
ق��د ي�ساع��دك �أن تلتح��ق بمجموع��ة دعم 
لتتح��دث مع �لآخرين �لذين فقدو� �سعرهم 

خالل �لعالج من �ل�سرطان.
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�لأ�سئلة �لتي طرحها �لآخرون:فقدان ال�شعر
لماذ� يت�ساقط �ل�سعر؟

قد ي�ش���ر العالج الكيميائي بالخاليا التي ت�شنع ال�شعر، 
مم���ا يعني اأن �ش���عر راأ�ش���ك اأو ال�ش���عر في جمي���ع اأنحاء 

ج�شمك قد يت�شاقط.ُيطلق على ت�شاقط ال�شعر الثعلبة.
متى يبد�أ �سعري في �لت�ساقط؟

قد يبداأ �ش���عرك في الت�شاقط بعد اأ�شبوعين اأو ثالثة من 
بدء العالج الكيميائي.

ما �لذي علّي فعله قبل بدء ت�ساقط �سعري؟

"كان ت�شاقط ال�شعر اأمًرا �شعًبا بالن�شبة لي في البداية. 
ثم اعتدته ولم اأعد اأ�ش���عر بقدر كبير من ال�شوء. اأرتدي 

اأحياًنا و�شاًحا واأحياًنا اأخرى اأترك راأ�شي عارًيا".

التعامل مع الأعرا�ض الجانبية للعالج الكيميائي

)�لثعلبة(

بلطف". �سعرك  "عامل 
اغ�شله ب�شامبو خفيف، وجففه بمن�شفه 

ناعمة.

�سعرك" "ق�سر 
يختار بع�ض الأ�ش���خا�ض اأن يق�ش���روا 

�شعورهم.

تماًما" راأ�سك  "احلق 
راأ�ش���ك،  تحل���ق  اأن  ق���ررت  م���ا  اإذا 
فا�ش���تخدم ماكينة حالقة كهربية لكي 

ل تجرح فروة راأ�شك.

م�ستعار" �سعر  على  "اح�سل 
اإذا ما خططت ل�ش���راء �ش���عر م�شتعار، 
فاح�ش���ل عل���ى واح���د عندم���ا ل يزال 
�شعرك موجوًدا. بهذه الطريقة يمكنك 
اأن تح�ش���ل عل���ى اللون المماث���ل للون 

�شعرك.



التعامل مع الأعرا�ض الجانبية للعالج الكيميائي: فقد�ن �ل�سعر )�لثعلبة(

ما �لذي علّي فعله بعد �أن ي�سقط �سعري؟
احم راأ�شك من ال�شم�ض. ا�شتخدم مرهًما للوقاية من ال�شم�ض اأو 	•

ارتد قبعة عندما تكون خارج المنزل.

احم راأ�شك من البرد. ارتد قبعة اأو و�شاًحا.	•

حاول اأن ترتدي قبعة ناعمة في اأثناء نومك.	•

متى �سينمو �سعري من جديد؟
الأكثر احتماًل اأن �ش���عرك �ش���يعود للنمو بعد �ش���هرين اأو ثالثة اأ�شهر 
بع���د انتهاء العالج الكيميائ���ي. اأحياًنا يتغير �ش���عرك الجديد بحيث 
يك���ون اأكثر تجعي���ًدا اأو نعوم���ة – اأو ربما ياأخذ لوًنا جدي���ًدا. وبمرور 

الوقت �شيعود اإلى ما كان عليه قبل العالج.

هل يغطي �لتاأمين تكاليف �ل�سعر �لم�ستعار؟
نعم، عادة ما تغطي �ش���ركات التاأمين تكاليف ال�ش���عر الم�شتعار، واإن 
ل���م تقم بهذا، فاإنه يمكنك الح�ش���ول على مذكرة طبية من الطبيب 
���ا اأن ت�شاأل  للح�ش���ول على "�شعر �ش���ناعي تعوي�ش���ي". يمكنك اأي�شً

موظف الخدمة الجتماعية.

�أ�سئلة لتطرحها على �لطبيب �أو �لممر�سة:
هل �شي�شقط �شعري باأكمله؟. 1
كيف يمكنني اأن اأحمي واأعتني براأ�شي؟. 2
من اأين يمكنني الح�شول على ال�شعر الم�شتعار؟ وكيف يمكن اأن . 3

اأجعل �شركة التاأمين ال�شحي تتحمل تكاليفه؟
ه���ل توجد مجموع���ات دعم ت�ش���اعدني على التغل���ب على فقدان . 4

�شعري؟
متى �شينمو �شعري من جديد؟. 5


