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 -مثل �صيني

"لم �أعتقد �أبدًا �أن هذا يمكن �أن يحدث ,ولكن ال�سرطان �أ�صبح
ح ًّقا قوة �إيجابية في حياتي .فلقد �أعطاني فر�صة لإحداث
الفارق .ومن خالل التطوع ,قابلت ً
بع�ضا من �أرحم و�أ�شجع
النا�س في العالم .ي�ساعد ال�شعور ب�أن الآخرين يحتاجونني
على �إعطائي القوة لأ�ستمر �أعي�ش الحياة بكل ما في الكلمة من
معنى".
" -تيد" 47 ,عا ًما ,ناج من ال�سرطان

بينما يف�ضل بع�ض النا�س �أن ي�ضعوا تجاربهم مع ال�سرطان خلف ظهورهم ,يختار الكثيرون �أن ي�ستغلوا هذه التجارب
في الم�شاركة في الأن�شطة المرتبطة بال�سرطان .ربما ي�شعرون ب�أن هناك جوانب �أو مو�ضوعات تتطلب المزيد من
العمل� ،أو ربما كان هناك �شخ�ص �ساعدهم و�ألهمهم خالل فترة عالجهم ,وهم ي�شعرون ب�أنه جاء دورهم لم�ساعدة
الآخرين و�إلهامهم.
ي�شعر النا�س عادة ب�أن ب�إمكانهم �إحداث فارق مع ال�سرطان عن طريق الم�شاركة .ربما يريدون �أن يتعلموا كيف
ي�ساعدون جيرانهم� ,أو االن�ضمام �إلى مجموعة تعليمية� ,أو الجري في �سباق� ,أو �أن يكونوا جز ُءا من مجموعة تتخذا
القرارات ب�ش�أن البحث العلمي لل�سرطان �أو برامج ال�سرطان.
�شخ�صا م�صا ًبا ,يحوي هذا الكتيب العديد من الأفكار حول الطرق التي
�سواء كنت م�صا ًبا بال�سرطان �أو تعرف
ً
يمكن �أن تو�صلها للآخرين .فهو مكتوب لأي �شخ�ص تم ت�شخي�ص حالته على �أنه م�صاب بال�سرطان �أو تمت �إ�صابته
بال�سرطان بطريقة �أو ب�أخرى .هناك العديد من الخيارات للنا�س ليختاروا من بينها مثل :تقديم الدعم� ,أو الم�ساعدة
في التوعية والتعليم� ,أو جمع التبرعات� ,أو رفع الوعي حول البحث العلمي �أو مو�ضوعات ال�صحة العامة.
ربما ي�ساعدك هذا الكتاب في:
تقرير �إذا ما كنت تريد الم�شاركة والتطوع لم�ساعدة الآخرين.بع�ض النا�س م�س ��تعدون اً
حال ,بينما ربما يختار
�آخرون �أن يكر�س ��وا طاقتهم في وقت الحق� .س ��وف تحتاج �إلى �أن تقرر ما �إذا كنت راغ ًبا في تكري�س طاقتك وما
�إذا كان الوقت منا�س ًبا لك لبداية �شي ًئا جديدً ا.
�سماع ما فعله الآخرون لكي ي�شاركوا في الأمر .يحوي الكتاب العديد من ت�صريحات النا�س الذين �شاركوا في
الأن�شطة المتعلقة بال�سرطان ،والتي ن�أمل �أن ت�ستحثك وتلهمك.
اختيار الأن�شطة التي ترغب فيها .يمكن �أن ي�ساعدك هذا الكتاب في �إيجاد الأ�شياء التي ربما ترغب في فعلها.
ويحوي كذلك �أفكا ًرا حول الطرق التي ت�ستطيع بها ا�ستخدام اهتماماتك ,ومواهبك ,ومهاراتك على نحو جيد.
�أقر�أ هذا الكتاب عندما يكون الوقت منا�س ًبا لك .ربما تريد �أن تقر�أ فقط الف�صول التي تهمك الآن ,ثم تقر�أ المزيد
في وقت الحق� .أو ,ربما تريد فقط مبادلته مع �صديق �أو �أحد �أفراد الأ�سرة.

الم�صطلحات الم�ستخدمة في هذا الكتاب
ناج من ال�سرطان.يعد ال�شخ�ص ناج ًيا من ال�سرطان منذ وقت الت�شخي�ص ف�صاعدً ا .الناجون يمكن �أن يكونوا
كذلك �أفراد الأ�سرة �أو مقدمي الرعاية للنا�س الذين عولجوا من ال�سرطان .هناك من ال يحب م�صطلح ناج ,ولكننا
ن�ستخدمه لم�ساعدة النا�س على التفكير ب�ش�أن حياتهم على �أنها �أكثر من مجرد اكت�شاف �سرطان.
ن�شاط مرتبط بال�سرطان.ي�شير هذا �إلى �أي ن�شاط ي�ساعد الآخرين في تجربتهم مع ال�سرطان .ربما يكون هذا
الن�شاط فعالية لمرة واحدة ,مثل �إجراء مكالمة تليفونية مع �أحد الأ�شخا�ص الم�صابين بال�سرطان� .أو ربما يحدث

حول هذا الكتيب

حول هذا الكتيب

الن�شاط ب�صفة منتظمة ,مثل التطوع في مركز لل�سرطان .وقد يكون كذلك ً
ن�شاطا على مدى �أطول ,مثل التخطيط
لبرنامج توعية عن ال�سرطان في المكان الذي تعي�ش فيه.
منا�صر .هذا ال�شخ�ص هو الذي يدعم� ,أو يتحدث في �صالح ق�ضايا محددة� ,أو يقدم اقتراحات ب�ش�أنها.هناك العديد
من الطرق لتكون منا�ص ًرا ,مثل الم�شاركة في مجموعات الدعم� ,أو التطوع في م�ست�شفى� ,أو جمع تبرعات� ,أو القيام
بعمل �أ�شياء على الم�ستوى الوطني.

"تم عالجي من ال�سرطان منذ �سنوات .في البداية ,لم
�أكن �أرغب في فعل �أي �شيء ب�ش�أن المر�ض .لم �أرغب حتى
في قراءة مجلة تحوي اً
مقال عن ال�سرطان .ولكن الآن� ,أنا
م�ستعدة ,و�أريد �أن �أ�ساعد الآخرين بخبرتي".
" -فريدة" 72 ,عا ًما ,ناجية من ال�سرطان
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المقدمة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
لعل ��ه كان �أ�س ��و�أ ي ��وم في حياتي ،ذل ��ك النهار عندما ذهب ��ت �إلى 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
بالآخرين ،ولكن 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 حياتنا ،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.
ُت ��رى ه ��ل �س� ��أتمكن من ر�ؤي ��ة �أهلي و�أ�ص ��دقائي؟ وكم �س� ��أعي�ش بع ��د ذلك؟ وكي ��ف لي �أن �أق�ض ��ي الأي ��ام الباقية لي
ف ��ي ه ��ذه الحي ��اة؟ كل ه ��ذه الأف ��كار كانت 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 يعان ��ي الداء 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 مهلاً ،فما بي ��ن طرفة عين 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 الق ��راءة ،زادني الأمل قوة وتفا� اًؤل؛ فالفكرة الم�س ��بقة التي كانت َّ
النا� ��س غير المخت�ص ��ين والذي ��ن حماهم اهلل من ر�ؤيته ف ��ي �أقاربهم ،هي �أنه قاتل وال ينجو من ��ه �أحد .وهذه الفكرة
مرده ��ا ف ��ي المق ��ام الأول الجه ��ل .ولكن 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 معنويات المرء من �أه ��م العوامل التي ت�س ��اعد على التعاف ��ي .لقد رفعت الق ��راءة عن هذا
المر� ��ض فع�ًل�ااً من معنوياتي وب ��د�أت الإيجابية تراود نظرت ��ي للحياة مرة �أخ ��رى .وبد�أت �أتكيف مع ا�س ��تخدام كلمة
المر�ض الخبيث والعالج الكيماوي وال �أجد غ�ضا�ض ��ة في ت�س ��مية الأ�ش ��ياء 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 تح � اً
�ول جذر ًّيا 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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"تعد الم�شاركة قوة معنوية كبيرة في حياتي،
لأنني �أفعل �شي ًئا لجعل العالم �أف�ضل".
"ميجان" 38 ,عا ًما ,ناجية من ال�سرطان
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كيف يمكن �أن ت�ستفيد؟
الناجون من ال�سرطان ,و�أحبابهم ,والآخرون الذين فقدوا
�شخ�صا ب�سبب ال�سرطان ,يعلمون كيف تكون رحلة ال�سرطان.
ً
الم�شاركة في الأن�شطة المتعلقة بال�سرطان يمكن �أن تكون ذات
منفعة متبادلة .فالعديد من النا�س يجدون �شعو ًرا بالإ�شباع عندما
ي�ساعدون الآخرين.
المكا�سب الم�شتركة التي يتبادلها النا�س
تقبل ال�سرطان كجزء من الحياة .بالن�س ��بة لكثيرين ,تعطي
الم�شاركة معنى جديدً ا للحياة.
خ ��وف �أقل من ال�سرطان .فعادة يج ��د النا�س �أنه كلما زادت
معرفتهم بال�سرطان ,كلما قل خوفهم منه.
الدراية بال�سرطان .فالبع�ض يجد �أنه بالإطالع الم�ستمر على
�أحدث االتجاهات والأبحاث ,يمكنهم م�ساعدة الآخرين.
ال�ش ��عور �أن ��ه يمكن لتجربتك م ��ع ال�س ��رطان �أن تخدم هدف
وت�ساع ��د الآخري ��ن .فق ��د �أظهرت الأبح ��اث �أن الناجين من
ال�س ��رطان عادةما يج ��دون معنى جديد ف ��ي حياتهم عندما
هاما في عملية
يتطوع ��ون .ومن الممكن �أن يكون ه ��ذا جز ًءا ً
ال�شفاء.

"بما �أنني الآن ناج من ال�سرطان,
ف�سوف ت�ستمر حياتي ,ولكنها
تغيرت� .أريد �أن �أجعل تجربتي مع
ال�سرطان تعني �شي ًئا".

كيف ميكن �أن ت�ستفيد؟

�إحداث فارق:

"ال يمكنني �أن �أقول �أنني م�سرور
لإ�صابتي بال�سرطان ,ولكنني
�أ�شعر ب�أن ذلك �أعطاني طريقة
جديدة للنظر �إلى الحياة ,ورغبة
في م�ساعدة الآخرين مثلما تم
م�ساعدتي".

"لم �أعد �أ�شعر ب�أنني �ضحية.
فقد تعلمت �أن �أتحدث في �صالح
نف�سي".

وجود مزيد من التحكم في الحياة .يتح�س ��ن �ش ��عور النا�س
عادة عندما يعملون مع �آخرين نحو هدف م�شترك.
مقابل ��ة �آخري ��ن مم ��ن ي�شترك ��ون ف ��ي نف� ��س ن ��وع التج ��ارب
نف�سها.فالنا�س ع ��ادة ما يرتبطون بالآخري ��ن الذين تعاملوا
مع ال�سرطان.

"�إنه من الجيد �أن تتحدث مع
النا�س ب�ش�أن ماذا تعني الإ�صابة
بال�سرطان بالن�سبة لهم ,بالإ�ضافة
�إلى م�ساعدتهم على تخطي
المر�ض .الناجون الآخرون فقط
هم من يمكنهم ح ًّقا معرفة كيف
يكون هذا".
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�إحداث فارق:
�أ�شياء يجب �أن تفكر بها قبل �أن تبد�أ
ربما يرغب الم�صابون بال�سرطان  -بالإ�ضافة �إلى ه�ؤالء الذين يحبونهم ويهتمون ب�ش�أنهم – �أن ي�ساهموا في �أن�شطة
متعلقة بال�سرطان .ولكن من المهم �أن ن�س�أل" :هل هذا هو الوقت المنا�سب للم�شاركة؟"
الأ�سئلة التالية من �أجلك حتى تفكر ب�ش�أنها قبل الم�شاركة في �أن�شطة ال�سرطان .لي�ست هناك �إجابات خاطئة ,وربما
تختلف الإجابات من �شخ�ص لآخر .حاول �أن ت�س�أل نف�سك حول ما هو �أف�ضل بالن�سبة لك في هذا الوقت من حياتك.

هل �أنا م�ستعد للم�شاركة؟
عند الإ�صابة بال�سرطان ,قد يكون التطوع في �أن�شطة ال�سرطان رد فعل طبيع ًّيا بالن�سبة للبع�ض ,وقرا ًرا �أكبر بالن�سبة
لآخرين .فمن المهم �أن تفكر بعمق حول �أ�سباب رغبتك في الم�شاركة.
على �سبيل المثال ,ربما ال تكون م�ستعدًّ ا بعد �إذا كنت:

تركز على احتياجاتك الخا�صة �أكثر من احتياجات الآخرين.
تريد �أن تتحدث كثي ًرا حول م�شاكلك مع الآخرين.
ت�شعر بالوحدة وتريد �أن تكون مع �آخرين يفهمون ما تعانيه منه.
تت�ساءل ما �إذا كانت م�شاركتك �ستذكرك با�ستمرار ب�إ�صابتك بال�سرطان.
يحتاج النا�س وقتًا للتعامل مع م�شاعرهم ويفهمون تجربتهم مع ال�سرطان� ،إذا كنت تريد �أن تتحدث مع م�ست�شار,
�أو م�ست�شار روحي� ,أو عالم نف�س� .أو متخ�ص�ص في علم الأورام حول م�شاعرك ومخاوفك .ربما ي�ساعدك كذلك
االن�ضمام �إلى مجموعات الدعم .يمكنك دائ ًما الم�شاركة الح ًقا ,عندما تكون م�ستعدً ا ح ًقا.

"قبل �أن �أبد�أ التطوع ,كنت في حاجة �إلى الت�أكد
من �أنني م�ستعد لم�ساعدة �شخ�ص �آخر .عرفت
�أنني ال �أ�ستطيع �أن �أ�ساعد الآخرين �إذا كنت ال
�أزال �أحاول �أن �أعالج نف�سي"" - .جا�سون"32 ,
عا ًما ,ناج من ال�سرطان
6
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�أ�شياء يجب �أن تفكر بها قبل �أن تبد�أ

"�أ�شعر ب�أن كل يوم هو يوم مميز .ولذلك ما �أن �أ�صبحت
حالتي جيدة بما يكفي ,حتى �أردت �أن �أبد�أ في م�ساعدة
الآخرين في �أن ي�شعروا بال�شعور نف�سه � ًّ
أي�ضا!" -
"دوتي" 74 ,عا ًما ,ناجية من ال�سرطان

كيف حال �صحتك؟
فكر ب�ش�أن مو�ضوعات �صحتك ال�شخ�صية قبل �أن تقرر �أن ت�ساهم .قرر ما �إذا كان لديك ما يكفي من الطاقة والوقت
م�شروعا جديدً ا .يريد بع�ض النا�س �أن ينتظروا حتى تتح�سن �صحتهم ،والبع�ض الآخر يختار �شي ًئا �سهلاً
لكي تبد�أ
ً
ليفعله الآن� .إذا كنت في فترة العالج �أو �أنهيت العالج م�ؤخ ًرا ,فتحدث مع طبيب الأورام قبل �أن تحاول �أن تفعل �شي ًئا
جديدً ا� .إذا كان لديك �سرطان في مرحلة متقدمة ,فقرر ما �إذا كانت لديك ال�صحة والقوة للم�شاركة الآن.

ما م�شاعرك؟
عادة ما يفكر النا�س حول تجربتهم الخا�صة عندما ي�شاركون في ن�شاط متعلق بال�سرطان .يعد هذا جيدً ا للبع�ض,
لأنه ي�ساعدهم على التعامل مع م�شاعرهم الخا�صة .بينما يجد البع�ض الآخر �أن هذا مزعج .فهم يدركون �أن هذه
المو�ضوعات "ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على م�شاعرهم"� ,أو يدركون �أن المعرفة ب�ش�أن نزاعات الآخرين مع ال�سرطان
ي�صعب تحملها.
خذ بع�ض الوقت للتفكير ب�ش�أن م�شاعرك� .إذا كنت تميل الآن �إلى ال�شعور بالقلق� ,أو الغ�ضب� ,أو االكتئاب ,فربما
يكون من ال�ضروري �أن تتحدث مع م�ست�شار �أو طبيب .فيما بعد ,عندما ت�شعر بتح�سن ,يمكنك �أن تفكر ب�ش�أن و�سائل
م�ساعدة الآخرين.

ما الذي ترتاح في الحديث حوله؟
لك الخيار في �أن تتبادل مع الآخرين ما تريد حول تجربتك الخا�صة مع ال�سرطان .ت�ستطيع �أن تبقى م�شار ًكا في
البرامج المتعلقة بال�سرطان حتى �إذا لم تكن تريد �أن تتحدث عن نف�سك� .إذا كان هذا ما ت�شعر به ,فاعثر على
�أن�شطة ال تتطلب منك �أن تبادل م�شاعرك �أو �أفكارك الخا�صة .هناك العديد من الأفكار في هذا الكتاب التي ربما
ت�ساعدك.
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ما الذي ت�ستطيع �أن تعطيه؟
ي�شعر العديد من النا�س ب�أنه لي�س لديهم الكثير من الوقت لكي يتطوعوا ,ولكن ال يزال هناك و�سائل ي�ستطيعون بها
م�ساعدة الآخرين .فعلى �سبيل المثال ,يمكنك �أن تتبرع بالمال� ,أو الكتب� ,أو المالب�س التي يحتاجها الآخرون من
�أجل رعاية مر�ضى ال�سرطان  -حتى �إن بع�ض النا�س ين ُّمون �شعرهم ليتبرعوا به ك�شعر م�ستعار.

�أين تعي�ش؟
�إذا كنت تعي�ش في منطقة ريفية� ,أو في �أي مكان حيث ال توجد برامج لل�سرطان بالقرب منك ,فربما ينبغى عليك �أن
تبحث عن و�سائل �أخرى للم�شاركة� ،أو يمكنك �أن تنظم تجمعات �صغيرة لزيادة الوعي �أو جمع المال .يمكنك �أن تختار
كذلك �أن ت�شارك في ن�شاط عن طريق التليفون� ,أو البريد االلكتروني� ,أو عبر الإنترنت.

ما مهاراتك و هوياتك؟
ما الذي ترغب في عمله في وقتك؟ فالجميع لديه هواية �أو مهارة يمكن �أن ي�ساعد بها الآخرين .يت�ضمن هذا،
المواهب والأن�شطة الثقافية والروحية ,وحتى هواياتك .فكر في ماذا ترغب ,وماذا ال ترغب ,والمو�ضوعات التي
تريد �أن تعلم �أكثر عنها.
وها هنا بع�ض الأمثلة عن المواهب �أو المهارات التي ربما ي�ستخدمها النا�س من �أجل �إحداث فارق مع ال�سرطان.
اال�ستماع .دع النا�س يق�صوا حكاياتهم ويعبروا عن تخوفاتهم .و�أجب عن الأ�سئلة بدون �إعطاء ر�أيك �أو م�شورتك,
�أو محاولة حل الم�شاكل� ,أو �إ�صدار حكم.
الدع ��م� .س ��اعد الآخرين ب�أن تعر� ��ض عليهم القيام بمهمات� ,أو االعتناء بالأطفال� ,أو �إي�ص ��الهم ب�س ��يارتك �إلى
مواعيدهم.
الحما�سة .كن م�شج ًعا وحفز الآخرين �إذا �أرادوا الدعم في محاولتهم للقيام بالأعمال .مع المنظمات ,فيمكنك
�أن ت�س ��اعد في تنظيم الفعاليات�أو العمل في الحمالت� .أو يمكنك الم�س ��اعدة بالريا�ض ��ات الجماعية �أو الأن�ش ��طة
الخارجية لجمع التبرعات لل�سرطان.
الإب ��داع .فك ��ر في �أفكار جديدة �أو ا�س ��تخدم مواهب ��ك ,مثل الحياك ��ة� ,أو الطبخ� ,أو البناء� ,أو جمع ق�صا�ص ��ات
ال�صحف� ,أو �أعمال ال�صيانة.
التكنولوجيا�.س ��اعد النا�س �أو المنظمات غير الربحية في تطوير �أو تح�س ��ين موقع على �ش ��بكة الإنترنت� ,أو علم
النا�س كيف ي�ستخدمون الكمبيوتر� ,أو �ساعد في �أبحاث الإنترنت.
درو�سالتتعلم معلومات جديدة ،وعلم الآخرين
التعلم والتعليم .علم �أو درب الآخرين في مجال خبرتك .واح�ضر ً
ما تعرفه.
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التوا�صل .يمكنك �أن تو�صل �أفكارك عن طريق كتابة مقاالت متعلقة بال�سرطان� ,أو التحدث في الأماكن العامة.
�أو يمك ��ن �أن يك ��ون لديك مفكرة عل ��ى الإنترنت ,ت�س ��مى مدونة .حيث يقوم النا�س بن�ش ��ر �أفكاره ��م وتعليقاتهم
لي�شاركوها مع بع�ضهم على الإنترنت.
العمل الجماعي� .أعمل مع �آخرين وكن جز ًءا من فريق .فعلى �سبيل المثال ,يمكنك �أن تعمل في محل عملك� ,أو
مدر�ستك� ,أو مكان العبادة لت�ساعد في رفع الوعي.
المه ��ارات المكتبي ��ة .ا�س ��تخدم الكمبيوت ��ر ,و�أجب عل ��ى الهواتف� ,أو نظم�س ��جالت �أو ملفات لمنظم ��ة �أو مكتب
لل�سرطان.
المهارات التنظيمية .خطط لالجتماعات� ,أو الفعاليات� ,أو الأن�شطة الجماعية ,مثل تنظيم قائمة ب�أرقام هواتف
الطوارئ� ,أو التخطيط لجمع تبرعات� ,أو بداية مجموعة دعم محلية.
المهارات القيادية .تحمل م�سئولية برنامج �أو م�شروع .واجعل النا�س يعملون م ًعا في �أحد الأن�شطة.
حتى �إذا لم تكن مت�أكدً ا من مهاراتك �أو مواهبك ,ربما يقدم لك الق�سم التالي �أفكا ًرا عن �أنواع الأن�شطة المتعلقة
بال�سرطان التي �سوف تجذبك وتلهمك.

"كلما قال لي �شخ�ص "ال �أ�ستطيع �أبدًا �أن �أقف �أمام
�آالف الأ�شخا�ص و�أتحدث مثلما تفعلي"� ,أقول دائ ًما":لي�س
عليك �أن تفعل"".
�" -إريكا" 26 ,عا ًما ,ناجية من ال�سرطان

99

�إيجاد و�سائل لإحداث فارق
هناك عدد من المجاالت التي ت�ستطيع فيها �أن تجد و�سائل لتكون منا�ص ًرا لمر�ضى ال�سرطان .تت�ضمن هذه التوعية
والتعليم� ,أوتقديم الدعم� ,أوجمع التبرعات� ,أوالبحث العلمي� ,أو ق�ضايا ال�سيا�سة.ربما يكون في كل مجال منها �أ�شياء
تحب �أن تفعلها ,وتتما�شى مع هواياتك.
و�أنت تقر�أ القوائم التالية ,فكر حول �أي من البنود ي�صفك� ,أو �أ�شر �إلى تلك التي جذبت اهتمامك �أكثر .وانظر �إلى
الأ�شياء التي لديك خبرة� ,أو مهارات� ,أو معرفة بعملها.
م�ساعدة الآخرين

أ�شخا�صا جددًا.
�أحب �أن �أقابل �
ً
�أنا جيد في اال�ستماع للآخرين.
�أحب �أن �أ�شارك معلومات عن ال�سرطان مع الآخرين.
�أريد �أن �أ�ساعد النا�س الذين يكافحون �ضد ال�سرطان.
�ساعدني�/ساعدنا النا�س خالل فترة العالج ,والآن �أريد/نريد م�ساعدة الآخرين.
التعلم والتعليم

�أريد �أن �أعلم النا�س المزيد حول ال�سرطان.
�أرغب في الحديث مع النا�س – حتى الذين ال �أعرفهم.
�أحب الحديث �أمام مجموعات من النا�س.
�أنا ا�س ��تمتع بالحديث حول المو�ضوعات العامة بالن�س ��بة لي ,مثل الك�شف عن ال�سرطان� ,أو تقديم الدعم للنا�س
الم�صابين بال�سرطان.
العمل في الفعاليات المتعلقة بال�سرطان

�أنا �أحب العمل مع النا�س و�أن �أكون جز ًءا من الفعاليات.
�أنا �أرغب في الم�ساعدة مع الفعالية المحلية– القريبة من مكان �سكني �أو عملي.
�أنا �أريد الم�شاركة ،ولكن لدي وقت للم�ساعدة فقط بين الحين والآخر.
مرتاحا و�أنا �أطلب من النا�س التبرع للكيانات المتعلقة بال�سرطان.
�أكون
ً
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�أرغب في �إعطاء المال� ,أو الحا�سبات� ,أو الأ�شياء الأخرى لكيانمتعلق بال�سرطان.
�أنا �أحب وجود حفالت �أو تجمعات �صغيرة.
العمل في ال�سيا�سة

�أريد �أن �أ�ساعد في تغيير نظام الرعاية ال�صحية بالن�سبة للم�صابين بال�سرطان.
�أريد �أن �أرى تغييرات في القوانين وال�سيا�سات المتعلقة بال�سرطان.
�أنا �أحب فكرة الحديث للم�سئولين المنتخبين ب�ش�أن ق�ضايا ال�سرطان.
�أح ��ب �أن �أ�ش ��ارك �أف ��كاري م ��ع الآخري ��ن م ��ن خ�ل�ال المكالم ��ات التليفوني ��ة ,والخطاب ��ات ,ور�س ��ائل البري ��د
الإلكتروني.
�أريد �أن �أكون جز ًءا من �شبكة تنبه النا�س لأهمية مو�ضوعات ال�سرطان.
العمل في البحث العلمي

�أنا �أجد العلم مثير جدًّا لالهتمام.
ربما �أرغب في الم�شاركة في درا�سة بحثية �أو التجارب ال�سريرية.
�أنا �أحب فكرة الحديث مع العلماء ب�ش�أن �آرائي عن ال�سرطان ,وتجاربي معه.

العمل مع برامج الحكومة

�أريد �أن �أعمل في البرامج التي ت�ساعد النا�س على التعامل مع ال�سرطان.
�أرغب في م�ساعدة المزيد من النا�س على الك�شف عن ال�سرطان.
مرتاحا و�أنا �أتحدث عن ال�سرطان مع العلماء وم�سئولي ال�صحة العامة.
�أعتقد �أنني �س�أكون
ً
�أرغب في معرفة كيف يتم تطوير الأدوية والعالجات الجديدة والموافقة عليها.
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�إحداث فارق
الطرق اليومية
هناك العديد من الطرق التي يمكنك بها م�ساعدة الآخرين .يدر�س هذا الف�صل كيف يمكنك �أن تحدث فار ًقا في
الطرق اليومية ,مثل م�ساعدة �شخ�ص في المهام اليومية� ,أو التعليم والتعلم� ,أو م�شاركة تجاربك� .أو م�ساعدة الآخرين
من خالل نظام الرعاية ال�صحية.

الم�ساعدة في الأمور اليومية
يمكنك �أن تحدث فار ًقا كبي ًرا في طرق �صغيرة .يت�ضمن هذا الأمور اليومية مثل الأعمال والمهام .على �سبيل المثال,
يمكنك �أن:
ت�ساعد النا�س في �شراء الخ�ضراوات �أو في الأعمال المنزلية.
تعر� ��ض �أن تعتني ب�أطفاله ��م وترعى حيواناتهم الأليفة .يمكنك كذلك �أن تعر�ض �أن ت�ص ��طحب الأطفال للخارج
لبع�ض الوقت.
تو�ص ��ل النا�س ب�س ��يارتك لمواعيد �أطبائهم .يمكن �أن تكون هذه م�ساعدة كبيرة ,خا�صة عندما يكون على النا�س
االنتقال �إلى م�سافات طويلة.
تعد وجبات� ,أو تقوم بمهام� ,أو تجز الع�ش ��ب ل�ش ��خ�ص مري�ض .يقول �صديق �ش ��خ�ص م�صاب ب�سرطان القولون:
“لقد قررنا �أن ن�ساعد في تنظيم الوجبات بعد �أن ح�صل جارنا على خم�سة �أطباق من الالزانيا في يوم واحد”.
تفعل للآخرين الأمور التي تحب �أن يفعلها النا�س لك.

"�إن الم�ساهمة التي قدمتها للآخرين قد �أعانتني
على ال�شفاء .فقد �أعطتني �شي ًئا �أفعله و�شغلت تفكيري
عما كنت �أمر به .كان ب�إمكاني �أن �أ�شارك و�أن �أكون
ً
ن�شيطا �أثناء م�ساعدة الآخرين,ولم يكن لدي �أي وقت
للتفكير في نف�سي �أو لل�شعور بال�شفقة على نف�سي".
" -فين�س" 40 ,عا ًما ,ناج من ال�سرطان
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عال للآخرين� ,أو تقوم بعمل �أ�سطوانة مو�سيقية لهم.
تقر�أ الكتب ب�صوت ٍ
�إذا كنت ت�س ��تمتع بال�ص ��ناعات اليدوية مثل الحياك ��ة �أو عمل الألحفة ,فيمكنك �أن تتبرع بالأو�ش ��حة والبطاطين
للمر�ضى الذين يخ�ضعون للعالج الكيميائي �أو الإ�شعاع.

الطرق اليومية

بارعا في ا�ستخدام الأدوات.
ت�ساعدهم في �أعمال ال�صيانة �أو الم�شاريع المنزلية الأخرى �إذا كنت ً

م�شاركة تجاربك
�إذا كنت تقر�أ هذا الكتاب ,فمن المحتمل �أنك تعرف �أن تجربتك يمكن
�أن ت�ساعد الآخرين الذين يكافحون .ها هنا بع�ض الطرق التي ت�ستطيع
�أن ت�ساعد بها:
اعر�ض �أن تكون «�ص ��دي ًقا» ل�ش ��خ�ص يعالج من ال�س ��رطان .يمكنك
�أن تفع ��ل ذلك ب�ش ��كل �شخ�ص ��ي� ,أو ع ��ن طريق التليف ��ون� ,أو حتى
م ��ن خالل الإنترنت .فهناك العديد من منظمات ال�س ��رطان لديها
برامج مجموعات دعم تلتقي على الإنترنت.
ا�س�أل كيف ت�ستطيع �أن ت�ساعد عائلة �أو �أ�صدقاء
�شخ�ص م�صاب بال�س ��رطان ،واجعلهم يعرفون
�أن ��ك مهتم وم�س ��تعد لال�س ��تماع ,والم�س ��اعدة,
وتبادل الأفكار.
كن «ا�ست�ش ��ار ًّيا في مجموعة دعم» مدرب ،وهو
ال�ش ��خ�ص الذي تم تدريبه لم�س ��اعدة الآخرين
الذي ��ن لديهم نف�س التجربة �أو الت�ش ��خي�ص ،مع
الأخذ في االعتبار �أن بع�ض منظمات ال�سرطان
تقترح� ,أو حتى ت�شترط� ,أن يكون النا�س قد انهوا
عالجهم قبل �سنة على الأقل ,قبل �أن يبد�أوا.

"لقد ا�ستغرق الأمر � 3سنوات لتكوين مجموعة من
الناجين في منطقتي .وقد بد�أت مجموعة الدعم
هذه ب�شخ�صين في منزلي ثم ازداد العدد �إلى
ع�شرة� .أعتقد �أنه من المهم م�ساعدة النا�س بحيث
ي�ستطيعون ال�شفاء والتعافي"�" - .إيرما",
 59عا ًما ,ناجية من ال�سرطان

ا�شترك في� ,أو ابدا ,مجموعة دعم �سرطان في
منطقتك.
دع النا�س يعرفوا �أين يمكنهم �أن يتعلموا المزيد
ع ��ن ال�س ��رطان (انظ ��ر ال�ص ��فحة القادم ��ة).
وتب ��ادل معهم الم�ص ��ادر المفيدة م ��ن المعهد
القوم ��ي لل�س ��رطان �أو منظم ��ات ال�س ��رطان
الأخرى.
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اعرف المزيد عن ال�سرطان
عندما تتعلم �أ�شياء عن ال�سرطان ,ف�أنت ال ت�ساعد نف�سك فقط ,بل يمكنك كذلك م�ساعدة الآخرين عن طريق تبادل
ما تعرفه .على �سبيل المثال ,يمكنك �أن تعلم حقوقك ك�شخ�ص م�صاب بال�سرطان وتتبادل هذا مع الآخرين� .أو
يمكنك م�ساعدة النا�س في بحثهم عن معلومات .ها هنا بع�ض الطرق لكي تبد�أ:
عن طريق الهاتف

أرقاما هاتفية مجانية ،ويمكنهم �أن يجيبوا على �أ�سئلتك �أو ير�سلوا لك مواد
لدى العديد من منظمات ال�سرطان � ً
تعليمية مع مزيد من المعلومات .بع�ض منظمات ال�سرطان تجري برامج تعليمية عبر التليفون.
مطبوعات

هناك العديد من المعلومات المكتوبة عن ال�سرطان في المجالت ,وال�صحف ,والكتيبات ,والكتب .بع�ض هذه المواد
المطبوعة مكتوبة للجمهور العام ،بينما البع�ض الآخر مكتوب للعلماء وللم�شتغلين بمجال ال�صحة .قم بزيارة مكتبتك
المحلية �أو مركز معلومات الم�ست�شفى� ,أو �أ�س�أل طبيبك �أو ممر�ضك عن المواد الحديثة المكتوبة التي تنا�سب
م�ستواك .وكذلك يمكنك الو�صول �إلى العديد من المواد المطبوعة على الإنترنت.
الذهاب �إلى االجتماعات� ,أو ور�ش العمل� ,أو الدرو�س

ي�ساعد العديد من النا�س �أنف�سهم وغيرهم عن طريق الذهاب �إلى االجتماعات ,وور�ش العمل ,والدرو�س؛ حيث
يمكنهم �أن يتعلموا عن التجارب ال�سريرية� ,أو و�سائل اال�سترخاء� ,أو كيفيةالتعامل مع الم�شكالت الأخرى التي ت�أتي
بعد انتهاء العالج� .أ�س�أل الم�ست�شفى المحلي �أو مركز ال�سرطان حول البرامج المتعلقة بال�سرطان التي يقدمانها �إلى
الجمهور العام .ويمكنك عادة ح�ضور هذه البرامج مجا ًنا �أو ب�أ�سعار منخف�ضة.

"هناك درا�سة جديدة يتم ن�شرها كل يوم.
�أريد �أن �أبقى مطل ًعا على المعلومات التي
تحتاجها زوجتي".
 "راي" ,زوج لناجية من �سرطان الثديتبلغ  66عا ًما
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من خالل الإنترنت

يبحث العديد من النا�س على الإنترنت عن معلومات حول ال�سرطان .فلدى معظم المنظمات مواقع على �شبكة
الإنترنت يمكن زيارتها للح�صول على �أحدث المعلومات عن ال�سرطان .وربما تريد كذلك�أن ت�ستخدم و�سائط التوا�صل
االجتماعي .ويت�ضمن هذا التوا�صل االجتماعي من خالل مواقع �إلكترونية مثل في�س بوك وتويتر وغير ذلك.
يمكنك �أن ت�شترك في قائمة بريدية لمنظمة ,و�أن تتلقى ر�سائل عند تحديث الموقع .فلدى بع�ض المواقع خدمة
تلقيمات  RSSوالتي يمكنك اال�شتراك بها ,والتي تتيح لك تلقي تنبيهات عن الأخبار العاجلة في مجال ال�سرطان.
وتقدم بع�ض المواقع الإلكترونية تطبيقات القوائم البريدية وغرف الدرد�شة؛ حيث يمكن للنا�س �أن يلتقوا ويتحدثوا
على االنترنت .هذه الو�سائل التي ي�ستطيع من خاللها النا�س المهتمون بال�سرطان �أن يتبادلوا ر�سائل حول تجاربهم,
ومخاوفهم ,وم�صادرهم.
�إذا كنت ال ت�ستطيع الو�صول �إلى الإنترنت من بيتك ,فربما ت�ستطيع �أن ت�ستخدم الحا�سبات في مكتبتك المحلية� ،أو �أن
تطلب من طبيبك� ,أو �أمين المكتبة� ,أو فرد من العائلة� ,أو �صديق �أن ي�ساعدك في �إيجاد المعلومات.
تذكر:يمكن �أن يكون االنترنت م�صد ًرا قي ًما للمعلومات عن ال�سرطان .ولكن في بع�ض الأحيان يمكن �أن تكون
المعلومات خاطئة� ,أو غير موثوق منها� ,أو م�ضللة .لذا فال ت�صدق كل ما تراه على الإنترنت .وتحقق كذلك من بيانات
الخ�صو�صية والإعداداتلمواقع التوا�صل االجتماعي قبل �أن ت�شترك بها .وتحدث مع طبيبك حول الن�صيحة الطبية
التي تجدها وت�أكد �أن المعلومة مفهومة بالن�سبة لك .لمعرفة المزيد� ,شاهد ن�شرة المعهد القومي لل�سرطان المتعلقة
بتقييم المعلومات ال�صحية على ا�إانترنت على الرابطhttp://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/

.information/internet
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الم�ساعدة مع مقدمي الرعاية ال�صحية
�إذا كنت ناج ًيا من ال�سرطان �أو قريب ل�شخ�ص م�صاب بال�سرطان ,ف�أنت على دراية بكيف يكون ال�شعور عند الحديث
مع الأطباء ,والممر�ضين ,ومقدمي الرعاية ال�صحية الآخرين .ربما تكون قد تعلمت كيف تتحدث وتطرح �أ�سئلة –
ويمكنك �أن ت�ستخدم خبرتك في م�ساعدة الآخرين .فت�ستطيع على �سبيل المثال �أن:
تجع ��ل النا� ��س يعرفون �أنهم يجب �أن يتحدثوا مع الطبيب حول جميع مخاوفهم – حتى تلك التي ربما ال يعتقدون
�أنها مهمة.
توجههم �إلى الم�صادر التي ت�ساعد النا�س على معرفة طرق الحديث مع فرق الرعاية ال�صحية الخا�صة بهم.
ت�ساعد المر�ضى وعائالتهم على اال�ستعداد للمواعيد الطبية .فيمكنك �أن تقترح عليهم:
•�أن يكتبوا قائمة ب�أ�سئلتهم ويح�ضروها معهم عند ر�ؤية الطبيب.
•�أن يكون معهم قلم وورقة لأخذ مالحظات حول ما يقوله الطبيب.
•�أن يح�ضروا �صدي ًقا �أو �أحد �أفراد العائلة معهم عند زياراتهم للطبيب لأخذ مالحظات �أو للم�ساعدة على
اال�ستماع.
•�أن يجهزوا دو�سي ًها �أو مل ًّفا لأي فحو�صات ذات �صلة .و�شجعهم على تحديثه و�أن يح�ضروه معهم في كل
زيارة.
الذهاب �إلى الطبيب

�إذا عر�ضت �أن تذهب لموعد طبيب مع �أحد الأ�شخا�ص ,فت�أكد من �أنك توافق على ما يريدك �أن تفعله .و�أ�س�أل في
وقت مبكر �إذا كان عليك �أن:
تبقى في منطقة االنتظار �أم تذهب مع المري�ض �إلى غرفة الك�شف.
تطرح �أ�سئلة �أم ت�ساعد على �شرح �أي كلمة �أو م�صطلح ي�صعب فهمه.
تح�ضر ورقة وقل ًما �أو �شريط ت�سجيل لأخذ المالحظات.
تعر�ض �أن تجل�س مع الطبيب �أم مع ال�شخ�ص المتلقي للرعاية خالل العالج لمرافقته.
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الطرق التي �ساعد بها الآخرون في �أماكن �سكنهم
ر�أت ناجية من �سرطان الثدي �ضرورة �أن يعرف المر�ضى الآخرون �أنهم لي�سوا وحدهم.
فقامت  -بتمويل من الم�ست�شفى المحلي وتبرعات من التجار في المنطقة  -بعمل �صناديق
لإعطائها لل�سيدات الالتيجتزن مرحلة العالج من ال�سرطان .يحوي كل �صندوق �أ�شياء
ترفيهية ومعلومات حول الخدمات في المنطقة.
تم تدريب �أع�ضاء مجموعة دعم لل�سرطان على الم�ساعدة في دار رعاية محلي .فهم
يوفرون الراحة للمر�ضى ويظهرون العطف لأ�صدقائهم و�أفراد �أ�سرهم.
الأع�ضاء الأكبر �س ًّنا والموثوق بهم في �أحد المجتمعات عر�ضوا الم�ساعدة على جيرانهم
ب�ش�أن الك�شف عن ال�سرطان .ولكونهم معروفين ب�أنهم “م�ست�شارو �صحة غير محترفين”,
فقد �شجعوا البالغين الآخرين على الك�شف عن ال�سرطان.
نظمت الم�ست�شفى “برنامج توجيه المري�ض” والذي قام فيه الناجون بم�ساعدة النا�س
للتعامل مع ال�سرطان الذين لي�س لديهم ت�أمين �صحي .فقد عملوا م ًعا طوال فترة عالج
المري�ض.
للتغلب على حزنه من وفاة زوجته بعد �إ�صابتها ب�سرطان الرئة ,قام رجل بحياكة �ألحفة في
وقت فراغه .وللو�صول �إلى نا�س من خارج بلدته ال�صغيرة ,قرر �أن يبيع الألحفة بالمزاد
على الإنترنت .وبينما ا�ستمر في حياكة الألحفة ,وجد راحة في التبرع بكل عائداته على
البحث العلمي في مجال �سرطان الرئة.
وجدت بع�ض المجموعات و�سائل لم�ساعدة الآخرين الذين ي�شتركون معهم في العقيدة,
�أو الظروف� ,أو الثقافة .فقد قامت مجموعة من ال�سيدات الأمريكيات من �أ�صل �أفريقي
م�صابات بال�سرطان بتنظيم مجموعة دعم للتعامل مع احتياجاتهن الفريدة ,وقد �أ�س�ست
برنامجا لن�شر ر�سالة حول �أهمية الك�شف المبكر عن �سرطان الثدي.
دار عبادة محلية
ً
ا�ستغل رجل حبه اللتقاط ال�صور وتجربته مع ال�سرطان لإلهام الآخرين .فقد �صمم نتيجة
حائط ب�صور الطبيعة الهادئة و�أقوال عن الأمل ليوزعها على مر�ضى ال�سرطان في واليته.
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كيف تبد�أ الم�ساعدة في الو�سائل اليومية؟
ما �إن تقرر �أنك تريد �أن تتطوع بوقتك ,ابحث عن من يحتاج �إلى م�ساعدتك وما الذي يمكنك �أن تفعله لكي تبد�أ ,وها
هنا بع�ض الأفكار ب�ش�أن و�سائل البدء.
دع النا� ��س يعرف ��وا �أن ��ك تريد م�ساعدة الآخرين� .أخبر عائلتك ,و�أ�ص ��دقاءك ,وزمالءك في العمل ,وحتى فريق
الرعاية ال�صحية ب�أنك تريد �أن ت�شارك في الأن�شطة المتعلقة بال�سرطان .تحدث معهم حول الأ�شياء التي ترغب
في عملها والطرق التي تريد �أن ت�ساعد بها.و�أطلب منهم الأفكار واالقتراحات.
انظ ��ر �إل ��ى م ��وارد الإنترنت لإع ��داد مواقع توا�صل�.إذا كنت جيدً ا في ا�س ��تخدام �أجهزة الحا�س ��ب فقم ب�إعداد
مدونة �أو �صفحة ،حيث ي�ستطيع الأ�صدقاء والعائلة �أن يح�صلوا على �أحدث المعلومات ب�ش�أن تح�سن المري�ض.
اع ��رف ع ��ن برام ��ج التط ��وع الموجودة عن ��د مح ��ل �سكنك.تحقق من الم�ست�ش ��فى المحلي �أو مركز ال�س ��رطان,
والأندي ��ة ,والمكتب ��ات ,ومراكز كبار ال�س ��ن ,و�أماكن العبادات لترى ما �إذا كانت لديهم برامج لم�س ��اعدة النا�س
على التعامل مع ال�س ��رطان� .إذا كان �أي من هذه البرامج له برامج للتطوع ,فا�س� ��أل عن كيفية الم�ش ��اركة� .إذا لم
يكن هناك برنامج بالقرب منك ,فربما يمكنك ت�أ�سي�س واحد.
ا�شت ��رك م ��ع منظمة �سرطان.ات�ص ��ل بالمجموعة المتعلقة بال�س ��رطان التي تثير اهتمامك .وتحدث مع م�س ��ئول
المتطوعين حول اهتماماتك وتجاربك.
ان�ض ��م �إل ��ى مجل�س ا�ست�ش ��اري للمر�ضى وعائالتهم .تحتاج الم�ست�ش ��فيات ومراكز ال�س ��رطان عادة �إلى ناجين
وعائالتهم لم�س ��اعدتهم في تطوير البرامج .عندما تكون في مجل�س ا�ست�شاري للمر�ضى وعائالتهم ,ربما ُيطلب
من ��ك �أن تقدم ن�ص ��ائح عن ال�سيا�س ��ات والبرامج وتجعل المنظمة تع ��رف كيف يمكنها �أن تح�س ��ن الرعاية لكل
المر�ضى.
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�إحداث فارق

أنواعا متعددة من المجموعات التي ت�ساعد النا�س على التعامل مع ال�سرطان.
ت�شمل المنظمات المتعلقة بال�سرطان � ً
يحتاج العديد منهم �إلى م�ساعدة المتطوعين .تخدم بع�ض البرامج فقط مجتمعاتهم المحلية ,بينما ي�ساعد البع�ض
الآخر النا�س في مناطق محددة من الدولة .وتخدم المنظمات القومية النا�س في جميع �أنحاء البالد.

املنظمات املتعلقة بال�سرطان

المنظمات المتعلقة بال�سرطان

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

جميع �أنواع ال�سرطان
مجرد نوع واحد من ال�سرطان
مو�ضوع واحد ,مثل الوقاية� ,أو العالج� ,أو الدعم� ,أو النجاة
احتياجات النا�س من جماعة عرقية� ,أو دينية� ,أو ثقافية محددة
احتياجات �أفراد العائلة �أو النا�س الآخرين الذين يقومون برعاية ه�ؤالء الم�صابين بال�سرطان
يمكن � ً
أي�ضا �أن يركزوا على �أنواع مختلفة من جوانب المنا�صرة:

الخدمة والدعم
جمع التبرعات
البحث العلمي
ال�سيا�سة� /سيا�سي

"بعد �أن توفيت �أختي ب�سرطان الرئة ,بد�أت التطوع
للعمل مع منظمة محلية كانت تجمع تبرعات من
�أجل �أبحاث ال�سرطان .لقد وجهت كل م�شاعري
�إلى التطوع .وقد كونت بع�ض ال�صداقات العظيمة
و�ساعدت في جمع المال � ً
أي�ضا"" - .توم"54 ,
عا ًما ,فقد �أخته ب�سبب ال�سرطان
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فكر ب�ش�أن اهتماماتك ,وقرر ما �إذا كنت تريد �أن تتطوع في منظمة متعلقة بال�سرطان ت�ساعد النا�س للتعامل مع
المو�ضوعات التي �سبق ذكرها .يمكنك �أن تقرر ما �إذا كنت تريد م�ساعدة الآخرين الذين يقيمون في منطقتك� ,أو
ه�ؤالء الذين يقيمون في جميع �أنحاء البالد .انظر االختيارات العديدة التالية التي يمكنك �أن تختار منها.

العمل مع منظمات الخدمة والدعم
تقوم منظمات الخدمة والدعم بزيادة الوعي حول ال�سرطان وت�ضمن �أن النا�س لي�س عليهم �أن يواجهوه وحدهم .وهم
�شخ�صا ب�سبب ال�سرطان .تقدم هذه
يقدمون الدعم للجمهور ,والناجين ,ومقدمي الرعاية ,والنا�س الذين فقدوا
ً
المجموعات خدمات مثل:
التعليم .تعليم النا�س حول اختبارات الفح�ص  ,وو�سائل التقليل من مخاطر ال�سرطان ,ون�صائح الحياة ال�صحية,
وهي بع�ض الو�سائل التي تعلمها المنظمة ب�ش�أن ال�سرطان .وعادة تقوم المنظمات بتقديم ور�ش عمل وعرو�ض في
�أماكن العمل ,والمدار�س و�أماكن العبادة ,ومعار�ض ال�صحة ,وحتى من خالل التليفون واالنترنت.
الم�ساعدة على الإنترنت .لدى العديد من المنظمات متطوعون تم تدريبهم للإجابة على الأ�سئلة على الإنترنت.
ربم ��ا يجيب البع�ض على �أ�س ��ئلتك في غ�ض ��ون فترة زمنية مح ��ددة .بينما يكون البع�ض الآخر ق ��اد ًرا على �إجراء
محادثة ن�صية فورية معك على االنترنت.
الوع ��ي .تنظ ��م العدي ��د م ��ن المنظمات فعالي ��ات مثل الجري �أو الم�ش ��ي ,وجم ��ع التبرعات ,ومعار�ض ال�ص ��حة
والفحو�ص ��ات ,و�أك�ش ��اك المعلومات .وت�س ��تطيع هذه المنظمات عادة ا�ستخدام م�س ��اعدتك للت�أكد من �أن الأمور
تجري على ما يرام.
الخطوط التليفونية ال�ساخنة .في هذه البرامج يتم تدريب المتطوعين ليكونوا م�ست�شاري الخطوط ال�ساخنة,
وهم النا�س الذين يعطون معلومات �سهلة الفهم من خالل التليفون .يتم تدريبهم كذلك على �أن يكونوا م�ستمعين
جيدي ��ن و�أن يدعموا النا�س الآخرين عندما يتكلمون عن م�ش ��اعرهم ومخاوفهم .بع�ض الخطوط ال�س ��اخنة تدع
المتطوعين يجرون مكالمات من منازلهم.
برامج دعم ال�سرطان.هذه البرامج تعطي الدعم العاطفي للنا�س الم�ص ��ابة بال�س ��رطان وعائالتهم .وهي � ً
أي�ضا
ت�ساعد � ً
أي�ضا في �إعطاء النا�س الأ�شياء التي يطلبونها ,مثل �شعر م�ستعار ,و�أو�شحة ,وكتب ,و�أقرا�ص دي في دي.
�أن ��واع الدعم الأخرى .ت�س ��اعد بع� ��ض المنظمات بالخدمات الطبية ,بما في ذلك الإحالة �إلى متخ�ص�ص ��ين� ,أو
�أطباء �آخرين للت�أكد من الت�ش ��خي�ص .هذه الخدمات تت�ضمن � ً
أي�ض ��ا الخدمات القانونية والمالية ,بالإ�ضافة �إلى
الم�س ��اعدة العملية الت ��ي يحتاجها النا�س ,مثل نقل المر�ض ��ى �إلى المواعيد الطبي ��ة� .أو يمكنك �أن تكون موظف
ا�ستقبال �أو م�ضي ًفا في الم�ست�شفيات� ,أو عند مكتب الم�ساعدة.
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العمل مع منظمات جمع التبرعات
ت�ضطر كل المنظمات �إلى جمع المال لتقديم الخدمات التي يحتاجها ويريدها النا�س .العديد من المجموعات � ً
أي�ضا
تقوم بجمع الأموال من �أجل �أبحاث ال�سرطان.
يتم عادة جمع التبرعات من خالل �أن�شطة مثل الفعاليات والعرو�ض الريا�ضية .ال تهدف هذه الفعاليات �إلى المال
فقط ,ولكنها كذلك تزيد الوعي حول ال�سرطان وتعطي الأمل للنا�س الذين ي�شتركون.
�أنواع فعاليات جمع التبرعات

هناك �أنواع عديدة من فعاليات جمع التبرعات .فهذه الفعاليات ربما تجمع المال للك�شف عن ال�سرطان� ,أو التوعية,
�شخ�صا
�أو التعليم� ,أو البحث العلمي .يمكنك حتى �أن تنظم فعالية على نطاق �أ�صغر في مجتمعك� ,أو �أن ت�ست�ضيف
ً
في منزلك.
ها هنا بع�ض الأمثلة:
فعاليات الم�ش ��ي� ,أو الجري� ,أو ال�س ��باقات .تقام العديد من هذه الفعاليات في العطالت الأ�س ��بوعية؛ وبع�ض ��ها
ي�ستغرق يومين �أو ثالثة لإكمالها.
�أن�شطة مثل الجولف ,والبولينج ,وركوب الدرجات ,والرق�ص.
م�آدب الغداء ,والع�شاء ,والمزادات ,وعرو�ض الأزياء.
الم�سرحيات والحفالت المو�سيقية

كيف ت�ساعد في فعاليات جمع التبرعات؟
ا�شترك في فعالية ,و�شجع الآخرين على اال�شتراك.
نظم فعالية في مجتمعك.
ا�شتر تذكرة �أو تبرع لفعالية.
تبرع بالطعام �أو الأ�شياء الأخرى لم�سابقات اليان�صيب �أو المزادات.
قم برعاية �شخ�ص لي�شترك في �سباق �أو مباراة.
�ساعد في التفكير في و�سائل جديدة لجمع المال و�إيجاد متطوعين للعمل في الفعاليات.
�ساعد بكتابة البيانات ال�صحفية �أو المو�ضوعات الدعائية.
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ما الذي يجب �أن تفعله؟

تحتاج كل منظمة تجمع المال �إلى �أن تقوم بن�شر ميزانيتها وتقريرها ال�سنوي .يجب �أن تعلن المنظمة �أين تنفق
الأموال وكم من المال تم �إنفاقه على الأن�شطة المتعلقة بال�سرطان.
اعرف في وقت مبكر كيف تفكر المنظمة في ا�ستخدام المال الذي تجمعه .ربما تريد �أن ت�س�أل:
•كيف �سيتم �إنفاق المال؟ هل �ستركز على البرامج المحلية �أم القومية؟
•من الذي يقرر كيف �سيتم �إنفاق المال؟
•ما ن�سبة المال التي تذهب لم�ساعدة النا�س للتعامل مع ال�سرطان؟
•هل الفعالية تدعم جميع �أنواع ال�سرطان �أم مجرد نوع واحد؟

"في كل عام� ,أقوم �أنا و�أ�صدقائي بتكوين
فريق من �أجل فعالية الم�شي المحلية
الخا�صة بنا للتوعية بال�سرطان .فجميعنا
�شخ�صا ممن �أ�صيبوا بالمر�ض,
�أحب ً
ولهذا فهذه و�سيلة لرد الجميل"-.
"باتي" 58 ,عا ًما ,فقدت والدها بعد
�إ�صابته بال�سرطان
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"لقد قمنا بتعليم م�سئولين منتخبين حول
كفاحنا مع ال�سرطان ,وقد جعلت مجموعة
الدعم تجمع العديد من التوقيعات على
�آخر حملة للتوقيعات قمنا بها .هذا جعلني
�أ�شعر ب�أنني �أُحدث فار ًقا للآخرين الذين
�سيواجهون هذا المر�ض"" - .كوني"62 ,
عا ًما ,منا�صرة لمر�ضى ال�سرطان

العمل للت�أثير في ال�سيا�سات
يحب بع�ض النا�س �أن ي�شاركوا في الت�أثير على �سيا�سات الحكومة .هناك منظمات �سرطان تقوم بهذا عن طريق
الدعم والحديث في �صالح ق�ضايا محددة .فعلى �سبيل المثال:
م�ساعدة مر�ضى ال�سرطان في الح�صول على الرعاية التي يحتاجون �إليها ,حتى �إذا لم يكن لديهم ت�أمين �صحي
�أو ال ي�ستطيعون دفع ثمنه.
حماية النا�س من �أن يتم معاملتهم ب�ش ��كل غير عادل لأنهم م�ص ��ابون بال�س ��رطان �أو لديهم م�شاكل �صحية �أخرى
مرتبطة بذلك.
زي ��ادة الوعي حول ال�س ��رطان ,والحديث مع النا�س عن �ض ��رورة وج ��ود مزيد من الخدم ��ات ,والتعليم ,والبحث
العلمي.
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كيف تبد�أ مع الق�ضايا ال�سيا�سية
�أن تك ��ون مواط ًن ��ا وم�ستهل� � ًكا ً
ن�شيط ��ا ,وم�ش ��ار ًكا .على �س ��بيل المثال ,يمكنك �أن تن�ض ��م �إلى جه ��ود الإقليم� ,أو
الوالي ��ة� ,أو المدين ��ة لجع ��ل مزي ��د من النا�س ي�ش ��تركون ف ��ي ق�ض ��ايا ال�سيا�س ��ات المتعلقة بال�س ��رطان .يمكنك
كذل ��ك �أن تتح ��دث ح ��ول ه ��ذا الق�ض ��ايا ف ��ي االجتماع ��ات ,والمعار� ��ض ال�ص ��حية ,وف ��ي الفعالي ��ات العام ��ة
الأخرى.
�أن تتعرف على الم�سئولين المنتخبينوتتحدث معهم حول مخاوفك من ال�سرطان.
�أن توق ��ع ف ��ي حمل ��ة لجم ��ع التوقيع ��ات تتعل ��ق بق�ضاي ��ا ال�سرطان .فعادة ما ت�س ��تخدم مجموع ��ات الدعم هذه
اال�ستمارات و�سيلة للفت االنتباه لق�ضايا ال�سرطان.
ان�ضم �إلى لجنة للدعم ال�سيا�سي والحظ نوع الم�ساعدة التي يحتاجونها .ربما يطلبوا منك �أن تجري مكالمات,
�أو �أن تكتب خطابات� ,أو �أن تنظم فعاليات� .إذا لم تكن هناك مجموعة بالقرب منك ,فاعرف ما �إذا كان يمكنك
�أن ت�ساعد ب�إجراء مكالمات تليفونية� ,أو ب�إر�سال ر�سائل بريد �إلكتروني من �أجلهم.
�أ�شت ��رك م ��ن �أج ��ل ا�ستقب ��ال �إعالن ��ات «تنبي ��ه» لل�سرطان.فالعدي ��د م ��ن مجموعات المنا�ص ��رة تقوم ب�إر�س ��ال
تنبيه ��ات حول ق�ض ��ايا ال�س ��رطان المهمة ,بوا�س ��طة البري ��د� ,أو الفاك� ��س� ,أو البريد الإلكتروني .ا�س ��تخدم هذه
التنبيهات لمعرفة �أحدث المعلومات ,وا�س� ��أل �أ�صدقاءك وجيرانك �إذا ما كانوا يريدون الح�صول � ً
أي�ضا على هذه
المعلومات.

�إيجاد المنظمات المتعلقة بال�سرطان
�أوجد المنظمات المتعلقة بال�س ��رطان  .فالعديد من هذه المجموعات لديها �أفرع محلية .يمكنك � ً
أي�ض ��ا �أن تجد
مجموعات محلية عن طريق االت�صال بالم�ست�شفى المحلي� ,أو بعيادة الأورام� ,أو بالبحث على الإنترنت� ,أو ب�س�ؤال
�صديق� ,أو جار� ,أو �أحد الأ�شخا�ص في عيادة طبيبك.
ات�ص ��ل بالمنظم ��ات التي تثي ��ر اهتمامك واطلب معلوم ��ات عن برامجهم .واب ��د�أ بالذهاب �إلى �أح ��د فعالياتهم
وتحدث مع ال�شخ�ص الذي يتعامل مع المتطوعين .وانظر �إذا ما كان هناك توافق بين اهتماماتك والأ�شياء التي
يفعلونها.
ات�ص ��ل ب�إدارة ال�ص ��حة �أو بم�ست�ش ��فى في منطقتك .فربما تكون لديهم اقتراحات عن المنظمات التي �س ��تكون
مفيدة لك.
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�إحداث فارق
�أبحاث ال�سرطان

�أبحاث ال�سرطان

"بعد �أن �أنهى �أخي فترة عالجه من �سرطان القولون� ,أردت �أن �أ�شترك في �شيء ربما
ي�ساعد الآخرين بطريقة �أو ب�أخرى� .أخبرني مكتب تعليم المر�ضى التابع لمركز ال�سرطان
عن درا�سة كان يتم �إجرا�ؤها عن الوقاية من �سرطان القولون .التجربة كانت تقارن بين �أنظمة
غذائية مختلفة والتي قد تقلل من مخاطر الإ�صابة بالمر�ض .كان من ال�سهل في الحقيقة �أن
�أ�شارك ,وقد �شعرت � ً
أي�ضا ب�أنني �أُحدث فار ًقا!.
" -كري�س" 47 ,عا ًما� ,أخ لناج من ال�سرطان

اال�شتراك في �أبحاث ال�سرطان
يعد البحث العلمي هو المفتاح لتح�سين الوقاية ,والك�شف ,والعالج من ال�سرطان .فالعالجات والتدخالت التي �سيتم
ا�ستعمالها في الم�ستقبل يتم تطويرها باال�ستناد �إلى النا�س الذين ي�شاركون في الدرا�سات البحثية اليوم .فكلما ازداد
عدد المن�ضمين ,وجدنا المزيد من االختيارات ب�شكل �أ�سرع للتحكم في ال�سرطان.
تتم �أبحاث ال�سرطان في الم�ست�شفيات ,والجامعات ,والمرافق الحكومية ,وال�شركات الخا�صة ,وفي المجتمع .هناك
طرق مختلفة يمكن اال�شتراك من خاللها ,مثل �إبالغ النا�س بفوائد البحث العلمي ,واال�شتراك فيه ,وت�شجيع الآخرين
على اال�شتراك ,والم�ساعدة في الت�أثير على كيفية �إجراء البحث.
االن�ضمام �إلى درا�سة بحثية

تعد التجارب ال�سريرية درا�سات بحثية ي�شارك فيها النا�س .وت�ساعد هذه الدرا�سات الأطباء على �إيجاد و�سائل
لتح�سين رعاية مر�ضى ال�سرطان؛ حيث تحاول كل تجربة �أن تجيب على �أ�سئلة علمية و�إيجاد و�سائل �أف�ضل للوقاية,
�أو الت�شخي�ص� ,أو العالج من ال�سرطان.
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"توفي ابني ،البالغ من العمر  13عا ًما ،بمر�ض
لدي وجهة نظر فريدة من نوعها
ال�سرطان ،ولهذا ف�أنا َّ
لال�شتراك .بما �إنني منا�صرة ,ف�أنا �أ�ساعد الأطباء
والعلماء على فهم ما يعانيه الوالدان اللذان لديهما
�أطفال م�صابون بال�سرطان"" -.جوانا" 40 ,عا ًما,
فقدت ابنها بعد �إ�صابته بال�سرطان

لي�س من المهم �أن تكون م�صا ًبا بال�سرطان حتى ت�شترك في تجربة.تجارب عالج ال�سرطان تختبر مدى فعالية
عالج جديد �أو �إجراء .ولكن �إذا كنت ناج ًيا من ال�سرطان� ,أو �صدي ًقا �أو قري ًبا لأحد الم�صابين بال�سرطان ,فهناك
العديد من الخيارات التي يمكنك تجربتها .فعلى �سبيل المثال ,هناك:
التجارب ال�سريرية التي تركز على الوقاية من ال�سرطان� ,أو الك�شف عن ال�سرطان� ,أو ال�سلوك ال�صحي.
الدرا�س ��ات البحثي ��ة التي تطلب من الناجي ��ن وعائالتهم �أن يقوموا بملء ا�س ��تطالعات الر�أي �أو الم�ش ��اركة في
المقابالت ال�شخ�صية .وربما تركز هذه الدرا�سات على معرفة المزيد حول:
•الأمور التي يفعلها النا�س �أو يتعر�ضون لها ،والتي ربما ت�ؤثر على �صحتهم
•كيف �أثر ال�سرطان على حياتهم
•النفقات الطبية لل�سرطان وعالجه
الم�شاركة في درا�سة بحثية – بمجرد �أن تعرف كل ما يجب �أن تعرفه ب�ش�أنها – ربما تكون فر�صة مهمة تقدمها
للآخرين ,وربما لنف�سك � ً
أي�ضا .يمكنك �أن تجد المزيد من المعلومات فيما يلي:

لمعرفة المزيد حول التجارب ال�سريرية
للعثور التجارب ال�سريرية المنا�سبة لك ,ا�ست�شر طبيبك الخا�ص.
فعلى �سبيل المثال يمكنك �أن:
تعرف المزيد حول كيف �ساعدت التجارب ال�سريرية في �إيجاد عالجات �أف�ضل لمر�ضى ال�سرطان.
تكت�شف كيف يمكنك �أن تخبر الآخرين عن كيفية اال�شتراك في هذه الدرا�سات.
تكت�شف �أين تتم التجارب ال�سريرية في منطقتك.
تتح ��دث م ��ع طبيبك عن التجارب ال�س ��ريرية ف ��ي منطقتك .وربم ��ا يتم � ً
أي�ض ��ا �إدراج بع�ض هذه الدرا�س ��ات في
ال�صحف المحلية.
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�أن يكون لك �صوت في تمويل �أبحاث ال�سرطان
قبل التخطيط لدرا�سة ,يحتاج العلماء وخبراء الرعاية ال�صحية �أن يقرروا ما هي المو�ضوعات التي �سيتم بحثها,
وكيف �سيتم البحث ,وكيف �سيتم تمويله .وال يقت�صر التفكير في هذه المو�ضوعات فقط على الأطباء والعلماء الذين
يرتدون معاطف المعمل.
فالنا�س الذين �أُ�صيبوا بال�سرطان والآخرون القلقون ب�ش�أن المر�ض بد�أ يكون لهم �صوت في كيفية تمويل الأبحاث.
ه�ؤالء الذين ي�سمون عادة م�ستهلكين �أو منا�صري المر�ضى� ,ساهموا بوجهة نظر حيوية في عملية البحث .فيمكنهم
�أن ي�شرحوا ما المهم ح ًّقا لمر�ضى ال�سرطان .وكذلك ي�ساعد منا�صرو المر�ضي في تعريف العلماء بكيفية �شعور
المر�ضى وهم ي�شاركون في �أبحاث ال�سرطان.
عند تقرير الم�شروع الذي �سوف يتم تمويله� ,سواء عن طريق رعايته من منظمة� ,أو حكومة والية� ,أو الحكومة
الفدرالية ,يجب على برامج �أبحاث ال�سرطان �أن تراجع قابلية التطبيق العلمي لهذه الأبحاث ,للبحث عن تلك الأكثر
احتمالية للنجاح .فعلى �سبيل المثال:
تقوم العديد من الم�ؤ�س�س ��ات بجمع المال من �أجل �أبحاث ال�س ��رطان ,والتعليم ,وبرامج التوعية ,ثم تقوم بمنح
الأموال �إلى الم�شروعات التي ت�شعر بجدواها.
تمنح العديد من الواليات ,بالإ�ضافة �إلى الحكومة الفدرالية الأموال للعلماء من �أجل �أبحاث ال�سرطان.
تدعوبع�ضهذهالبرامجالنا�سلالن�ضمام�إلىاللجانالتيت�ساعدفيتقرير�أيالأبحاثيتمتمويله.يمكنله�ؤالءالمنا�صرين
�أن ي�ساهموا بوجهة نظر المجتمع في مثل هذه القرارات المهمة .وبتولي م�سئولية هذه اللجان ,ي�ساعد المراجعين في ح�شد
الت�أييد لـ:
درا�سات بحثية جديدة �ستفيد المر�ضى �أ�سرع وبفعالية �أكبر.
رعاية طبية متطورة.
جودة حياة مح�سنة للمر�ضى ,والناجين ,وعائالتهم.
هناك عدد من البرامج المختلفة التي تطلب م�ساهمة المنا�صر في اختيار البحث الذي يتم تمويله.

"�أحب �أن �أتحدث �أمام مجموعات من النا�س و�أن �أكون
قاد ًرا على الدفاع عن الآخرين .لذا ف�أن �أ�صبح مراج ًعا هو
�أمر ينا�سبني"" -.هوارد" 68 ,عا ًما ,ناج من ال�سرطان
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االن�ضمام �إلى مجل�س المراجعة الم�ؤ�س�سية
يمكنك اال�شتراك في الأبحاث بطريقة �أخرى عن طريق االن�ضمام �إلى مجل�س للمراجعة الم�ؤ�س�سية في الم�ست�شفى
المحلي� ,أو مركز ال�سرطان� ,أو الجامعة .ويت�شكل مجل�س المراجعة الم�ؤ�س�سية من �أطباء ,وممر�ضين ,ونا�س من
المجتمع ،ووظيفته هي مراجعة الدرا�سات البحثية والت�أكد من �أنها تتم ب�أ�سلوب �آمن وعادل .وينظر �أع�ضاء مجل�س
المراجعة الم�ؤ�س�سية كذلك في م�ستندات الموافقة الم�سبقة ويت�أكدوا من �سهولة فهمها .ويتحققوا كذلك من �أن هذه
الم�ستندات تحتوي على المعلومات التي يجب �أن يعرفها النا�س حول الدرا�سة.

لمعرفة المزيد ب�ش�أن �أن يكون لك �صوت في �أبحاث ال�سرطان:
ات�صل بمكتب الأبحاث في الم�ست�شفى المحلي� ,أو الجامعة� ,أو مركز ال�سرطان .واطلب �أن تتحدث مع الباحثين
لمعرفة المزيد حول عملهم.
ات�صل ب�إدارة ال�صحة في الوالية وا�س�أل عن برامج الأبحاث التي تقوم بتمويلها .واعرف �أي الدرا�سات تبحث عن
�أع�ضاء من الجمهور للم�شاركة بطريقة �أو ب�أخرى.
ات�صل بمنظمات ال�سرطان المختلفة لمعرفة الطرق التي ي�شاركون بها الم�صابين بال�سرطان.
للبحث عن برامج ال�سرطان المحلية ,ابحث على �شبكة االنترنت �أو في دفتر التليفونات تحت ا�سم “�إدارة ال�صحة”
�أو “�إدارات ال�صحة”.
اعرف الم�ؤ�س�سات الخا�صة في منطقتك ،التي تمول �أبحاث ال�سرطان ,و�أظهر لهم قيمة وجهة نظر المري�ض .وا�س�ألهم
�إذا ما كانوا يقبلون م�ساهمة المنا�صرين.
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�إحداث فارق

العمل مع برامج الحكومة

الربامج احلكومية

البرامج الحكومية

ي�ستطيع الناجون وعائالتهم �أن يحدثوا فار ًقا في �أنواع البرامج التي تقدمها الحكومة لمر�ضى ال�سرطان (�أو
النا�س المعر�ضين لخطر الإ�صابة بال�سرطان) .فهم ي�ستطيعون �أن يقوموا بتعريف الحكومة بوجهة نظر المجتمع
المهمة.
هناك ثالثة م�ستويات للبرامج الحكومية لل�سرطان:

المحلي.ل ��دى العدي ��د م ��ن �إدارات ال�ص ��حة ف ��ي المقاطع ��ات والم ��دن برام ��ج �س ��رطان للتعلي ��م ,والتوعي ��ة.
والك�ش ��ف.وللت�أكد م ��ن �أن ه ��ذه البرامج تعمل ب�ش ��كل جيد ,تطلب عادة ه ��ذه البرامج من الناجي ��ن وعائالتهم
�أن ي�ش ��اركوا .فعل ��ى �س ��بيل المثال ,ربما تطلب �إدارة �ص ��حة محلية الن�ص ��يحة ح ��ول �أي �أن ��واع البرامج يجب �أن
ي�ستمر.
الوالية .تقدم الواليات كذلك برامج لتح�س ��ين الرعاية لمر�ض ��ى ال�سرطان ولتقليل الوفيات من ال�سرطان .ربما
تركز برامج ال�سرطان هذه على التعليم� ,أو الوقاية� ,أو الك�شف المبكر� ,أو العالج .فعلى �سبيل المثال ,ربما تنفذ
برنامجا لتعليم الرجال الكبار معلومات حول �سرطان البرو�ستاتا.
والية
ً
الوطني.تمام ��ا كم ��ا تحتاج الحكومات المحلية �إلى ن�ص ��يحة الم�س ��تهلكين ,ف�إن لدى الحكوم ��ة الفيدرالية عدة
ً

برامج ت�ستفيد من الناجين من ال�سرطان وعائالتهم .فعلى �سبيل المثال ,ربما يقدم المنا�صرون م�ساهمة عندما
يتم �إعطاء الأولوية لجهود التمويل الخا�ص ��ة بال�س ��رطان ,عن طريق الم�ش ��اركة في اللجان �أو مراجعة مقترحات
الأبحاث.

كيف تبد�أ في برامج الحكومة؟
قرر �إذا كنت تريد �أن ت�شترك على الم�ستوى المحلي� ,أو على م�ستوى الوالية� ,أو الدولة ،فربما تريد �أن تبد�أ في
مقاطعتك .كن واع ًيا �أن الأمر �سي�ستغرق وق ًتا لكي ت�شترك على م�ستوى الوالية �أو الدولة.عادة �أن يكون عليك
القيام بعمل �شاق لبع�ض الوقت من �أجل �إجراء االت�صاالت وتكوين العالقات .ومع ذلك ,فبالن�سبة لأولئك الراغبين,
يمكن �أن يكون الأمر مجز ًيا جدًّا.

2929

�إذا كنت تعتقد �أنك ربما تكون مهت ًّما ببرامج �سرطان الحكومة ,فيمكنك �أن تبد�أ بطريقة جيدة عن طريق الحديث
مع ال�شخ�ص الم�سئول عن البرامج المتعلقة بال�سرطان في �إدارة ال�صحة المحلية �أو الم�ست�شفى .اطلب معلومات حول
البرامج التي يقدموها و�أعرف كيف يمكنك �أن ت�ساعد .لمعرفة المزيد عن:
البرام ��ج القومي ��ة� .إذا �أث ��ارت منظمة اهتمامك ,فات�ص ��ل� ,أو اكتب خطا ًب ��ا� ,أو انظر �إلى موقعه ��م الإلكتروني
لمزيد من المعلومات �أو لطلب ا�س ��تمارة ان�ض ��مام� .ضع في اعتبارك �أنه في هذه الم�ستوى ,ربما يعملون فقط مع
المنا�صرين الذين لديهم خبرة محددة �أو تاريخ في المنا�صرة.
برامج �سرطان الوالية.تحدث مع �شخ�ص يعمل في �إدارة �صحة الوالية التي تتبع .واطلب معلومات حول برامجهم
و�أعرف كيف يمكنك �أن ت�ساعد.
برامج ال�سرطان المحلية .انظر في دفتر التليفونات الخا�ص بك �أو �أدخل على موقع الإنترنت المحلي لمدينتك
�أو مقاطعتك.وابحث عن «�إدارة ال�ص ��حة» �أو «�إدارات ال�ص ��حة» لكي تبد�أ .يمكنك كذلك االت�ص ��ال بالم�ست�ش ��فى
المحلي �أو منظمات ال�سرطان.

"بعد عالجي من ال�سرطان ,بد�أت �أذهب �إلى
االجتماعات ,وح�صلت على معلومات ونقلتها
لغيري .وفي وقت الحقُ ,طلب مني �أن �أ�شارك
في لجنة حكومية حول تمويل ابحاث ال�سرطان.
ومنذ ذلك الحين ا�شتركت في العديد من اللجان
الحكومية .عندما �أعمل مع هذه المجموعات,
�أحاول �أن �أتحدث في �صالح �أولئك الذين يواجهون
ال�سرطان".
" -لي" 47 ,عا ًما ,ناج من ال�سرطان
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