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إهداء

جميعا
إلى أهلي وأصدقائي
ً

وإل���ى جمي���ع العاملي���ن في
الجمعي���ة الس���عودية الخيري���ة
لمكافحة السرطان.

ملحوظة عن الناجني من ال�سرطان
في هذه الأيامُ ،يقدر عدد الناجين من مر�ض ال�سرطان في الواليات المتحدة الأمريكية فقط
حوالي  14مليون �إن�سان ،فمن بين كل �أربع عائالت �أمريكية نجد ثالث عائالت بها فرد واحد
على الأقل قد تم ت�شخي�ص �أعرا�ض مر�ضه على �أنها ال�سرطان.
�شكر وتقدير

نرغب في توجيه جزيل ال�شكر �إلى الناجين اال�ستثنائيين من مر�ض ال�سرطان الذين �ساهموا
في تطوير ومراجعة هذا الكتيب.
.

باتري�شي ��ا �إيه جان ��ز ،طبيبة ب�شرية ,و�أ�ست ��اذة الطب بكليات الط ��ب وال�صحة العامة
بجامع ��ة كاليفورنيا بـ لو�س �أنجلو�س ,وق�سم �أبحاث مكافح ��ة والوقاية من ال�سرطان،
مركز جون�سون ال�شامل لل�سرطان ،لو�س �أنجلو�س ،كاليفورنيا.
بي ��ث ليدهام ،حا�صلة على درجة الدكتوراه ،طبيب ��ة نف�سية معالجة ،وممار�س خا�ص,
�إن�سينو ،كاليفورنيا.
بي ��ث �إي مييرويتز ،حا�صلة على درجة الدكت ��وراه ،مدر�سة بق�سم علم النف�س بجامعة
جنوب كاليفورنيا ،لو�س �أنجلو�س ،كاليفورنيا.

■

■

■

التطلع للأمام
احلياة بعد ال�سرطان

"�أثناء ما كنت �أتلقى العالج الكيميائي ،توقفت عن كل ن�شاطات
حياتي تقري ًبا .لذا بعدما انتهى العالج ،كان التحدي الذي
علي �أن
يواجهني هو ،ماذا �س�أفعل الآن في حياتي؟ ما الذي يجب ّ
�أعود للقيام به؟"– لين

الآن بعدما انتهى العالج ....
�أخبرنا الكثير من الناجين من ال�سرطان� ،أنهم
على الرغم من �شعورهم ب�أنهم كانوا يح�صلون
على الكثير من المعلومات ومن الدعم خالل
مر�ضهم� ،إال �أنه بمجرد انتهاء العالج يدخلون
تماما ــ عالم ملئ ب�أ�سئلة
في عالم جديد عليهم ً
جديدة.
تمت كتابة هذا الكتيب من �أجل م�شاركة الم�شاعر
وردود الفعل ال�شائعة التي انتابت �أ�شخا�ص مروا
بما مررت به بعدما انتهى عالج ال�سرطان.
يحتوي الكتيب � ً
أي�ضا على بع�ض الإر�شادات العملية
لم�ساعدتك على تخطي هذه الأوقات الع�صيبة.
ا�ستخدم هذا الكتيب بالطريقة التي ت�صلح لك،
حيث يمكنك �أن تقر�أه من بدايته لنهايته� ،أو ربما
تقرا الجزء الذي تحتاج قراءته فقط.

من هو الناجي من ال�سرطان؟

ي�ستخدم هذا الكتيب م�صطلح "الناجي من
ال�سرطان" لي�شمل كل من تم ت�شخي�ص مر�ضه
على �أنه ال�سرطان ،من وقت الت�شخي�ص حتى
اللحظة الحالية� .إن العائلة والأ�صدقاء ومقدمي
الرعاية يعتبرون جز ًء ال يتجز�أ من تجربة النجاة
من ال�سرطان.
قد ال تعجبك الكلمة ،وقد تعتقد �أنها ال تنطبق
عليك ،ولكن كلمة "ناجي" ت�ساعد الكثير من
النا�س على التفكير في الإقبال على الحياة بعد
ال�شفاء من المر�ض.

�إن هذا الكتيب يعر�ض ما تعلمناه من الناجين الآخرين من مر�ض ال�سرطان حول الحياة بعد النجاة من ال�سرطان:
طرق عملية للتعامل مع الم�شكالت ال�شائعة و�إر�شادات عن كيفية المحافظة على �صحتكم البدنية واالجتماعية
والعاطفية .قمنا ب�إدراج معلومات محددة ،كلما �أمكن ،عن الأبحاث عن الناجين من ال�سرطان.
فر�صا للتطور .على
على الرغم من �أن مر�ض ال�سرطان يعتبر حد ًثا جل ًال لكل من ي�صاب به� ،إال �أنه يجلب معه ً
الرغم من �صعوبة العالج من هذا المر�ض� ،إال �أن الكثير من الناجين منه �أخبرونا ب�أن هذه التجربة قادتهم �إلى
�إدخال تغيرات مهمة على حياتهم ،حيث يقول الكثير منهم �أنهم �أ�صبحوا يق�ضون �أوقات من حياتهم ليقدروا كل
يوم جديد يعي�شونه .تعلموا � ً
أي�ضا كيفية اعتنائهم ب�أنف�سهم ب�صورة �أف�ضل وتقديرهم العتناء الآخرين بهم .اكت�سب
البع�ض الآخر الخبرة الكافية ليقدموا الن�صح عن كيفية تح�سين �أبحاث وعالج ال�سرطان والعناية بمر�ضاه.
ن�أمل �أن يعمل هذا الكتيب كم�صدر و�إلهام لك �أثناء تطلعك للم�ستقبل بعد النجاة من مر�ض ال�سرطان.

ل�سهولة القراءة ،بد ًال من �إدراج الكثير من المتخ�ص�صين الذين قد تراهم كجزء من
م�ستخدما في هذا الكتيب لو�صف جميع
عالجك الطبي� ،ستجد م�صطلح "طبيب"
ً
العمليات الطبية.

املحتويات
المقدمة 1 ...........................................................................................................
تهانينا على االنتهاء من عالجك من ال�سرطان5 ....................................................................
ما الأمور "الطبيعية" بعد العالج من مر�ض ال�سرطان؟ 5 ...........................................................
ما هي المتابعة ال�صحية؟ 7 ..........................................................................................
علي زيارتهم في الوقت الحالي وكم عدد مرات زيارتي لهم؟ 9 ................................
من هم الأطباء الذين ّ
الخطة ال�صحية للناجين من ال�سرطان 9 ............................................................................
التحدث مع طبيبك 11 ...............................................................................................
�أ�سئلة عن خطة الرعاية ال�صحية الخا�صة بك 14 ....................................................................
�إر�شادات للمتابعة ال�صحية 15 ......................................................................................
طرق لل�سيطرة على التغيرات الج�سمانية 19 .........................................................................
التعب 20 ............................................................................................................
تغيرات قوة الذاكرة والتركيز 22 ....................................................................................
الألم 24 ..............................................................................................................
تغيرات الجهاز الع�صبي (االلتهابات الع�صبية) 27 ..................................................................
االنتفاخات الليمفاوية والتورمات 28 .................................................................................
م�شكالت الفم والأ�سنان 30 ..........................................................................................
تغيرات الوزن والعادات الغذائية 32 ..................................................................................
م�شكالت البلع 33 ....................................................................................................
م�شكالت التحكم بالمثانة �أو الأمعاء 33 ..............................................................................
�أعرا�ض �سن الي�أ�س 34 ...............................................................................................
التغييرات الج�سمانية والحميمية 36 .................................................................................
م�شاعرك 41 .........................................................................................................
العالقات االجتماعية والعملية 53 ....................................................................................
�أفكار 59 .............................................................................................................
ملحق 60 .............................................................................................................

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 الت ��ي �شعرت بها،
لأخ ��رج م ��ن عيادته في حالة نف�سية ال �أح�س ��د عليها .نحن ن�سمع بالأخبار ال�سيئة ع ��ن الأمرا�ض والحوادث التي تحل
بالآخري ��ن ،ولك ��ن ناد ًرا ما نفكر �أنه ��ا �ست�صيبنا �شخ�ص ًّيا .وحتى ل ��و خطر على البال �أننا ق ��د ن�صاب بمر�ض ع�ضال
ف ��ي حياتنا ،ونح ��اول �أن نتخيل ردود فعلن ��ا الممكنة ،ف�إن ذلك يختف ��ي عندما ي�صدمنا الواقع .وه ��ذا ما ح�صل لي؛
حي ��ث �أفادن ��ي الطبي ��ب يومئذ بع ��د درا�سة الفحو� ��ص �أنني م�ص ��اب بالليمفوم ��ا (�أو �سرط ��ان الجه ��از الليمفاوي).
وب ��د�أت الأف ��كار تعج بي وتت�ض ��ارب في ر�أ�سي ،وبد�أت �أت�س ��اءل عن م�صيري وكم من الأيام بقيت ل ��ي في هذه الدنيا.
ُت ��رى ه ��ل �س�أتمك ��ن من ر�ؤي ��ة �أهل ��ي و�أ�صدقائي؟ وك ��م �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 ف ��ي ر�أ�سي وت�شغ ��ل بالي لي ��ل نه ��ار .و�أول �ش ��يء فعلته ه ��و تجديد
و�صيتي.
و�أج ��زم ب� ��أن �آثار ال�صدمة قد امتدت �إل ��ى جميع المحيطين بي؛ فمري�ض ال�سرطان يعان ��ي الداء والدواء ،والأهل
يعان ��ون �أل ��م الم�صيبة وهول الفجيعة� ،إ�ضافة �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 ح ��دث تحول في م�سار 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�سي .وكنت كلما تعمقت
ورويدا ً
ع ��ن ه ��ذا 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؛ فالفك ��رة الم�سبقة التي كانت َّ
النا� ��س غي ��ر المخت�صين 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 يمك ��ن ال�شفاء من بع�ض �أن ��واع هذا المر�ض
وبن�س ��ب كبي ��رة ,كم ��ا �أن معنويات المرء من �أه ��م العوامل الت ��ي ت�ساعد 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 م ��ع ا�ستخدام كلمة
المر� ��ض الخبي ��ث والعالج الكيم ��اوي وال �أجد غ�ضا�ضة في ت�سمي ��ة الأ�شياء ب�أ�سمائها ،وعلى يقي ��ن دائ ًما ب�أن لكل داء
دواء ب�إذن اهلل.
علي بال�شف ��اء .وخرجت من هذه التجربة و�أنا على يقين من �أن �إتاحة
وتابع ��ت العالج لدى المخت�صينَّ ،
ومن اهلل َّ
المعلوم ��ات للم�صابي ��ن بهذا الداء الخبيث من الممكن �أن تُحدث تح � اً
�ول جذر ًّيا في تعاملهم معه وفي نظرتهم للحياة
أي�ضا؛ فالفكرة المغلوطة عن ال�سرطان �أنه ال يمكن ال�شفاء منه مطلقًا ،ولكن
عل ��ى وج ��ه 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�سان عل ��ى التكيف مع و�ضعه الجديد والحديث عنه مع الأق ��ارب والأ�صدقاء بدون خوف �أو
تهرب.

1

كان م ��ن الطبيع ��ي �أن �أب ��د�أ البحث ع ��ن �أي �شيء من�شور ع ��ن المر�ض ،وبحثت ف ��ي المكتبة العربي ��ة ولكن للأ�سف
وج ��دت �أنها تفتقر �إلى المراجع الب�سيطة وال�سل�سة التي تتحدث ع ��ن هذا المر�ض ب�شتى �أنواعه؛ فالمراجع المتاحة �إما
متخ�ص�ص ��ة للغاية ي�صع ��ب على غير المتخ�ص�ص التعامل معه ��ا وا�ستيعابها ب�سهولة� ،أو متاحة بلغ ��ة غير اللغة العربية
تحت ��اج �إل ��ى �شخ�ص متبحر في اللغات ليفهم ما بها .ولأنني على يقين م ��ن �أنه ال بد لكل �إن�سان �أن يحظى بن�صيب وافر
م ��ن الثقاف ��ة العامة عن هذا المر�ض ،فقد ر�أيت �أن من واجبي �أن �أ�سه ��م في م�ساعدة �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
ه ��ذا المر� ��ض و�أعرا�ضه ومن ثم ي�ستطيع �أن يقي نف�سه مغبة الآثار الناتج ��ة عنه ،بما في ذلك �سوء الفهم .وحتى �إن لم
تك ��ن م�صا ًب ��ا بهذا المر�ض الع�ضال ( 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 �إل ��ى كل م�ص ��اب بال�سرط ��ان ،وال �أق�ص ��د بالم�صابي ��ن المر�ضى فقط،
ب ��ل �أق�صد كذلك ذويهم و�أحبابه ��م و�أ�صدقاءهم ومجتمعهم و�أطباءهم وممر�ضيهم؛ فال ��كل ي�صيبهم من هذا الداء
ن�صيب.
وم ��ن هذا المنطل ��ق ،فقد توجهت للزمالء في الجمعية ال�سعودية الخيرية لمكافح ��ة ال�سرطان 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 ،م ��ع الحاجة الما�سة �إليها و�سط موج هادر من
الدكت ��ور م�شب ��ب الع�سيري ترحي ًبا حا ًّرا بالفكرة وت� ً
المعلوم ��ات المتناق�ض ��ة الت ��ي يجدها الباحث .وق ��د تكرم الإخوة والأخ ��وات في الجمعية ،وتكب ��دوا الكثير من م�شاق
البح ��ث للو�صول لتحقيق الهدف من هذه ال�سل�سلة ،وهو �إيجاد معلوم ��ات 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 ،وق ��ع االختيار على كتيبات معهد ال�سرطان الوطني الأمريكي ك�أحد �أف�ضل
الم�ص ��ادر الثري ��ة بالمعلوم ��ات التي كتب ��ت ب�أ�سلوب منا�س ��ب للمر�ضى على مختل ��ف م�ستوياتهم 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 الجمعي ��ة ال�سعودية الخيري ��ة لمكافحة ال�سرط ��ان بمراجعة الكتيبات
خ�صو�صا والعربي
و�صياغته ��ا ب�أ�سلوب ينا�س ��ب القارئ العربي وتعديل محتواه ��ا بما يتنا�سب مع المجتمع ال�سع ��ودي
ً
عموما.
ً
وف ��ي ه ��ذا ال�صدد ال ي�سعن ��ي �إال �أن �أتقدم بجزيل ال�شكر وبالغ االمتنان لجميع م ��ن �أ�سهم معنا في هذا الم�شروع،
خال�صا ،و�أخ�ص بالذك ��ر منهم الدكتور عبد اهلل العمرو رئي�س مجل�س
راج ًي ��ا م ��ن اهلل الكريم قبوله منا ومنهم عم ًال ً
�إدارة الجمعي ��ة ال�سعودي ��ة الخيري ��ة لمكافح ��ة ال�سرطان ,والدكت ��ور م�شبب الع�سي ��ري رئي�س هيئة تحري ��ر ال�سل�سلة,
والدكت ��ورة ريم العمران ,والأ�ستاذ عب ��د الرحمن الخرا�شي الم�شرف العام على الجمعي ��ة ,والأ�ستاذة العنود ال�شلوي
المثقفة ال�صحية بمدينة الملك فهد الطبية وكل من �أ�سهم من فريق العمل الممتد.
كم ��ا �أتق ��دم بخال�ص ال�شكر �إلى العاملين بق�س ��م الت�سويق و�إدارة الن�شر بمكتبة جري ��ر لإ�سهامهم في �إخراج هذا
العمل في �أف�ضل �شكل ممكن.
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و�إنن ��ي �أرجو �أن يجد قارئ هذا الكتي ��ب وبقية كتيبات ال�سل�سلة ما ي�شفي 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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فكرت بعدما انتهى عالجي من ال�سرطان – عندما نظر
الأطباء �إلى فحو�صاتي وقالوا �إنها جيدة – �أن ح�س ًنا،
لقد تخل�صت منه .ولكني الآن بد�أت �أدرك �أن الأمر لم
ينتهي" – .جاين

تهانينا على االنتهاء من عالجك من ال�سرطان

�إن نهاية العالج من ال�سرطان عادة ما تكون لحظة �سعيدة .ربما ت�شعرون بالراحة لتخل�صكم من متطلبات
العالج وتكونون على ا�ستعداد لن�سيان كل �شيء عن هذه التجربة المريرة .ولكنكم قد ت�شعرون في الوقت ذاته
بالحزن والقلق ،فمن الطبيعي �أن ت�شعروا بالقلق مما �إذا كان ال�سرطان �سيعود مرة �أخرى وما الذي عليكم
فعله بعد انتهاء العالج.
عندما ينتهي العالج ،قد تتوقعون �أن تعود الحياة لما كانت عليه قبل الإ�صابة بال�سرطان .ولكن يتطلب الأمر
وقتًا للنقاهة ،حيث قد توجد ندوب على �أج�سامكم � ،أو ربما ال ت�ستطيعون �أن تقوموا ب�أمور كنتم تقومون بها
في الما�ضي ب�سهولة� .أو ربما ت�صابون بندوب عاطفية خلفها مروركم بكثير من الأوقات الع�صيبة .قد تجدون
�أن الآخرين �أ�صبحوا ينظرون �إليكم بطريقة مختلفة – �أو ربما �أ�صبحتم تنظرون لأنف�سكم بطريقة مختلفة.
من بين �أ�صعب الأمور التي تواجه الناجين بعد انتهاء العالج من ال�سرطان هو عدم معرفتهم ما الذي �سيحدث
فيما بعد.

"لأن الأطباء والممر�ضات لم يخبروني �أبدًا بما �سيحدث ،كنت �أتوقع الكثير من
التوقعات غير الواقعية عن �صحتي ،وكذلك فعلت �أ�سرتي و�أ�صدقائي ،مما �أدى بنا
جمي ًعا �إلى كم كبير من القلق" –.بوب

ما الأمور "الطبيعية" بعد العالج من مر�ض ال�سرطان؟
ي�صف الأ�شخا�ص الذين مروا بعالج مر�ض ال�سرطان الأ�شهر القليلة الأولى من رحلة العالج كوقت للتغيير .ال
يتعلق الأمر "بالعودة �إلى طبيعتنا" بل اكت�شاف الأمور التي تعتبر طبيعية بالن�سبة لنا في الوقت الحالي .عادة
ما يقول النا�س �أن الحياة �أ�صبح لها معنى جديد الآن �أو �أنهم �أ�صبحوا ينظرون للأمور ب�صورة مختلفة .قد
تتوقعون � ً
أي�ضا �أن توا�صل الأمور التغير عندما تبدءون فترة نقاهتكم.
قد ت�شمل "الأمور الطبيعية" الجديدة الخا�صة بكم تغي ًرا في طريقة تناولكم للطعام ون�شاطاتكم اليومية
وم�صادر دعمكم ،وجميع هذه الأمور تمت مناق�شتها في هذا الكتيب.
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عنوان غير مترجم
على جميع الناجين من ال�سرطان �أن يح�صلوا على المتابعة لطبية لالزمة لهم� .إن �إدراك ما �سيحدث
بعد لعالج من ال�سرطان من �ش�أنه م�ساعدتكم وعائالتكم على التخطيط للم�ستقبل وتحديد التغيرات
في �أ�ساليب حياتكم واتخاذ القرارات المهمة.
من بين الأ�سئلة التي قد تطر�أ عليك:
هل يجب �أن �أخبر الطبيب عن الأعرا�ض التي تقلقني؟
علي �أن �أ�ست�شير بعد انتهاء عالجي؟
�أي الأطباء ّ
علي �أن �أزور طبيبي؟
كم من المرات ّ
ما هي الفحو�صات التي احتاجها؟
علي فعله للتخفيف من الألم �أو الألم �أو �أية م�شكالت �أخرى قد �أ�شعر بها بعد العالج؟
ما الذي ّ
علي حتى �أ�شفى و�أ�شعر ب�أني عدت لطبيعتي؟
كم من الوقت �سيمر ّ
علي فعله للحفاظ للحيلول ��ة دون عودة ال�سرطان
ه ��ل هن ��اك اي �شيء يمكنني فعل ��ه �أو يتوجب ّ
مرة �أخرى؟
هل تواجهني �أية م�شاكل مع الت�أمين ال�صحي؟
هل توجد �أية مجموعات دعم قد �ألتحق بها؟
قد يمثل التغلب على هذه الم�شكالت تحد ًيا كبي ًرا ،ولكن يقول الكثيرون �أن االنخراط في القرارات
عن رعايتهم الطبية و�أ�سلوب حياتهم كان طريقة جيدة لي�ستعيدوا ال�سيطرة على حياتهم التي �شعروا
�أنهم فقدوها �أثناء عالج ال�سرطان� .أظهرت الأبحاث �أن الأ�شخا�ص الذين يملكون زمام ال�سيطرة
ي�شعرون ويت�صرفون ب�شكل �أف�ضل من الذين ال ي�سيطرون على حياتهم� .إن م�شاركة طبيبك والح�صول
على الم�ساعدة من �أع�ضاء فريق الرعاية الطبية الخا�ص بك هي الخطوة الأولى ال�ستعادة ال�سيطرة
على حياتكم.
�إذا لم تكن تمتلك ت�أمي ًنا �صح ًيا �أو تعاقدا مع �إحدى ال�شركات المقدمة للخدمات ال�صحية ،فقد تجد
بع�ض المعلومات المذكورة في هذا الكتيب غير مفيدة بالن�سبة لك .قد تكون كافحت من قبل للح�صول
على العالج والآن قد تعتبر �أن الح�صول على المتابعة الطبية معركة جديدة عليك خو�ضها .قد يكون
من ال�صعب �أن تح�صل على المتابعة ال�صحية �إذا لم تمتلك تغطية طبية جيدة ،ولكن عليك الت�أكد من
ا�ستمرار ح�صولك على الرعاية الطبية التي تحتاجها – خا�صة الآن بعد �أن انتهى العالج.
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قد تكون هناك م�صادر في مجتمعك من �ش�أنها م�ساعدتك على الح�صول على تلك الخدمات .تحدث
مع طبيبك �أو موظف الخدمة االجتماعية الم�سئول عن منطقتك �أو مكتب الأعمال في الم�ست�شفى �أو
العيادة المحلية.

بمجرد �أن ينتهي عالجك من ال�سرطان ،يجب �أن تح�صل على خطة متابعة �صحية للوقاية من ال�سرطان .تعني
المتابعة ال�صحية زيارة الطبيب لإجراء فحو�صات طبية منتظمة .تعتمد خطة المتابعة الطبية على نوعية
ال�سرطان الذي �أ�صبت به وكذلك نوعية العالج الذي تلقيته� ،إلى جانب حالتك ال�صحية العامة .تختلف الخطة
عالجا من ال�سرطان.
عادة باختالف الأ�شخا�ص الذين تلقوا ً

ما هي املتابعة ال�صحية؟

ما هي المتابعة ال�صحية؟

عادة ما يزور الناجون من ال�سرطان ،بوجه عام ،الطبيب كل ثالثة �أو �أربعة �أ�شهر خالل العامين �أو الثالثة
التاليين النتهاء العالج ،ومرة �أو مرتين كل عام بعد ذلك .خالل هذه الزيارات �سيبحث الطبيب عن �أية
�أعرا�ض جانبية للعالج ويرى ما �إذا كان مر�ض ال�سرطان قد عاد للظهور مرة �أخرى (تواتر) �أم انت�شر
(انتقل) في مكان �آخر من ج�سدك.
خالل هذه الزيارات �سيقوم طبيبك المعالج بالآتي:
مراجعة تاريخك المر�ضي.
يخ�ضعك لفح�ص طبي.
قد يقوم طبيبك المعالج بفحو�صات متابعة على غرار:
تحاليل دم.
ت�صوير بالرنين المغناطي�سي �أو الت�صوير المقطعي .هذه الأ�شعة من �ش�أنها �أخذ �صور مف�صلة للأع�ضاء
داخل ج�سمك من زوايا مختلفة.
المنظ ��ار الداخل ��يُ .ي�ستخ ��دم في هذا الفح� ��ص �أنبو ًبا رفي ًع ��ا م�ضي ًئا لفح�ص الأع�ض ��اء الداخلية من
الج�سم.
خالل زيارة المتابعة ال�صحية الأولى ،تحدث مع طبيبك المعالج عن خطة المتابعة ال�صحية الخا�صة بك.
قد ت�شمل المتابعة ال�صحية � ً
أي�ضا الرعاية المنزلية ،العالج المهني �أو الحرفي.
العالج البدني ومجموعات الدعم.
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ال�سجالت الطبية والمتابعة ال�صحية

ملخ�صا مكتو ًبا بمراحل
ت�أكد من تطلب من اخت�صا�صي الأورام المتابع لحالتك �أن يعطيك
ً
عالجك .في هذا الملخ�ص ،يمكن �أن يذكر اخت�صا�صي الأورام الأوجه ال�صحية الخا�صة بك التي
بحاجة للمتابعة .ومن ثم �أعطي هذا الملخ�ص لأي طبيب جديد قد يتابع حالتك ،خا�صة الطبيب
المعالج الرئي�سي لحالتك� ،أثناء مناق�شتكما لخطة المتابعة ال�صحية الخا�صة بك.
يحتفظ الكثير من الأ�شخا�ص ب�سجالتهم ال�صحية في ملفات ويعطونها للطبيب الجديد الذي
يتابع حالتهم ،مما يجمع بع�ض الحقائق المهمة عن العالج من ال�سرطان في مكان واحد .ت�شمل
المعلومات ال�صحية الأخرى التي عليك �أن تحتفظ بها ما يلي:
DDتاريخ ت�شخي�ص مر�ض ال�سرطان.
DDنوع ال�سرطان الذي كنت تعالج منه.
■

DDتقارير علم الأمرا�ض التي ت�صف نوع ال�سرطان والمرحلة التي و�صل �إليها.
■

�DDأماكن وتواريخ العالج الذي تلقيته ،مثل:
■

•تفا�صيل جميع العمليات الجراحية.
■

•�أماكن تلقي العالج الإ�شعاعي والكميات التي تلقيتها.
•�أ�سماء وجرعات العالج الكيميائي وغيره من العقاقير.
•تقارير معامل التحاليل المهمة وتقارير الأ�شعة ال�سينية والت�صوير المقطعي والرنين
المغناطي�سي.
DDقائمة بالعالمات التي يجب مراعاتها وت�أثيرات العالج المحتملة طويلة المدى.
DDبيان■��ات االت�ص ��ال لجمي ��ع المتخ�ص�صي ��ن ال�صحيين الذي ��ن �شاركوا في عالج ��ك والمتابعة
ال�صحية.
�DDأية ■م�شكالت حدثت خالل العالج �أو بعده.
DDمعلوم ��ات عن الرعاية الداعمة التي ح�صل ��ت عليها (مثل العقاقير الخا�صة والدعم العاطفي
وال■أنظمة الغذائية).
■

ت�أكد من �أن تعطي �أي طبيب جديد يتابع
حالتك ن�سخة من ملخ�ص عالجك �أو من
�سجالتك الطبية.
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علي زيارتهم في الوقت الحالي وكم عدد مرات زيارتي لهم؟
من هم الأطباء الذين ّ
عليك �أن تقرر الآن �أي الأطباء �سيمدونك بالمتابعة ال�صحية الخا�صة بال�سرطان الالزمة لك و�أيهم �ستتابع
معه �أمور الرعاية ال�صحية الأخرى .بالن�سبة للمتابعة ال�صحية الخا�صة بال�سرطان ،تابع مع الطبيب الذي
قام بعالجك منه� .أما بالن�سبة للرعاية ال�صحية العادية ،عليك �أن تحدد طبيبك بنف�سك ،مثل طبيب العائلة.
بالن�سبة لمخاوف محددة ،قد تحتاج للمتابعة مع �أحد المتخ�ص�صين .يمكنك �أن تناق�ش هذا المو�ضوع مع
طبيبك المعالج ،حيث �سيمكنهم �أن ي�ساعدوك فيما يتعلق بتحويلك على الأطباء الآخرين.
بنا ًء على المكان الذي تعي�ش فيه ،من المنطقي �أن تح�صل على المتابعة ال�صحية من طبيب الأ�سرة ،بد ًال
من متخ�ص�ص الأورام .الجدير بالذكر �أن بع�ض خطط الت�أمين تتحمل تكاليف المتابعة ال�صحية مع �أطباء
بعينهم ولعدد محدد من الزيارات.
عند �إعداد خطتك ال�صحية ،قد ترغب في معرفة خطة الت�أمين ال�صحي الخا�صة بك لترى ما �أنواع المتابعة
ال�صحية التي ت�سمح بها .بغ�ض النظر عن موقف ت�أمينك ال�صحي ،حاول �أن تجد �أطباء ت�شعر بالراحة معهم.

�أخبر دائ ًما �أي �أطباء ت�ست�شيرهم عن تاريخ �إ�صابتك بمر�ض ال�سرطان ،حيث �أن نوع
ال�سرطان الذي �أ�صبت به ونوعية العالج من �ش�أنهما الت�أثير على الرعاية ال�صحية التي
تتلقاها في الم�ستقبل .قد ال يدرك الطبيب �إ�صابتك بال�سرطان حتى تخبره بذلك.

الخطة ال�صحية للناجين من ال�سرطان
بعد العالج من ال�سرطان ،يرغب الكثير من الناجين من ال�سرطان في �إيجاد طرق تقلل من فر�ص عودته مرة
�أخرى .يقلق بع�ضهم من �أن حميتهم الغذائية �أو ال�ضغط الع�صبي في حياتهم �أو تعر�ضهم للمواد الكيميائية
قد يعر�ضهم لخطر الإ�صابة بال�سرطان مرة �أخرى .يجد الناجون من ال�سرطان �أن الوقت قد حان لالنتباه �إلى
طريقة اهتمامهم ب�أنف�سهم .وهذه هي الخطوة الأولى في طريق الحياة ال�صحية ال�سليمة.
عندما تلتقي طبيبك لمناق�شة خطة متابعتك ال�صحية ،عليك � ً
أي�ضا �أن تطلب منه خطة لتح�سين �صحتك
ت�شمل طر ًقا للعناية باحتياجاتك البدنية والعاطفية واالجتماعية والروحية� .إذا ما وجدت �أنه من ال�صعب
التحدث مع طبيبك عن هذه الأمور ،قد تجد �أنه من المفيد �أن تعرف �أنه كلما قمت بهذا الأمر �أكثر �أ�صبح
�أكثر �سهولة .وقد يقترح عليك الطبيب �أ�شخا�ص �آخرين من فريق الرعاية ال�صحية لتتحدث معه ،مثل موظف
الخدمة االجتماعية �أو رجل دين �أو ممر�ضة .للمزيد من الن�صائح عن التحدث مع الطبيب.
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بع�ض التغيرات التي قد تفكر في القيام بها

DDاالمتناع عن التدخين� .أظهرت الأبحاث �أن التدخين من �ش�أنه زيادة فر�ص عودة ال�سرطان للظهور في
نف�س المكان او في مكان �آخر.
■DDاالمتن ��اع تمام ��ا عن الم�ش ��روبات الكحولية�.أظه ��رت الدرا�سات �أن الم�شروب ��ات الكحولية من �ش�أنها
زيادة فر�ص الإ�صابة بنوعيات محددة من ال�سرطان.
DDتغ ��ذى جي� �دًا .قد تعمل خي ��ارات الغذاء ال�صحية والن�ش ��اط البدني على التقليل م ��ن مخاطر الإ�صابة
■بال�سرط ��ان �أو عودة ظهوره م ��رة �أخرى .تحدث مع طبيبك �أو مع متخ�ص�ص التغذية الذي يتابع حالتك
ح ��ول �أي ��ة احتياجات تغذية خا�صة قد تحتاج �إليها .قامت كل من جمعي ��ة ال�سرطان الأمريكية والمعهد
الأمريكي لأبح ��اث ال�سرطان بتطوير �إر�شادات غذائية و�صحية مماثلة من �ش�أنها الم�ساعدة على تقليل
مخاطر الإ�صابة بال�سرطان:
•اتبع حمية غذائية نباتية وتناول من � 7-5أطباق من الخ�ضروات والفاكهة يوم ًيا .حاول �أن تدرج
البقوليات في حميتك الغذائية ،وتناول جميع �أنواع الطعام التي تحتوي على القمح (مثل ،حبوب
التغذية والخبز والمكرونة) عدة مرات يوم ًيا.
•اختر الأطعمة التي ال تحتوي على كم كبير من الدهون �أو الملح.
•قلل من وزنك وحافظ عليه �صح ًيا.
DDمار� ��س الريا�ض ��ة وحافظ على ن�شاط ��ك� .أظهرت العديد من التقارير الطبية �أن الحافظ على الن�شاط
بعد ال�شفاء من ال�سرطان من �ش�أنه الم�ساعدة على تقليل مخاطر الإ�صابة به مرة �أخرى وقد ي�ؤدي �إلى
�إطالة عمر الناجين من ال�سرطان .من �ش�أن التدريبات المعتدلة (الم�شي وركوب الدراجات وال�سباحة)
لحوالي  30دقيقة كل يوم – �أو نحوه – �أن تفيد بما يلي:
■

•تقليل القلق واالكتئاب.
•تح�سين المزاج ورفع تقدير الذات.
•تقليل ال�شعور بالتعب والغثيان والألم والإ�سهال.

من المهم بدء برنامج تدريبي ببطء مع زيادة الأحمال بمرور الوقت ،وعليك العمل مع طبيبك �أو �أحد
المتخ�ص�صين (مثل طبيب العالج الطبيعي) عند الحاجة� .إذا ما �أردت �أن تظل في فرا�شك خالل
فترة نقاهتك ،ف�إن حتى الحركة الب�سيطة مثل مد �أو تحريك ذراعيك و�ساقيك �ست�ساعدك على �أن
تحافظ على مرونتك ،وتخفف من توتر ع�ضالتك وت�ساعدك على �أن ت�شعر ب�شعور �أف�ضل .قد يحتاج
بع�ض الأ�شخا�ص �إلى اهتمام خا�ص بالتمارين الريا�ضية ،لذا يجب عليك �أن ت�ست�شير طبيبك قبل �أن
تبد�أ في ممار�سة �أي نوع من التمارين.
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التحدث مع طبيبك
خالل فترة العالج من ال�سرطان ،كنت تتدرب كثي ًرا لكي تح�صل على �أق�صى ا�ستفادة ممكنة من زيارتك
للطبيب .ينطبق الأمر ذاته الآن عليك كناج من ال�سرطان و�سيكون مفيدً ا بوجه خا�ص �إذا ما كنت �ستتابع مع
طبيب �آخر �أو �ستعود �إلى طبيب �أ�سرتك الذي لم تزره منذ فترة.
من المهم �أن تتحدث مع طبيبك بانفتاح ،حيث يحتاج كل منكما للمعلومات لتتمكنا من �إعداد خطة الرعاية
ال�صحية .ت�أكد من �أن تخبر طبيبك �إذا ما كنت تواجه م�شكالت في �أداء �أن�شطتك اليومية ،وتحدث معه عن
الأعرا�ض الجديدة ليهتم بها وما �سيفعل حيالها� .إذا كنت تخ�شى �أن العالج الذي تلقيته يزيد من مخاطر
�أ�صابتك بم�شكالت �صحية ،ت�أكد من مناق�شة هذا الأمر مع طبيبك �أثناء و�ضعكما لخطة المتابعة ال�صحية.
في كل زيارة للطبيب� ،أذكر �أية م�شكالت �صحية ت�صيبك ،مثل:
�أعرا�ض مر�ضية جديدة.
�ألم يزعجك.
م�ش ��كالت �صحي ��ة تح ��ول دون قيامك بمهامك اليومي ��ة �أو ت�ضايق ��ك ،مثل التع ��ب والأرق وغيرها من
الم�شكالت� ،أو زيادة �أو نق�صان الوزن.
�أية م�شكالت �صحية �أخرى �أ�صبت بها مثل مر�ض القلب �أو ال�سكري �أو التهاب المفا�صل.
العقاقير �أو الفيتامينات �أو الأع�شاب التي تتناولها وكذلك �أنواع العالج الأخرى التي تخ�ضع لها.
الم�ش ��كالت العاطفي ��ة مث ��ل القلق �أو االكتئ ��اب التي تنتابك في الوق ��ت الحالي �أو الت ��ي �أ�صبت بها في
الما�ضي.
التغيرات التي حدثت على تاريخ �أ�سرتك الطبي ،مثل الأقارب الم�صابين بال�سرطان.
الأمور التي ترغب في معرفة المزيد عنها ،مثل الأبحاث الجديدة �أو الأعرا�ض الجانبية.

لي�س معنى �أنك تعاني من �أعرا�ض معينة �أن ال�سرطان قد عاد من جديد ،حيث �أن تلك
الأعرا�ض قد تعود �إلى م�شكالت �صحية �أخرى يجب عالجها.
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التفكير في العقاقير التكميلية والبديلة

�إن العقاقير التكميلية والبديلة ت�شمل الكثير من الطرق العالجية المختلفة التي ي�ستخدمها النا�س للوقاية
من الأمرا�ض والتقليل من التوتر ومنع �أو التقليل من الأعرا�ض الجانبية �أو المر�ضية �أو ال�سيطرة على
الأمرا�ض �أو عالجهاُ .يطلق على الطريقة العالجية "تكميلية" عندما ُت�ستخدم �إلى جانب العالج الذي
و�صفه الطبيب� .أما عندما ُت�ستخدم بد ًال من العالج الذي و�صفه الطبيب ،فيطلق عليها "بديلة"� .أظهرت
الأبحاث �أن �أكثر من ن�صف من �أ�صيبوا بال�سرطان ي�ستخدمون واحدة �أو �أكثر من تلك الطرق العالجية.
�شيوعا ت�صور الذكريات واال�سترخاء (�أنظر �ص  ،)60ال�ضغط الإبري
من بين �أكثر تلك الطرق العالجية ً
والتدليك،منتجات الفيتامينات والأع�شاب ،الأنظمة الغذائية الخا�صة ،العالج النف�سي ،ال�صالة ،اليوجا
والوخز بالإبر.
حتى و�إن كنت قد �شفيت من ال�سرطان وفكرت في ا�ستخدام �أي من هذه الطرق العالجية ،يجب عليك �أن
تناق�ش الأمر مع طبيبك �أو ممر�ضتك �أو ًال ،حيث �أن بع�ض هذه الطرق العالجية التكميلية �أو البديلة قد
تتداخل مع �أو ت�صبح �ضارة عندما ُت�ستخدم مع العقاقير التي و�صفها الأطباء.
اال�ستف�سار عن مخاطر تعر�ض �أ�سرتك للإ�صابة بال�سرطان

قد ت�شعر بالقلق من �أن �إ�صابتك بال�سرطان قد تزيد من مخاطر تعر�ض �أطفالك للإ�صابة به .من المهم
�أن تدرك �أن �أغلب نوعيات ال�سرطان ال تنتقل بالوراثة .فقط من � 5إلى  10بالمائة من �أكثر �أنواع ال�سرطان
�شيوعا (مثل �سرطان الثدي والقولون والبرو�ستاتا) هي ما ينتقل بالوراثة .في �أغلب العائالت التي ورثت
ً
الخاليا ال�سرطانية ،وجد الباحثون �أن الأقارب قد ي�صابون بالتالي:
بال�سرطان قبل بلوغ الخم�سين من العمر.
بال�سرطان في ع�ضوين متماثلين من �أع�ضاء الج�سم (مثل الكليتين �أو الثديين).
بعوامل خطر �أخرى متعلقة بال�سرطان (مثل �أورام القولون �أو �أورام الجلد).
�إذا كنت تعتقد �أن مر�ض ال�سرطان الذي �أ�صبت به وراثي ،ف�إن ا�ست�شارة خبير بال�سرطان الوراثي
�ست�سعدك على �إجابة الت�سا�ؤالت عنك وعن �أ�سرتك .ويمكنه � ً
أي�ضا �أن ي�ساعدك وطبيبك على تحديد نوعية
الرعاية الطبية التي قد تحتاجها �أنت و�أ�سرتك �إذا ما تبين �أن ال�سرطان وراثي� .إن الفحو�صات الوراثية
من �ش�أنها �أن تك�شف ما �إذا كان مر�ض ال�سرطان الذي �أ�صبت به او �أحد �أفراد �أ�سرتك وراث ًيا �أم يعود �إلى
عوامل �أخرى.
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اال�ستفادة الق�صوى من زيارات المتابعة ال�صحية

فيما يلي بع�ض الأفكار التي �ساعدت الآخرين خالل زيارات المتابعة ال�صحية:
قبل الذهاب للزيارة:

اح�ض ��ر ورق ��ة لت�سجل فيها مالحظاتك� ،أو ا�س�أل الطبيب ما �إذا كان ب�إمكانك �أن ت�سجل الإجابات على �شريط
�صوتي.
�أطل ��ب من �شخ� ��ص ما �أن يح�ضر معك زياراتك للطبي ��ب .من �ش�أن �أحد �أ�صدقائك �أو �أح ��د �أفراد �أ�سرتك �أن
ي�ساعدك على التفكير فيما قيل وا�ستيعابه جيدً ا ،وقد يفكر في بع�ض الأ�سئلة ليطرحها على الطبيب.
�ضع قائمة بالأ�سئلة التي ترغب في طرحها على الطبيب قبل الذهاب وخذها معك �أثناء الزيارة.
�أثناء الزيارة:

�أطلب من الطبيب �أو الممر�ضة �أن تتحدث معها ب�شكل منفرد مع غلق الأبواب.
�أطرح �أكثر �أ�سئلتك �أهمية �أو ًال ،تح�س ًبا النتهاء وقتك مع الطبيب �سري ًعا.
عبر عما يدور بخاطرك بو�ضوح.
ا�شرح م�شكلتك �أو مخاوفك باخت�صار.
�أخبر الطبيب كيف ت�شعر جراء هذه الم�شكلة �أو المخاوف.
�أ�س�أل عما ترغب او تحتاج ،على �سبيل المثال�" :أ�شعر بالتعب �أغلب الوقت كل يوم ،وجربت �أن �أغفو في قيلولة
ولكنه ��ا ل ��م تفد� .إن التعب الذي �أ�شعر به يقف عائ ًقا في طريق حياتي اليومية .ما الذي يمكن فعله لم�ساعدتي
على تخطي تلك الم�شكلة؟".
�أطلب من الطبيب �أن ي�شرح لك ما قال ب�صيغة تفهمها.
�أعد بتعبيرك الخا�ص ما تعتقد �أن الطبيب يق�صده.
�أخبر طبيبك �إذا ما كنت بحاجة للمزيد من المعلومات.
قبل �أن تغادر:

�أطل ��ب من الطبيب �أو ال�صيدلي �أن يخبرك ب�أف�ضل طريقة لتناول العقاقير والأعرا�ض الجانبية المحتملة لكل
منها.
ال تخ ��ف م ��ن طلب المزيد من الوقت عندما تحدد موعد زيارتك المقبل ��ة� .أو �أطلب من الطبيب �أن يحدد لك
وقتًا لتت�صل به ليجيبك عن �أ�سئلتك.
�أ�س�أل عن وجود �أية مجموعات دعم للناجين من ال�سرطان في المنطقة.
�أ�س�أل عن وجود �أية كتيبات �أو مواد مكتوبة لتقر�أها في المنزل.
احتفظ بجميع التقارير عن �أية زيارة متابعة �صحية ذهبت �إليها.
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�أ�سئلة عن خطة الرعاية ال�صحية الخا�صة بك
1 .1كم عدد مرات زياراتي للطبيب؟

ا�سم الطبيب

عدد المرات

______
___________
________
___________
___________
___________
____________

____________

____________
_____________________________
_____________
________________

____________

____________
_____________________________
_____________________________

____________

المرات؟____
وكم ________
بها؟________________________
القيام____
2ما هي الفحو�صات التي يجب _
عدد________
الفح�ص_______________
______

____________

.2
(على �سبيل المثال ،الأ�شعة المقطعية
والت�صوير بالرنين المغناطي�سي و�أ�شعة على
العظام)

.3

.4

____________
_____________________________
_____________________________
____________
_____________________________
_____________________________
____________
_____________________________
_____________________________
____________
انتبه_________________________
علي �أن____
3هل توجد �أعرا�ض مر�ضية ّ
_____________________________
لها؟

____________
____________
____________
____________

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
�4إذا كنت �أ�شعر ب�أية �أعرا�ض مر�ضية ،من
____________________________________________
علي االت�صال به؟
ّ
____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________
_____________________
___________
___________
___________
___________
___________
____________
_____________________
___________
___________
___________
___________
___________
____________
____________________________________________
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�إر�شادات للمتابعة ال�صحية
هناك برامج �صحية تمدك ب�إر�شادات للمتابعة ال�صحية لبع�ض �أنواع ال�سرطان .يمكنك �أن ت�ستخدم هذه
الإر�شادات �أثناء حديثك مع الطبيب ــ وال يجب �أن تتعار�ض �أو �أن تكون بدي ًال لمعرفة طبيبك �أو حكمه على
ملخ�صا لعالج حالتك وكذلك خطة
حالتك� .أطلب من اخت�صا�صي الأورام الذي يتابع حالتك �أن يعطيك
ً
للمتابعة ال�صحية بعد ال�شفاء من ال�سرطان.

.

.

.
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خدمات لت�ضعها في اعتبارك

تحدث مع طبيبك ليحدد لك �أماكن خدمات كالخدمات التالية:
اال�ست�شارات الزوجية.
يمكنك �أنت و�شريك حياتك �أن تتحدثا مع خبراء مدربين من �ش�أنهم م�ساعدتكما على التحدث عن م�شكالتكما
لتعرفا احتياجات بع�ضكما الآخر ولتجدا طر ًقا للتغلب على الم�شكالت.
قد ت�شمل اال�ست�شارة مو�ضوعات تتعلق باالت�صال الجن�سي.
اال�ست�شارات الروحية �أو الدينية.
توا�صل معالمر�شد الدينيلم�ساعدتك على التغلب على مخاوف ال�سرطان ،مثل ال�شعور بالوحدة والخوف من الموت.
برامج دعم العائالت.
ق ��د ت�شت ��رك عائلتك ب�أكملها في عملي ��ة ال�شفاء .في هذه البرام ��ج ،ت�شترك �أنت و�أف ��راد عائلتك في جل�سات
عالجي ��ة مع خبراء مدربين من �ش�أنهم م�ساعدتكم على التحدث ع ��ن م�شكالتكم لتعرفوا احتياجات بع�ضكم
الآخر ولتجدوا طر ًقا للتغلب على الم�شكالت.
اال�ست�شارات الجينية.
ب�إم ��كان الخب ��راء المدربين �أن ي�ساعدوك على �أن تعرف ما �إذا كان علي ��ك �أن ُتجري اختبارات جينية وكيفية
التعام ��ل م ��ع النتائج .من �ش�أن هذا �أن يك ��ون مفيدً ا لك ولأفراد �أ�سرتك الذين ي�شع ��رون بالقلق حيال حالتهم
ال�صحية.
خدمات الرعاية المنزلية.
تق ��دم الحكوم ��ات بالواليات والحكومات المحلية الكثير من الخدمات الت ��ي قد تجدها مفيدة بعد ال�شفاء من
ال�سرطان .على �سبيل المثال ،قد تزورك ممر�ضة �أو طبيب عالج طبيعي بالمنزل ،وقد تح�صل على الم�ساعدة
في �أعمالك المنزلية �أو الطهي� .أبحث في دليل الهاتف في فئات الخدمات االجتماعية �أو الخدمات ال�صحية
�أو خدمات الم�سنين.
اال�ست�شارات الفردية.
قد ي�ساعدك خبراء ال�صحة العقلية على التعامل مع م�شاعرك مثل الغ�ضب والحزن والقلق حيال م�ستقبلك.
عيادات المتابعة ال�صحية طويلة المدى.
يق ��دم جميع الأطباء المتابعة ال�صحي ��ة ،ولكن هناك � ً
أي�ضا عيادات متخ�ص�صة ف ��ي المتابعة ال�صحية طويلة
الم ��دى بع ��د ال�شفاء من ال�سرطان .تتابع هذه العيادات عادة الأ�شخا� ��ص الذين لم يعودوا يتابعون حالتهم مع
تماما من ال�سرطان .ا�س�أل طبيبك عما �إذا كانت
اخت�صا�ص ��ي �أورام والذي ��ن تم ت�صنيفهم على �أنهم قد �شفوا ً
هناك �أية عيادات للمتابعة ال�صحية بالمنطقة.
خبير التغذية/خبير الحمية.
من �ش�أنهم م�ساعدتك على زيادة وزنك �أو نق�صانه وكذلك على التغذية ال�صحية.
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عالج المخاطر الوظيفية.
يمكن لهذه البرامج �أن ت�ساعدك على ا�ستعادة وتطوير وتعلم المهارات المهمة لحياتك اليومية .يمكنها � ً
أي�ضا
�أن ت�ساع ��دك عل ��ى �إع ��ادة تعلم كيفية القيام بمهام ��ك اليومية مث ��ل اال�ستحمام �أو ارت ��داء المالب�س �أو تناول
الطعام ،بعد ال�شفاء من ال�سرطان.

موظفي الخدمة االجتماعية المخت�صين بالأورام.
تدرب ه�ؤالء الخبراء على طرق لم�ساعدتك على التغلب م�شكالت العالج من ال�سرطان والم�شكالت العائلية �أو
الإدارية الم�صاحبة له ،حيث يمكنهم �أن يخبروك عن الم�صادر وي�صلوك بالخدمات المتوفرة في منطقتك.
برامج للمعلومات والدعم للق�سطرة.
عيادات الألم ( ُيطلق عليها � ً
أي�ضا خدمات الألم وتهدئته).
خ�صي�صا على تخفيف
وهي عبارة عن مراكز مليئة بالمتخ�ص�صين من جميع المجاالت الطبية الذين تدربوا
ً
�آالم المر�ضى.
متخ�ص�صي العالج الطبيعي.
تدرب متخ�ص�صي الطبيعي البدني على فهم كيفية عمل �أع�ضاء ج�سدك م ًعا ،حيث يمكنهم �أن يعلموك الكثير
م ��ن التدريب ��ات ال�صحيحة وحركات الج�سم التي من �ش�أنها �أن ت�ساعدك على الح�صول على المزيد من القوة
البدنية والحركة ب�شكل �أف�ضل بعد ال�شفاء من ال�سرطان .قد ين�صحوك � ً
أي�ضا بالو�ضعيات الج�سمية ال�صحيحة
التي تحول دون �إ�صابتك.
الإقالع عن التدخين (خدمات التوقف عن التدخين).
�أثبت ��ت الأبح ��اث �أنه كلم ��ا زاد الدعم فيم ��ا يتعلق ب�إقالعك عن التدخي ��ن ،زادت فر�ص �إقالع ��ك عنه .ا�س�أل
طبيبك �أو ممر�ضتك �أو موظف الخدمة االجتماعية في منطقتك �أو الم�ست�شفى المحلي عن البرامج المتوفرة
بها المتعلقة بهذا ال�ش�أن
معالجي التخاطب.
يمك ��ن لمعالجي التخاطب �أن يقيم ��وا ويعالجوا �أية م�شكالت متعلقة بالتحدث �أو اللغ ��ة �أو عملية البلع التي قد
تواجهها بعد �شفائك من ال�سرطان.
برامج معالجة التوتر.
تق ��دم ه ��ذه البرامج طر ًقا لم�ساعدتك عل ��ى اال�سترخاء ولتح�صل على المزيد م ��ن ال�سيطرة على توترك .قد
تقدم الم�ست�شفيات �أو العيادات �أو م�ؤ�س�سات ال�سرطان المحلية هذه البرامج �أو الدرو�س.
مجموعات الدعم للناجين من ال�سرطان.
يمكن لمجموعات الدعم ال�شخ�صية �أو عبر الإنترنت �أن تمكن الناجين من ال�سرطان من التوا�صل مع �أ�شخا�ص
�آخرين مروا بنف�س الظروف.
برامج التوعية ال�صحية للناجين من ال�سرطان.
تتزايد �أعداد هذه البرامج ب�شكل كبير ،وهي موجهة للأ�شخا�ص الذين انتهى عالجهم من ال�سرطان ويهتمون
ب�إعادة تنظيم حياتهم بعد ال�شفاء من ال�سرطان.
خبراء الت�أهيل المهني.
�إذا كن ��ت م ��ن المعاقي ��ن �أو من ذوي االحتياج ��ات الخا�صة� ،سي�ساعدك ه� ��ؤالء الخبراء عل ��ى �إيجاد الوظيفة
المنا�سبة لك .يعر�ض ه�ؤالء الخبراء خدمات على غرار اال�ست�شارات والتوعية والتدريب المهاري ،و�سيقومون
بم�ساعدتك على الح�صول على وا�ستخدام التكنولوجيا والأدوات الداعمة.
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"اعتقدت �أني �س�أعود لعملي ب�شكل طبيعي مرة �أخرى،
ولكني اكت�شفت �أني لم �أعد �أمتلك الطاقة ذاتها التي كنت
�أمتلكها" –.بيل
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"�إذا ما تمكنت من التوقف عن ال�شعور بالتعب طوال الوقت� ،أعتقد �أني
�س�أكون على ما يرام .لقد بد�أت على التعود على جميع الأمور
الأخرى" –.روزا.

طرق لل�سيطرة على التغريات اجل�سمانية

طرق لل�سيطرة على التغيرات الج�سمانية

و�صف البع�ض النجاة من مر�ض ال�سرطان ب�أنها "ال�شفاء من مر�ض ال�سرطان ،ولكن عدم ال�شفاء من مر�ضك".
�إن ما تختبره في ج�سدك قد يعود �إلى نوع ال�سرطان الذي �أ�صبت به وكذلك العالج الذي تلقيته .من المهم
تماما عما يمر به
�أن تتذكر �أنه ال يوجد �شخ�صان متماثالن على وجه الأر�ض ،لذا فقد تمر بتغيرات تختلف ً
�شخ�ص �آخر ،وحتى و�إن �أ�صيب بنف�س نوعية ال�سرطان وتلقى العالج ذاته.
قد تجد نف�سك ما تزال ت�صارع ت�أثيرات العالج على ج�سدك ،وقد ي�ستغرق الأمر بع�ض الوقت لتتغلب على تلك
الت�أثيرات .قد تت�ساءل عما يجب �أن ت�شعر به في ج�سدك خالل ذلك الوقت وما هي العالمات الدالة على عودة
ال�سرطان مرة �أخرى .ي�شرح هذا الق�سم بع�ض الم�شكالت التي قد تحدث لك بعد انتهاء عالج ال�سرطان .من
�شيوعا التي �أبلغ بها النا�س الآتي:
بين �أكثر الم�شكالت ً
التعب.
تغيرات بقوة الذاكرة والتركيز.
الألم.
تغيرات بالجهاز الع�صبي (التهاب الأع�صاب).
الأورام الليمفاوية �أو العادية.
م�شكالت بالفم �أو الأ�سنان.
تغيرات بالوزن والعادات الغذائية.
م�شكالت بالبلع.
ا�ضطرابات بالتحكم بالمثانة �أو الأمعاء.
�أعرا�ض �سن الي�أ�س.
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التعب
يقول بع�ض الناجين من ال�سرطان �أنهم ما يزالون ي�شعرون بالتعب �أو الإرهاق .في حقيقة الأمر يعتبر التعب
�شيوعا في العام الأول بعد ال�شفاء.
�أحد ال�شكاوى ً
�إن الراحة �أو النوم ال ت�ساعد على التخل�ص من نوعية التعب التي تنتابك ،وال يعلم الأطباء بال�ضبط ما هي
�أ�سباب هذا التعب ،حيث �أن �أ�سبابه تختلف بين الأ�شخا�ص الذين ما يزالون يتلقون العالج والأ�شخا�ص الذين
انتهى عالجهم.
�إن التع ��ب الذي يحدث خالل تلقي العالج قد يعود �إلى العالج نف�سه .هناك بع�ض الم�شكالت الأخرى
التي قد تلعب دورا في حدوث هذا التعب ،مثل الأنيميا (وجود عدد قليل جدً ا من كرات الدم الحمراء)
�أو �أن جه ��ازك المناع ��ي �ضعيف للغاية� .إن التغذية ال�سيئة وعدم الح�صول على قدر كاف من ال�سوائل
�أو ال�شع ��ور باالكتئ ��اب قد تكون � ً
أي�ضا من بين �أ�سباب ال�شعور بالتع ��ب .يمكن �أن يجعل الألم من التعب
�أكثر �سو ًء.
يعمل الباحثون على اكت�شاف ما ي�سبب التعب بعد انتهاء عالج ال�سرطان.
كم من الوقت �سي�ستمر هذا التعب؟ ال يوجد مقيا�س محدد لهذا الأمر ،فبالن�سبة للبع�ض يتح�سن ال�شعور
بالتعب بمرور الوقت .والبع�ض الآخر ،خا�صة الذين تم نقل نخاع العظام �إليهم ،قد يظل ال�شعور بالتعب
مالزما لهم طوال �سنوات.
ً
مالزما لهم �أكثر من الفترة التي ت�صوروها وعندما
ي�شعر بع�ض النا�س بالإحباط �إذا ما ا�ستمر ال�شعور بالتعب
ً
يقف عائ ًقا �أمام ا�ستمتاعهم بحياتهم اليومية .وقد يقلقون � ً
أي�ضا من �أن �أ�صدقائهم �أو عائالتهم �أو زمالئهم
في العمل �سي�شعرون بال�ضيق �إذا ما ا�ستمرت عالمات التعب في الظهور عليهم لفترة طويلة.
الح�صول على الم�ساعدة

تحدث مع طبيبك �أو ممر�ضتك عما ي�سبب لك هذا التعب وما الذي يمكن فعله لتجنبه .ا�س�أل عن التالي:
كيف ت�ؤثر العقاقير التي تتناولها �أو الم�شكالت الطبية الأخرى على م�ستويات طاقتك.
كيف يمكن ال�سيطرة على �ألمك� ،إذا كان ي�شكل م�شكلة بالن�سبة لك.
البرامج التدريبية التي قد ت�ساعد على التخل�ص من التعب ،مثل الم�شي.
تدريبات اال�سترخاء.
تغيير نظامك الغذائي �أو �شرب المزيد من ال�سوائل.
العقاقير �أو المغذيات التي قد ت�ساعد.
المتخ�ص�ص ��ون الذي ��ن قد يتمكنون من م�ساعدت ��ك ،مثل متخ�ص�صي الع�ل�اج الطبيعي ،والمعالجين
الوظيفيين ،وخبراء التغذية ،ومتخ�ص�صي ال�صحة العقلية.
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التغلب على التعب

�أعر�ض عليك فيما يلي بع�ض الأفكار:
■

DDخطط ليومك .كن ً
ن�شطا في الوقت من اليوم الذي ت�شعر فيه ب�أنك يقظ ومفعم بالحيوية.

■

DDوف ��ر طاقت ��ك من خالل تغيير �أ�سلوب �أدائك للأمور.على �سبيل المثال ،اجل�س على كر�سي �صغير
�أثناء الطهي �أو غ�سيل الأطباق.
DDنم في قيلولة �أو خذ فترات من الراحة بين الن�شاطات.

■

DDحاول �أن تنام و�أن ت�ستيقظ في نف�س الوقت من كل يوم.

■

DDق ��م بم ��ا ت�ستمتع به ،ولكن لي�س كثي ًرا .ركز على االهتمام ��ات الجديدة �أو القديمة التي ال ت�ستنفذ
ملخ�صا �أو ا�ستمع للمو�سيقى.
طاقتك .على �سبيل المثال ،حاول �أن تقر�أ �شي ًئا ما
ً
DDدع الآخرين يمدون لك يد الم�ساعدة.قد يطهون من �أجلك �أو يذهبون ل�شراء حاجاتك بد ًال منك
�أو يغ�سل ��ون مالب�س ��ك� .إذا لم يعر�ض علي ��ك �أي �شخ�ص الم�ساعدة� ،أطلب م ��ا تحتاج من الآخرين
القيام به ،حيث �أن العائلة والأ�صدقاء قد يرغبون في الم�ساعدة ولكنهم ال يعرفون ما تحتاج.

■

DDاختر كيف ت�ستهلك طاقتك.حاول �أن تتخل�ص من الأمور التي ال تكون مهمة في الوقت الحالي.

■

■

DDفك ��ر ف ��ي االن�ضم ��ام �إلى �إح ��دى مجموعات الدع ��م�.إن التحدث عن �شع ��ورك بالتعب مع �أ�شخا�ص
�آخرين واجهوا نف�س م�شكلتك قد ي�ساعدك على �إيجاد طرق جديدة للتغلب عليه.

■
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تغيرات قوة الذاكرة والتركيز

"�إن عدم القدرة على التركيز بال�شكل الذي اعتدته في الما�ضي هو �أ�صعب �شيء
علي ،و�آمل �أال ي�ؤثر هذا الأمر على عملي" –.جو�ش.
ّ

�أظهرت الأبحاث �أن واحد من كل �أربعة �أ�شخا�ص من الم�صابين بال�سرطان قد ا�شتكوا من م�شكالت بالذاكرة
والتركيز بعد تلقي العالج الكيميائي� .أحيا ًنا ما ُيطلق على هذه الحالة  .chemobrainي�صف الكثير من
الناجين من ال�سرطان هذا الأمر ب�أنه مثل "ال�ضباب الذي يغلف عقولهم" ،الأمر الذي ي�ؤدي �إلى م�شكالت بالتركيز
و�إيجاد الكلمات المنا�سبة �أو حتى تذكر الأمور الجديدة.
قد تظهر هذه الت�أثيرات مبا�شرة بعد انتهاء عالج ال�سرطان� ،أو ربما ال تظهر �إال بعد مرور بع�ض الوقت ،وهي ال
متقدما بال�سن ،فمن ال�صعب تحديد ما �إذا كانت م�شكالت الذاكرة والتركيز ناتجة
تنتهي دائ ًما� .إذا كان ال�شخ�ص
ً
عن العالج �أم بفعل التقدم بال�سن .في كال الحالتين ،ي�شعر النا�س �أنهم ال ي�ستطيعون التركيز كما اعتادوا من قبل.
بد�أت الأبحاث في ا�ستك�شاف �سبب �إ�صابة البع�ض بم�شكالت في الذاكرة والتركيز في حين ال ي�صاب البع�ض الآخر
عالجا كيميائ ًيا �أو الذين تم عالجهم بالإ�شعاع على منطقة الر�أ�س �أكثر عر�ضة
بها .يبدو �أن الأ�شخا�ص الذين تلقوا ً
للإ�صابة بهذه الم�شكالت من غيرهم� .إن الأ�شخا�ص الذين تلقوا جرعات كبيرة من العالج الكيميائي قد ي�صابون
بم�شكالت في الذاكرة ،ولكن حتى الذين تلقوا الجرعات المعيارية ا�شتكوا من وجود تغيرات في الذاكرة.
الح�صول على الم�ساعدة

قد ي�ساعدك طبيبك على التغلب على م�شكالت الذاكرة والتركيز .تحدث معه في الحاالت التالية:
مازل ��ت تعاني من م�شكالت في الذاكرة والتفكير.قد ترغ ��ب في ال�س�ؤال عن المتابعة مع �أحد المتخ�ص�صين
( ُيدعى المعالج النف�سي الع�صبي) لم�ساعدتك على التغلب على تلك الم�شكالت.
تعتقد �أن العقار الذي تتناوله هو ما ي�سبب هذه الم�شكلة �أو يجعلها تتفاقم.
تعتقد �أنك تعاني من االكتئاب �أو القلق.هذه الم�شكالت من �ش�أنها الت�أثير على االنتباه والتركيز والذاكرة.
و�صلت �إلى �سن الي�أ�س.بع�ض م�شكالت الذاكرة والتركيز قد ترجع �إلى المرور ب�سن الي�أ�س.
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تح�سين الذاكرة والتركيز

وجد الناجين من ال�سرطان الكثير من الطرق التي ت�ساعدهم على تح�سين ذاكراتهم بعد انتهاء
عالج ال�سرطان� .أنظر �إذا كانت �أ ًيا منها تنا�سبك:
DDدون باخت�صار .يمكنك �أن تدون جميع المهمات التي عليك القيام بها ،وكم �ست�ستغرق ،وما �إذا
■ كنت تحتاج �إلى ا�ستخدام مفكرة �أو روزنامة جيب .خطط ليومك ب�أكمله ،وحافظ على ب�ساطة
مهامك وكن واقع ًيا فيما يتعلق بكم المهمات الذي يمكنك �أدا�ؤه كل يوم.
DDجه ��ز مفك ��رات� .ضع عالمات �صغي ��رة في جميع �أرجاء المنزل لتذك ��رك بما عليك فعله ،مثل
�إخراج القمامة �أو غلق باب المنزل.

■

DDق�س ��م الأرق ��ام الكبي ��رة على �أق�س ��ام .مثل رقم الهات ��ف التال ��ي ،5846-812 :يمكن �أن ي�صبح
"ثمانية� ،إثنى ع�شر ،ثمانية وخم�سون� ،ستة و�أربعون".

■

DDتح ��دث م ��ع نف�سك �أثن ��اء �أداءك للمه ��ام .عندما تقوم بمهمة مكونة م ��ن عدد الخطوات ،مثل
الطهي �أو العمل على الحا�سب� ،أهم�س لنف�سك بكل خطوة تقوم بها.
■DDتغلب على التوتر� .إن التغلب على التوتر ب�شكل �أف�ضل قد يعمل على تح�سين الذاكرة واالنتباه.
و�أن تتعل ��م كيفية اال�سترخاء من �ش�أنه �أن ي�ساعدك عل ��ى االحتفاظ بهدوئك حتى في الأوقات
الع�صيبة.
■DDراج ��ع م ��ا �أنت ب�صدد قوله .قبل الذهاب �إلى التجمعات الأ�سرية �أو االجتماعات بالعمل ،راجع
على الأ�سماء والتواريخ والنقاط المهمة التي ترغب في التركيز عليها.
DDكرر ما ترغب في تذكره�.إن تكرر ما ترغب في تذكره مرتين داخل عقلك من �ش�أنه م�ساعدة
■
عقلك على االحتفاظ بالمعلومات.
■

.
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الألم
يعاني بع�ض الأ�شخا�ص من �شعور �شديد بالألم بعد العالج ،في حين يكون الأمل الذي ي�شعر به �آخرون
محدودًا .يختلف الجميع عن بع�ضهم البع�ض .ت�شمل �أنواع الأمل التي قد ت�شعر بها بعد انتهاء العالج ما يلي:
�ألم �أو خدر باليدين �أو القدمين ب�سبب �أع�صاب تالفة.يمكن �أن يت�سبب العالج الكيميائي �أو الجراحة
بتلف الأع�صاب ،والتي ت�سبب �أل ًما �شديدً ا.
ندوب م�ؤلمة نتيجة الجراحة.
�أل ��م ف ��ي ع�ضو �أو ث ��دي مبتور.على الرغم من �أن الأطب ��اء ال يعلمون �سبب حدوث ه ��ذا الألم� ،إال �أنه
حقيقي� .إنه لي�س "خيا ًال" ،و ُيطلق عليه �أحيا ًنا الألم ال�شبح.
الح�صول على الم�ساعدة

�إذا ما وجدت �أنك مازلت ت�شعر بالألم بعد انتهاء عالج ال�سرطان ،قد يتمكن طبيبك من �أن يجد م�صادر
هذا الألم ويقوم بتخفيفه .ال يجب عليك �أن تحيا في الألم ،وال تدل الرغبة في ال�سيطرة على هذا الألم على
ال�ضعف ،بل �إنها طريقة لم�ساعدتك على ال�شعور ب�شعور �أف�ضل و�أن تحافظ على ن�شاطك .قد ينتج الألم عن
عالج ال�سرطان �أو م�شكالت �صحية �أخرى ،مثل التهاب المفا�صل.
بم�ساعدتك� ،سيتمكن الطبيب من تقييم مدى قوة �ألمك وقد ين�صحك باتباع واحدة �أو �أكثر من الأ�ساليب
التالية:
العقاقي ��ر المخففة للألم .ف ��ي �أغلب الأحيان �سيب ��د�أ الأطباء بالعقاقير الخفيف ��ة ،ومن ثم ينتقلون
�إل ��ى العقاقير الأكثر قوة �إن احتج ��ت �إليها .الأمر الأهم فيما يتعلق بتخفيف الألم هو تناول العقاقير
جميعها كما و�صفها الطبيب بال�ضبط .لل�سيطرة على الألم ال تفوت �إحدى الجرعات �أو تنتظر لت�شعر
بالألم حتى تتناول العقار.
قد تخ�شى من �أن تدمن على هذه العقاقير ،ولكن هذا ناد ًرا ما يحدث �إذا ما تناولت جرعاتك ال�صحيحة
وزرت الطبيب بانتظام.
العقاقير الم�ضادة لالكتئاب.يمكن و�صف بع�ض هذه العقاقير للتقليل من الألم �أو الخدر
الذي ت�سببه الأع�صاب التالفة.
العالج الطبيعي� .إن زيارة متخ�ص�ص بالعالج الطبيعي من �ش�أنه التخفيف من �ألمك .قد ي�ستخدم
المعالج الحرارة والبرودة والتدليك وال�ضغط و�/أو التمارين الريا�ضية لم�ساعدتك على التح�سن.
الدعامات .والتي تحدد حركة الع�ضو �أو المف�صل الذي ت�شعر فيه بالألم.
الوخز بالإبر .طريقة مثبتة ُت�ستخدم فيها الإبر في مواقع �ضغط معينة بالج�سم تخفف من الألم.
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التنويم المغناطي�سي �أو الت�أمل �أو اليوجا .قد ت�ساعد �أي من هذه الطرق في التخفيف من �ألمك،
ويمكن لمتخ�ص�ص مدرب �أن يعلمك هذه الطرق.

مهارات اال�سترخاء .وجد الكثير من الم�صابين بمر�ض ال�سرطان �أن ممار�سة اال�سترخاء العميق ي�ساعد على

■
التخفيف من الألم وكذلك تقليل م�ستويات التوتر.
تخد ■ي ��ر الأع�ص ��اب �أو الجراح ��ات� .إذا ل ��م ت�ساعد الطرق الأخرى في هذا الق�سم عل ��ى تخفيف �ألمك ،فعليك
�أن ت�س� ��أل طبيبك ع ��ن الطرق التالية .تخدير الأع�صاب �أو الجراحات عادة م ��ا تنجح �إذا ما كنت ت�شعر ب�آالم
م�ستم■ ��رة ومزعج ��ة ،ولكنه ��ا قد تعر�ضك لمخاط ��ر �أخرى ،وقد تتطلب من ��ك � ً
أي�ضا �أن تبق ��ى بع�ض الوقت في
الم�ست�شفى.

التحدث مع طبيبك حول الألم

هناك الكثير من الطرق التي يمكنك و�صف �ألمك بها �إلى طبيبك:
DDا�ستخدم الأرقام .تحدث عن كم الألم الذي ت�شعر مع طبيبك و�صفه له على مقيا�س من � 0إلى ،10
مع كون ال�صفر يعبر عن عدم وجود �ألم على الإطالق و�أن  10هو �أ�سو�أ �ألم �شعرت به في حياتك.
�DDأ�شرح للطبيب كيف ت�شعر بالألم.هل هو �ألم حاد ،هادئ ،ناب�ض ،ثابت؟
DDو�ض ��ح للطبيب الأماك ��ن التي ت�شعر فيها بالألم بال�ضبط� .سوا ًء بالإ�ش ��ارة على ج�سدك �أو بالر�سم،
والحظ ما �إذا كان الألم يظل في مكان واحد �أم يتحرك �إلى �أماكن �أخرى.
DDو�ض ��ح للطبي ��ب متى ت�شعر بالألم.الحظ مت ��ى يبد�أ ،وكم ي�ستمر ،وم ��ا �إذا كان يتح�سن �أم ي�سوء في
�أوقات معينة من النهار �أو الليل ،وما �إذا كان هناك �أي �شيء تفعله ليتح�سن.
�DDأ�ش ��رح للطبيب كيف ي�ؤثر الألم على حياتك اليومية.هل جعلك تتوقف عن العمل؟ �أو فعل الواجبات
المنزلية؟ زيارة الأهل والأ�صدقاء؟ الخروج واال�ستمتاع بالحياة؟
�DDأع ��د قائمة بجميع العقاقير التي تتناولها (لجميعالأغرا� ��ض)�.إذا ما كنت تتناول عقاقير لتخفيف
الألم ،ف�إلى �أي مدى تنجح في ذلك.
DDتح ��دث مع الطبيب عن �أية �أعرا� ��ض جانبية تنتابك .ناتجة عن عقار تخفي ��ف الألم الذي تتناوله،
مث ��ل الإم�ساك �أو غيره من تغيرات الأمع ��اء ،ال�شعور بالترنح �أو "عدم الراحة" .يمكن عالج الكثير
من هذه الم�شكالت.
DDاحتف ��ظ ب�سجل عن �ألم ��ك�.إن تدوين مالحظات عن الآالم التي ت�شعر بها من �ش�أنه م�ساعدتك على
■
متابع ��ة التغيرات طوال الوقت .قد تك�شف ل ��ك � ً
أي�ضا رد فعلك تجاه �أي عقار لتخفيف الألم �أو غيره
من �أنواع العالج التي تتلقاها.

ت�أكد من �أن ت�أمينك ال�صحي يغطي طرق تخفيف الألم التي ن�صحك طبيبك باتباعها.
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يوميات الألم

ا�ستخدم يوميات الألم ومقيا�س الألم لت�سجيل الآالم التي ت�شعر بها.
(قد تحتاج �إلى ت�صوير هذه الورقة قبل الكتابة عليها).
0
ال �ألم

1

2

3

4

5

6

7

9

8

�أ�سو�أ �ألم يمكن تخيله

طرق تخفيف الألم
عقار تخفيف الألم
الوقت م�ستوى
التاريخ
الأخرى التي تمت
الألم (اال�سم ،الجرعة ،عدد
تجربتها
المرات)
المورفين 30 ،مللي التدليك
�صباحا 8
8
8/6
ً
جرام ،مل � 4ساعات
(مثال)
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10

الأعرا�ض الجانبية
لعقار تخفيف الألم
الإم�ساك

تغيرات الجهاز الع�صبي (االلتهابات الع�صبية)
�أحيا ًنا ي�سبب عالج ال�سرطان تل ًفا بجهازك الع�صبي .و ًيطلق على هذه الحالة التهابات الأع�صاب� ،أو
م�شكالت بعمل الأع�صاب� .أحيا ًنا ما تتفاقم تلك الأعرا�ض بفعل ظروف �أخرى ،مثل مر�ض ال�سكري والف�شل
الكلوي و�إدمان الكحوليات و�سوء التغذية .قد ي�شعر النا�س بظهور الأعرا�ض �أو ًال في �أيديهم و�أقدامهم ،وعادة
ما تبد�أ ب�أ�صابع �أيديهم و�أرجلهم .و�أحيا ًنا ما ينتقل الوخز �أو الألم من �أ�صابع اليدين �إلى اليدين ومن �أ�صابع
القدمين �إلى القدمين.
ت�شمل الأعرا�ض ال�شائعة الخدر وال�شعور بالحرقة وال�ضعف والخدر في يديك �أو قدميك ،مع ال�شعور ب�آالم
مفاجئة ،حادة ،وخز� ،أو كال�صدمة الكهربية ،فقدان ال�شعور بحا�سة اللم�س ،فقدان التوازن �أو �صعوبة الم�شي،
عدم التحكم بحركة الأطراف ،وجود �صعوبة في حمل الأ�شياء �أو غلق �أزرار المالب�س ،فقدان حا�سة ال�سمع،
�آالم بالفك ،الإم�ساك ،و�أن ت�شعر بح�سا�سية �أكبر – �أو �أقل -للحرارة �أو البرودة.
قد تبد�أ الأعرا�ض مع بدء العالج الكيميائي �أو بعد انتهائه .و�إذا فعلت فقم ب�إخبار الرعاية ال�صحية الخا�ص
بك على الفور .قد تزداد الأعرا�ض مع الوقت ،ولكنها قد ت�ستغرق وقتًا يتجاوز العام للظهور.
الح�صول على الم�ساعدة

ت�شمل طرق العالج العقاقير والمراهم المو�ضعية ول�صقات الألم.
ت�شمل طرق العالج الأخرى الوخز بالإبر والعالج الطبيعي والتمارين الريا�ضية.

التغلب على تغيرات الجهاز الع�صبي

DDكن على حذر.عندما تحمل ال�سكاكين والمق�صات وغيرها من الأ�شياء الحادة.
DDتجن ��ب ال�سقوط�.سر ببطء ،ا�ستن ��د على الدرابزين عند ا�ستعمال ال ��درج ،و�ضع مفرو�شات
مانعة لالنزالق في حمامك .ادعم نف�سك �أثناء ال�سير با�ستخدام ع�صا �أو �أي جهاز �آخر.
DDارتدي الأحذية الريا�ضية �أو �أية �أحذية �أخرى ذات قاعدة مطاطية.
DDا�ستخ ��دم ترمومت ��ر وقفازات ب ��د ًال من يديك العاريتين .من �ش� ��أن هذه الأدوات �أن تجنبك
االحت ��راق عن ��د محاولة معرفة درجة حرارة المياه .و�إن �أمك ��ن ،قلل من درجة حرارة �سخان
المياه.
DDاق�ض بع�ض الوقت في الراحة.
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االنتفاخات الليمفاوية والتورمات
االنتفاخات الليمفاوية هي انتفاخ جزء من الج�سم ب�سبب تراكم ال�سوائل الليمفاوية به ،وعادة ما تحدث تلك
االنتفاخات في الذراعين وال�ساقين والوجه �أو الرقبة .قد تت�سبب هذه الحالة ب�سب ال�سرطان �أو عالجه.
هناك الكثير من �أنواع االنتفاخات الليمفاوية ،يحدث بع�ضها مبا�شرة بعد الجراحة ،وتكون ب�سيطة وال
ت�ستمر طوي ًال .هناك �أنواع �أخرى قد تحدث بعد �أ�شهر �أو �سنوات بعد انتهاء العالج من ال�سرطان وقد تكون
م�ؤلمة للغاية .قد تظهر هذه الأنواع � ً
أي�ضا بعد ع�ضات الح�شرات او الإ�صابات الطفيفة �أو الحروق.
�إن الأ�شخا�ص المعر�ضون لالنتفاخات الليمفاوية هم الم�صابون:

عالجا �إ�شعاع ًيا� ،أو تمت �إزالة العقد الليمفاوية تحت الإبط� ،أو خ�ضعت
ب�سرط ��ان الثدي�.إذا تلقي ��ت ً
لعالج �إ�شعاعي بعد �إزالة العقد الليمفاوية من تحت �إبطك.
�سرط ��ان الجل ��د عل ��ى الذراعي ��ن �أو ال�ساقين� .إذا تم ��ت �إزالة العقد الليمفاوي ��ة و�/أو خ�ضعت لعالج
�إ�شعاعي.
�سرطان البرو�ستاتا� .إذا ما خ�ضعت لجراحة �أو عالج �إ�شعاعي على منطقة الحو�ض ب�أكملها.
�سرطان في الأع�ضاء التنا�سلية الذكرية �أو الأنثوية� .إذا ما خ�ضعت لجراحة لإزالة العقد الليمفاوية
�أو العالج الإ�شعاعي.
�أن ��واع �أخ ��رى من مر�ض ال�سرطان انت�ش ��رت �إلى الأجزاء ال�سفلية من الج�س ��م .ال�ضغط الناتج عن
ورم يكبر حجمه قد ي�صعب على الج�سم التخل�ص من ال�سوائل.
الح�صول على الم�ساعدة

قد يتمكن طبيبك �أو ممر�ضتك من م�ساعدتك على منع �أو التخفيف من التورمات الليمفاوية .ا�س�أل عن
التالي:
العناية بالب�شرة.من المهم المحافظة على ب�شرتك نظيفة ،وعليك � ً
أي�ضا ان ت�ستعمل غ�سول للمحافظة
على ب�شرتك رطبة.
التمارين الريا�ضية .تعرف على التمارين التي ت�ساعد ج�سدك على التخل�ص من ال�سوائل الليمفاوية،
و�أي التمارين ال يجب �أن تمار�سها.
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طرق عالج التورمات الليمفاوية .قد يقترح على الطبيب ما يلي:
•و�ضع ذراعك �أو �ساقك على �صدرك لفترة من الوقت.
•الح�صول على نوعيات معينة من التدليك التي من �ش�أنها تحريك ال�سوائل الليمفاوية من مكان ا�ستقرارها.
•ارتداء الأكمام المطاطية والمالب�س التي ت�ساعد الج�سم على التخل�ص من ال�سوائل الليمفاوية.
•التخ�سي�س.
•�إيجاد م�صادر الدعم العاطفي التي من �ش�أنها م�ساعدتك على التغلب على هذه الحالة.
•تجنب �إجراء �أية عمليات طبية في المناطق الم�صابة بالتورمات الليمفاوية ،مثل الحقن �أو فحو�صات
الدم.
منع �أو التخفيف من التورمات الليمفاوية

وجد ناجين �آخرين من ال�سرطان �أن الخطوات التالية مفيدة:
DDالحظ وجود عالمات على التورمات �أو العدوى (احمرار� ،ألم ،حرارة ،حمى) ،و�أخبر طبيبك
�أو ممر�ضتك ب�أن ذراعك �أو �ساقك ت�ؤلمك �أو بد�أت بالتورم.
DDحاف ��ظ على ذراعك �أو �ساقك خالية من الجروح وع�ضات الح�شرات وحروق ال�شم�س .تجنب
الحقن �أو اختبارات الدم في هذه المنطقة.
DDتناول الأطعمة المتوازنة والغنية بالبروتينات وقليلة الأمالح.
DDحافظ على زيارة طبيبك ب�شكل منتظم.
DDارتدي مالب�س وا�سعة على ذراعيك و�ساقيك.
DDاحم ��ي منطق ��ة التورم .حاول �أال ت�ستخدم ذراعك �أو �ساق ��ك لتكت�شف درجة حرارة �أو برودة
�ش ��يء م ��ا ،مث ��ل مياه اال�ستحم ��ام �أو الطع ��ام المطهي ،حيث �أن ��ك قد ال تتمكن م ��ن ال�شعور
بالبرودة �أو الحرارة ب�شكل �صحيح في الوقت الحالي.
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م�شكالت الفم والأ�سنان
يعاني الكثير من الأ�شخا�ص الذين تم عالجهم من ال�سرطان من م�شكالت بالفم �أو الأ�سنان .تختفي
بع�ض هذه الم�شكالت بمجرد انتهاء العالج .في حين ت�ستمر م�شكالت �أخرى لفترات طويلة ،وقد ال تختفي
م�شكالت �أخرى �أبدً ا .قد ت�ستمر بع�ض الم�شكالت لأ�شهر �أو �سنوات بعد انتهاء العالج.
العالج الإ�شعاعي �أو الجراحات في منطقة الر�أ�س او الرقبة قد ت�سبب م�شكالت في الأ�سنان واللثة ،الغ�شاء
الرقيق الطب الذي يغلف فمك من الداخل ،الغدد التي تفرز اللعاب ،وعظام الفك� .إذا ما خ�ضعت لأنواع
معينة من العالج الكيميائي ،قد تواجه هذه الم�شكالت � ً
أي�ضا .قد ت�سبب هذه الم�شكالت ما يلي:
جفاف الفم.
ت�سو�س الأ�سنان وغيره من م�شكالت الأ�سنان.
فقدان �أو تغير حا�سة التذوق.
�ألم بالفم واللثة.
عدوى بالفم.
ت�صلب ع�ضالت الفك �أو تغير في �شكل عظام الفك.
من الأكثر عر�ضة لهذه الم�شكالت؟

تقري ًبا جميع من خ�ضعوا لعالج �إ�شعاعي على منطقة الر�أ�س �أو العنق.
�أغلب من �إُجريت لهم جراحات نقل نخاع العظام.
اثنين من بين كل خم�سة �أ�شخا�ص خ�ضعوا للعالج الكيميائي.
الح�صول على الم�ساعدة

�إذا ما ا�ستمرت هذه الم�شكالت بعد انتهاء عالج ال�سرطان ،تحدث مع طبيبك عن الأ�سباب المحتملة،
وطرق ال�سيطرة على �آالم الفم.
حاول �أن تقابل طبيب �أ�سنانك في �أ�سرع وقت بعد انتهاء العالج ،وا�س�أله عن عدد المرات التي يجب �أن
تزوره فيها وعن طرق للعناية بالفم والأ�سنان.

30

منع �أو تخفيف م�شكالت الفم والأ�سنان

DDحافظ على رطوبة فمك.
•�أ�شرب الكثير من الماء.
•امت�ص مكعبات الثلج.
•ام�ضغ علكة خالية من ال�سكر �أو امت�ص حلوى خالية من ال�سكر.
•ا�ستخدم بديل للعاب لتحافظ على رطوبة فمك.

DDحافظ على نظافة فمك.
•اغ�سل �أ�سنانك ولثتك ول�سانك بفر�شاة �أ�سنان ناعمة بعد كل وجبة وقبل الخلود للنوم� .إذا
كانت الفر�شاة ت�سبب لك �أل ًما ،حاول تنعيم �شعيرات فر�شاتك في ماء دافئ.
•�أطلب من طبيب �أ�سنانك ا�سفنجات الأ�سنان ,التي يمكنك ا�ستخدامها كبديل لفر�شاة الأ�سنان.
•ا�ستخدم معجون �أ�سنان يحتوي على كمية معتدلة من الفلوريد (مثل معجون �أ�سنان الأطفال)
وغ�سول الفم.
•نظف �أ�سنانك بالخيط برفق يوم ًيا� .إذا نزفت لثتك �أو �آلمتك ،فابتعد عن المنطقة النازفة �أو
الملتهبة ،ولكن وا�صل تنظيف بقية �أ�سنانك.
•اغ�سل فمك عدة مرات باليوم بمحلول يحتوي على ربع ملعقة �شاي من بيكربونات ال�صوديوم
وثمن ملعقة �شاي من الملح على كوب من الماء الدافيء ،ثم ا�شفط فمك بماء نظيف.
•�إذا كنت ت�ستخدم طقم �أ�سنان فنظفه واغ�سله بالفر�شاة ثم ا�شطفه بعد كل وجبة .واجعل
طبيب �أ�سنانك يفح�صه ليت�أكد من �أنه ما زال مالئ ًما لك.

�DDإذا كانت هناك تقرحات بفمك ،تذكر عن تبتعد عن:
•الأطعمة ال�صلبة والمقرم�شة ،مثل البطاط�س المقرم�شة التي من �ش�أنها جرح فمك من الداخل.
•الأطعمة ال�ساخنة �أو الحارة التي تحتوي على ن�سبة عالية من التركيز الحم�ضي ،مثل الفاكهة
والع�صائر الحم�ضية ،والتي من �ش�أنها �أن تزيد االلتهابات داخل فمك.
•الأطعمة ال�سكرية ،مثل الحلوى وال�صودا ،التي قد ت�سبب لك ت�سو�س الأ�سنان.
•�أعودا تنظيف الأ�سنان (قد تجرح فمك من الداخل).
•جميع منتجات التبغ.
•الخمور .
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تغيرات الوزن والعادات الغذائية
بع�ض الناجين من مر�ض ال�سرطان والذين خ�ضعوا لأنواع معينة من العالج الكيميائي �أو العقاقير يعانون زيادة
بالوزن .عادة ما ت�ستقر زيادة الوزن بعد انتهاء العالج� .إن الم�صابات ب�سرطان الثدي اللواتي يخ�ضعن لعالج
كيميائي معين يزداد وزنهن بطريقة مختلفة – حيث قد يفقدون ع�ضالتهن وينمو بد ًال منها �أن�سجة دهنية.
ل�سوء الحظ ،قد ال ت�صلح طرق فقدان الوزن ال�شائعة التي ي�ستخدمها النا�س مع الناجين من ال�سرطان .حاول �أن
تتحلى بال�صبر .ابحث عن الأمور الإيجابية التي يمكنك التحكم بها ،مثل تناول الأطعمة ال�صحية .حاول �أن تركز
على حقيقة �أن العالج من ال�سرطان قد �أنتهى ،و�أنك تحاول �أن ت�صبح �أقوى بمرور الوقت.
يعاني بع�ض الناجين من ال�سرطان من م�شكلة معاك�سة :حيث يفقدون الرغبة في الطعام ،ويفقدون وزنهم .يقول
بع�ض الرجال �أن فقدان الوزن �أو فقدان الكتلة الع�ضلية لديهم هو ما يخ�شون منه �أكثر من زيادة الوزن ،حيث
يجعلهم هذا الأمر ي�شعرون ب�أنهم �أقل قوة و�أقل �إح�سا�س بالرجولة.
الح�صول على وزن �صحي

بالن�سبة لم�شكالت الوزن� ،أ�س�أل طبيبك �أو ممر�ضتك عن التالي:
�أداء التدريبات الريا�ضية التي تزيد من القوة البدنية� ،إذا ما كنت قد فقدت بع�ض الع�ضالت وحلت محلها
�أن�سجة دهنية.
التح ��دث م ��ع خبير بالحمي ��ة �أو بالتغذية الذي من �ش�أن ��ه م�ساعدتك على التخطي ��ط للح�صول على حمية
�صحية ال تزيد �أكثر من وزنك.

ا�ستعادة ال�شهية المفقودة

نعر�ض فيما يلي بع�ض الخطوات التي �ساعدت الآخرين على ا�ستعادة �شهيتهم:
DDابد�أ بوجبات �صغيرة.تناول خم�سة وجبات �صغيرة في اليوم �أ�سهل من تناول ثالثة وجبات كبيرة.
DDرك ��ز عل ��ى �أطعمتك المف�ضلة�.إذا كنت ت�شعر ب�أن فكرة تناول الطعام ما زالت ال تروق لك ،جرب
تن ��اول الأطعمة الت ��ي كنت تف�ضلها قبل ع�ل�اج ال�سرطان لتعيد لك �شهيتك .ح ��اول �إ�ضافة بع�ض
الفاكهة الطازجة والع�صير �أو �أية نكهات �أخرى لتح�سين مذاق الطعام.
DDحافظ على ن�شاطك .القيام بنزهة �سير قبل تناول الطعام �ست�ساعدك على ال�شعور بالجوع.
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م�شكالت البلع
بع�ض الأ�شخا�ص الذين خ�ضعوا للعالج الإ�شعاعي �أو الكيميائي قد يجدون �صعوبة بتناول الطعام ب�سبب
وجود م�شكالت بالبلع .قد يعاني الأ�شخا�ص الذين خ�ضعوا للعالج الإ�شعاعي على الر�أ�س �أو العنق �أو
الثدي �أو ال�صدر �أو الذين خ�ضعوا لجراحة بالحنجرة من نف�س الم�شكلة.
الح�صول على الم�ساعدة

تناول الأطعمة اللينة غير الحريفة المرطبة بال�صل�صة �أو المرق .البودينج والمثلجات والح�ساء
و�صل�صة التفاح والموز وغيره من الفاكهة اللينة تتمتع بقيمة غذائية عالية و�سهلة البلع.
ا�ستخدم خالط لتح�ضير الأطعمة ال�صلبة.
�أطل ��ب الن�صيحة من فريق الرعاية ال�صحية الخا�ص بك ،بما فيهم طبيبك وممر�ضتك وخبير
التغذية و�أو �أخ�صائي التخاطب.
�أمل را�سك للخلف �أو الأمام �أثناء تناول الطعام.
تناول ر�شفة من الماء كل ب�ضعة دقائق لت�ساعدك على البلع والتحدث ب�سهولة �أكبر .احمل معك
زجاجة من الماء طوال الوقت لت�ساعدك.

م�شكالت التحكم بالمثانة �أو الأمعاء
�إن م�شكالت المثانة والأمعاء من بين �أكثر الم�شكالت المحزنة التي تواجه النا�س بعد العالج من ال�سرطان.
يخاف ه�ؤالء الأ�شخا�ص �أو ي�شعرون بالخجل من ممار�سة الحياة العامة�« ،إن العودة للعمل كان �أكثر الأمور
�صعوبة» ،كما يقول �أحد الناجين من �سرطان البرو�ستاتا.
قد يحدث عدم التحكم في المثانة �أو الأمعاء بعد العالج من �سرطان المثانة �أو البرو�ستاتا �أو القولون �أو
الأمعاء �أو المبي�ض �أو غيرها من �أنواع ال�سرطان .قد تخرج من الجراحة بعدم تحكم كامل في مثانتك �أو
�أمعائك� .أو ربما يتبقى لك بع�ض التحكم فيها ،ولكنك تذهب كثي ًرا للمرحا�ض .قد تحدث م�شكلة عك�سية
�إذا ما ت�سبب لك العقار الذي ت�أخذه لت�سكين الألم بالإم�ساك.
الح�صول على الم�ساعدة

من المهم �أن تخبر طبيبك باية تغيرات في عادات مثانتك �أو �أمعائك .ا�س�أل طبيبك �أو ممر�ضتك عن:
م�شكالت الإم�ساك.
تدريبات كيجل (انظر الق�سم الخا�ص ب�ضعف الع�ضالت) .
العقاقير التي قد ت�ساعد.
الم�ساع ��دة فيما يتعلق بالق�سط ��رة� .إذا كنت مت�ص ًال بق�سطرة ،فتحة من داخل الج�سم �إلى خارجه
لإخراج البول �أو الف�ضالت ،توجد خدمات ومجموعات دعم لم�ساعدتك على التغلب على التغيرات
.
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�أعرا�ض �سن الي�أ�س
تماما .بع�ض
بعد �إنهاء العالج الكيميائي ،تتوقف الدورة ال�شهرية عند بع�ض الن�ساء كل �شهر – �أو تتوقف ً
العقاقير الم�ضادة لل�سرطان (مثل عقاقير تاموك�سيفين ورالوك�سيفين) قد ت�سبب تغيرات في �أج�سام الن�ساء
وتقلل من ن�سبة الهرمونات التي تفرزها .قد تت�سبب هذه التغيرات في توقف دورتك ال�شهرية ،وكذلك ت�سبب
بع�ض الأعرا�ض المتعلقة ب�سن الي�أ�س (التي ُيطلق عليها � ً
أي�ضا «التغير» �أو «تغير الحياة»).
ترجيحا لل�سيدات
بمرور الوقتُ ،ت�ست�أنف الدورة ال�شهرية عند بع�ض ال�سيدات مرة �أخرى (وهو الأمر الأكثر
ً
الأ�صغر �س ًنا) ،في حين ال يحدث هذا الأمر مع �سيدات �أخريات .حتى و�إن تحدث معك الطبيب عن �سن
الي�أ�س المبكر ،فا�سمحي لنف�سك بالحزن على فقدان خ�صوبتك.
�شيوعا ما يلي:
من بين �أعرا�ض �سن الي�أ�س ً
ع ��دم انتظ ��ام ال ��دورة ال�شهرية.من بين العالم ��ات الأولى ل�سن الي�أ�س تغير ال ��دورة ال�شهرية لديك،
انتظاما� ،أو �أخف .بع�ض الن�ساء قد تحدث لهن فترات ق�صيرة من النزيف الحاد.
حي ��ث ت�صبح �أقل
ً
تماما ب�شكل مفاجئ.
�أحيا ًنا ما تتوقف الدورة ال�شهرية ً
نوبات الحرارة .نوبات الحرارة عادة ما تكون �أ�سو�أ في الليل وقد ت�ؤثر على النوم �أو ت�سبب التغيرات
المزاجية.
م�ش ��كالت ف ��ي المهبل �أو المثان ��ة .حيث ت�صبح الأن�سجة في تلك المناط ��ق �أكثر جفا ًفا و�أقل �سم ًكا.
وتزداد احتمالية �إ�صابتك بعدوى مهبلية ،ومع تقدمك في ال�سن قد ال تتمكنين من التحكم في البول.
عدم الرغبة في العالقة الحميمية .قد تجعلك هذه التغيرات عازفة عن العالقة الحميمة.
م�ش ��كالت التع ��ب والنوم .قد ت�شعرين بالتعب وعدم القدرة على النوم �أو اال�ستيقاظ مبك ًرا �أو العودة
للنوم مرة �أخرى بعد اال�ستيقاظ في منت�صف الليل.
م�ش ��كالت الذاك ��رة وم�شكالت �أخرى مثل االكتئاب والتغي ��رات المزاجية وحدة الطبع .بع�ض هذه
الم�ش ��كالت ،خا�ص ��ة م�شكلة الذاكرة ،ق ��د تتعلق بالتقدم في ال�سن .قد توج ��د �صلة بين تغير م�ستوى
الهرمونات بدمك وبين م�شاعرك.
تغيرات �أخرى بج�سدك .قد تالحظين �أن منطقة خ�صرك تكبر وتقل الع�ضالت وتزداد الدهون� ،أو
النحافة مع فقدان مرونة ب�شرتك.

ا�س�ألي طبيبك عما �إذا كنت ما تزالين بحاجة �إلى ا�ستخدام و�سائل تحديد الن�سل – حتى و�إن
انقطعت دورتك ال�شهرية.
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الح�صول على الم�ساعدة

اذهبي لزيارة طبيب �أمرا�ض الن�ساء مرة كل عام ،وا�س�أليه عن التالي:
عقاقي ��ر �أو �إ�ضاف ��ات �أو �أي ��ة طريقة �أخرى م ��ن �ش�أنها م�ساعدتك عل ��ى التغلب على �أعرا�ض �س ��ن الي�أ�س التي
تنتابك.
الفحو�ص ��ات الت ��ي يجب علي ��ك �إجرا�ؤها (مثل كثافة العظ ��ام لمعرفة ما �إذا كنت معر�ض ��ة للإ�صابة به�شا�شة
العظام).
طرق من �ش�أنها التقليل من فر�ص �إ�صابتك بالتالي:
•ه�شا�شة العظام .قد ي�سبب لك �سن الي�أ�س فقدان �أن�سجة العظام ،الأمر الذي قد يت�سبب في �إ�ضعاف
العظام وجعلها �أ�سهل في الك�سر.
•مر�ض القلب .قد ي�ؤدي �سن الي�أ�س �إلى ارتفاع ن�سبة الكول�سترول في الدم ،مما ي�ؤدي �إلى زيادة احتمالية
�إ�صابتك بالأمرا�ض التي قد ت�ؤثر على قلبك و�أوعيتك الدموية.
التخفيف من نوبات الحرارة

نعر�ض فيما يلي بع�ض الخطوات التي �ساعدت �أخريات على التخفيف من نوبات الحرارة:

DDالتوقف عن التدخين.
�DDشرب الكثير من الماء.
DDحاول ��ي المحافظ ��ة عل ��ى الوزن ال�صحي من خ�ل�ال ممار�سة التماري ��ن الريا�ضية واتباع
الحمية.مار�س ��ي التماري ��ن الريا�ضي ��ة �أغل ��ب �أي ��ام الأ�سب ��وع ،خا�صة رفع الأثق ��ال وتقوية
الع�ض�ل�ات .تناولي الطعام باعتدال ،حي ��ث �أن الحمية المتوازنة من �ش�أنها �أن تمد ج�سدك
ب�أغلب المواد الغذائية وال�سعرات الحرارية التي يحتاجها ج�سدك ليظل �سلي ًما.
�DDإذا كان ��ت تنتاب ��ك نوب ��ات الحرارة .حاول ��ي �أن تدوني مت ��ى تحدث وما ال ��ذي ي�سببها .قد
ي�ساعدك هذا الأمر على معرفة ما عليك تجنبه .قد ترغبين � ً
أي�ضا فيما يلي:
•النوم في حجرة ذات جو بارد لتفادي اال�ستيقاظ بفعل نوبات الحرارة.
•ارتدي مالب�سك في طبقات يمكنك نزعها �إذا ما �شعرت بالدفء.
•ا�ستخدمي المالءات القطنية ،وارتدي المالب�س التي ت�سمح لجلدك “بالتنف�س”.
•حاولي تناول م�شروب بارد �أو ا�ستخدمي مروحة في بداية نوبات الحرارة.
•حاولي �أال تتناولي الكثير من الأطعمة الحريفة.
•قللي من �شرب الم�شروبات التي تحتوي على الكافيين.
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التغييرات الج�سمانية والحميمية
ت�ستمر بع�ض التغيرات الج�سمانية لفترة ق�صيرة في حين ت�ستمر تغيرات �أخرى للأبد .في كلتا الحالتين ،قد يقلقك
مظهرك كثي ًرا بعد انتهاء العالج .على �سبيل المثال ،الأ�شخا�ص الذين يت�صلون بق�سطرة بعد جراحة بالقولون �أو
الأمعاء يخجلون من الخروج للحياة العامة ،حيث �أنهم قد ي�شعرون بالخوف �أو الخجل من رف�ض الآخرين لهم .وقد
يقلقون من وقوع "حادث" في موقف عام.
ال يحب �آخرون �أن يرى النا�س ت�أثيرات العالج مثل الندوب �أو تغيرات الب�شرة �أو فقدان �أحد الأطراف� ،أو تغيرات
الوزن ،حتى و�إن لم يكن العالج ظاهر الأثر ،قد تزعجك التغيرات التي حدثت لج�سدك� .إن م�شاعر الغ�ضب والأ�سف
تماما� .إن ال�شعور بال�سوء تجاه ج�سدك قد يجعلك عاز ًفا عن العالقة الحميمية ،مما قد يت�سبب في تفاقم
طبيعية ً
ال�شعور باال�ستياء من نف�سك.
�إن التغيرات في مظهرك قد تكون �صعبة � ً
أي�ضا على المقربين منك ،والذي بدوره �سيكون �صع ًبا عليك� .إن الآباء
والأجداد عادة ما ي�شعرون بالقلق حيال �صورتهم �أمام �أبنائهم و�أحفادهم ،حيث يخ�شون �أن يت�سبب مظهرهم في
�إخافة الأطفال �أو �أن يحول دون االقتراب منهم.
الح�صول على الم�ساعدة

كيف تتغلب على تغيراتك الج�سدية؟
من حقك �أن تحزن على ما فقدت ،فقد فقدته بالفعل� .إن ال�شعور بالأ�سف �أمر طبيعي.
حاول التركيز على �أن الطرق التي اتبعتها في التغلب على ال�سرطان قد جعلتك �أقوى و�أكثر حكمة وواقعية.
�إذا ما وجدت �أن ب�شرتك قد تغيرت بفعل الإ�شعاع ،فا�س�أل طبيبك عن طرق للعناية بها.
ابح ��ث عن طرق جديدة لتح�سين مظهرك ،ق�ص ��ة �شعر جديدة� ،أو �صبغة �شعر جديدة� ،أو التزين �أو المالب�س
الجديدة من �ش�أنها رفع معنوياتك.
تماما .قد يدفع ت�أمينك ال�صحي
�إذا م ��ا ق ��ررت ارتداء بدي ًال للثدي (ثدي �صناعي) ،فت�أكدي من �أنه ينا�سبك ً
التكاليف.
حاول �أن تدرك �أنك ك�شخ�ص �أكبر بكثير من المر�ض الذي �أ�صابك .و�أعلم �أنك ذا قيمة كبيرة – بغ�ض النظر
عن مظهرك �أو ما يحدث في حياتك.
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قد تواجه بع�ض التغيرات في حياتك العاطفية بعد العالج من ال�سرطان – بالن�سبة للكثير من الأ�شخا�ص.
بنا ًء على نوعية ال�سرطان الذي �أ�صبت به ،قد ت�ستمر هذه الم�شكالت لفترة طويلة �أو ق�صيرة .على �سبيل
المثال ،حوالي ن�صف ال�سيدات اللواتي عولجن من �سرطان الثدي �أو الجهاز التنا�سلي لفترة طويلة و�أكثر
من ن�صف الرجال الذين عولجوا من �سرطان البرو�ستاتا ا�شتكوا من م�شكالت في العالقة الحميمة ت�ستمر
لفترات طويلة .يقول الكثير من الناجين من مر�ض ال�سرطان �أنهم لم يكونوا م�ستعدين للتغيرات التي طر�أت
على حياتهم العاطفية.

التغريات يف العالقة احلميمة

التغيرات في العالقة الحميمة

عادة ما تحدث الم�شكالت في العالقة الحميمة ب�سبب التغيرات التي تطر�أ ج�سدك – ب�سبب الجراحة �أو
العالج الكيميائي �أو الإ�شعاعي �أو بفعل ت�أثير عقاقير بعينها� .أحيا ًنا ما تكون الم�شكالت العاطفية �سب ًبا في
حدوث م�شكالت بالعالقة الحميمة .ت�شمل بع�ض الأمثلة على الم�شكالت العاطفية القلق واالكتئاب وال�شعور
بالذنب على ما �سبب لك الإ�صابة بال�سرطان وتغير �شكل الج�سم بعد الجراحة والتوتر بينك وبين �شريك
حياتك� .إن حياتك العاطفية في الما�ضي ال دخل لها بم�شكالت العالقة الحميمة في الوقت الحالي.
ما هي �أنواع الم�شكالت التي قد تحدث؟ ي�شكوا الناجون عادة من المخاوف التالية:
القلق من العالقة الحميمة بعد العالج.قد ي�شعر البع�ض بالخجل من �شكل �أج�سامهم بعد العالج .حتى
�أن يراه ��م �أي �شخ� ��ص بدون مالب�س قد يكون �أم ًرا �صع ًبا .قد يقل ��ق النا�س من �أن العالقة الحميمة قد
ت�ؤذيهم �أو �أنهم قد ال ي�ؤدون فيها ب�شكل جيد �أو �أنهم �سيكونون غير جذابين.
الأل ��م �أو فق ��دان االهتمام �أو االكتئاب �أو عقاقير عالج ال�سرطان من �ش�أنه ��ا � ً
أي�ضا �أن ت�ؤثر على الحياة
العاطفية.
•عدم القدرة على ممار�سة الحياة العاطفية كما كنت تفعل من قبل.بع�ض �أنواع العالج من ال�سرطان
من �ش�أنها تغيير الجهاز التنا�سلي مما يغير بدوره من حياتك العاطفية.
•قد ال يتمكن بع�ض الرجال من القيام بواجباتهم العاطفية ب�شكل جيد بعد العالج من بع�ض �أنواع
ال�سرطان مثل �سرطان البرو�ستاتا �أو الجهاز التنا�سلي �أو الخ�صيتين .بع�ض �أنواع العالج من �ش�أنها
� ً
أي�ضا �إ�ضعاف الجهاز التنا�سلي للرجل وجعله جا ًفا.
إيالما بعد العالج من
•تجد بع�ض الن�ساء �أن ممار�سة الحياة العاطفية تكون �أ�صعب �أو �أكثر � ً
ال�سرطان .قد تت�سبب بع�ض �أنواع العالج من ال�سرطان في هذه الم�شكالت ،و�أحيا ًنا ال تكون هناك
�أ�سباب وا�ضحة .و�أحيا ًنا ما تفقد بع�ض الن�ساء الإح�سا�س في المناطق الح�سا�سة.
وج ��ود �أعرا�ض �سن الي�أ�س.عندم ��ا تتوقف الدورة ال�شهرية لدى الن�ساء ،قد ي�صبن بنوبات الحرارة� ،أو
جفاف و�ضيق بالمهبل ،و�/أو غيرها من الم�شكالت التي قد ت�ؤثر على ممار�سة حياتهم العاطفية ب�شكل
طبيعي.
فق ��دان الخ�صوبة .قد تت�سب ��ب بع�ض �أنواع العالج من ال�سرطان بالعقم ،مما يحول دون تمكن الناجين
م ��ن ال�سرط ��ان من �إنجاب �أطفال .بنا ًء على نوع العالج وال�سن والفت ��رة المنق�ضية منذ انتهاء العالج،
قد تظل قاد ًرا على الإنجاب.
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الح�صول على الم�ساعدة

""كنت �أدرك �أني �س�أعاني من ال�ضعف الجن�سي ،ولكن ما لم �أتوقعه هو فقدان
الرغبة في ممار�سة الحياة العاطفية تما ًما ،الأمر الذي ت�سبب في وجود م�شكالت بيني
وبين زوجتي"
قد ي�ساعدك طبيبك على التغلب على هذه الم�شكالت ،ولكنه قد يفتح معك هذا المو�ضوع ،لذا عليك �أن تذكره
بنف�سك� .إذا كنت تواجه م�شكلة في البدء بالحديث عن الأمر ،خذ هذا الكتيب معك.
عادة ال تتح�سن م�شكالت الحياة العاطفية من تلقاء نف�سها .لكي تح�صل على الم�ساعدة في الكثير من هذه الم�شكالت،
من المهم �أن تخبر طبيبك عن �أية تغيرات قد تطر�أ على حياتك العاطفية ،ف�أحيا ًنا ما تكون هناك م�شكالت طبية
خفية ت�سبب هذه الم�شكالت ،على غرار:
م�ش ��اكل االنت�صاب.العقاقي ��ر �أو الأجه ��زة الم�ساعدة �أو اال�ست�ش ��ارة �أو الجراحة �أو غيرها م ��ن المقاربات قد
ت�ساعد على حل الم�شكلة.
جفاف المهبل .قد يت�سبب �سن الي�أ�س بجفاف �أو �ضيق المهبل .ا�س�ألي ما �إذا كان ا�ستخدام دهان مائي خالل
الممار�سة �أو مو�سع للمهبل قبل الممار�سة و�/أو تناول الهرمونات �أو ا�ستخدام كريم هرموني من بين الخيارات
المتاحة لك.
�ضع ��ف الع�ضالت .يمكنك تقوية ع�ضالت المناطق التنا�سلية من خالل ممار�سة تمارين "كيجل" .تدرب على
التحك ��م في ع�ضالتك من خ�ل�ال التحكم في ان�سياب البول .يمكنك �أن تمار�س هذه التمارين حتى �إن لم تكن
تتبول .كل ما عليك فعله هو ع�صر ورخي ع�ضالتك �أثناء الجلو�س والوقوف �أو �أثناء ممار�سة حياتك اليومية.
ت�شمل المو�ضوعات التي قد ترغب في مناق�شتها ما يلي:
مخاوف ��ك عن �إنجاب الأطفال.ناق�ش مخاوفك عن تنظيم الأ�س ��رة مع طبيبك� .إذا كنتي امر�أة ا�س�ألي طبيبك
عما �إذا كنت بحاجة لال�ستمرار في ا�ستخدام و�سائل منع الحمل ،حتى و�إن كانت دورتك ال�شهرية قد انقطعت.
التح ��دث م ��ع م�ست�شارك �أو طبيب ��ك النف�سي .قد ت�شعر ب� ��أن ً
بع�ضا من م�شكالت عالقت ��ك الحميمة نابعة من
عواطف ��ك ،مثل التوتر �أو القلق من �ش ��كل الج�سم .يجد البع�ض �أن الم�ش ��كالت الحميمية المتعلقة بال�سرطان
ب ��د�أت ف ��ي ا�ستنزاف عالقتهم ب�شريك حياتهم� .إذا كان الحال على ه ��ذا المنوال ،ا�س�أل ممر�ضتك �أو موظف
الخدم ��ة االجتماعي ��ة ما �إذا كان با�ستطاعتك �أن تتحدث مع م�ست�شار ،حيث �أن التحدث مع �شخ�ص ما وحدك
�أو مع �شريك حياتك قد ي�ساعد على عالج الم�شكلة.
زي ��ارة معالج للعالق ��ات الزوجية .حيث �سي�ساعدك على التحدث بحرية ع ��ن م�شكالتك ،و�أن يبحث معك في
مخاوفك ويقترح عليك طرق جديدة لم�ساعدتك و�شريك حياتك.
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التحدث مع �شريك حياتك
حتى بالن�سبة للزوجين الذين ظال متزوجين لفترة طويلة ،يمكن �أن ي�شكل الحفاظ على التوا�صل بينهما تحد ًيا كبي ًرا
في البداية .من المريح �أن تعلم �أن القليل جدً ا من العالقات تنتهي ب�سبب الق�سطرة �أو الندوب �أو �أية تغيرات ج�سدية
�أخرى� .إن معدالت الطالق تظل على حالها عند الأ�شخا�ص الذين �أ�صيبوا بال�سرطان والأ�شخا�ص الذين لم ي�صابوا
به.
�أخبر �شريك حياتك بما ت�شعر به تجاه حياتكما العاطفية وما ترغب بتغييره .قد ترغب في التحدث عن مخاوفك
وعما تعتقد �أنه ي�ؤثر على حياتكما العاطفية وم�شاعرك وما الذي عليكما فعله ليتح�سن الو�ضع.
وا�ضحا بما
مفهوما
�إن فتح هذا المو�ضوع ب�صراحة يجنب اللوم ويحافظ على الإيجابية بينكما ويمنح �شريك حياتك
ً
ً
نموذجا لكيفية البدء بهذا النقا�ش:
ت�شعر به .نعر�ض فيما يلي
ً
"�أعلم �أنه من ال�صعب مناق�شة هذا المو�ضوع ،ولكن �أعتقد �أنه يجب علينا التحدث عن حياتنا العاطفية .لقد
تقاربنا من بع�ضنا البع�ض مرات قليلة م�ؤخ ًرا� .إني افتقد �أن �أكون بقربك .و�أقلق �أن ت�شكل ندوبي م�شكلة .هل
يمكنك �أن تخبرني بما ت�شعر به؟".
منفتحا عندما ت�ستمع لوجهة نظر �شريك حياتك:
حاول �أن تكون
ً
ركز على تعليقاته ،ولي�س على ما تخطط لقوله في المقابل.
كرر ما يقول بكلماتك الخا�صة.
�أطرح عليه �أ�سئلة لتفهم مخاوفه ب�شكل �أف�ضل.
اعترف ب�أن وجهة نظره مهمة بالن�سبة لك .قل �أمو ًرا على غرار�" :أفهم لما تقول ذلك" �أو "لم �أفكر في الأمر
بهذه الطريقة من قبل".

ال�شعور بالحميمية بعد عالج ال�سرطان

DDكن فخو ًرا بج�سدك.لقد نجح في النجاة من العالج.

DDفكر في �أمور تجعلك ت�شعر بثقة وجاذبية �أكبر.
DDرك ��ز عل ��ى الأم ��ور الإيجابية.حاول �أن تكون مدر ًكا لأفكارك ،حيث �أنه ��ا قادرة على الت�أثير على
حياتك العاطفية.
�DDألم�س ��ا بع�ضكم ��ا الآخ ��ر .قبل واحت�ضن �شريك حياتك ،حتى و�إن ل ��م تتمكن من ممار�سة حياتك
العاطفية كما اعتدت من قبل.
DDقد تكت�شف طرق جديدة لت�ستمتع بالحميمية.
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التعارف
قد ت�ؤثر تغيرات ج�سدك ومخاوفك على ما ت�شعر به حيث �أنك مازلت تعاني من تقبل التغيرات التي طر�أت
عليك ،لذا ف�إنك تقلق من رد فعل �شخ�ص �آخر تجاه تلك التغيرات مثل الندوب �أو الق�سطرة� .أو قد تخ�شى
حدوث الم�شكالت العاطفية �أو فقدان الخ�صوبة ،والتي من �ش�أنها الت�سبب في زيادة �صعوبة االقتراب من
�شخ�ص ما.
قد تت�ساءل عن كيفية ووقت �إخبار ال�شخ�ص الذي تعرفت عليه عن �إ�صابتك بمر�ض ال�سرطان والتغيرات التي
طر�أت على ج�سدك .بالن�سبة للبع�ض ،قد يمنعهم الخوف من الرف�ض عن ممار�سة حياتهم االجتماعية التي
يرغبون فيها .في حين قد يواجه الأخرون الذين اختاروا عدم التعارف ال�ضغط من عائالتهم �أو �أ�صدقائهم
ليكونوا �أكثر اجتماعية .نعر�ض فيما يلي بع�ض الأفكار التي قد ت�سهل من عودتك للحياة االجتماعية:
رك ��ز عل ��ى الأن�شطة الت ��ي ي�سمح وقتك باال�ستمت ��اع بها ،مثل ح�ض ��ور حلقة در� ��س �أو االلتحاق بنادي
ريا�ضي.
حاول �أال تجعل ال�سرطان عذ ًرا لعدم تعرفك على �أ�شخا�ص جدد.
انتظ ��ر حت ��ى ت�شعر بالثقة والود قبل �أن تخبر من تعرفت عليه ��م ب�إ�صابتك بال�سرطان .تدرب على ما
�سوف تقوله �إذا ما كنت قل ًقا من رد فعل من تعرفت عليهم تجاه الأمر .فكر في ردة فعله وكن م�ستعدً ا
لال�ستجابة لها.
فك ��ر في التعارف على �أنه عملية تعليمية هدفها الح�ص ��ول على الحياة االجتماعية التي ت�ستمتع بها.
ال يج ��ب �أن يك ��ون كل م ��ن تتعارف عليه ��م مثاليين� .إذا ل ��م يتقبلك البع�ض (الأم ��ر الذي قد يحدث
بال�سرط ��ان �أو بدون ��ه) ،ف�إنك لم تف�شل .ح ��اول �أن تتذكر �أنه لم تنجح جمي ��ع العالقات التي حاولت
تكوينها قبل �إ�صابتك بال�سرطان.
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م�شاعرك

م�شاعرك

“ال اعتقد �أنك �ستن�سى �أبدًا �أنك لن ت�ستعيد ما فقدت” – �إميلي
كما ي�ؤثر عالج ال�سرطان على �صحة الج�سدية ،قد ي�ؤثر � ً
أي�ضا على م�شاعرك وتفكيرك وقيامك بالأمور التي
تحبها .من الطبيعي �أن تنتابك م�شاعر مت�ضاربة بعد انتهاء العالج ،وكما تحتاج �إلى االهتمام نج�سدك بعد
انتهاء العالج ،عليك � ً
أي�ضا �أن تهتم بم�شاعرك.
يختلف الأ�شخا�ص الذين �أ�صيبوا بال�سرطان عن بع�ضهم البع�ض ،كما �أن م�شاعرك وعواطفك ومخاوفك
فريدة من نوعها� .إن المعتقدات التي ت�صاحب ال�سرطان قد ت�ؤثر على طريقة تفكيرك في ال�سرطان وكيفية
التعامل معه ،حيث قد ي�شعر البع�ض �أنه يجب عليهم �أن يتحلوا بالقوة ويقوموا بحماية �أ�صدقائهم وعائالتهم،
في حين يبحث البع�ض الآخر عن الدعم ممن يحبون �أو الناجين الآخرين من ال�سرطان �أو ي�ستعينون ب�إيمانهم
لي�ساعدهم على التغلب على هذا الأمر .البع�ض يبحث عن الم�ساعدة من الم�ست�شارين �أو خارج نطاق العائلة،
في حين ال يرتاح البع�ض الآخر لهذا الأ�سلوب.
�أ ًيا كان ما تقرره ،من المهم �أن تقوم بما ت�شعر �أنه ينا�سبك وحاول �أال تقارن نف�سك بغيرك.

القلق على �صحتك
القلق من عودة ال�سرطان مرة �أخرى �أمر طبيعي ،خا�صة خالل العام الأول بعد العالج ،حيث �أنه من بين �أكثر
�شيوعا بين جموع الناجين من ال�سرطان بعد انتهاء العالج .بالن�سبة للبع�ض ،يكون هذا الخوف
المخاوف ً
قو ًيا لدرجة �أنه يمنعهم عن اال�ستمتاع بالحياة �أو النوم جيدً ا �أو تناول الطعام �أو حتى القيام بزيارات المتابعة
ال�صحية .تقول �إحدى ال�سيدات�« :إذا ما عاد ال�سرطان مرة �أخرى ،ماذا �س�أفعل؟� ،إنني لم �أتوقع �أن �أنجو منه
في المرة الأولى» .قد يت�صرف �آخرون بطريقة �إيجابية ،كما يقول �أحد الناجين من ال�سرطان�« :إن ال�سرطان
جزء من حياتي ،ولن يفارقني الأمل �أبدا».
بمرور الوقت ،يقول الكثير من الناجين من ال�سرطان �أنهم �أ�صبحوا ال يفكرون كثي ًرا في ال�سرطان .ولكن،
حتى بعد مرور �سنوات على ال�شفاء ،قد تحدث �أمو ًرا من �ش�أنها �أن ت�سبب لك القلق� .إن زيارات المتابعة
ال�صحية �أو ال�شعور ب�أعرا�ض ت�شبه تلك الخا�صة بال�سرطان �أو مر�ض �أحد �أفراد الأ�سرة �أو الذكرى ال�سنوية
لت�شخي�ص �إ�صابتك بال�سرطان من �شانها �أن تولد القلق بداخلك.
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التغلب على الخوف من عودة ال�سرطان

DDكن على علم.من الجيد معرفة المزيد عن مر�ض ال�سرطان الخا�ص بك وفهم ما يمكنك القيام به من
�أج ��ل تح�سين �صحتك في الوق ��ت الحالي ،ومعرفة المزيد عن الخدمات المتوفرة التي يمكنها منحك
المزي ��د م ��ن الإح�سا�س بال�سيط ��رة .ت�شير بع�ض الدرا�سات �إل ��ى �أن الأ�شخا�ص الذي ��ن يعلمون الكثير
ع ��ن مر�ضهم وعالجه تزداد احتمالية �إتباعهم للخط ��ط العالجية و�شفا�ؤهم من ال�سرطان �أ�سرع من
الأ�شخا�ص الذين ال يعلمون �شي ًئا عن مر�ضهم.
DDعب ��ر ع ��ن م�شاع ��ر الخ ��وف �أو الغ�ضب �أو الح ��زن التي تنتابك .وجد النا�س �أنه ��م عندما يعبرون عن
الم�شاعر القوية مثل الغ�ضب �أو الحزن ،تزداد قدرتهم على التخل�ص منها .ي�صنف البع�ض م�شاعرهم
من خالل التحدث مع عائالتهم �أو �أ�صدقائهم� ،أو ناجين �آخرين من ال�سرطان �أو م�ست�شار .ولكن حتى
�إن كن ��ت تف�ضل ع ��دم مناق�شة مر�ضك مع الآخري ��ن ،يمكنك �أن تواظب عل ��ى ت�صنيف م�شاعرك من
خالل التفكير فيها �أو تدوينها.
DDابح ��ث ع ��ن الأم ��ور الإيجابية .يعن ��ي هذا الأمر �أحيا ًن ��ا البحث عن الأمور الجي ��دة حتى في الأوقات
الع�صيب ��ة �أو تحاول �أن تملأ نف�سك بالأمل ب ��د ًال من �أن تفكر في �أ�سو�أ الأمور .حاول �أن ت�ستغل طاقتك
للتركيز على �صحتك وعلى ما يمكنك فعله لتظل �سلي ًما معافى قدر الإمكان.
DDال تلم نف�سك على �إ�صابتك بال�سرطان .يعتقد بع�ض الأ�شخا�ص �أن �إ�صابتهم بال�سرطان كانت ب�سبب
�أمر فعلوه �أو لم يفعلوه .تذكر �أن �أي �شخ�ص يمكن �أن ي�صاب بال�سرطان.
مبتهج ��ا طوال الوقت .يقول الكثير من النا� ��س �أنهم يرغبون في �أن يكونوا �أحرا ًرا
DDال يج ��ب �أن تك ��ون
ً
فيم ��ا يتعلق با�ست�سالمهم لم�شاعره ��م في بع�ض الأوقات .كما قالت �إح ��دى ال�سيدات“ :عندما ت�سوء
الأمور ،اخبر �أ�سرتي �أني �أمر بيوم �سيء من �أيام مر�ضي بال�سرطان و�أ�صعد �إلى غرفتي و�أ�ستلقي على
فرا�شي”.
DDجد طر ًقا لت�ساعدك على اال�سترخاء� .إن التدريبات المذكورة في ال�صفحتين  60و� 61أثبتت قدرتها
على م�ساعدة الآخرين على اال�سترخاء وربما تفعل الأمر ذاته معك عندما ت�شعر بالقلق.
DDحافظ على ن�شاطك قدر الإمكان� .إن الخروج من المنزل لفعل �أمر ما قد ي�ساعدك على التركيز على
�أمور �أخرى بجانب ال�سرطان والأمور ال�سيئة التي ت�صاحبه.
�DDأنظ ��ر �إل ��ى م ��ا يمكنك التحكم به .يقول بع�ض الأ�شخا�ص �أن تنظيم حياتهم ي�ساعد� .إن االنخراط في
رعاي ��ة �صحت ��ك والمحافظة على مواعيدك م ��ع طبيبك و�إدخال تغيرات عل ��ى �أ�سلوب حياتك من بين
ح�سا بال�سيطرة .في
الأمور التي يمكنك ال�سيطرة عليها .حتى و�ضع جدول يومي من �ش�أنه �أن يمنحك ً
حي ��ن ال يمكن لأي �شخ�ص �أن يتحكم بجميع الأفكار ،يق ��ول البع�ض �أنهم يحاولون عدم التفكير كثي ًرا
في المخيف منها.
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ال�شعور بالتوتر
عندما تعلم �أنك م�صاب بال�سرطان ،قد تهمل اهتماماتك مثل العائلة �أو العمل �أو الأمور المالية .والآن
بعد �أن انتهى العالج ،قد تبد�أ هذه الأمور في الظهور على ال�سطح مرة �أخرى.
يقلق الكثير من مر�ضى ال�سرطان من �أن التوتر قد لعب دو ًرا في �إ�صابتهم بالمر�ض .من المهم �أن
تتذكر �أن ال�سبب الحقيقي وراء مر�ض ال�سرطان مازال مجهو ًال .لم تظهر �أية �أبحاث �أن التوتر ي�سبب
ال�سرطان ،ولكننا نعلم �أن التوتر ي�سبب م�شكالت �صحية �أخرى� .إن �إيجاد طرق من �ش�أنها التقليل �أو
التحكم في التوتر في حياتك قد ت�ساعدك على ال�شعور بالتح�سن� .إن تخ�صي�ص الوقت لأية �أن�شطة من
�ش�أنها جعلك ت�شعر بالهدوء �أو اال�سترخاء قد ت�ساعد في هذا الأمر.
التقليل من التوتر

وجد كثير من الناجين من ال�سرطان �أن الأن�شطة ،مثل المذكورة تال ًيا ،مفيدة في التعامل مع ما يقلقهم
بعد انتهاء عالج ال�سرطان .ا�س�أل طبيبك �أو ممر�ضتك �أو موظف الخدمة االجتماعية �أو م�ؤ�س�سة
ال�سرطان المحلية عن االلتحاق بمثل هذه الأن�شطة.
التمارين الريا�ضية� .إن التمارين الريا�ضية من بين الأن�شطة المعروفة التي من �ش�أنها تخفيف
التوت ��ر وال�شعور بالع�صبي ��ة – �سوا ًء كنت م�صا ًبا بال�سرطان �أم ال .كم ��ا يقول �أحد الرجال« :قد
�أ�شعر بالإحباط قلي ًال ،وال يوجد فرق كبير بينه وبين االكتئاب ،ولكن عندما �أذهب لل�سير لثالثين
�أو خم� ��س و�أربعي ��ن دقيقة في الهواء الطلق� ،أ�شعر �أحيا ًنا ب�أني ق ��ادر على تحدي العالم ب�أكمله».
زر طبيبك قبل و�ضع خطة للتمارين الريا�ضية ،و�أحذر من �أن تبالغ فيها� .إذا لم تكن قاد ًرا على
ال�سير ،فا�س�أل عن حركات �أخرى قد تكون مفيدة ،مثل تمارين الجلو�س �أو الإطالة.
�أ�سالي ��ب الج�س ��م والعق ��ل� .أم ��ور مثل الت�أم ��ل �أو اال�سترخاء من �ش�أنها التخفي ��ف من التوتر من
خ�ل�ال تهدئة عقلك .ح ��اول التركيز على تنف�س ��ك �أو تكرار كلمة �أو عبارة ع ��دة مرات لنف�سك.
ت�شمل الأ�ساليب الأخرى التنويم المغناطي�سي واليوجا وت�صور الذكريات.
التعبي ��ر الإبداع ��ي .من �ش�أن الفنون �أن تمنح النا�س الفر�صة للتعبير عن �أنف�سهم ب�شتى الطرق.
حتى الأ�شخا�ص الذين لم يجربوا التلوين �أو الر�سم يجدون �أن هذه الن�شطة مفيدة وممتعة.
م�شاركة الق�ص�ص ال�شخ�صية� .أن تخبر الآخرين عن ق�ص�ص تعاي�شك مع ال�سرطان �أو ا�ستماعك
له ��ا ق ��د ي�ساعدهم على الب ��وح بمخاوفهم وعالج م�شكالته ��م و�إيجاد معنى لما م ��روا به .انظر
الق�سم الخا�ص بمعلومات عن مجموعات الدعم.
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�إيجاد الروح المرحة وال�ضحك

"هل ال�سرطان خطر على حياتك؟ نعم ،ولكن لماذا �أموت مجنو ًنا؟ لذا كنت �أمزح ب�ش�أنه طوال
�إ�صابتي به ،و�أظن �أن هذا الأمر قد �أفادني"� –.آري
قد ي�ساعدك ال�ضحك على اال�سترخاء ،فعندما ت�ضحك ،يفرز مخك مواد كيميائية تمدك بال�شعور بال�سعادة وتجعل
ع�ضالتك ت�سترخي .حتى االبت�سامة من �ش�أنها مقاومة الأفكار الموترة .ال �شك في �أنك ال ترغب في ال�ضحك دائ ًما،
ولكن وجد الآخرون �أن الأفكار التالية قد ت�ساعد:

�D■Dأطلب من الآخرين �أن ير�سلوا لك بطاقات م�ضحكة.
DDتمتع بالأمور الم�ضحكة التي يفعلها الأطفال والحيوانات الأليفة.
■

�DDشاهد الأفالم والبرامج الم�ضحكة على التلفاز.
D■Dا�ستمع �إلى الت�سجيالت الم�ضحكة.
D■Dا�شتري روزنامة م�ضحكة.
DDاقر�أ كتب الدعابات �أو ابحث عنها على �شبكة الإنترنت.
■

�إذا لم تكن تمتلك حا�سب �آلي ،ا�ستخدم واحدً ا من الحوا�سب الموجودة في المكتبات العامة.
■

قد تجد �أنك قاد ًرا حتى على ال�سخرية من نف�سك .قالت �إحدى ال�سيدات" :لقد ذهبت �إلى منزل �إحدى �صديقاتي
لم�ساعدتها هذا ال�صيف ،وكان الجو حا ًرا للغاية لذا نزعت �شعري الم�ستعار .وحان وقت الذهاب ولكني لم �أجد
ال�شعر الم�ستعار .وبعد البحث مطو ًال وجدته معل ًقا في فم كلب �صديقتي ،ولكني �أخذته وو�ضعته على ر�أ�سي وذهبت
لمنزلي .قال لي زوجي :ماذا حدث؟ فال حاجة لأن �أقول �أن ال�شعر الم�ستعار لم يعد �إلى حالته الأولى منذ ذلك
الحين".
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التغلب على االكتئاب والقلق
قد تظل ت�شعر بالغ�ضب �أو الع�صبية �أو الحزن بعد انتهاء العالج .بالن�سبة لأغلب النا�س ،قد تزول هذه
الم�شاعر �أو تقل بمرور الوقت .في حين قد تزداد ب�شكل كبير لدى البع�ض الآخر� .إن الم�شاعر الم�ؤلمة ال
تتح�سن �أبدً ا ،وعادة ما تعتر�ض حياتك اليومية� .إن ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�صابون باالكتئاب .بالن�سبة للبع�ض،
قد يزيد عالج ال�سرطان من ال�شعور باالكتئاب من خالل تغيير الطريقة التي يعمل بها المخ.
الح�صول على الم�ساعدة

تحدث مع طبيبك .و�إذا كان طبيبك يظن �أنك تعاني من االكتئاب ،فقد يقوم بعالجك �أو يحولك �إلى طبيب
متخ�ص�ص .ح�صل الكثير من الناجين من ال�سرطان على ام�ساعدة من خبراء متخ�ص�صون في كل من عالج
االكتئاب والتعافي من ال�سرطان .قد ي�صف لك الطبيب عقا ًرا لم�ساعدتك على تخفيف �شعورك بالع�صبية.
�إذا كنت ت�شعر �أنه من ال�صعب التحدث عن م�شاعرك ،فقد ترغب في �أن تعر�ض هذا الكتيب على طبيبك،
حيث �أنه قد ي�ساعدك على �شرح ما تمر به .ال ت�شعر ب�أنه يجب عليك �أن تحاول ال�سيطرة على هذه الم�شاعر
بمفردك ،حيث �أن الح�صول على الم�ساعدة التي تحتاجها مهمة لحياتك و�صحتك.

هل احتاج �إلى الم�ساعدة؟

�إذا كانت تظهر عليك �إحدى الأعرا�ض التالية لمدة تزيد عن �أ�سبوعين ،فتحدث مع طبيبك عن
العالج .قد تعود بع�ض الأعرا�ض �إلى م�شكالت طبية ،لذا من المهم �أن تكون راغ ًبا في التحدث عنها
مع طبيبك.
DDالأعرا�ض العاطفية:
•ال�شعور بالقلق �أو التوتر �أو الحزن الذي ال يزول.
•ال�شعور بفقدان الح�س العاطفي.
•ال�شعور ب�أنك مغلوب على �أمرك �أو فاقد لل�سيطرة �أو متردد.
•لديك �شعور بالذنب �أو انعدام القيمة.
•ال�شعور بالعجز �أو الي�أ�س.
•ال�شعور ب�أنك �سريع الغ�ضب �أو متقلب المزاج.
•ال ت�ستطيع التركيز �أو ت�شعر ب�أن عقلك م�شغول ب�أمور �أخرى.
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•تبكي لفترات طويلة �أو عدة مرات باليوم.
•تركز على ما يقلقك �أو على م�شكالتك.
•�صعوبة �إخراج �أفكار معينة من عقلك.
•�صعوبة اال�ستمتاع بالأمور التي تحدث كل يوم ،مثل تناول الطعام �أو �صحبة الأ�صدقاء.
•تجد نف�سك تتجنب المواقف �أو الأمور التي تعلم جيدً ا �أنها غير �ضارة.
•التفكير في �إيذاء نف�سك �أو االنتحار.
DDالتغيرات الج�سمانية:
•زيادة الوزن �أو فقدانه دون تعمد دون وجود �أية حالة مر�ضية �أو عالج.
•م�شكالت النوم ،مثل الأرق �أو الكوابي�س �أو النوم الطويل.
•زيادة �ضربات القلب وجفاف الحلق وزيادة �سرعة التنف�س وع�سر اله�ضم واال�سهال.
•بطء الحركة.
•التعب الذي ال يزول وال�صداع �أو غيرها من الآالم.

ال�شعور بالغ�ضب
ي�شعر الكثير من الأ�شخا�ص بالغ�ضب من �إ�صابتهم بال�سرطان �أو ب�سبب ما مروا به خالل مراحل الت�شخي�ص
�أو العالج .قد يكونوا قد مروا بتجربة �سيئة مع م�صدر الرعاية الطبية �أو مع �صديق �أو �أحد الأقارب لم يمد
لهم يد العون.
�إن ال�شعور بالغ�ضب �أمر طبيعي ،و�أحيا ًنا ما يدفعك للقيام ب�أمر ما .ولكن ا�ستمرار الغ�ضب قد يعرقل رعايتك
لنف�سك �أو التقدم للأمام في حياتك� .إذا ا�ستطعت ،اكت�شف ما الذي ي�سبب غ�ضبك وما يمكنك فعله لتخفيفه.
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ال�شعور بالوحدة

"“كنت �أذهب لتلقي العالج الإ�شعاعي كل يوم ،و�أ�صبح فريق التمري�ض
كعائلتي .وعندما انتهى العالج ،جاءت لحظة الفراق و�شعرت باني
فقدت �أهلي” – توم
بعد انتهاء العالج ،قد تفقد الدعم الذي كنت تتلقاه من فريق الرعاية ال�صحية الخا�ص بك .قد ت�شعر كما لو
تم �سحب �شبكة الأمان التي تحيط بك ،وبالتالي يقل االهتمام والدعم ممن يمدوك بالرعاية ال�صحية حيث
تماما عندما ينتهي توا�صلك مع الأ�شخا�ص الذين تهتم
�أن العالج قد انتهى� .إن مثل هذه الم�شاعر طبيعية ً
ب�أمرهم.
من الطبيعي � ً
أي�ضا �أن ت�شعر �أنك بمعزل عن النا�س �إلى حد ما – حتى العائلة والأ�صدقاء – بعد انتهاء عالج
ال�سرطان .عادة ما يرغب �أفراد العائلة والأ�صدقاء في الم�ساعدة ،ولكنهم ال يعلمون كيف يقومون بذلك.
�آخرون قد ي�شعرون بالخوف من المر�ض ،وقد ت�ستوعب �أن الآخرين الذين �أ�صيبوا بال�سرطان فقط هم من
�سيتفهم م�شاعرك.
الح�صول على الم�ساعدة

ما الذي يمكنك فعله لت�شعر بتح�سن؟ حاول �أن تفكر في الطريقة التي يمكنك �أن ت�ستبدل بها الدعم العاطفي
الذي اعتدت الح�صول عليه من فريق الرعاية الطبية ،مثل:
�س�ؤال �أحد الممر�ضات �أو الأطباء عما �إذا كان ب�إمكانك �أن تت�صل به في بع�ض الأحيان.قد ي�ساعدك
هذا على الحفاظ على التوا�صل بينكما ويقلل من �شعورك بالوحدة .حتى �إن مجرد معرفة �أنه ب�إمكانك
االت�صال بهم �سي�ساعدك.
�إيجاد خدمات الدعم المقدمة عبر الهاتف او �شبكة الإنترنت.
�إيج ��اد م�ص ��ادر جدي ��دة للدع ��م للم�ساعدة عل ��ى �شفائ ��ك .الأ�صدقاء والعائلة والناجي ��ن الآخرين من
ال�سرطان ورجال الدين من بين م�صادر الدعم تلك.
االلتحاق بمجموعة دعم خا�صة بال�سرطان .يلتقي الأ�شخا�ص الذين �أ�صيبوا بال�سرطان في مجموعات
ليتحدث ��وا ع ��ن م�شاعرهمومخاوفهم� .إلى جانب م�شاركة ق�ص�صهم ،ي�ستمع ��ون �إلى ما مر به الآخرون
وكيفية تعامل الآخرين مع نف�س الم�شكالت التي يواجهونها .قد ت�ساعد مجموعات الدعم �أفراد �أ�سرتك
على التغلب على مخاوفهم.
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االلتحاق بمجموعات الدعم

قد �أ�شعر �أحيا ًنا بالإحباط ،وقد التحقت بهذه المجموعة ونق�ضي وقتًا
رائ ًعا في البكاء وال�ضحك وموا�صلة حياتنا»� – .إيليا

قد تحتوي مجموعات الدعم على الكثير من الفوائد .حتى و�إن كان الكثير من النا�س يح�صلون على الدعم
من �أ�صدقائهم وعائالتهم ،ف�إن ال�سبب الأول لاللتحاق ه�ؤالء الأ�شخا�ص بمجموعات الدعم هو رغبتهم
في التواجد مع �أ�شخا�ص مروا بنف�س تجربة ال�سرطان التي مروا بها� .أظهرت بع�ض الأبحاث �أن االلتحاق
بمجموعات الدعم يح�سن من جودة الحياة ويعزز الإقبال على الحياة.
يمكن لمجموعات الدعم �أن:
تمنحك الفر�صة للتحدث عن م�شاعرك والتعمق فيها.
م�ساعدتك على التعامل مع الم�شكالت العملية ،مثل م�شكالت العمل �أو المدر�سة.
م�ساعدتك على التغلب على الآثار الجانبية للعالج.
�أنواع مجموعات الدعم و�أماكن تواجدها

مخ�ص�صا لنوع واحد فقط من ال�سرطان ،في حين
هناك �أنواع عديدة من مجموعات الدعم ،بع�ضها يكون
ً
يفتح البع�ض الآخر �أبوابه لأي نوع من �أنواع ال�سرطان .قد تكون بع�ضها مخ�ص�صة للرجال �أو الن�ساء فقط.
قد يقود �أخ�صائيو ال�صحة مجموعات الدعم �أو ناجون �آخرون من ال�سرطان.
�إن مجموعات الدعم لي�ست مق�صورة فقط على الأ�شخا�ص الذين �أ�صيبوا بال�سرطان ،حيث �أنها قد تفيد
�أطفال �أو عائالت الناجين من ال�سرطان ،حيث تركز هذه المجموعات على االهتمامات العائلية مثل
تغير الأدوار والعالقات والمخاوف المادية وكيفية دعم ال�شخ�ص الم�صاب بال�سرطان .وقد ت�شمل بع�ض
المجموعات كل من الناجين من ال�سرطان و�أفراد �أ�سرهم.
ال يلتقي �أع�ضاء مجموعات الدعم وج ًها لوجه فح�سب ،بل يمكن �أن يلتقوا عبر الإنترنت� .إن مجموعات
الدعم عبر الإنترنت قد تكون م�ساعدً ا عظي ًما للأ�شخا�ص الذيم يملكون �أجهزة حا�سب ويعي�شون في �أماكن
منعزلة �أو الذين ال يمكنهم الح�ضور �شخ�ص ًيا .قد ترعى م�ؤ�س�سات ال�سرطان بع�ض مجموعات الدعم ،في
حين ال يمكنها الإ�شراف على مجموعات �أخرى .مع وجود غرف الدرد�شة غير الر�سمية ،يمكنك �أن تبحث
عن الدعم في �أي وقت نها ًرا �أو لي ًال .على الرغم من �أن مجموعات الدعم عبر الإنترنت قد تقدم دع ًما
عاطف ًيا قي ًما� ،إال �أنها ال تقدم دائ ًما المعلومات الطبية ال�صحيحة .احذر من �أيو معلومات طبية تح�صل
عليها عبر الإنترنت ،وتابع مع طبيبك قبل القيام ب�أية تغييرات تقوم على ما قد قر�أت.
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هل تنا�سبني مجموعات الدعم؟

قد ال ت�صلح مجموعات الدعم للجميع ،فبالن�سبة للبع�ض ،قد يت�سبب �سماع م�شكالت الآخرين في زيادة حالهم �سو ًء.
�أو قد تكت�شف �أن حاجتك لاللتحاق بمجموعات الدعم تتغير بمرور الزمن.
�إذا كنت تفكر غب االلتحاق ب�إحدى مجموعات الدعم ،نقدم فيما يلي بع�ض الأ�سئلة التي يمكنك طرحها على موظف
االت�صال بالمجموعة:
كم حجم المجموعة؟
من يح�ضرها (ناجون� ،أ�سر� ،أنواع معينة من ال�سرطان ،مدى عمري)؟
كم تطول االجتماعات؟
كم عدد مرات تجمع المجموعة؟
منذ متى و�أفراد المجموعة يتقابلون �سو ًيا؟
من يقود االجتماعات – متخ�ص�ص �أم ناجي؟
ما هو �سياق االجتماعات؟
هل الغر�ض الرئي�سي من المجموعة هو م�شاركة الم�شاعر� ،أم يعر�ض �أع�ضاء المجموعة � ً
أي�ضا بع�ض الن�صائح
لعالج الم�شكالت ال�شائعة؟
�إذا ح�ضرت االجتماعات ،هل يمكنني �أن �أجل�س وا�ستمع فقط؟
قبل االلتحاق ب�أية مجموعة دعم ،هناك بع�ض الأ�سئلة التي عليك �أن تطرحها على نف�سك:
هل ارتاح للتحدث عن �أموري ال�شخ�صية؟
هل يوجد ما �أقدمه للمجموعة؟
ما الذي �آمل في الح�صول عليه من وراء االلتحاق بهذه المجموعة؟
تختلف مجموعات الدعم عن بع�ضها البع�ض ب�شكل كبير ،و�إذا مررت بتجربة واحدة �سيئة ،فال يعني هذا �أن مجموعات
الدعم ال تعتبر خيا ًرا جيدً ا بالن�سبة لك .قد ترغب في �إيجاد ناجي �آخر من ال�سرطان يمكنك �أن تناق�ش معه ما مررت
به خالل مر�ضك بال�سرطان .هناك الكثير من الم�ؤ�س�سات التي يمكنها �أن تعرفك على �شخ�ص ما كان يعاني من نف�س
نوع ال�سرطان ويقترب من �سنك وخلفيتك الثقافية.

49

�إيجاد معنى للحياة بعد انتهاء عالج ال�سرطان
«بعد العالج من �سرطان الثدي ،علمت �أن حياتي قد تغيرت للأبد .ولن تعود الأمور
كما كانت من قبل .كنت �أ�شعر بالحزن على جميع الأمور التي تغيرت ،ولكني �شعرت
�أني قد وهبت حياة جديدة» – ليندا.

عادة ما يعبر الناجون عن حاجتهم لفهم ما تعنيه الإ�صابة بال�سرطان في حياتهم .في حقيقة الأمر ،وجد الكثيرون
�أن ال�سرطان قد جعلهم ينظرون للحياة من منظور جديد ،فقد يفكرون في الأمور الروحانية والهدف من الحياة
وما �أكثر الأمور التي يقدرونها.
قد تكون هذه التغيرات �إيجابية �إلى �أبعد الحدود ،حيث يقول الكثيرون منهم �أنهم ي�شعرون ب�أنهم محظوظون �أو
مباركين لأنهم نجوا من العالج ومازالوا ي�ستمتعون بكل يوم يعي�شونه .بالن�سبة للبع�ض ،يت�ضح المعنى من مر�ضهم
بعدما يتعاي�شون مع ال�سرطان لفترة طويلة ،وبالن�سبة للبع�ض الآخر ،يتغير المعنى بمرور الوقت .من ال�شائع � ً
أي�ضا
�أن ترى تجربة ال�سرطان ب�شكل �سلبي و�إيجابي في الوقت ذاته.
عادة ما ُيجري النا�س تغييرات في حياتهم ليتفكروا في الأمور التي تهمهم في الوقت الحالي .قد تق�ضي المزيد
من الوقت مع �أحبائك وال تركز كثي ًرا على عملك �أو ت�ستمتع ببهجة الحياة .قد تفكر � ً
أي�ضا في �أن المرور بكارثة مثل
ال�سرطان من �ش�أنها �أن تمنحك قوة متجددة.
يقول �أحد الناجين من �سرطان القولون�« :أ�شعر بالراحة لأني وجدت طر ًقا للتغلب على ال�سرطان .كما �أ�شعر ب�أني
�أكثر قدرة على التعامل مع الم�شكالت الم�ستقبلية التي قد تواجهني� .إني �أمتلك القوة التي لم �أتخيل �أني �أمتلكها».
الإيمان �أو الدين

�إن الإ�صابة بمر�ض ع�ضال من �ش�أنها �أن تغير من نظرتك الروحية بغ�ض النظر عما �إذا كنت ت�شعر بالتوا�صل مع
معتقداتك الدينية .بعد انتهاء العالج ،قد تجد نف�سك و�أحبائك ت�صارعون من �أجل ا�ستيعاب �سبب دخول ال�سرطان
في حياتكم .قد تت�ساءل عن �سبب ا�ضطرارك �إلى تحمل هذه التجربة في حياتك.
عادة ما يقول الناجون من ال�سرطان �أنهم ينظرون �إلى �إيمانهم بطريقة جديدة .بالن�سبة للبع�ض ،قد يقوى �إيمانهم
�أو يبدو �أكثر حيوية .في حين قد ي�شك البع�ض الآخر في �إيمانهم ويت�ساءلون عن معنى الحياة وعن الهدف الذي
يريدونه منها .يقول الكثيرون �أنهم �أ�صبحوا يمتلكون تركيزًا جديدًا على الحا�ضر و�أنهم يحاولون �أن يعي�شوا حياتهم
بكل ما فيها.
وجد الكثير من الناجين �أن �إيمانهم وتدينهم م�صد ًرا للقوة ،حيث يقولون �أنه من خالل �إيمانهم� ،أ�صبحوا قادرين
على �إيجاد معنى في حياتهم و�أن يدركوا الأمور المنطقية من تجربتهم مع ال�سرطان� .إن الإيمان قد يكون طريقة
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�أخرى يتبعها الناجون من ال�سرطان للتوا�صل مع الآخرين في مجتمعهم والذين قد يكونوا قد مروا بالتجربة ذاتها �أو
يمتلكون وجهات النظر ذاتها �أو الذين يمكنهم مد يد العون� .أ�شارت الدرا�سات �إلى �أن الدين جز ًء مه ًما للتغلب على
ال�سرطان وال�شفاء منه.
تختلف �أوجه ت�أثير ال�سرطان على الإيمان باختالف الأ�شخا�ص ،ومن الممكن �أن ت�شك في معتقداتك بعد العالج من
ال�سرطان� .إن الأ�سئلة التي قد تطرحها على نف�سك في هذا ال�ش�أن �صعبة ،ولكن بالن�سبة للبع�ض ،قد يعمل البحث عن
�إجابات و�إيجاد المعنى ال�شخ�صي في الأمور الروحية م�ساعدً ا لهم على التغلب على ال�سرطان.

�إيجاد الراحة والمعنى

DDاقر�أ ق�ص�ص عن الروح الب�شرية من �ش�أنها رفع معنوياتك.
�DDصل لت�صل �إلى المنظور ال�صحيح في الحياة.
�DDشارك في التجمعات االجتماعية .لتح�صل على الدعم ولتقدم الدعم للآخرين.
DDتحدث مع الآخرين.الذين مروا بالتجربة ذاتها.
�DDأوج ��د الم�صادر.ف ��ي م ��كان العب ��ادة المخ�ص� ��ص للأ�شخا� ��ص الذي ��ن يعانون م ��ن الأمرا� ��ض المزمنة
كال�سرطان.
DDاح ��زن عل ��ى ما فقدت� .أدرك �أنك قد م ��ررت بالكثير من الم�صاعب ،و�أنه من الطبيعي �أن ت�شعر بالحزن
على �أ�سلوب حياتك قبل الإ�صابة بال�سرطان.

الح�صول على الم�ساعدة

كيف يمكنك �أن تجد الدعم القائم على الإيمان في مجتمعك؟ نعر�ض فيما يلي بع�ض الأفكار التي �ساعدت
ناجين �آخرين من ال�سرطان:
توا�ص ��ل م ��ع مر�ش ��د دين ��ي �أو �إمام ف ��ي مجتمعك .تدرب �أغلبه ��م على �إ�س ��داء الن�صيحة للأ�شخا�ص
الم�صابين بالأمرا�ض الع�ضال.
توا�ص ��ل م ��ع المر�شد الديني في الم�ست�شف ��ى المحلي �أو من�ش�أة الع�ل�اج .تحتوي �أغلب الم�ست�شفيات
عل ��ى فري ��ق من المر�شدين الدينيين الذين يمكنهم مد يد العون و ه�ؤالء قد تدربوا على تقديم الدعم
الروحي للمر�ضى وعائالتهم في المواقف الع�صيبة.
تحدث مع طاقم العمل في الم�ست�شفى �أو فريق الرعاية ال�صحية �أو موظف الخدمة االجتماعية .قد يعرفون
�أمورًا عن الم�ؤ�س�سات القائمة على الإيمان في مجتمعك والتي تقدم خدمات متخ�ص�صة للناجين من ال�سرطان.

51

كيف يمكنك �أن تجد معنى جديد لحياتك بعد انتهاء عالج ال�سرطان؟

قي ��م حياتك.يق ��ول بع�ض الناجين من ال�سرطان �أن �إ�صابته ��م بال�سرطان �أيقظتهم ومنحتهم فر�صة ثانية لأن
يحي ��وا الحياة التي كان ��وا يرغبون فيها .ا�س�أل نف�سك :هل ت�شعر بالراحة لل ��دور الذي تلعبه داخل عائلتك� ،أم
�أن ��ك تق ��وم بما يتوقعه منك الآخرون؟ ما هي الأمور الت ��ي طالما رغبت في تجربتها؟ هل �أنت �سعيد بعملك �أم
�أنك اعتدت عليه؟.
ا�سع للح�صول على الدعم الروحي� .إن المر�شدين الدينيين الموثوقين �أو الم�ست�شارين المحترفين قد يكونوا
قادرين على م�ساعدتك في الإجابة على الت�سا�ؤالت التي تدور في حياتك.
احتفظ بدفتر يوميات .دون ما تعتقد ب�أنه يعطي معنى لحياتك في الوقت الحالي.
فك ��ر ف ��ي م�ساع ��دة الآخرين الذين نجوا من ال�سرط ��ان .بالن�سبة للبع�ض ،ف�إن التح ��رك وم�ساعدة الآخرين
ي�ساعده ��م على �إيجاد معنى لحياتهم .في حين يرغب �آخرون ف ��ي تنفي�ض ال�سرطان عن تفكيرهم ويف�ضلون
التركي ��ز على طاقاتهم بطرق �أخرى� .إذا كنت ترغب ف ��ي الم�ساعدة ،فهناك الكثير من مجموعات ال�سرطان
المحلي ��ة والدولي ��ة تحتاج �إلى متطوعين� .أو ربما كن ��ت تف�ضل الو�صول �إلى الأ�شخا� ��ص الذين تعرفهم وتن�شر
م�ساعدتك من خالل عائلتك و�أ�صدقائك.
فك ��ر ف ��ي الم�شاركة في درا�سة بحثية .ته ��دف الدرا�سات البحثية �إلى تحديد ت�أثيرات ال�سرطان وعالجه على
الناجي ��ن منه� .إن اال�شتراك في الدرا�سات البحثية عادة ما يك ��ون تطوع ًيا ،ومن �ش�أنها �أن تفيدك والآخرين.
�إذا �أردت معرف ��ة المزي ��د عن الدرا�س ��ات المتعلقة بالناجين من ال�سرطان ،تحدث م ��ع طبيبك �أو �أنظر ق�سم
الم�صادر.
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""اعتقد �أن بع�ض العائالت تزداد قوة بفعل ال�سرطان .لقد مررنا ببع�ض
الأوقات الع�صيبة ولكننا لم نعد نقلل من قدر بع�ضنا الآخر"-
داريل.

العالقات االجتماعية والعملية

العالقات االجتماعية والعملية

�إن الإ�صابة بال�سرطان قد تغير في عالقتك بمن حولك .من الطبيعي �أن تالحظ التغيرات التي تطر�أ على
عالقتك بالأ�سرة والأ�صدقاء والأ�شخا�ص الآخرين المحيطين في حياتك اليومية – وكذلك الطريقة التي
يتعاملون بها معك.

عائلتك
عندما ينتهي العالج من ال�سرطان ،عادة ما ال تكون العائالت م�ستعدة لحقيقة �أن النقاهة تحتاج �إلى وقت.
فبوجه عام ،نقاهتك �ست�ستغرق وقت �أكبر بكثير من الوقت الذي ا�ستغرقه عالجك .عادة ما يقول الناجون
من ال�سرطان �أنهم لم يدركوا كم من الوقت �سيحتاجون للنقاهة ،مما قد ي�ؤدي �إلى ال�شعور بالإحباط والقلق
والغ�ضب لدى الجميع .قد تدرك الأ�سر � ً
أي�ضا �أن الطرق التي كانوا يعي�شون بها قد تغيرت للأبد نتيجة
لل�سرطان .و�أنهم يحتاجون �إلى الم�ساعدة للتعامل مع هذه التغيرات والمحافظة على العائلة "الجديدة"
متما�سكة.
يقول بع�ض الناجون من ال�سرطان �أنهم لم يكونوا ليتمكنوا من التغلب على المر�ض لوال �أفراد عائالتهم
والم�ساعدة التي قدموها .وحتى و�إن انتهى العالج ،ما زالوا يتلقون الكثير من الدعم .بالن�سبة لآخرين ،قد
ت�ستمر الم�شكالت التي كانوا يواجهونها قبل الإ�صابة بال�سرطان� ،أو قد تظهر م�شكالت جديدة .قد تح�صل
على دعم من الآخرين �أقل مما كنت ت�أمل.
حتى و�إن انتهى العالج ،قد تظهر م�شكالت بينك وبين عائلتك .فعلى �سبيل المثال� ،إذا كنت معتادًا على
العناية بالمنزل �أو الحديقة قبل عالجك ،فقد تجد �أن هذه الأمور ما زالت �صعبة عليك للقيام بها .ولكن
�إذا كان �أفراد عائلتك هم من يقوم بمهامك بد ًال منك ،فقد ترغب في �أن يعود الزمن للوراء لتعود الحياة
الطبيعية و�أن يتوقع منك �أفراد عائلتك �أن تقوم بما اعتدت �أن تقوم به في الما�ضي .قد ت�شعر ب�أنك ال تح�صل
على الدعم الكافي الذي تحتاجه.
في �أوقات �أخرى ،قد تتوقع الح�صول من �أفراد عائلتك على �أكثر مما تح�صل بالفعل .قد يخيبون ظنك،
الأمر الذي قد يجعلك ت�شعر بالغ�ضب �أو الإحباط .بالن�سبة لإحدى ال�سيدات ،كان عدم اهتمام واحدة من
�أفراد �أ�سرتها خالل فترة عالجها هو ما �أغ�ضبها ،حيث قالت" :لم تر�سل لي �أبدً ا بطاقة �أو ات�صال هاتفي،
علي �أن �أنظر بوجهها في الوقت الحالي".
و�أ�صبح من ال�صعب ّ
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محتاجا لالعتماد على الآخرين خالل هذا الوقت ،حتى و�إن رغبت في العودة للعب الدور الذي كنت تلعبه
قد تظل
ً
في عائلتك من قبل .في الوقت ذاته ،مازالت �أ�سرتك تعدل من نف�سها ،وقد يكون من ال�صعب عليك وعلى �أ�سرتك �أن
تعبروا عن م�شاعركم �أو تعلموا كيف تتحدثون عن مر�ض ال�سرطان الذي �أ�صابكم.
لم�ساعدة �أفراد عائلتك.

الح�صول على الم�ساعدة فيما يتعلق بالم�شكالت العائلية
قد يواجه بع�ض �أفراد العائلة �صعوبة في االعتياد على التغيرات �أو ال�شعور ب�أن احتياجاتهم ال تتم تلبيتها .قد ترغب
�أ�سرتك في التعامل مع م�شكالت مثل هذه بمفردها� ،أو قد تفكر في الح�صول على الم�ساعدة� .أطلب من طبيبك �أو
موظف الخدمة االجتماعية �أن يحولك �إلى م�ست�شار �أو معالج .قد يتمكن �أحد الخبراء عن �أدوار العائلة والمخاوف
التالية للعالج من ال�سرطان من �أن ي�ساعد �أ�سرتك على حل م�شكالتها.
كيف تتغلب على الم�شكالت العائلية؟ نعر�ض فيما يلي بع�ض الأفكار التي �ساعدت الآخرين على التعامل مع المخاوف
الأ�سرية:
دع الآخري ��ن يعلم ��ون م ��ا يمكنك القيام ب ��ه �أثناء �شفائك – وما ال ��ذي ال يجب �أن يتوقعون ��ه منك .على �سبيل
المثال ،ال ت�شعر ب�أنه يجب عليك �أن تراعي الأمور المنزلية �أو الحديقة ب�صورة مثالية لأنك لطالما فعلت ذلك
في الما�ضي.
�أمن ��ح نف�س ��ك بع�ض الوق ��ت .قد تتمكنون �أن ��ت وعائلتك من التعود ط ��وال الوقت على التغي ��رات التي يحدثها
ال�سرطان� .إن الحفاظ على ال�صراحة بينكم قد ت�ساعد على الت�أكد من تلبية احتياجات الجميع.
�ساع ��د �أطفال عائلتك على ا�ستيعاب �أنك كن ��ت تتلقى العالج من مر�ض ال�سرطان و�أنك �ستحتاج بع�ض الوقت
حتى ت�ستعيد الطاقة التي اعتدت �أن تمتلكها.
قال �أطفال الناجين من ال�سرطان �أن الأمور التالية على قدر كبير من الأهمية:
 �أن تكون �صاد ًقا معهم.
التحدث معهم بو�ضوح و�صدق قدر الإمكان.
ال�سماح لهم ب�أن يعلموا �أنك مري�ض و�أن ي�شاركوا في نقاهتك.
ق�ضاء المزيد من الوقت معهم.
بعد �أن ت�سمح لهم ،على �أفراد الأ�سرة الآخرين �أن يكونوا �صادقين مع �أطفالك فيما يتعلق بمر�ض ال�سرطان وكيفية
عالجه.
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مكان عملك
�أظهرت الأبحاث �أن الناجين من ال�سرطان الذين يوا�صلون العمل يكونون على نف�س قدر �إنتاجية الموظفين
الآخرين� .إن �أغلب الناجين من ال�سرطان القادرين ج�سد ًيا يعودون �إلى �أعمالهم ،حيث �أن العودة �إلى العمل
تجعلهم ي�شعرون ب�أنهم قادرون على العودة �إلى حياتهم ال�سابقة قبل �أن يتم ت�شخي�ص مر�ضهم بال�سرطان.
يغير بع�ض الناجين من ال�سرطان �أعمالهم بعد انتهاء عالج ال�سرطان� .إذا قررت �أن تبحث عن عمل جديد بعد
انتهاء عالج ال�سرطان ،تذكر �أنك ل�ست بحاجة �إلى �أن تجرب �أن تقوم بعمل يفوق طاقتك – �أو تر�ضى بعمل
غير منا�سب� .إذا كنت من ذوي الخبرات� ،أعد قائمة بالوظائف طب ًقا لمهاراتك �أو ما يمكنك القيام به ،بد ًال
من الوظائف ال�سابقة وتواريخ التحاقك بها ،فبهذه الطريقة لن تظهر الفترة التي لم تعمل فيها ب�سبب عالجك
من ال�سرطان.
�سوا ًء عادوا �إلى وظائفهم ال�سابقة �أو التحقوا بوظائف جديدة ،يتم التعامل مع بع�ض الناجين من ال�سرطان
ب�شيء من الظلم عندما يعودوا للعمل ،حيث ي�شك �أ�صحاب العمل �أو الموظفين بقدرة الناجين من ال�سرطان
على العمل.
التعامل مع م�شكالت العمل

قرر كيفية تعاملك مع الم�شكلة.
•ما هي حقوقك كموظف؟
•هل �أنت على ا�ستعداد لأن تت�صرف الت�صرف المنا�سب لعالج الم�شكلة؟
•هل مازلت ترغب في العمل هناك؟ �أم تف�ضل �أن تلتحق بوظيفة جديدة؟
عند ال�ضرورة� ،أطلب من �صاحب العمل �أن يتوافق مع احتياجاتك.
•ابد�أ بالحديث ود ًيا مع م�شرفك ،ومكتب العمالة ،وم�ست�شار م�ساعدة الموظفين ،مدير المتجر �أو
ممثل النقابة.
•�أطلب تغيي ًرا ي�سهل عليك القيام بعملك (على �سبيل المثال ،مواعيد عمل مرنة ،العمل من المنزل،
معدات معينة في مكان العمل).
•دون كل طلب والنتائج المترتبة عليه في �سجل خا�ص.
اح�صل على الم�ساعدة للعمل مع �صاحب عملك �إن احتجتها.
•�أطلب من طبيبك �أو ممر�ضتك �أن يحددوا مواعيد زيارات المتابعة ال�صحية بما ال يتعار�ض مع
م�سئولياتك الأخرى.
•اجعل طبيبك يكتب خطا ًبا ل�صاحب العمل �أو مدير الم�صادر الب�شرية ي�شرح فيه كيف يمكن لمر�ض
ال�سرطان �أن ي�ؤثر على عملك �أو جدول ح�ضورك وان�صرافك.

ال توجد �أية قيود قانونية تحملك على التحدث عن �إ�صابتك بال�سرطان �إال �إذا كانت ظروفك ال�صحية ال�سابقة
ت�ؤثر ت�أثي ًرا مبا�ش ًرا على الوظيفة التي تبحث عنها.
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"تفهم رئي�سي في العمل �سبب الإجازة
التي ح�صلت عليها – حتى الآن.
ولكني �أخ�شى �أن ت�ضر الت�سا�ؤالت عن
�صحتي بم�ستقبلي في هذه الوظيفة"
– ليزا
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الأ�صدقاء وزمالء العمل

""عندما تذكر كلمة "ال�سرطان" ،يتغير �سلوك الكثير من الأ�شخا�ص على
الفور ،حيث �سيتمتمون ب�أمر ما ويبتعدوا عنك"– جاك.
قد تختلف ردود �أفعال �أ�صدقائك �أو زمالء عملك �أو زمالئك بالمدر�سة بعد االنتهاء من عالج ال�سرطان،
حيث قد يكون بع�ضهم م�صد ًرا كبي ًرا للدعم ،في حين قد ي�صبح البع�ض الآخر م�صد ًرا للغ�ضب �أو الإحباط.
قد ي�ضمر البع�ض خي ًرا ولكنهم ال يعلمون الأمر ال�صحيح لقوله .قد ال يعلمون كيف يقدمون الدعم  ،في
حين ال يرغب البع�ض الآخر �أن يتدخلوا فيما يتعلق ب�إ�صابتك بال�سرطان على الإطالق.
�إذا بدا الأ�صدقاء �أو زمالء العمل غير داعمين لك ،فربما يعود ذلك �إلى قلقهم عليك �أو على �أنف�سهم� .إن
تجربتك مع ال�سرطان قد تكون مزعجة لهم حيث �أنها قد تذكرهم بان ال�سرطان قد ي�صيب �أي �شخ�ص
كان .حاول �أن تتفهم مخاوفهم وكن �صبو ًرا عند محاولتك ا�ستعادة العالقات الجيدة معهم.
يقول الكثير من الناجين من ال�سرطان �أن محاولة خلق مناخ مبهج حول الآخرين يعد �أم ًرا �صع ًبا .يقول �أحد
الناجين من �سرطان الجلد" :لم �أعد �أرغب في االبت�سام ،حيث �أني ال �أملك الطاقة لأن �أكون في �أح�سن
حاالتي طوال الوقت" .وقال �أحد الناجين من �سرطان البرو�ستاتا" :تعلمون �أنه عندما ت�شتكون �إلى بع�ض
الأ�شخا�ص ف�إن ذلك ينفرهم منكم ،لذا فقد توقفت عن فعل ذلك".
�أثناء تحديد الناجين لأكثر الأمور التي تهمهم في الحياة ،قد يقررون �أن يتخلوا عن عالقاتهم ببع�ض
الأ�صدقاء غير الدائمين� ،إعطاء المزيد من الوقت للأ�صدقاء الحقيقيين .وجد �أحد الناجين من �سرطان
المخ بعد انتهاء عالجه�" :إنك تعلم كم تملك من �أ�صدقاء حقيقيين ،الذين ال يتوقفون عن االت�صال بك
لمجرد �أنهم يعلمون �أنك تمر بوقت ع�صيب� .إنهم يحبونك بحق ويقدرونك حق قدرك" .يقول �أحد الناجين
من �سرطان الكلى�" :إن التخلي عن الأ�صدقاء ال�ضعاف كان �صع ًبا ،ولكني وجدت الدعم الذي لم �أتوقع
الح�صول عليه من زمالئي في العمل وفي دار العبادة".
في عملك �أو في مكان تطوعك للعمل الخيري ،يوجد بع�ض الأ�شخا�ص الذين ال ي�ستوعبون مر�ض ال�سرطان
وقدرتك على الأداء خالل نقاهتك من العالج .قد يعتقدون �أنك ال ت�ستطيع �أن تعمل بنف�س الجد الذي كنت
تعمل به من قبل� ،أو ان �إ�صابتك بال�سرطان تعني �أنك �ستموت قري ًبا� .أحيا ًنا ما ي�ؤدي الخوف �أو نق�صان
المعرفة �إلى المعاملة الجائرة.
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الح�صول على الم�ساعدة

�إذا ما وجدت �أن ما ي�شعر به �أحد �أ�صدقائك �أو زمالئك بالعمل تجاه مر�ض ال�سرطان ي�ؤلمك ،حاول �أن تعالج
الم�شكلة مع هذا ال�شخ�ص وج ًها لوجه .و�إذا ا�ستمر الأمر في الت�أثير على عملك بعد هذا ،فقد ي�ساعدك
مديرك �أو الم�سئول عن المتجر �أو الق�سم الطبي بال�شركة �أو م�ست�شار دعم الموظفين �أو مكتب الم�صادر
الب�شرية.
عندما ت�شعرك المالحظات �أو الت�صرفات الم�ؤلمة بالإحباط ،ف�إن التحدث �إلى �أحد �أفراد �أ�سرتك �أو
�صديق �أو م�ست�شار من �ش�أنه م�ساعدتك على الخروج ب�أفكار للتعامل مع هذا الأمر .ولكن �إن كانت �سلوكيات
الموظفين تقف في طريق �أدائك لعملك ،ف�إن هذه الم�شكلة تدخل في نطاق ت�صرف �إدارة ال�شركة.

التوا�صل مع الآخرين
كيف يمكنك �أن تتوا�صل مع الآخرين ممن حولك بعد انتهاء عالج ال�سرطان؟
تقب ��ل الم�ساعدة.عندم ��ا يعر�ض عليك الأ�صدقاء �أو �أفراد العائل ��ة الم�ساعدة فال ترف�ضها ،وفكر في
بع� ��ض الأمور الت ��ي �إن قاموا بها �أ�صبحت حيات ��ك �أكثر �سهولة .بهذه الطريق ��ة �ستح�صل على الدعم
الذي تحتاجه ،و�سي�شعر المقربين منك ب�أنهم مفيدين لك .يقول �أحد الناجين من �سرطان القولون:
"عندما بد�أ عالجي من ال�سرطان ،كنت �أتلقى الكثير من الم�ساعدة ،لذا كنت �أ�شعر بال�سوء عندما
كن ��ت �أطل ��ب م ��ن �أ�صدقائي المزي ��د من الم�ساع ��دة عندم ��ا انتهى عالج ��ي .ولكني م ��ا �أزال �أحتاج
للم�ساعدة ،لذا �أخبرتهم بذلك".
عال ��ج �أي ��ة م�ش ��كالت ق ��د تطر�أ عندم ��ا تعود للعم ��ل �أو المدر�سة .ق ��د يتمكن م�شرف ��ك �أو معلمك �أو
زمالئك في العمل من جعل الآخرين من حولك يتفهمون �أنك بحاجة لأن تتم معاملتك على �أنك ناجي
م ��ن مر� ��ض ال�سرطان� .إذا كانت م�شكالتك مع الآخرين تقف في طري ��ق �أدائك لعملك �أو ا�ستمرارك
بالدرا�س ��ة ،ف�سيكون عليك �أن تتحدث مع مديري ��ك �أو نقابتك �أو ق�سم الم�صادر الب�شرية ب�شركتك �أو
مكتب �شئون الطالب بمدر�ستك.
حاف ��ظ عل ��ى ات�صالك بمعارفك خالل فترة نقاهتك .قد ي�شعر �أ�صدقائك �أو زمالئك بالعمل بالقلق
علي ��ك� .إذا ما اكت�شفوا �أمر عالجك وتح�سن �صحتك ،فق ��د يقل قلقهم وخوفهم عليك .تحدث معهم
عب ��ر الهات ��ف �أو �أر�سل لهم ر�سائ ��ل �إلكترونية �أو �أطلب من �أح ��د �أ�صدقائك المقربي ��ن �أو �أحد �أفراد
�أ�سرت ��ك القي ��ام بهذا الأمر بد ًال من ��ك .عندما تكون قاد ًرا ،تناول الغداء م ��ع �أ�صدقائك �أو مر عليهم
بالعم ��ل لتقي ��م حف�ل ً�ا� .إن عودتك للعمل �أو غيره م ��ن الأن�شطة قد ي�صبح �أ�سه ��ل �إذا ما حافظت على
التوا�صل مع من حولك.
خطط لما �ستقوله عن �إ�صابتك بال�سرطان .ال توجد طريقة �صحيحة �أو خاطئة للتعامل مع الآخرين
فيما يتعلق بمر�ضك ،ولكنك بحاجة لأن تفكر فيما �ستقوله عن الأمر عندما تعود للعمل .ال يحب بع�ض
الناجين من ال�سرطان التركيز على مر�ضهم �أو �أن يكونوا مت�صلين في �أفكار الآخرين بال�سرطان .في
منفتحا للغاية فيما يتعلق بهذا الأمر ،حيث يتحدثون ب�صراحة مع مديريهم
حين يكون البع�ض الآخر
ً
�أو الموظفين الآخرين ليبوحوا بمخاوفهم وي�صححوا الفكار الخاطئة ويقرروا كيف �سيعملون م ًعا� .إن
الطريقة الأ�صح هي التي ت�صلح لك.
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�أفكار

�أفكار

""ال يجب �أن تف�صح ال�شجاعة عن نف�سها طوال الوقت� .أحيا ًنا ما
تكون ال�شجاعة هي ال�صوت الخافت في نهاية اليوم الذي يقول:
�س�أحاول غدًا مجددًا" –ماري �آن رادماخر

�إن الوقت الذي ينتهي فيه العالج قد يكون الوقت الذي تبد�أ فيه بالتطلع للم�ستقبل� .إن
إح�سا�سا بالراحة وال�سعادة .وقد يكون
ال�شعائر الجديدة والبدايات الجديدة قد تمنحك � ً
� ً
أي�ضا وقت التغير الج�سماني والعاطفي.
والآن بعد �أن انتهى العالج ،حاول �أن تق�ضي بع�ض الوقت لتعيد التوا�صل مع نف�سك .وا�سمح
ببع�ض الوقت ل�شفاء نف�سك وعائلتك ومن يمدوك بالرعاية ال�صحية .فكر فيما يمكنك فعله
لتبد�أ بحياة ال يكون فيها ال�سرطان هو همك الأكبر.
فر�صا للنمو
�سوا ًء كانت جيدة �أو �سيئة ،ف�إن المواقف التي تغير الحياة عادة ما تمنح النا�س ً
والتعلم وتقدير الأمور المهمة بالن�سبة �إليهم.
ي�صف الكثير من الم�صابين بال�سرطان تجربتهم مع ال�سرطان على �أنها رحلة ،وال يجب
بال�ضرورة �أن تكون رحلة اختاروا القيام بها ب�أنف�سهم.
ولكنها �أحيا ًنا ما تقدم لهم الفر�صة للنظر للأمور من منظور مختلف.
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ملحق
الأمور المالية والقانونية
تماما.
�إن التحديات االقت�صادية التي يواجهها الناجين من ال�سرطان حقيقية ً
خالل المر�ض ،قد تجد �أنت وعائلتك �أنه من ال�صعب توفير الوقت �أو الطاقة ال�ستعرا�ض الخيارات المتاحة
�أمامكم .ولكنك يجب �أن تحافظ على الحالة المالية لعائلتك.
بالن�سبة لفواتير الم�ست�شفى ،قد ترغب في التحدث عنها مع الم�ست�شار المالي بالم�ست�شفى ،فقد تتو�صل �إلى
دفع �أق�ساط �شهرية �أو تح�صل على فائدة مخف�ضة .قد ترغب � ً
أي�ضا في التوا�صل مع �شركة الت�أمين لتت�أكد
من �أن تكاليف عالجك قد تمت تغطيتها.
الوثائق القانونية

�إذا لم تقم بعمل تعليمات م�سبقة ،عليك �أن تفكر في عملها .التعليمات الم�سبقة هي وثائق قانونية تمكن
المرء من تقرير الأمور المهمة قبل حدوثها ،وت�شمل كمية العالج التي �سيخ�ضع لها ومن تفو�ض التخاذ
القرارات بالنيابة عنك �إذا لم تكن قاد ًرا على ذلك� .إن عمل التعليمات الم�سبقة ي�ساعدك على الت�أكد من
الح�صول على العالج الذي ترغب به� .إن فهم ما ت�أمل بالح�صول عليه ي�سهل على �أفراد �أ�سرتك الأمور �إذا
ما حان الوقت التخاذ قرار العالج.
الأن�شطة الم�سبقة

الو�صي ��ة خالل الحياة.تدع النا�س تعلم نوع العالج الذي يرغ ��ب المر�ضى بالخ�ضوع له �إذا لم يكونوا
قادرين على التحدث.
تخوي ��ل �أحد الأ�شخا�ص بقرارات الرعاي ��ة ال�صحية .تخويل �شخ�ص ما باتخاذ القرارات الطبية بد ًال
م ��ن المري� ��ض �إذا لم يكن قاد ًرا على اتخاذه ��ا بنف�سهُ .يطلق على هذا ال�شخ� ��ص ،المختار بوا�سطة
المري�ض ،وكيل الرعاية ال�صحية.
جزء من التعليمات الم�سبقة
الوثائق القانونية الأخرى التي ال تعتبر ً

الو�صية.تن�ص على كيفية توزيع ما يو�صي به من �أمواله وممتلكاته كما يرغب.
توكيل .تعيين �شخ�ص ما يختاره المري�ض لإدارة �أمواله بالنيابة عنه.
التفوي� ��ض .تعيين �شخ�ص ما باتخاذ الق ��رارات المالية بالنيابة عن المري�ض �إذا لم يكن قاد ًرا على
اتخاذها.
ال يجب ح�ضور محامي عند ملأك لهذه الأوراق ،ولكن يجب وجود كاتب عدل .تحدث مع طبيبك �أو مع
موظف الخدمة االجتماعية عن القوانين المعمول بها .انظر ق�سم الم�صادر للمزيد من المعلومات.
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تعلم اال�سترخاء
وجد الكثير من مر�ضى ال�سرطان �أن ممار�سة
اال�سترخاء العميق �ساعدتهم على التخفيف
من �آالمهم �أو التقليل من توترهم .قد ال تنا�سب
التمارين المذكورة في ال�صفحات القليلة
القادمة للجميع .ا�س�أل طبيبك �أو ممر�ضتك
عما �إذا كانت هذه التمارين مفيدة لك .قبل
�أن تجرب التمرين التالي كام ًال ،جرب فقط
الخطوات من � 1إلى  ،5بحيث تتعود على
التنف�س العميق وا�سترخاء الع�ضالت.
قد تجد �أن عقلك يفكر م�شغو ًال بالتفكير.
عندما تجد نف�سك تفكر في �أمر �آخر ،حول
تفكيرك بلطف �إلى اال�سترخاء العميق الذي
تقوم به .ت�أكد من اال�ستمرار في التنف�س
بعمق� .إذا كانت �أ ًيا من هذه الخطوات تجعلك
ت�شعر بعدم الراحة ،فتخلى عنها.

ممار�سة
اال�سرتخاء لت�سكني الأمل
وتخفيف التوتر
قد ي�ساعدك اال�سرتخاء على �أن ت�شعر ب�أنك �أف�ضل
حا ًال – عقل ًيا وبدن ًيا .بالن�سبة لأغلبنا ،لي�س من ال�سهل �أن
"ن�سرتخي"� .إن اال�سرتخاء مهارة ويجب التدرب عليها مثله مثل
�أية مهارة �أخرى.
ينتظر الكثري من الأ�شخا�ص حتى ي�شعروا ب�أمل �شديد �أو توتر �شديد
قبل �أن يحاولوا اال�سرتخاء ،عندها ي�صبح اال�سرتخاء �صعب املنال .ثم
يحاولون اال�سرتخاء من خالل الإفراط يف تناول الطعام �أو التدخني �أو
غريها من الأمور – الأن�شطة غري املفيدة بل والتي قد تكون �ضارة.
اق�ض بع�ض الوقت يف تعلم مهارات اال�سرتخاء املفيدة ومار�سها
ريا .ميكنك � ً
أي�ضا �أن حت�صر دورة تدريبية �أو ت�شرتي
كث ً
ً
مدجما عن اال�سرتخاء.
قر�صا
ً
�شريطا �أو ً

التمرين 1

.1
.2
.3
.4
.5

1جد مكا ًنا هاد ًئا ال يزعجك فيه �أحد لمدة  20دقيقة .دع الآخرين يعلمون �أنك ترغب في �أن تكون وحدك
طوال هذا الوقت.
2ت�أكد من �أن جل�ستك ت�ساعد على اال�سترخاء ،على �سبيل المثال خفف الأنوار �إذا رغبت في ذلك وجد
مقعدً ا �أو �أريكة مريحة.
3اجل�س في و�ضعية مريحة حتى تتمكن من �إرخاء ع�ضالتك� .أغم�ض عينيك و�صفي ذهنك مما يلهيك.
4تنف�س بعمق وب�سرعة بطيئة ت�ساعد على اال�سترخاء .عادة ما يتنف�س النا�س ب�سطحية وعال ًيا في �صدروهم.
ركز على التنف�س بعمق وبطء راف ًعا بطنك بد ًال من رفع �صدرك فقط مع كل نف�س.
5بعد ذلك ،ا�ضغط على كل مجموعة ع�ضلية من ع�ضالتك لمدة ع�شر ثوان ومن ثم ا�سترخي� .إذا كان
ال�ضغط على واحدة من ع�ضالتك ي�سبب لك الألم ،تخطى خطوة ال�ضغط وركز فقط على اال�سترخاء.
تماما على التخل�ص من كل التوتر من ع�ضالتك والحظ الفرق الذي ت�شعر بهعندما ت�سترخي .ركز
ركز ً
على ال�شعور المريح باال�سترخاء.
في المقابل ،ا�ضغط وام�سك و�أرخي:
ً
�ضاغطا على ذراعيك.
•ذراعيك الأيمن والأي�سر .اقب�ض عليهما �صعودًا حتى كتفيك
•�شفتيك وعينيك وجبهتك .تجهم وارفع حاجبيك و�ضم �شفتيك ثم ابت�سم.
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•الفكين والعنق .ادفع فكك ال�سفلي لأعلى ثم �أرخيه .ثم �أمل ذقنك لأ�سفل ناحية �صدرك.
•الكتفين .ارفع كتفيك لأعلي تجاه �أذنيك.
•ال�صدر� .أدفع �صدرك للأمام.
قو�سا ،مع دفع بطنك للأمام .ت�أكد من تفعل هذا الأمر برفق حيث �أن هذه
•الظهر .مد ظهرك بحيث ي�شكل ً
الع�ضالت عادة ما تكون قوية.
•العجز� .أ�ضغط على عجزك بقوة من الجانبين.
•الفخذين� .أ�ضغط فخذيك م ًعا.
•ال�ساقين .مد �أ�صابع قدميك لأعلي ،نحو ركبتيك.
•القدمين .مد �أ�صابع قدميك للأ�سفل ،مثل راق�صة البالية.
6 .6راجع على جميع �أجزاء ج�سدك مرة �أخرى وتخل�ص من �أي توتر بها .وت�أكد من �أن تحافظ على تنف�سك العميق.
7 .7والآن بعد �أن ا�سترخيت ،تخيل م�شهدً ا هاد ًئا .اختر مكا ًنا ت�شعر به بال�سعادة .قد تكون غرفتك المريحة المف�ضلة،
�أو �شاطئ رملي� ،أو مقعد �أمام المدف�أة� ،أو �أي مكان مريح �آخر .ركز على التفا�صيل:
•ما الذي تراه من حولك؟
•ماذا ت�شم؟
•ما الأ�صوات التي ت�سمعها؟ على �سبيل المثال� ،إذا كنت على ال�شاطئ ،كيف هو �شعور الرمال بقدميك،
كيف يبدو �صوت الأمواج ،وما هي رائحة الهواء؟
•هل يمكنك تذوق �أي �شيء؟
•ا�ستمر في التنف�س بعمق �أثناء تخيل نف�سك ت�سترخي في مكانك الآمن المريح.
8 .8وجد بع�ض الأ�شخا�ص �أنه من المفيد عند هذه المرحلة �أن يفكروا في الأفكار التي ت�ساعدهم على اال�سترخاء .على
�سبيل المثال“ :ذراعاي و�ساقاي م�سترخيان للغاية .يمكنني �أن �أغو�ص في هذا المقعد و�أركز على اال�سترخاء”.
9 .9اق�ض ب�ضع دقائق م�ستمت ًعا ب�شعور الراحة واال�سترخاء.
1010عندما تكون م�ستعدً ا ،ابد�أ في تحريك يديك وقدميك بلطف وعد �إلى �أر�ض الواقع .افتح عينيك واق�ض ب�ضع
تماما .الحظ ما ت�شعر به الآن بعد �أن ا�ستكملت تمرين اال�سترخاء ،وحاول �أن تحمل هذه
دقائق حتى تنتبه ً
الم�شاعر معك بقية اليوم.
تمرين 2

م�ستخدما
1 .1اجل�س في و�ضع مريح .تخل�ص من �أية مالب�س �ضيقة� .أغم�ض عينيك� .صفي ذهنك و�أرخي ع�ضالتك
ً
الخطوات  4و  5من التمرين ال�سابق.
2 .2ركز تفكيرك على ذراعك اليمنى .قل لنف�سك�“ :إن ذراعي اليمنى تبدو ثقيلة ودافئة” .وكرر ما تقول حتى ت�شعر
بالفعل �أن ذراعك �أ�صبحت ثقيلة ودافئة.
3 .3كرر الأمر مع بقية ع�ضالتك حتى ت�شعر باال�سترخاء الكامل.
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