذا ما كانوا يريدون الح�صول اأي�صً

المعلومات.

اإيجاد المنظمات المتعلقة بال�سرطان
���ا اأن تجد �� اأوجد المنظمات المتعلقة بال�ص���رطان . فالعديد من هذه المجموعات لديها اأفرع محلية. يمكنك اأي�صً

مجموعات محلية عن طريق الت�صال بالم�صت�صفى المحلي, اأو بعيادة الأورام, اأو بالبحث على الإنترنت, اأو ب�صوؤال 
�صديق, اأو جار, اأو اأحد الأ�صخا�س في عيادة طبيبك. 

ات�ص���ل بالمنظم���ات التي تثي���ر اهتمامك واطلب معلوم���ات عن برامجهم. واب���داأ بالذهاب اإلى اأح���د فعالياتهم ��
وتحدث مع ال�صخ�س الذي يتعامل مع المتطوعين. وانظر اإذا ما كان هناك توافق بين اهتماماتك والأ�صياء التي 

يفعلونها.

ات�ص���ل باإدارة ال�ص���حة اأو بم�صت�ص���فى في منطقتك. فربما تكون لديهم اقتراحات عن المنظمات التي �ص���تكون ��
مفيدة لك.
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اإحداث فارق
اأبحاث ال�سرطان

اال�ستراك في اأبحاث ال�سرطان
يعد البحث العلمي هو المفتاح لتح�صين الوقاية, والك�صف, والعالج من ال�صرطان. فالعالجات والتدخالت التي �صيتم 
ا�صتعمالها في الم�صتقبل يتم تطويرها بال�صتناد اإلى النا�س الذين ي�صاركون في الدرا�صات البحثية اليوم. فكلما ازداد 

عدد المن�صمين, وجدنا المزيد من الختيارات ب�صكل اأ�صرع للتحكم في ال�صرطان.

تتم اأبحاث ال�صرطان في الم�صت�صفيات, والجامعات, والمرافق الحكومية, وال�صركات الخا�صة, وفي المجتمع. هناك 
طرق مختلفة يمكن ال�صتراك من خاللها, مثل اإبالغ النا�س بفوائد البحث العلمي, وال�صتراك فيه, وت�صجيع الآخرين 

على ال�صتراك, والم�صاعدة في التاأثير على كيفية اإجراء البحث.

االن�سمام اإلى درا�سة بحثية

و�صائل  اإيجاد  على  الأطباء  الدرا�صات  هذه  وت�صاعد  النا�س.  فيها  ي�صارك  بحثية  درا�صات  ال�صريرية  التجارب  تعد 
لتح�صين رعاية مر�صى ال�صرطان؛ حيث تحاول كل تجربة اأن تجيب على اأ�صئلة علمية واإيجاد و�صائل اأف�صل للوقاية, 

اأو الت�صخي�س, اأو العالج من ال�صرطان.

ربما  �صيء  في  اأ�صترك  اأن  اأردت  القولون,  �صرطان  من  عالجه  فترة  اأخي  اأنهى  اأن  "بعد 
ي�صاعد الآخرين بطريقة اأو باأخرى. اأخبرني مكتب تعليم المر�صى التابع لمركز ال�صرطان 

عن درا�صة كان يتم اإجراوؤها عن الوقاية من �صرطان القولون. التجربة كانت تقارن بين اأنظمة 
غذائية مختلفة والتي قد تقلل من مخاطر الإ�صابة بالمر�س. كان من ال�صهل في الحقيقة اأن 

ا باأنني اأُحدث فارًقا!.     اأ�صارك, وقد �صعرت اأي�صً
 - "كري�س", 47 عاًما, اأخ لناج من ال�صرطان
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لي�س من �لمهم �أن تكون م�ساًبا بال�سرطان حتى ت�سترك في تجربة.تجارب عالج ال�صرطان تختبر مدى فعالية 
عالج جديد اأو اإجراء. ولكن اإذا كنت ناجًيا من ال�صرطان, اأو �صديًقا اأو قريًبا لأحد الم�صابين بال�صرطان, فهناك 

العديد من الخيارات التي يمكنك تجربتها. فعلى �صبيل المثال, هناك:

التجارب ال�صريرية التي تركز على الوقاية من ال�صرطان, اأو الك�صف عن ال�صرطان, اأو ال�صلوك ال�صحي.��

الدرا�ص���ات البحثي���ة التي تطلب من الناجي���ن وعائالتهم اأن يقوموا بملء ا�ص���تطالعات الراأي اأو الم�ص���اركة في ��
المقابالت ال�صخ�صية. وربما تركز هذه الدرا�صات على معرفة المزيد حول:

• الأمور التي يفعلها النا�س اأو يتعر�صون لها, والتي ربما توؤثر على �صحتهم	

• كيف اأثر ال�صرطان على حياتهم	

• النفقات الطبية لل�صرطان وعالجه	

– ربما تكون فر�صة مهمة تقدمها  ب�صاأنها  اأن تعرفه  اأن تعرف كل ما يجب  – بمجرد  الم�صاركة في درا�صة بحثية 
ا. يمكنك اأن تجد المزيد من المعلومات فيما يلي: لالآخرين, وربما لنف�صك اأي�صً

لمعرفة المزيد حول التجارب ال�سريرية
للعثور التجارب ال�صريرية المنا�صبة لك, ا�صت�صر طبيبك الخا�س.

فعلى �صبيل المثال يمكنك اأن:

تعرف المزيد حول كيف �صاعدت التجارب ال�صريرية في اإيجاد عالجات اأف�صل لمر�صى ال�صرطان.��

تكت�صف كيف يمكنك اأن تخبر الآخرين عن كيفية ال�صتراك في هذه الدرا�صات.��

تكت�صف اأين تتم التجارب ال�صريرية في منطقتك.��

���ا اإدراج بع�س هذه الدرا�ص���ات في �� تتح���دث م���ع طبيبك عن التجارب ال�ص���ريرية ف���ي منطقتك. وربم���ا يتم اأي�صً
ال�صحف المحلية.

بمر�س  عاًما,   13 العمر  من  البالغ  ابني,  "توفي 
ال�صرطان, ولهذا فاأنا لديَّ وجهة نظر فريدة من نوعها 

لال�صتراك. بما اإنني منا�صرة, فاأنا اأ�صاعد الأطباء 
والعلماء على فهم ما يعانيه الوالدان اللذان لديهما 
اأطفال م�صابون بال�صرطان".- "جوانا", 40 عاًما, 

فقدت ابنها بعد اإ�صابته بال�صرطان
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اأن يكون لك �سوت في تمويل اأبحاث ال�سرطان
قبل التخطيط لدرا�صة, يحتاج العلماء وخبراء الرعاية ال�صحية اأن يقرروا ما هي المو�صوعات التي �صيتم بحثها, 
وكيف �صيتم البحث, وكيف �صيتم تمويله. ول يقت�صر التفكير في هذه المو�صوعات فقط على الأطباء والعلماء الذين 

يرتدون معاطف المعمل.

اأُ�صيبوا بال�صرطان والآخرون القلقون ب�صاأن المر�س بداأ يكون لهم �صوت في كيفية تمويل الأبحاث.  فالنا�س الذين 
هوؤلء الذين ي�صمون عادة م�صتهلكين اأو منا�صري المر�صى, �صاهموا بوجهة نظر حيوية في عملية البحث. فيمكنهم 
�صعور  بكيفية  العلماء  تعريف  في  المر�صي  منا�صرو  ي�صاعد  وكذلك  ال�صرطان.  لمر�صى  ا  المهم حقًّ ما  ي�صرحوا  اأن 

المر�صى وهم ي�صاركون في اأبحاث ال�صرطان.

الحكومة  اأو  ولية,  حكومة  اأو  منظمة,  من  رعايته  طريق  عن  �صواء  تمويله,  يتم  �صوف  الذي  الم�صروع  تقرير  عند 
الفدرالية, يجب على برامج اأبحاث ال�صرطان اأن تراجع قابلية التطبيق العلمي لهذه الأبحاث, للبحث عن تلك الأكثر 

احتمالية للنجاح. فعلى �صبيل المثال:

تقوم العديد من الموؤ�ص�ص���ات بجمع المال من اأجل اأبحاث ال�ص���رطان, والتعليم, وبرامج التوعية, ثم تقوم بمنح ��
الأموال اإلى الم�صروعات التي ت�صعر بجدواها.

تمنح العديد من الوليات, بالإ�صافة اإلى الحكومة الفدرالية الأموال للعلماء من اأجل اأبحاث ال�صرطان.��

تدعو بع�س هذه البرامج النا�س لالن�صمام اإلى اللجان التي ت�صاعد في تقرير اأي الأبحاث يتم تمويله. يمكن لهوؤلء المنا�صرين 
 اأن ي�صاهموا بوجهة نظر المجتمع في مثل هذه القرارات المهمة. وبتولي م�صئولية هذه اللجان, ي�صاعد المراجعين في ح�صد 

التاأييد ل�:

درا�صات بحثية جديدة �صتفيد المر�صى اأ�صرع وبفعالية اأكبر.��

رعاية طبية متطورة.��

جودة حياة مح�صنة للمر�صى, والناجين, وعائالتهم.��

هناك عدد من البرامج المختلفة التي تطلب م�صاهمة المنا�صر في اختيار البحث الذي يتم تمويله. 

اأكون  واأن  النا�س  من  مجموعات  اأمام  اأتحدث  اأن  "اأحب 
قادًرا على الدفاع عن الآخرين. لذا فاأن اأ�صبح مراجًعا هو 

اأمر ينا�صبني".- "هوارد", 68 عاًما, ناج من ال�صرطان
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االن�سمام اإلى مجل�ش المراجعة الموؤ�س�سية
يمكنك ال�صتراك في الأبحاث بطريقة اأخرى عن طريق الن�صمام اإلى مجل�س للمراجعة الموؤ�ص�صية في الم�صت�صفى 
ونا�س من  وممر�صين,  اأطباء,  الموؤ�ص�صية من  المراجعة  ويت�صكل مجل�س  الجامعة.  اأو  ال�صرطان,  اأو مركز  المحلي, 
المجتمع, ووظيفته هي مراجعة الدرا�صات البحثية والتاأكد من اأنها تتم باأ�صلوب اآمن وعادل. وينظر اأع�صاء مجل�س 
المراجعة الموؤ�ص�صية كذلك في م�صتندات الموافقة الم�صبقة ويتاأكدوا من �صهولة فهمها. ويتحققوا كذلك من اأن هذه 

الم�صتندات تحتوي على المعلومات التي يجب اأن يعرفها النا�س حول الدرا�صة.

لمعرفة المزيد ب�ساأن اأن يكون لك �سوت في اأبحاث ال�سرطان:
الباحثين  مع  تتحدث  اأن  واطلب  ال�صرطان.  مركز  اأو  الجامعة,  اأو  المحلي,  الم�صت�صفى  في  الأبحاث  بمكتب  ات�صل 

لمعرفة المزيد حول عملهم.

اأي الدرا�صات تبحث عن  ات�صل باإدارة ال�صحة في الولية وا�صاأل عن برامج الأبحاث التي تقوم بتمويلها. واعرف 
اأع�صاء من الجمهور للم�صاركة بطريقة اأو باأخرى.

ات�صل بمنظمات ال�صرطان المختلفة لمعرفة الطرق التي ي�صاركون بها الم�صابين بال�صرطان.

للبحث عن برامج ال�صرطان المحلية, ابحث على �صبكة النترنت اأو في دفتر التليفونات تحت ا�صم “اإدارة ال�صحة” 
اأو “اإدارات ال�صحة”.

اعرف الموؤ�ص�صات الخا�صة في منطقتك, التي تمول اأبحاث ال�صرطان, واأظهر لهم قيمة وجهة نظر المري�س. وا�صاألهم 
اإذا ما كانوا يقبلون م�صاهمة المنا�صرين.

28
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اإحداث فارق
البرامج الحكومية

العمل مع برامج الحكومة
)اأو  ال�صرطان  لمر�صى  الحكومة  تقدمها  التي  البرامج  اأنواع  في  فارًقا  يحدثوا  اأن  وعائالتهم  الناجون   ي�صتطيع 
المجتمع  الحكومة بوجهة نظر  بتعريف  اأن يقوموا  ي�صتطيعون  بال�صرطان(. فهم  الإ�صابة  المعر�صين لخطر  النا�س 

المهمة. 

هناك ثالثة م�ستويات للبرامج الحكومية لل�سرطان:

 �لمحلي.ل���دى العدي���د م���ن اإدارات ال�ص���حة ف���ي المقاطع���ات والم���دن برام���ج �ص���رطان للتعلي���م, والتوعي���ة. ��
 والك�ص���ف.وللتاأكد م���ن اأن ه���ذه البرامج تعمل ب�ص���كل جيد, تطلب عادة ه���ذه البرامج من الناجي���ن وعائالتهم 
 اأن ي�ص���اركوا. فعل���ى �ص���بيل المثال, ربما تطلب اإدارة �ص���حة محلية الن�ص���يحة ح���ول اأي اأن���واع البرامج يجب اأن 

ي�صتمر.

�لوالية. تقدم الوليات كذلك برامج لتح�ص���ين الرعاية لمر�ص���ى ال�صرطان ولتقليل الوفيات من ال�صرطان. ربما ��
تركز برامج ال�صرطان هذه على التعليم, اأو الوقاية, اأو الك�صف المبكر, اأو العالج. فعلى �صبيل المثال, ربما تنفذ 

ولية برنامًجا لتعليم الرجال الكبار معلومات حول �صرطان البرو�صتاتا.

�لوطني.تماًم���ا كم���ا تحتاج الحكومات المحلية اإلى ن�ص���يحة الم�ص���تهلكين, فاإن لدى الحكوم���ة الفيدرالية عدة ��
برامج ت�صتفيد من الناجين من ال�صرطان وعائالتهم. فعلى �صبيل المثال, ربما يقدم المنا�صرون م�صاهمة عندما 
يتم اإعطاء الأولوية لجهود التمويل الخا�ص���ة بال�ص���رطان, عن طريق الم�ص���اركة في اللجان اأو مراجعة مقترحات 

الأبحاث.

كيف تبداأ في برامج الحكومة؟
في  تبداأ  اأن  تريد  فربما  الدولة,  اأو  الولية,  م�صتوى  على  اأو  المحلي,  الم�صتوى  على  ت�صترك  اأن  تريد  كنت  اإذا  قرر 
اأن يكون عليك  �أو �لدولة.عادة  �سي�ستغرق وقًتا لكي ت�سترك على م�ستوى �لوالية  اأن الأمر  مقاطعتك. كن واعًيا 
القيام بعمل �صاق لبع�س الوقت من اأجل اإجراء الت�صالت وتكوين العالقات. ومع ذلك, فبالن�صبة لأولئك الراغبين, 

ا. يمكن اأن يكون الأمر مجزًيا جدًّ
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ا ببر�مج �سرطان �لحكومة, فيمكنك اأن تبداأ بطريقة جيدة عن طريق الحديث  �إذ� كنت تعتقد �أنك ربما تكون مهتًمّ
مع ال�صخ�س الم�صئول عن البرامج المتعلقة بال�صرطان في اإدارة ال�صحة المحلية اأو الم�صت�صفى. اطلب معلومات حول 

البرامج التي يقدموها واأعرف كيف يمكنك اأن ت�صاعد. لمعرفة المزيد عن:

�لبر�م���ج �لقومي���ة. اإذا اأث���ارت منظمة اهتمامك, فات�ص���ل, اأو اكتب خطاًب���ا, اأو انظر اإلى موقعه���م الإلكتروني ��
لمزيد من المعلومات اأو لطلب ا�ص���تمارة ان�ص���مام. �صع في اعتبارك اأنه في هذه الم�صتوى, ربما يعملون فقط مع 

المنا�صرين الذين لديهم خبرة محددة اأو تاريخ في المنا�صرة.

بر�مج �سرطان �لوالية.تحدث مع �صخ�س يعمل في اإدارة �صحة الولية التي تتبع. واطلب معلومات حول برامجهم ��
واأعرف كيف يمكنك اأن ت�صاعد.  

بر�مج �ل�سرطان �لمحلية. انظر في دفتر التليفونات الخا�س بك اأو اأدخل على موقع الإنترنت المحلي لمدينتك ��
اأو مقاطعتك.وابحث عن »اإدارة ال�ص���حة« اأو »اإدارات ال�ص���حة« لكي تبداأ. يمكنك كذلك الت�ص���ال بالم�صت�ص���فى 

المحلي اأو منظمات ال�صرطان.

اإلى  اأذهب  بداأت  ال�صرطان,  من  عالجي  "بعد 
الجتماعات, وح�صلت على معلومات ونقلتها 
لغيري. وفي وقت لحق, ُطلب مني اأن اأ�صارك 

في لجنة حكومية حول تمويل ابحاث ال�صرطان. 
ومنذ ذلك الحين ا�صتركت في العديد من اللجان 

الحكومية. عندما اأعمل مع هذه المجموعات, 
اأحاول اأن اأتحدث في �صالح اأولئك الذين يواجهون 

ال�صرطان".

     - "لي", 47 عاًما, ناج من ال�صرطان
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