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نود �أن نتقدم بخال�ص ال�شكر لمقدمي الرعاية الرائعين
والأخ�صائيين ال�صحيين والعلماء الذين �أ�سهموا في كتابة
ومراجعة هذا الإ�صدار.

التطلع للأمام
عندما يكون قريبكم قد �أكمل عالج
ال�سرطان

"ال يجب عليك معرفة كل �شيء يحدث
في �أثناء العالج فح�سب ،بل ما يجب
�أن تتوقعه فيما بعد � ً
أي�ضا ـ وذلك حتى
ال ت�صاب باالكتئاب عندما ال ت�صير
الأمور على ما يرام"� - .إيفان

يهدف هذا الكتيب �إلى م�ساعدتك ودعمك
بينما تتكيف مع انتهاء �شخ�ص تحبه من
عالج ال�سرطان.
ا�ستخدم هذا الكتيب ب�أية طريقة تنجح معك .فكل مقدم رعاية لديه ا�ستجابة فريدة تجاه وجود �شخ�ص يحبه
م�صاب بال�سرطان .وقد تم ت�أليف هذا الكتيب لم�شاركة الم�شاعر وردود الأفعال ال�شائعة التي يمر بها مقدمو الرعاية
من �أمثالك بعد انتهاء العالج .كما يقدم بع�ض الن�صائح العملية التي ت�ساعدك على تخطي تلك الفترة .يمكنك
قراءته من البداية للنهاية �أو تكتفي بت�صفح �أجزاء مختلفة منه ح�سب الحاجة.
من ال�ضروري �أن يفهم مقدمو الرعاية �أنه برغم انتهاء العالج ،ال يزال الناجون من ال�سرطان يواجهون الكثير.
فهم في �أغلب الأحيان ال يزالون يواجهون الآثار الجانبية الناتجة عن العالج ويتعلمون كيفية التكيف مع الكثير من
التغيرات الأخرى التي يمكنهم المرور بها؛ فربما ال يعودون ثانية لحياتهم الطبيعية بال�سرعة التي يتمنونها ،وربما
تمنيتها �أنت.
باعتبارك مقدم رعاية ،فمن المفيد لك ولأ�صدقائك و�أفراد عائلتك �أن تدرك الم�شكالت التي تواجه الناجين
من ال�سرطان .ولهذا ،فنحن نحثك على قراءة كتيب "التطلع للأمام :الحياة بعد عالج ال�سرطان" .فهذا الكتيب
يتناول الم�شكالت التي تحدث للناجين بعد انتهاء العالج .وتت�ضمن االهتمامات رعاية المتابعة الطبية والتغيرات
الج�سدية والمعنوية والتغيرات في العالقات االجتماعية وم�شكالت مكان العمل .وربما ي�ساعدك هذا الكتيب على
فهم الأمور التي يواجهها الناجون بعد العالج ،ويمكنك من فهم �أف�ضل لمفاهيمهم.
الم�صطلحات الم�ستخدمة :ي�ستخدم هذا الكتيب م�صطلحات من قبيل "�شخ�ص محبوب" و"مري�ض" على مدار
الكتيب لو�صف ال�شخ�ص الذي تعتني به.
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مقدمة
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.
تُ���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�ؤلاً ؛ 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���ولاً 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.
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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،
راج ًي���ا م���ن اهلل الكريم قبوله منا ومنهم عملاً
خال�صا ،و�أخ�ص بالذك���ر منهم الدكتور عبد اهلل العمرو رئي�س مجل�س
ً
�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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من هو مقدم الرعاية؟
هذا الكتيب مقدم لك �إذا كنت ممن �ساعدوا �أ�صدقاءهم �أو �أحد �أفراد �أ�سرتهم على المرور بفترة عالج ال�سرطان.
ف�أنت "مقدم الرعاية" هذا .ولعلك �ساعدت على ممار�سة الأن�شطة اليومية وزيارات الطبيب والقرارات الطبية .وربما
تقدم الرعاية عن بعد �أو ت�سافر لتقديم الرعاية.
في �أثناء فترة العالج ،ربما يكون لك �أدوار عدة؛ فربما تنجز مجموعة من المهام ،من الم�ساعدة على الح�صول على
ر�أي طبي �آخر واتخاذ القرار ب�ش�أن العالج ،وحتى الحديث �إلى الزوار �أو محاولة رفع الروح المعنوية لأحبائك .ولعلك
عملت � ً
أي�ضا مع فريق طبي ،ب�ش�أن الم�شكالت والم�سائل الخا�صة بالرعاية.
فعند انتهاء فترة العالج ،يدخل المر�ضى ومقدمو الرعاية فترة جديدة .فربما ظللت حتى الآن مهت ًّما بالمرور
بالمري�ض من فترة العالج .وربما �شعرت ب�أنه ال وقت لديك للتفكير وحدك في الأمور وتتعرف على التغيرات التي
مررت بها .هل تخليت قليلاً عن م�شاعرك واحتياجاتك الخا�صة حتى انتهاء فترة العالج؟ معظم مقدمي الرعاية
يفعلون ذلك.
ما �إن تنته فترة العالج ،حتى يرغب معظم النا�س في و�ضع تجربة ال�سرطان وراء ظهورهم .غير �أن كثي ًرا من مقدمي
الرعاية ال يكونون واثقين بما يجب عليهم فعله فيما بعد؛ فربما مر وقت تمل�ؤه الم�شاعر المختلطة ـ فربما كنت �سعيدً ا
النتهاء العالج ،لكن في الوقت نف�سه ،ربما تعاني الت�أثير الكامل للتجربة التي مررت بها مع من تحب.

"في �أثناء فترة عالج �أبي ،تدهورت بي الحال؛
فقد بدا �أن �شخ�صيتي وكل ما كنت �أطمح �إليه
يختفي تما ًما .كنت �أوجه كل جهودي نحو زوجي
و�أبنائي ،محاولة �أن �أجعل الأ�شياء قابلة للحياة
ومقبولة" - .دانا
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البحث عن �شخ�ص "طبيعي جديد"
عادة ما يكون وقت انتهاء العالج وقتًا للبهجة؛ فمعظم النا�س يتوقعون ماذا �أفعل الآن؟
و�ضع تنحية تجربة ال�سرطان جان ًبا ويوا�صلون حياتهم من حيث انتهت،
فالنا�س يتوقون للعودة �إلى حياتهم ،الروتينية و�أن�شطتهم المعتادة.

من ال�ضروري �أن تتذكر خالل تلك الفترة �أن كل �شخ�ص م�شارك يعمد
للتكيف على �سرعته الخا�صة؛ فبع�ض النا�س قادرون على ا�ستئناف
�أن�شطتهم المعتادة على الفور .فيما يحتاج �آخرون لمزيد من الوقت لكي
يتعافوا .وربما كان هناك �ضغط عليك �أو على من تحب للرجوع ثانية �إلى
ما كانت عليه الأمور قبل الإ�صابة بال�سرطان .غير �أنه من ال�ضروري �أن
تدرك �أن تلك الفترة بالن�سبة لبع�ض النا�س ال تزال فترة عاطفية.

�إن واح ًدا من ردود الأفعال ال�صادرة عن مقدمي الرعاية
بعد انتهاء العالج هو �أن ت�س�أل نف�سك" :ماذا �أفعل
الآن؟" فربما يت�ساءلون هل �سيكون الآخرون في مزيد
من االحتياج �إليهم .وقد ي�شعرون بال�ضياع؛ فكثير من
النا�س يجب �أن يفكروا في كيفية الت�أقلم مع هذا ال�شخ�ص
"الطبيعي الجديد".

يحتاج من تحب �إلى بع�ض الوقت للت�أقلم على ما حدث ,فربما كان ال
يزال يت�أقلم على �آثار العالج ويتكيف مع كل التغييرات؛ فهو بحاجة
الكت�شاف �شخ�ص "طبيعي جديد" .وهذا يعني الرجوع ثانية �إلى حياته
القديمة ،لكن بطريقة قد تبدو مختلفة عما �سبق .وهذا ينطبق عليك
�أنت � ً
أي�ضا ،فاتخاذ بع�ض الوقت لنف�سك واكت�شاف �شعور جديد
"حين تعتني ب�شخ�ص ما ،ت�صبح
بالحالة الطبيعية عملية �ستكون بحاجة للتكيف معها � ً
أي�ضا.
�إنك تقوم بكثير من الأدوار في �أثناء فترة العالج .فربما كنت
في قمة ان�شغالك .بالن�سبة لي،
م�سئولاً عن العديد من القرارات .وربما كان ينبغي على من تحب
كان االن�شغال الدائم �أم ًرا ي�شعرني
�أن يتراجع عن بع�ض القرارات من �أجل التركيز على المرور
بالإ�شباع .غير �أنه فيما بعد ،وحين
بفترة العالج .ومن المعروف عن مقدمي الرعاية �أنهم ي�شعرون
انتهت فترة العالج ،كنت �أ�شعر
بالت�شو�ش بمجرد انتهاء العالج .وربما كانت لك �أ�سئلة من قبيل:
بالفراغ في بع�ض الأحيان� ،أت�ساءل ماذا
علي العودة �إلى
كيف يمكنني �أن �أ�ساعد من �أحب الآن؟ هل تجب َّ
العمل� ،أم البقاء في المنزل؟ متى �سيكون م�ستعدًّا للقيام ب�أدواره
�أفعل في الم�ستقبل" - .جو
وم�سئولياته ال�سابقة؟ والجواب عن تلك الأ�سئلة يختلف من
�شخ�ص لآخر .فكلما م�ضى بك الوقت ،حاول �أن تكون �صبو ًرا و�أن
مهام كل يوم على حدة.
تق�سم َِّ

تعريف النجاة
يعتبر ال�شخ�ص ناج ًيا من ال�سرطان منذ وقت ت�شخي�ص المر�ض
لديه ،من خالل توازن حياته .كما �أن �أفراد الأ�سرة والأ�صدقاء
"ناج"
ومقدمي الرعاية هم � ً
أي�ضا جزء من تجربة النجاة .وكلمة ٍ
ت�ساعد الكثيرين على التفكير في تقبل حياتهم بعد المر�ض.
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تغيير تركيزك من العالج
�إن اليوم الذي ينتهي فيه من تحب من عالج ال�سرطان
هو �أهم يوم انتظرتماه م ًعا؛ فهو وقت لالحتفال والت�أمل
في التجربة التي مررتما بها .يمكنك البدء في ا�ستعادة
التحكم في حياتك وفي غيرها من الأمور التي تهمك.
ربما ي�سعدك �أن تمر بوقت فراغ ال تذهب فيه لزيارة الطبيب
و�إجراء الفحو�صات وتلقي العالج والقيام بمهام ذات �صلة.
وقد يبد�أ من تحب في ال�شعور بتح�سن �أكبر ويمكنكما �أن
تغامرا م ًعا من �أجل اال�ستمتاع بالأ�شياء التي هي جزء من
حياتك� .أو ربما قررتما ق�ضاء عطلة �أو التح�ضير لمنا�سبة
كبيرة .وربما كان لديكما وقت للتركيز �أكثر على �أ�شياء كان
عليك �أن تهتم بها مثل العمل وق�ضايا الأ�سرة.
ورغم �أن هذا ما كنت تنتظره ،ف�إنه من ال�ضروري
االعتراف ب�أن هذا هو الوقت الذي ال تزال تملك فيه
م�شاعر قوية.

نهاية العالج هي وقت لـ :
االحتفال.
بح ��ث الأمور الت ��ي ي�ستعد من تحب للع ��ودة �إليها
ثانية.
التركي ��ز عل ��ى الق�ضاي ��ا المعلقة الأخ ��رى للأ�سرة
والعمل.
تمييز م�شاعرك حول تلك التجربة.
ق�ضاء المزيد من الوقت مع الأهل والأ�صدقاء.

الوعي مب�شاعرك
�إنه من الطبيعي �أن تمر بم�شاعر مختلفة عقب انتهاء العالج؛ فبع�ض مقدمي الرعاية يقولون �إن م�شاعرهم ت�صبح
�أكثر تركيزً ا بعد فترة العالج ،بما �أنهم يملكون المزيد من الوقت للتعبير عنها.
فقد ت�شعر ب�سعادة وحزن في الوقت نف�سه؛ فقد ت�شعر ب�سعادة وارتياح
لمرور من تحب بفترة العالج .لكنك في الوقت نف�سه قد ت�شعر بقلق
لأنك لم تعد تفعل �شي ًئا موج ًها نحو محاربة ال�سرطان .وقد ت�شعر
ب�إح�سا�س حزن و�ضياع لأنك ال تزال ترى �صدي ًقا لك �أو �أحد �أفراد
عائلتك في حالة �ضعف؛ فربما كان هذا وقتًا ت�شعر فيه بمزيد من
الوحدة والعزلة �أكثر مما م�ضى؛ فمثلاً :
قد تفق���د الدعم الذي كنت تتلقاه من فري���ق الرعاية ال�صحية
الخا�ص بالمر�ضى .وقد ت�شعر وك�أن �شبكة الأمان نزعت منك.
قد ت�شعر ب�ضغوط للعودة لما كنت عليه فيما �سبق.
ق���د يع���ود �أ�صدق���ا�ؤك و�أ�سرتك لممار�س���ة �أن�شطته���م اليومية،
تاركي���ن �إياك للقي���ام بالمزيد .وربم���ا ال يراجعون الأمور معك
كما كانوا يفعلون في �أثناء خ�ضوع من تحب لفترة العالج.
ربم���ا تتجنب الخروج مع الآخرين خو ًف���ا من حدوث �شيء لمن
تحب في �أثناء غيابك.
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"�أ�شعر بال�ضياع بطريقة �أو ب�أخرى,
فقد كنت من�شغلاً لفترة من الوقت
بعدة اتجاهات بينما �أعتني ب�أ�سرتي
وب�أمي .لكن الأمر �أخذ في التح�سن
الآن ،و�أنا �أفتقد الم�شاعر التي �أحتاج
�إليها .ال �أدري ما �أفعل"  -جلوريا

ربما تجد من ال�صعب �أن تروي لأ�شخا�ص لم يمروا بما مررت به.
ق���د تكون لديك عدة م�شاعر في �أثناء م�شاهدتك لمن تحب وهو
يعاني ف���ي حزن واكتئاب وفقد لتقدير ال���ذات .وربما تكون قل ًقا
لكون �أية م�شكلة ج�سدية عالمة على عودة ال�سرطان مرة �أخرى،
لكن���ك ف���ي الوقت نف�سه ت�شع���ر باالمتنان لوجود ه���ذا ال�شخ�ص
مع���ك ولكونه ج���ز ًءا من حيات���ك .وربما تتطلع لب���ذل مزيد من
الطاقة في �أمور تعني كل �شيء بالن�سبة لك.
هذه الم�شاعر كلها �أمر طبيعي .ومن المفيد �أن تعطي نف�سك بع�ض
الوقت لت�أمل تجربتك مع ال�سرطان؛ فالنا�س بحاجة لكميات مختلفة
من الوقت للتغلب على التحديات التي تواجههم.
ال ب�أ�س ب�أن تبكي �أو تعبر عن م�شاعرك بينما تتكيف مع التغيرات التي
مبتهجا طوال الوقت
تطر�أ عقب انتهاء العالج .فل�ست م�ضط ًّرا لأن تكون
ً
�أو �أن تدعي الفرحة .فامنح نف�سك وقتًا للتكيف مع ما مررت به �أنت
ومن تحب .كثير من مقدمي الرعاية يقولون �إن الم�شاعر التي مروا بها
بعد انتهاء العالج غال ًبا ما تقل بمرور الوقت.
و�إذا ا�ستمرت م�شاعر الحزن والك�آبة لأكثر من ب�ضعة �أ�سابيع ،فربما
كان هذا م�ؤ�ش ًرا على حالة اكتئاب .وبع�ض عالمات االكتئاب قد تكون
� ً
أي�ضا � ً
أعرا�ضا لم�شكالت ج�سدية �أخرى؛ فربما كنت بحاجة للتحدث �إلى
طبيبك �إذا كانت تلك الم�شاعر ت�صعب عليك ممار�سة مهامك .ويمكن
التخل�ص من االكتئاب بالتحدث �إلى ا�ست�شاري �أو معالج �أو بالعالج.
انظر القائمة ي�سار ال�صفحة لمعرفة العالمات المنذرة باالكتئاب.

هل تحتاج لم�ساعدة للتخل�ص من
االكتئاب �أو القلق؟
تذكر �أن كثي ًرا من الأمور المدرجة �أدناه �أمور طبيعية.
وتلك حقيقة دامغة حين نتعامل مع الكثير من مثيرات
التوتر .لكن تحدث �إلى طبيبك �إن كنت تعاني �أ ًّيا من هذه
العالمات لأكثر من �أ�سبوعين .وقد يقترح الطبيب عليك
طريقة للعالج.
عالمات االكتئاب �أو القلق

ال�شعور بالي�أ�س �أو الإحباط� ،أو �أن الحياة ال معنى
لها
ع ��دم ال�شع ��ور بالرغب ��ة ف ��ي البقاء م ��ع الأ�س ��رة �أو
الأ�صدق ��اء �أو ممار�س ��ة الهواي ��ات �أو الأم ��ور التي
اعتدت اال�ستمتاع بها
فقد ال�شهية
�شعور بال�ضيق والغ�ضب
عدم القدرة على ا�ستخراج �أفكار معينة من العقل
البكاء لفترات طويلة �أو لعدة مرات كل يوم
التفكير في �إيذاء نف�سك �أو قتلها
�شعور بالع�صبية؛ بحيث ت�ساورك �أفكار مت�سارعة
�أو نوبات ذعر
معان ��اة م ��ن م�شكالت ف ��ي النوم ،مثل ع ��دم القدرة
على النوم �أو الكوابي�س �أو النوم لفترة طويلة
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االعتناء بعقلك وروحك
اكت�شاف املعنى بعد ال�سرطان
كثير من مقدمي الرعاية يرون �أن ال�سرطان يدفعهم �إلى ر�ؤية الحياة من منظور جديد؛ فربما يتفكرون في الهدف
من الحياة وما يقدرونه �أعظم تقدير .ومن المعروف النظر �إلى تجربة ال�سرطان من المنظورين الإيجابي وال�سلبي
فهم ال�سبب في دخول ال�سرطان حياتك .ولعلك تت�ساءل
في الوقت نف�سه .فبعد انتهاء العالج ،قد تعاني �أنت ومن تحب َ
لماذا كان عليك �أن تتحمل مثل هذه التجربة التي مررت بها في حياتك.
كما �أن ت�أثير مر�ض ال�سرطان على �إيمان الفرد ودينه يختلف من �شخ�ص لآخر؛ فبع�ض النا�س يبتعدون عن دينهم،
في حين �أن �آخرين يرجعون �إليه .ومن المعروف التغير في �إيمان الفرد بعد ال�سرطان .لكن طلب الإجابات والبحث
معان �شخ�صية ي�ساعدهم على التكيف.
عن ٍ
وقد وجد كثير من مقدمي الرعاية �أن الإيمان �أو الدين �أو الروحانية كلها م�صدر للقوة في �أثناء مواجهتهم للحياة بعد
ال�سرطان .وكثير منهم يقول �إنه كان قاد ًرا على �إيجاد معنى في حياتهم و�إ�ضفاء �إح�سا�س على تجربة ال�سرطان من
خالل �إيمانهم؛ فالإيمان �أو الدين ب�إمكانه �أن يكون طريقة يمكن من خاللها لمقدمي الرعاية ومن يحبون �أن يتوا�صلوا
مع الآخرين في مجتمعهم الذي قد ي�شاركهم خبرات �أو ر�ؤى مماثلة� ،أو الذي يمكنه تقديم الدعم .كما �أظهرت
الدرا�سات �أن الدين بالن�سبة لبع�ض الأ�شخا�ص قد يكون جز ًءا مه ًّما من التكيف مع مر�ض ال�سرطان والمعافاة منه.
�إليك بع�ض الطرق التي من خاللها تجد الراحة والمعنى من خالل �إيمانك �أو روحانيتك:
قراءة القر�آن ترفع الروح المعنوية لم�ساعدتك على ال�شعور بالتوا�صل مع اهلل .
ال�صالة ت�ساعدك على ال�شعور بخوف وقلق �أقل.
التحدث عن مخاوفك واهتماماتك مع �أحد المر�شدين الدينيين .
الذهاب �إلى تجمعات دينية لمقابلة �أ�شخا�ص جدد.
التحدث �إلى من مروا بتجارب مماثلة.

تخ�صي�ص بع�ض الوقت لنف�سك
�إذا كنت ُت َن ِّحي احتياجاتك جان ًبا ،فربما كان هذا وقتًا منا�س ًبا للتفكير في كيفية االعتناء بنف�سك على النحو الأمثل؛
فا�ستغراق بع�ض الوقت في �إعادة �شحن عقلك وروحك يمكن �أن ي�ساعدك على التكيف ,وربما كنت بحاجة للتفكير
في:
الرجوع �إلى الأن�شطة التي تحبها.
البحث عن طرق يمكن للآخرين م�ساعدتك من خاللها.
البحث عن طرق جديدة للتوا�صل مع الأ�صدقاء.
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دع الآخرين يقدموا لك الم�ساعدة

قد ت�شعر برغبة �شديدة في �إخبار النا�س ب�أنك ومن تحب بخير ول�ستما
بحاجة لم�ساعدة؛ فربما كان ذلك رغبة في عدم �إزعاج النا�س ب�أية
حال .غير �أن االحتماالت هي �أن كلاًّ منكما متعب وال يزال يحاول
االعتياد على الحياة بعد العالج .ومن المفيد �أن تخبر الآخرين �أنك لم
تتكيف بعد وتخبرهم بطرق يمكنهم م�ساعدتك من خاللها؛ فحاول �أن
تحتفظ بنظام دعم م�ؤلف من �أ�شخا�ص من قبيل:
الأ�سرة والأ�صدقاء
المر�شد الديني �أو �أمام الم�سجد القريب .
الجيران
زمالء العمل
�أفراد المجتمع والم�ؤ�س�سات المدنية
فكر في نوعية الدعم التي قد تفيد .فهل �أنت بحاجة لم�ساعدة �شخ�ص
ي�ؤدي المهام؟ �أم �أنك تحتاج فقط ل�شخ�ص يقف بجانبك وي�ستمع �إليك
وا�ضحا ب�ش�أن احتياجاتك� ،سهلت م�ساعدة
حين تتحدث؟ فكلما كنت
ً
النا�س لك.
تلقَّ م�صادر الدعم الجديدة ب�صدر رحب

ربما يرغب �أفراد الأ�سرة والأ�صدقاء والجيران وزمالء العمل الذين
ظلوا بعيدين في �أثناء العالج في تقديم الدعم� ,أو كانوا قادرين على
ذلك .فربما وجدت �أنه من المفيد التحدث مع �شخ�ص ما لم يمر
بتجربة ال�سرطان .وقد يتمثل هذا ال�شخ�ص في �أحد �أفراد الأ�سرة �أو
�صديق �أو رجل دين �أو ا�ست�شاري �أو �أحد �أع�ضاء مجموعة الدعم.

�أمور ب�سيطة يمكنني
القيام بها لنف�سي
حاول كل يوم �أن ت�أخذ بع�ض الوقت في عمل
�أي �شيء يخ�صك ،مهما كان �صغي ًرا .و�إليك
بع�ض الأفكار:
القيلولة
ممار�سة اليوجا
ممار�سة هواية ما
�أخذ جولة بال�سيارة
م�شاهدة فيلم
العمل بفناء المنزل
الت�سوق
االن�شغال بمكالمات هاتفية �أو ر�سائل
�إلكترونية
ربما تجد �أن اال�سترخاء �أمر �صعب ،حتى �إن
كان لديك ما يكفي من الوقت لعمله؛ فبع�ض
مقدمي الرعاية يرون �أن من المفيد عمل
تمارين مثل التنف�س بعمق �أو الت�أمل

من ال�ضروري �أن تجد طر ًقا للتكيف مع �أفكارك وم�شاعرك .فهل يفيد
التحدث �إلى الآخرين؟ �إن كان يفيدك ،فمن ال�ضروري �أن تتوا�صل مع
الآخرين ،خا�صة �إذا �أردت قول �أ�شياء ال يمكنك البوح بها لمن تحب،
فحاول البحث عن �شخ�ص يمكنك م�صارحته بم�شاعرك ومخاوفك.
لكن ينبغي �أن تدرك �أن الآخرين قد ال يكونون بجانبك لتقديم
الم�ساعدة؛ فربما انزعجوا لم�ساعدتك �أو افتر�ضوا �أنك في طريقك
للعودة لطبيعتك ,ول�ست بحاجة للم�ساعدة ثانية� .أو ربما كانت لديهم
�أ�سباب �شخ�صية؛ مثل قلة الوقت �أو الأ�شياء التي تحدث في حياتهم.
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ان�ضم لإحدى مجموعات الدعم

يمكنك االلتقاء بمجموعات الدعم ب�شكل �شخ�صي �أو عن طريق الهاتف �أو عبر الإنترنت .ويمكنهم م�ساعدتك على
تكوين ر�ؤية جديدة لما يحدث ،و�إعطا�ؤك �أفكا ًرا عن التكيف ،وم�ساعدتك على �إدراك �أنك ل�ست وحدك.
في مجموعة الدعم ،قد يتحدث الم�شاركون عن م�شاعرهم وما مروا به.
وربما تبادلوا الن�صيحة مع بع�ضهم ,و�ساعدوا الآخرين ممن يواجهون
نوعية الم�شكالت نف�سها .وبع�ض النا�س يف�ضلون الذهاب واالكتفاء
"ما �أحتاج �إليه مرة �أو مرتين
باال�ستماع.
على الأقل من كل �أ�سبوع هو
�إذا �شعرت ب�أنك ب�صدد اال�ستمتاع بدعم خارجي من هذا القبيل ،لكنك ال
الذهاب �إلى �شخ�ص �أو مجموعة
ت�ستطيع االن�ضمام �إلى �إحدى المجموعات بمنطقتك ،فجرب االن�ضمام
من النا�س يعانون ما �أعانيه
لمجموعة دعم عبر الإنترنت؛ فبع�ض مقدمي الرعاية يقولون �إن المواقع
�أنا" - .فين�س
الإلكترونية التي تقدم مجموعات دعم �ساعدتهم كثي ًرا( .انظر ق�سم
الم�صادر لمعرفة كيفية التوا�صل مع مثل هذه المجموعات).
ابحث عن م�ساعدة ق�صيرة المدى

لعلك ا�ستخدمت الرعاية ق�صيرة المدى من قبل �أو بحثت عنها .فرغم �أن من تحب قد ا�ستكمل عالج ال�سرطان،
فال تزال هناك مهام كثيرة لمقدمي الرعاية .والم�ساعدون الم�ؤقتون يق�ضون وقتًا مع من تحب حتى يمكنك �أن ت�أخذ
ً
ق�سطا من الراحة� ،أو تقابل �أ�صدقاءك� ،أو تدير المهام� ،أو تقوم ب�أي عمل �شئت .وهذا الم�ساعد قد يتلقى �أج ًرا �أو
متطوعا .ويمكن للخدمات ق�صيرة المدى � ً
أي�ضا �أن ت�ساعد في المتطلبات الج�سدية لتقديم الرعاية ،مثل رفع
يعمل
ً
المري�ض �إلى �سرير �أو كر�سي .ف�إذا كانت تلك الخدمة مفيدة بالن�سبة لك للبدء �أو اال�ستمرار فيها؛ فربما رغبت في:
الحدي���ث �إل���ى المري����ض عن قدوم �شخ�ص م���ا �إلى بيتك لتقدي���م الم�ساعدة من حين لآخ���ر .و�إذا كنت تملك
م�ساعد رعاية م�ؤقتًا بالفعل ،فتحدث مع المري�ض عن االحتفاظ به لفترة.
ا�س�أل الم�ساعدين الم�ؤقتين عن نوعية المهام التي يمكنهم القيام بها ،بعد �أن انتهت فترة العالج.
اح�ص���ل عل���ى تر�شيح���ات بم�ساعدين من قب���ل �أ�صدقائ���ك �أو محترفي الرعاي���ة ال�صحية .ويج���ب �أن تتوافر
مقترحات لدى وكالتك المحلية.
ويمكن للرعاية ق�صيرة المدى �أن ت�أتي من م�صادر عدة:
الأ�سرة �أو الأ�صدقاء �أو الجيران.
زمالء العمل.
�أفراد من المجتمع ال�صحي الخا�ص بك.
الوكاالت الحكومية.
المجموعات غير الربحية.
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�أ ًّيا كان عملك ،فتذكر �أن االحتياج �إلى
م�ساعدة لي�س ف�شلاً من جهتك كمقدم
رعاية.

تحدث �إلى ا�ست�شاري

ربما ت�شعر ب�ضغوط �شديدة وتود الحديث �إلى �شخ�ص ما خارج نطاق دائرة الدعم الداخلية .بع�ض مقدمي الرعاية
أخ�صائي ال�صحة النف�سية .ويرى �آخرون � ً
أي�ضا
يرون �أن من المفيد التحدث �إلى ا�ست�شاري �أو طبيب نف�سي �أو غيره من �
ِّ
�أن يتوجهوا نحو رجل دين �أو مجتمع روحاني.
قد يكون ب�إمكان الجميع �أن ي�ساعدوك على الحديث عن الأمور التي ت�شعر ب�أنك غير قادر على الحديث عنها مع من
تحب �أو غيره من المحيطين بك .وربما � ً
أي�ضا وجدت طر ًقا للتعبير عن م�شاعرك وتعلم طر ًقا للتكيف لم تكن لديك
فكرة عنها من قبل.
ارجع للمحتاجين الآخرين

بعد انتهاء فترة العالج ،ي�شعر كثير من مقدمي الرعاية باالحتياج للرجوع �إلى الآخرين ممن يواجهون ال�سرطان؛
فهم يوجهون طاقتهم نحو م�ساعدة النا�س في مجتمعهم� ،أو االن�ضمام لمجموعات الدعم� ،أو التطوع في م�ؤ�س�سات
ال�سرطان .بالن�سبة للكثيرين� ،إحداث فرق في حياة الآخرين ي�ساعدهم � ً
أي�ضا على م�ساعدة �أنف�سهم.
اكتب في �صحيفة

كثير من مقدمي الرعاية يرون �أن الكتابة في �صحيفة ي�ساعدهم على تقليل الأفكار والم�شاعر ال�سلبية؛ فالتعبير
عن الأمور على الورق قد ي�ساعدك على اجتياز العملية التي تمر بها .يمكنك الكتابة عن �أي مو�ضوع ،مثل التجارب
الأكثر �إثارة للتوتر �أو عن �شيء يزعجك .ويمكنك � ً
أي�ضا �أن تكتب عن الأمور التي ترفع من روحك المعنوية وتجلب لك
ال�سعادة؛ مثل جار لطيف �أو ج ٍّو خال من التوتر �أو وقت ق�ضيته مع الآخرين.
انظر للإيجابيات

يقول مقدمو الرعاية �إن النظر للأمور الإيجابية ي�ساعدهم على ال�شعور بالراحة؛ فهم يحاولون � ً
أي�ضا التركيز
على الأمور التي يمكنهم التحكم فيها ،بدلاً من الأمور التي ال يمكنهم التحكم فيها .فحاول كل يوم �أن تفكر
في �شيء تراه مجز ًيا حول تقدم الرعاية� .أو خذ دقيقة من وقتك لل�شعور باالرتياح تجاه �شيء �إيجابي في
اليوم � -شروق جميل �أو عناق �أو وجبة �شهية �أو �شيء ممتع �سمعته �أو قر�أته.
ا�ضحك

ال ب�أ�س �أن ت�ضحك� .إنه �أمر �صحي في الواقع؛ فال�ضحك
يخفف التوتر وي�شعرك بالراحة .يمكنك قراءة �أعمدة
الفكاهة بال�صحف� ،أو م�شاهدة فيلم كوميدي� ،أو التحدث
�إلى �أ�صدقاء مرحين� ،أو تذكر مواقف م�ضحكة مررت بها.
واالحتفاظ بروح الفكاهة لديك في �أثناء المواقف ال�صعبة
مهارة جيدة من مهارات التكيف.
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القلق ب�ش�أن خطر ال�سرطان
�إن ت�شخي�ص �أحد الأقارب بالإ�صابة
ب�سرطان الدم قد ي�شعرك بالقلق �إزاء
�إ�صابتك �أنت به .غير �أن معظم �أنواع
ال�سرطان ال تنتقل عبر العائالت .فقط
نحو � 5إلى  %10من �أكثر �أنواع ال�سرطان
�شيو ًعا  -الثدي والقولون والبرو�ستاتا -
هي التي تنتقل بالوراثة .تلك نقطة مهمة
يجب �أن تناق�شها مع طبيبك.
�سيرغب طبيبك في معرفة نوع ال�سرطان
المتواجد في عائلتك وفي ع�ضو الم�صاب
به في العائلة .فكلما زاد عدد الأقارب
الم�صابين ب�أنواع معينة من ال�سرطان،
زاد الخطر .فتحدث �إلى طبيبك ب�ش�أن
الوقاية والفح�ص.
�إذا كان لديك تاريخ قوي في العائلة
بالإ�صابة بال�سرطان ،فلربما
رغبت في الحديث �إلى طبيبك
عما �إذا كان الفح�ص الجيني
منا�س ًبا لك .بع�ض النا�س
يودون معرفة هذا ،حتى
يمكنهم الخ�ضوع للفحو�صات
�أو �أ�شعة ال�سرطان ب�شكل
متكرر.
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"قبل �أن يتم ت�شخي�ص �أمي
بالإ�صابة ب�سرطان الثدي ،لم �أكن
�أفكر كثي ًرا في �صحتي .لكنني
الآن �أ�صبحت قلقة لأن جدتك �أنت
تعاني �سرطان الثدي � ً
أي�ضا .ولي�س
علي وحدي ،لكنني
القلق يقت�صر َّ
قلقة ب�ش�أن �أختي ذات ال�سنوات
الع�شر� .أال يجب �أن تخ�ضع كل
واحدة منا للفح�ص؟".
ـ جين

االعتناء بج�سمك
�ش�أنك �ش�أن الكثير من مقدمي الرعاية ،ربما ت�شعر ب�إرهاق �شديد .وربما كنت من�شغلاً للغاية ومهت ًّما بمن تحب لدرجة
اهتماما كاف ًيا .لكن من ال�ضروري �أن تعتني ب�صحتك � ً
أي�ضا.
�أنك ال تعير �صحتك
ً
فالتوتر المتراكم والمتطلبات اليومية قد تت�سبب في م�شكالت �صحية جديدة� ،إ�ضافة �إلى �أية م�شكلة تعانيها بالفعل.
و�إليك بع�ض الأمثلة:
الإعياء
م�شكالت في النوم
�ضعف القدرة على مقاومة المر�ض (�ضعف المناعة)
بطء التئام الجروح
ارتفاع �ضغط الدم
تغيرات في ال�شهية �أو الوزن
�آالم �صداع
قلق �أو اكتئاب �أو غيرهما من تغيرات المزاج
فاحر�ص على تخ�صي�ص وقت لإجراء الفحو�صات والأ�شعات وغيرها من االحتياجات الطبية .تحدث �إلى طبيبك
ب�ش�أن �أي �أعرا�ض تمر بها .ويقترح مقدمو الرعاية المحترفون �أن تركز على الأ�سا�سيات و�أن:
تتن ��اول الأدوي ��ة كم ��ا و�صفه ��ا لك الطبيب .اطلب م���ن طبيبك �أن يعطيك مزيدً ا من العب���وات لتوفر الذهاب
والإياب .وانظر �إذا ما كان محل البقالة �أو ال�صيدلية �سيو�صلون الطلبات.
تحاول تناول وجبات �صحية .فالتغذية ال�سليمة ت�ساعدك على االحتفاظ بقوتك البدنية.
كاف من الراحة .ا�ستمع لمو�سيقى هادئة �أو مار����س تمارين التنف�س؛ فقد ي�ساعدك هذا
تح�ص ��ل عل ��ى ق�س ��ط ٍ
على النوم .والغفوات الق�صيرة يمكن �أن تن�شطك �إذا كنت ال تح�صل على فترات كافية من النوم .تحدث �إلى
طبيبك �إذا �أ�صبحت م�شكلة قلة النوم م�شكلة دائمة.
تمار�س التمارين .الم�شي وال�سباحة والجري وركوب الدراجة ما هي �إال ب�ضع طرق يمكنك من خاللها تن�شيط
ج�سم���ك .ف����أي نوع منها (بما في ذلك العمل بالحديقة �أو التنظيف �أو �صعود ال�سلم) يمكن �أن ي�ساعدهم على
االحتفاظ بج�سم �سليم.
خ�ص� ��ص لنف�س ��ك وق ًت ��ا لال�سترخاء .ربما تختار تمرين التمدد �أو الق���راءة �أو م�شاهدة التليفزيون �أو التحدث
في الهاتف� .أ ًّيا كان ما ي�ساعدك على اال�سترخاء ،يجب عليك �أن تخ�ص�ص وقتًا لممار�سته؛ فمن ال�ضروري �أن
تميل الحتياجاتك وتقلل من م�ستويات التوتر لديك.
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الم�ساعدة على رعاية المتابعة الطبية
كثير من مقدمي الرعاية ينده�شون حين يجدون �أن من يحبونه ا�ستغرق في ال�شفاء وقتًا �أطول من المتوقع؛ فال�شفاء،
بالن�سبة لبع�ض الأ�شخا�ص يمكن �أن يكون عملية دائمة ،يتطلب تغيرات ج�سدية وعاطفية .وربما كان الأمر بحاجة
لكثير من الدعم العاطفي والحب وال�صبر منك ومن غيرك من �أفراد الأ�سرة.
�شيوعا ،خا�صة
وبعد انتهاء العالج ،قد تبد�أ في القلق ب�ش�أن عودة ال�سرطان مرة �أخرى؛ فهذا واحد من �أكثر المخاوف ً
خالل ال�سنة الأولى بعد انتهاء العالج .ومع مرور الوقت ،قد تخف حدة القلق من عودة ال�سرطان ،وربما تجد �أنك
لم تعد تفكر في هذا الأمر كثي ًرا� .إال �أنك بعد �سنوات من العالج قد تجد �أن �أحدا ًثا معينة مثل زيارات المتابعة �أو
ذكرى ت�شخي�ص المر�ض �أو حتى �أعرا�ضه التي قد تكون متزامنة مع وقت �إ�صابة من تحب بال�سرطان ،قد تبعث لك
القلق والمخاوف.
حان وقت تحويل اهتمامك من عالج ال�سرطان �إلى رعاية وفحو�صات المتابعة ،فيجب على من تحب �أن يطلب خطة
لرعاية المتابعة .في �أثناء رعاية المتابعة ،ي�ستمر المري�ض في زيارة الأطباء والأخ�صائيين الذين كان يراهم في �أثناء
عالج ال�سرطان .وربما ين�صحونه ب�إجراء فحو�صات معينة لمراقبة �صحته .وربما كنت بحاجة للم�ساعدة في حفظ
م�سار المعلومات وم�ساعدة من تحب على اتخاذ قراراته من �أجل المتابعة ،فكونك �شري ًكا ً
ن�شطا في �صنع القرار يمكن
�أن ي�ساعد كليكما �أنت ومن تحب على ا�ستعادة �شعور التوازن الذي قد تكون فقدته خالل فترة العالج.
في �أول زيارة للمتابعة� ،سيقترح الطبيب عليك جدولاً للمتابعة؛ فالأ�شخا�ص الذين تمت معالجتهم ،ب�شكل عام ،من
مر�ض ال�سرطان يعاودون الطبيب كل � 3إلى � 4أ�شهر في �أثناء العامين �إلى ثالثة بعد العالج .ومن ثم يذهب مرة �أو
مرتين في العام من �أجل زيارات المتابعة.

لقاء الطبيب
�إذا �أراد من تحب �أن توا�صل الذهاب معه �إلى الطبيب ،فا�س�أله
كيف تقدم له الم�ساعدة .وربما ترغب في الحديث �إلى من تحب
عن �أي تغيرات تالحظها عليه ،مهما كانت �صغيرة .وقد تتمثل
تلك التغيرات في:
الإعياء
الألم
تورم
م�شاكل بالفم �أو الأ�سنان
تغيرات بالوزن
ال�سيطرة على المثانة والأمعاء
�أعرا�ض انقطاع الطمث
م�شكالت جن�سية

16

"في كل مرة �أ�صطحبه لإجراء
الفح�ص� ،أقول في نف�سي" :كيف
�ستكون نتيجة الفح�ص هذه المرة؟"
فكل �صداع �أو �ألم تمر به يكون مبع ًثا
للقلق .لقد مر على ال�شفاء عامان،
لكن رغم هذا ،عليكما في كل مرة
يطر�أ فيها طارئ �أن ينظر �أحدكما
للآخر ويقول" :خطوة في كل مرة"
ـ بيل

�إذا كنت بحاجة لمعرفة المزيد� ،أو لم تتفهم الأمر ،فاحر�ص على �أن
تطلب التو�ضيح من الطبيب .فمن الطبيعي �أن تكون لك �أ�سئلة .وقد
وجد مقدمو الرعاية الآخرون �أنه من المفيد �أن:
يتحدث���وا ع���ن طرق اتباع نظ���ام غذائي و�أ�سل���وب حياة �صحي،
�إذا كان ه���ذا �أم ًرا جديدً ا .وربم���ا � ً
أي�ضا ترغب في الحديث �إلى
الطبيب عن و�ضع خطة معافاة لمن تحب وللأ�سرة عامة.
ي�ضمن���وا �أن يطل���ب المري�ض ً
ن�سخا لأية فحو�ص���ات �أو �سجالت
طبي���ة وقت الزي���ارة .فقم بحف���ظ مثل هذه الأ�شي���اء في مجلد
�أو دفت���ر ،بجان���ب قائم���ة بالأدوية الت���ي يتناولها ،ف���ي حالة ما
�إذا احتج���ت �إليه���ا الح ًقا .وبداخ���ل هذا المجل���د� ،أدرج قائمة
بالأ�سماء والأرقام المهمة التي قد تحتاج �إليها؛ فقد تتمثل تلك
القائمة في �أع�ضاء فري���ق الرعاية ال�صحية وال�صيادلة و�أرقام
�شركة الت�أمين.
يتابعوا جدول عالج من يحبون والرو�شتات التي يجب مل�ؤها.
يتحدثوا عما �إذا كانت اال�ست�شارة مفيدة؛ فاال�ست�شاري ب�إمكانه
�أن يفيدك ومن تحب ,وي�ساعدك على التكيف مع ما حدث.
ي�شجع���وا من تحب على االحتفاظ بـ "دفتر لل�صحة"؛ فهذا من
�ش�أنه �أن ي�ساعد عل���ى متابعة �أية �أعرا�ض �أو �آثار جانبية تحدث
فيما بين الفحو�صات.

ن�صائح للتكيف مع الخوف من
ال�سرطان
اعرف المزي ��د عن نوعية ال�سرطان
ال ��ذي يعاني ��ه م ��ن تحب وم ��ا يمكنه
فعل ��ه م ��ن �أج ��ل �صحت ��ه؛ فه ��ذا من
إح�سا�س ��ا �أكب ��ر
�ش�أن ��ه �أن يعطي ��ك � ً
بالتحكم.
�صريح ��ا وح ��اول �أن تواج ��ه
ك ��ن
ً
م�شاع ��رك؛ فربم ��ا �ساع ��دك ه ��ذا
عل ��ى التقليل من ح ��دة التوتر .وقد
ي�ساع ��دك التعبي ��ر ع ��ن م�شاع ��رك
القوي ��ة مثل الغ�ضب �أو الحزن على
التخل�ص منها.
ح ��اول �أن ت�ستخ ��دم طاقت ��ك ف ��ي
التركيز عل ��ى المعاف ��اة وما يمكنك
فعل ��ه �أن ��ت وم ��ن تحب لك ��ي تحتفظ
ب�صحت ��ك ق ��در الإم ��كان؛ فق ��د
ي�ساعدك ه ��ذا على اكت�ساب �شعور
�أف�ضل في الحياة.
رك ��ز عل ��ى التحك ��م فيم ��ا يمكن ��ك
مهتما
التحك ��م به .ح ��اول �أن تظ ��ل ًّ
بالرعاي ��ة ال�صحي ��ة لم ��ن تح ��ب �إذا
ل ��زم الأم ��ر ،واحتف ��ظ بالمواعي ��د،
و�ساع ��ده عل ��ى تغي ��رات �أ�سل ��وب
الحي ��اة .وقد ت ��رى �أن ترتيب نظام
حيات ��ك يجعل ��ك �أق ��ل خو ًف ��ا و�أكث ��ر
تحك ًما.

17

الآثار الجانبية التي تتبعها عقب العالج

ربما تطلب الأمر بع�ض الوقت كي يتعافى المري�ض من الآثار الجانبية للعالج؛ فلي�س كل النا�س �سوا ًء في ال�شفاء؛ فهذا
ً
محبطا �أو حزي ًنا �أو غا�ض ًبا ،فربما
يتوقف على نوعية العالج الذي يتلقونه وعلى ال�صحة العامة .ف�إذا بدا من تحب
كان من المفيد �أن تتفهم �أنه �سيظل يت�أقلم مع بع�ض من الم�شكالت نف�سها التي كان يعانيها في �أثناء خ�ضوعه للعالج.
�شيوعا فيما يلي:
وتتمثل بع�ض الآثار الجانبية الأكثر ً
الإعياء
�شيوعا خالل العام الأول من
�شعور بالإرهاق �أو الإنهاك بعد العالج ,وهو واحد من �أكثر الآثار الجانبية ً
العالج .وال "تمنع" الراحة �أو النوم هذا النوع من الإعياء .غير �أن الإعياء يتح�سن لدى البع�ض مع الوقت،
فيما ي�ستمر ل�سنوات لدى �آخرين.
الألم
آالما �أو تنميلاً في اليدين �أو
قد ي�شعر من تحب بح�سا�سية عند خ�ضوعه للعالج الإ�شعاعي� ،أو ربما عانى � ً
القدمين نتيجة انهيار الأع�صاب� ،أو قد ت�شعر ب�آالم في مو�ضع الطرف المبتور �أو الثدي.
م�شكالت بالذاكرة
ربما تبد�أ م�شكالت التركيز والذاكرة في �أثناء فترة العالج وبعده .وهي في العادة ال تنتهي .ف�إذا كان المري�ض
م�س ًّنا ،فربما كان من ال�صعب �أن نف�صل �إذا ما كانت الم�شكالت راجعة لل�سن �أم ال؛ ففي كلتا الحالتين ي�شعر
بع�ض الأ�شخا�ص بعدم القدرة على التركيز كما كانوا من قبل.
التورم
ناتجا عن تراكم ال�سائل في الأن�سجة .وربما كان هذا م�ؤل ًما للغاية .وبع�ض �أنواع
قد يعاني المري�ض ً
تورما ً
التورم ال ت�ستمر طويلاً  ،فيما تحدث �أنواع �أخرى بعد �شهور �أو �سنوات من العالج .وقد يحدث التورم � ً
أي�ضا بعد
لدغة ح�شرة �أو جرح ثانوي �أو حرق.
م�شكالت بالفم والأ�سنان
آالما بالفم واللثة وعدوى وتيب�س الفك �أو
تت�ضمن هذه الم�شكالت جفاف الفم والت�سو�س وتغيرات في المذاق و� ً
تغيرات بعظام الفك .وبع�ض النا�س يعانون م�شكالت في البلع .غير �أن بع�ض هذه الم�شكالت قد تنتهي بانتهاء
العالج ،فيما يظل بع�ضها لفترة طويلة� ،أو ال ينتهي �أبدً ا .وربما طر�أت بع�ض الم�شكالت بعد العالج ب�شهور �أو
�سنوات.
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تغيرات في الوزن
بع�ض النا�س يعانون م�شكالت في فقد الوزن لأنهم ال �شهية لديهم للطعام .و�آخرون يعانون زيادة في الوزن.
ول�سوء الحظ ،لن تجدي معهم الطرق المعتادة المتبعة لإنقا�ص الوزن.
التحكم في المثانة والأمعاء
قد تت�سبب بع�ض �أنواع العالجات �أو الجراحة في �إحداث م�شكالت في التحكم بالمثانة والأمعاء .وقد تتمثل
هذه الم�شكالت في فقد كامل للتحكم لدى بع�ض ،بينما يحظى بع�ض �آخر ب�شيء من التحكم ،لكن عليهم �أن
يقوموا بالذهاب �إلى الحمام مرا ًرا .وتلك م�شكالت مثيرة ال�ستياء النا�س؛ فهم غال ًبا ما ي�شعرون بالخجل �أو
الخوف من الخروج للعامة.
�أعرا�ض انقطاع الطمث
بع�ض الن�ساء تتوقف الدورة ال�شهرية لديهن عن القدوم كل �شهر� ،أو تتوقف عن المجيء نهائ ًّيا .بالن�سبة
لبع�ض الن�ساء �صغيرات ال�سن ،قد تعود الدورة ال�شهرية �إليهن من جديد ،لكن ربما ال تعود مع بع�ضهن الآخر.
وعالماتها ال�شهيرة تتمثل في تغيرات في مواعيد الدورة ال�شهرية وهبات �ساخنة وم�شكالت بالمهبل �أو المثانة
وقلة الرغبة في العالقة الزوجية و�إعياء وم�شكالت بالنوم .وقد تحدث � ً
أي�ضا م�شكالت في الذاكرة وتغيرات
مزاجية واكتئاب و�شعور بال�ضيق.
م�شكالت جن�سية
قد تنتج التغيرات الجن�سية بالج�سم عن تغيرات �أحدثها عالج ال�سرطان �أو عن الآثار الجانبية للعالج .و�أحيا ًنا
تنتج تلك الم�شكالت عن اكتئاب و�شعور بالذنب وتغيرات ب�شكل الج�سم وتوتر .وبع�ض النا�س يفقدون رغبتهم
في العالقة الزوجية لأنهم يعانون �شكل الج�سم� ،أو لأنهم مرهقون �أو ي�شعرون بالألم .والبع�ض الآخر يفقدون
قدرتهم على ممار�سة العالقة الزوجية كما كان الأمر من قبل ب�سبب تغير في الأع�ضاء الجن�سية لديهم .كما
�أن المخاوف الرئي�سية التي تنتاب النا�س تتمثل في انقطاع الطمث وعدم القدرة على �إنجاب �أطفال.
تلك هي الآثار الجانبية ال�شائعة التي قد ترغب في مالحظتها على من تحب .ف�إذا كان يعاني �أ ًّيا من هذه الآثار ،ربما
ترغب في �أن تقترح التحدث �إلى الطبيب ب�ش�أن طرق لتخفيفها.
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الرعاية عن بعد
بعد انتهاء فترة العالج ،قد ال تكون واث ًقا من نوعية الم�ساعدة التي قد يكون من تحب بحاجة �إليها؛ فربما ت�شعر
وك�أنك عاجز عن معرفة كيفية تك ُّيف من تحب مع و�ضعه.
غير �أنك و�إن كنت تعي�ش بعيدً ا عنه ،ال يزال ب�إمكانك تقديم الدعم ,فال يزال ب�إمكانك �أن تكون و�سيلة لحل
الم�شكالت بينما تبد�أ في العودة �إلى روتينك الطبيعي.
عادة ما يعتمد مقدمو الرعاية الذين يعي�شون في
مكان يبعد م�سافة �أكثر من �ساعة على الهاتف
كو�سيلة ات�صال .غير �أنه من ال�صعب متابعة
احتياجات �شخ�ص ما عن طريق الهاتف؛ ف�أنت تعلم
�أنك �ستهرع للوقوف بجانبهم في �أثناء الطوارئ
الطبية الحقيقية .غير �أن المواقف الأخرى ي�صعب
الحكم عليها .ومن ثم كان التوا�صل عبر الهاتف �أو
البريد الإلكتروني �ضرورة للم�ساعدة على رفع الروح
المعنوية لدى من تحب ،ولديك �أنت � ً
أي�ضا؛ فالحديث
�إليه قد يمنحك � ً
أي�ضا �شعو ًرا بكيفية تك ُّيفه مع الو�ضع.
البحث عن و�سائل ات�صال

كثير من مقدمي الرعاية يقولون �إنه من المفيد اكت�شاف دعم متطوع وم�أجور لمن تحب �إن كان ال يزال بحاجة
للم�ساعدة .و�إن لم تكن قد فعلت هذا ،فحاول �أن تن�شئ �شبكة دعم مكونة ممن يعي�شون بالقرب ممن تحب .والبد
أ�شخا�صا يمكنك االت�صال بهم ب�شكل يومي ليلاً �أو نها ًرا ,ويمكنك االعتماد عليهم في الأزمات .فمن لم
�أن يكونوا �
ً
يتمكنوا من تقديم الم�ساعدة وقت العالج قد يتمكنون من تقديمها الآن.
ويمكنك � ً
أي�ضا �أن تبحث عن زوار متطوعين �أو مراكز عناية بالكبار ليوم واحد �أو تو�صيل الوجبات؛ فبما �أن لديك
ن�سخة من دفتر التليفون المحلي للمنطقة التي ي�سكن بها من تحب ،يمكنك التو�صل للم�صادر ب�سهولة .كما �أن
الرجوع لدليل مثل ال�صحفات البي�ضاء �أو ال�صفراء يفيدك � ً
أي�ضا في هذا المقام.
ن�صائح �أخرى

ناق�ش نوع الدعم الذي ال يزال من تحب بحاجة �إليه.
�إذا كان �أفراد �أ�سرتك �أو �أ�صدقا�ؤك في زيارة لك ،فناق�ش معهم �أفكا ًرا حول كيفية تكيف من تحب على و�ضعه.
اطل���ب من �أ�صدقائك و�أفراد عائلتك الآخرين ممن يعي�شون بعيدً ا �أن يظلوا على ات�صال دائم بمن تحب عن
طريق المكالمات الهاتفية �أو البرقيات �أو الر�سائل الإلكترونية.
�إذا كن���ت ت�شع���ر ب�أنك غير ُم ِل ٍّم بالأم���ور الآن نظ ًرا البتعادك ،فذكر �أ�صدقاءك و�أف���راد عائلتك �أنك ال تزال
بحاجة لدعم.
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التحدث �إلى �أفراد عائلتك
تختلف طريقة توا�صل العائالت م ًعا في �أثناء تجربة ال�سرطان ,فربما مرت �أوقات يكون فيها التوا�صل بينك وبين من
تحب في حالة جيدة .بينما في �أوقات �أخرى قد تجد �أنه من ال�صعب م�شاركة م�شاعرك ومخاوفك و�آمالك.
وكثير من مقدمي الرعاية يقولون �إن خو�ض تجربة العالج م ًعا جعل الأ�سرة �أكثر التحا ًما .وبع�ضهم يتخوف من اختالف
الأو�ضاع بعد انتهاء فترة العالج مبا�شرة ويتخوفون كذلك من �صعوبة التوا�صل فيما بينهم .بالن�سبة لبع�ض العائالت
التي كانت تجد �صعوبة في التحدث قبل ال�سرطان ،قد تبدو الم�شكالت �أكبر في الوقت الحالي .فربما تغيرت الأدوار؛
مما قد ي�ؤدي بدوره �إلى ا�ستجداء م�شاعر مختلفة .وربما �أثر هذا على العائالت بطريقة لم يتوقعوها من قبل؛ فمثلاً :
قد يجد الكبار من الأبناء �صعوبة في تقبل ا�ستغراق ال�شفاء وقتًا �أطول من المتوقع له.
كبار الأبناء ممن يعتنون ب�آبائهم قد يمرون ب�أوقات ع�صيبة لتركهم يتخذون قرارهم من جديد.
قد يظل �آباء البالغين ممن يعانون ال�سرطان في حاجة �إلى حماية �أبنائهم واال�ستمرار في م�شاركتهم الفاعلة.
�إنه من ال�سهل القول ب�أن التوا�صل الجيد �أ�صبح �أكثر �أهمية الآن بعد �أن انتهت فترة العالج .غير �أنه قد يكون من
ال�صعب �أن تعرف مدى تمكنك �أنت و�أفراد �أ�سرتك ومن تحب من االحتفاظ بعالقة وطيدة م ًعا بعد العالج .حاول �أن
تتذكر �أن تلك الفترة جديدة بالن�سبة للجميع ,وقد يتطلب الأمر بع�ض الوقت لتمييز الأمور.
التحدث �إلى �شريك حياتك

بعد انتهاء فترة عالج �شريك حياتك� ،إليك بع�ض الأمور التي يجب �أن ت�أخذها بعين االعتبار:
امن���ح نف�س���ك بع�ض الوقت .قد يتح�سن الكثير من الم�شكالت التي تعانيه���ا الآن �أنت ومن تحب بمرور الوقت؛
حيث يتكيف كل منكما مع الو�ضع.
ربم���ا كان �شريك حياتك بحاجة لمزيد
م���ن الدع���م العاطف���ي ك���ي يت�أقلم مع
التغي���رات الج�سدي���ة �أو ال�شع���ور ب�أن���ه
�أ�صبح �أقل كفاءة ك�أب �أو �شريك حياة.
خذ بعي���ن االعتب���ار �أن ت�صرفات
�شري���ك حيات���ك الغا�ضب���ة �أو
المحبط���ة ربم���ا تك���ون راجع���ة
لمحاولة الت�أقلم على ال�شفاء.
الأزواج الذي���ن يحظ���ون بتوا�صل
�أمي���ن ومخل�ص ع���ادة ما يجدون
�أن عالقته���م �أ�صبح���ت �أقوى بعد
ال�سرطان.
ا�س�أل من تحب عن �صحته و�أحواله الآن بعد انتهاء فترة العالج؛ فقد يفيد الجواب كلاًّ منكما.
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العالقة الزوجية

ربما تجد �أن العالقة الزوجية مع �شريك
حياتك اختلفت عما �سبق .وهذا قد يحدث
نتيجة ال�شعور بالإرهاق �أو الخوف من الألم.
وقد ي�ؤثر العالج � ً
أي�ضا على رغبة �شريكك في
العالقة الزوجية �أو قدرته على الأداء .غير
�أنه ال يزال ب�إمكانك �إقامة العالقة الزوجية
معه برغم وجود تلك الم�شكالت .والعالقة
الزوجية ال تقت�صر على مجرد التوا�صل
الج�سدي وحده ،و�إنما ترتبط بالم�شاعر.
و�إليك بع�ض الطرق لتح�سين العالقة الزوجية:
تحدث ��ا عن عالقتكم ��ا .اختر وقتًا يمكنك
فيه التح���دث �إلى �شريك حياتك وركز فيه
على ال���كالم فق���ط .وتحدثا ع���ن �إمكانية
تجديد التوا�صل بينكما.
حاول �أال ت�صدر الأحكام� .إذا كان �شريك حياتك غير متفاعل ،فحاول �أال تقر�أ المعنى وراء ذلك .دعه يتحدث
عن احتياجاته في الوقت الحالي� .أو �أعطه بع�ض الوقت والت�شجيع للحديث عندما ي�ستعد لذلك.
خ ��ذ ً
ق�سط ��ا م ��ن الراح ��ة .وفر وقتًا لكما م ًعا� .أغل���ق الهاتف والتليفزيون� ،إذا لزم الأم���ر ،وابحث عن �شخ�ص
يعتني ب�أطفالك لب�ضع �ساعات.
 اب ��د�أ بب ��طء .خطط �ساع���ة الهتم���ام كل منكما بالآخر
دون �أن يك���ون ذلك ج�سد ًّيا .فربم���ا كنتما بحاجة ،على
�سبيل المث���ال ،للخروج للتم�شية ،فه���ذا وقت مخ�ص�ص
ال�ستعادة التوا�صل.
ج ��رب لم�س ��ات جدي ��دة .ق���د يغير ع�ل�اج ال�سرط���ان �أو
الجراحة من ج�سم �شريك حياتك؛ فالأماكن التي كانت
في الما�ضي جيدة الملم�س �أ�صبحت الآن تعاني التنميل
�أو الأل���م .ورغم �أن بع�ض ه���ذه التغيرات قد ينتهي ،ف�إن
البع����ض الآخ���ر قد يظل كما ه���و .والآن يمكنكما م ًعا �أن
تفكرا في �أنواع اللم�سات المريحة .و�إذا وجدتما �أنه من
ال�صعب العودة لممار�سة العالقة الزوجية ،فتحدثا �إلى
طبيب متخ�ص�ص ب�ش�أن الحياة الزوجية بعد ال�شفاء من
ال�سرطان.
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"�أ�صبحنا الآن ج�سدًا واحدًا� ،إلى
حد ما .ورغم �أننا كنا مترابطين من
قبل ،ف�إن هناك الآن م�ستوى من الثقة
واالعتماد المتبادل ي�صعب و�صفه.
وكل الأمور الب�سيطة التي كنا نختلف
عليها انتهت ،مادمنا قد واجهنا الموت
م ًعا" .ـ جيم

التحدث �إلى �أبنائك ال�صغار والمراهقين
�أعط من تحب وقتًا الختزان الطاقة الإ�ضافية الالزمة لتربية الأطفال؛ فربما كانت هناك �أوقات ي�شعر فيها ب�إرهاق
�شديد ال يمكنه من اللعب مع الأطفال .و�سوف ت�ساعد الراحة والدعم العاطفي على التخل�ص من هذه الم�شاعر بمرور
الوقت.
يتوقف ما تقرر �إخبار �أبنائك به بعد العالج على ما قمت ب�إخبارهم به حتى الآن .فحاول �أن:
�صريحا ب�ش�أن جوانب �صحة المري�ض التي ت�ؤثر عليهم.
تكون
ً
تخبرهم بما يتوقعونه على مدار الأ�سابيع وال�شهور القليلة المقبلة.
تكون �إيجاب ًّيا ومتفائلاً .
ك���ن م�ستعدًّا لتكرار نف�سك خالل الأ�شهر والأعوام القليل���ة المقبلة؛ ف�أطفالك لن ي�سمعوا �إال ما هم م�ستعدون
أ�سبوعا بعد �أ�سبوع ،ي�صبحون م�ستعدين لال�ستماع للمزيد.
ل�سماعه .وكلما ن�ضجواً � ،
احم �أبناءك من قلق انتظار نتائج الفحو�صات ومن تقلبات الحكم على الم�شكالت المحتملة.
ِ
فقط �أخبرهم عندما تعرف �شي ًئا محددًا وم�ؤكدً ا من �ش�أنه �أن يغير بع�ض الأمور بالمنزل.
حاول �أن تتجنب �إخبارهم بالم�شكالت التي ال
يمكنه���م تقديم الم�ساع���دة ب�ش�أنها ،من قبيل
الفواتي���ر الطبية� .إذا �أجبرت���ك الفواتير على
�إح���داث تغييرات جذرية على �أ�سلوب حياتك،
فق���دم له���م ه���ذا عل���ى �أن���ه حقيق���ة حياتية؛
فالتكيف مع تغيير الأمور المالية يعلم �أبناءك
مواجهة تحديات الحياة وخ�سائرها.
ل�ست م�ضط ًّرا لإخبار �أبنائك عن كل فح�ص تجريه �أو
كل عر�ض تمر به .لكن عليك �أن تخبرهم �إذا كانت
هناك �آثار جانبية طويلة المدى ت�ستوجب �أن�شطة
يومية معينة �صعبة على من تحب .و�إن لم يكن قاد ًرا
على القيام ب�أي ن�شاط �أو ح�ضور �أية منا�سبة ،فربما
ظن الأطفال �أنه حزين �أو غا�ضب منهم.
�أن�صت� .إن لم تكن واث ًقا بم�شاعر �أطفالك ،فتحدث
�إليهم .والأهم من الحديث هو الإن�صات �إليهم.
وربما كنت بحاجة لمراجعة المدر�سين والمدربين
وبقية البالغين في حياتهم كي تعرف ما �إذا كانوا قد
الحظوا �أ ًّيا من التغيرات �أو المخاوف.
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�أفكار لتوطيد العالقات مع الأبناء

�إن واحدً ا من �أف�ضل الأمور التي يجب عليك فعلها خالل تلك
الفترة ليتمثل في اال�ستمرار على �إخبار �أبنائك و�إبداء �أنك
تحبهم مهما كان .و�إليك بع�ض العبارات التي يمكنك قولها:
"�سنظل بجانبكم دائ ًما لالعتناء بكم".
برغ���م انته���اء الع�ل�اج� ،سيتطلب الأم���ر بع�ض الوقت
كي ت�شعر (والدت���ك ،والدك ،جدك� ،إلخ) بالتح�سن.
فربما لم تعد تتمتع بالطاقة التي كانت عليها من قبل.
لكن رغم عدم قدرتها على القيام بجميع المهام التي
اعتادت القي���ام بها� ،ستظل تحبكم وتعتني بكم .وهي
تريد التو�صل �إلى طرق جديدة لق�ضاء الوقت معكم".
"�ست�ستمر (والدتك ،والدك� ،إلخ) على الذهاب �إلى
مواعي���د الطبيب م���ن �أجل الت�أكد م���ن قيامنا بكل ما
بو�سعنا من �أجل الحفاظ على �صحتها".

"منذ �أن �أ�صبح زوجي ً
مري�ضا ،و�أطفالي
يخافون االقتراب منه؛ فهم ال يعرفون
كيف يتفاعلون مع الأمر؛ فالأمر بالن�سبة
لهم يعد تغي ًرا كبي ًرا؛ لأنهم اعتادوا
التواجد الدائم مع والدهم .والآن بدا
الأمر وك�أنه ال يملك الطاقة الالزمة
لح�ضور مباريات كرة القدم ولممار�سة
الأن�شطة معهم".
ـ هارييت

أوجاع���ا فهذا ال يعني بال�ض���رورة �أنك م�صاب بال�سرط���ان .لكن من المفيد �أن
آالم���ا �أو � ً
"�إن كن���ت تعان���ي � ً
تخبرنا ب�شعورك حتى نتمكن من االعتناء بك".
"ما تقوم به ال يغير من ال�سرطان ب�أية حال؛ فال ب�أ�س لدينا ب�أن تكون كما �أنت ،فل�ست م�ضط ًّرا لأن تتميز
طوال الوقت؛ فكلنا نحبك مهما حدث".
"يمكن���ك �أن ت�س����أل �أو تخبرن���ا ب�ش���يء ما ،دون �أن ن�شع���ر بالغ�ضب؛ ف�سوف نكون �سع���داء لإخبارنا بهذا".
(فالتوا�صل الجيد مع �أبنائك قد ي�ساعدهم على الت�صدي لأية معلومات خاطئة ي�سمعونها).
ال ب�أ����س ب����أن تكون لديك م�شاعر مختلفة ـ غ�ضب ،حزن� ،سعادة ،خوف ،قلق ،عرفان؛ فلي�س من المحبذ دائ ًما
�أن تتبنى �شعو ًرا محددًا ،لكنها كلها م�شاعر طبيعية .ومن المفيد �أن تتحدث �إلينا عن م�شاعرك.
�إليك بع�ض الأمور الأخرى التي يمكنك القيام بها:

ا�شك���ر �أطفالك على كل ما فعل���وه في �أثناء فترة العالج؛ فكثير من الأطفال يتول���ون م�سئولية الكثير من مهام
الكبار خالل فترة العالج ،وهذا يتمثل في �أمور من قبيل �أعمال المنزل �أو م�ساعدة �إخوتهم الأ�صغر .ف�أخبرهم
�إذا م���ا كن���ت �أن���ت والآخرون قادري���ن الآن على تولي بع�ض من تل���ك الأدوار من جدي���د ،وبالتالي ال ي�ضطرون
ه���م لتحملها .وطمئنه���م �أنه ال ب�أ�س ب����أن يعودوا
لطفولته���م من جدي���د .و�إذا كان���وا منزعجين
ب�ش����أن كل م���ا يقومون به م���ن �أدوار ،فحاول �أن
تتفهم و�ضعهم .فا�ستمع �إليهم ودعهم يخبروك
بم�شاعرهم.
�إذا كان �أح���د �أطفالك ي�شعر ب�أن���ه من�ساق لأوامر
�أح���د �إخوت���ه ال���ذي كان يتول���ى الم�سئولية خالل
فت���رة عالج���ك ،ف�أخبره ب����أن يعبر ع���ن م�شاعره
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تلك �أمامك� ،أنت الأب ،بدلاً من التعبير عنها بوجه �إخوته �أو �أخواته .و�أخبره ب�أنك مهتم بم�شاعره .و�أو�ضح له �أنك
عدت لتولي الم�سئولية من جديد.
�أخب���ر �أطفالك ب�أنه رغم الت�صرفات الغريبة التي قد تبدو على الناجين من ال�سرطان ،ف�إنه ال يزال ال�شخ�ص
المحب والحنون من داخله .وادعهم لطرح الأ�سئلة وم�شاركة م�شاعرهم؛ فق�ضاء الوقت م ًعا ك�أ�سرة والحر�ص
على ق�ضاء الأطفال �أوقاتهم مع من تحب يمكن �أن يكون مفيدً ا.
حاول �أن تق�ضي مزيدًا من الوقت مع �أطفالك ،فرتب لبع�ض الأمور الممتعة والأن�شطة الخا�صة لممار�ستها معهم.
ويمكنك � ً
أي�ضا �أن ت�ساعدهم على ا�ستعادة اال�شتراك في الأن�شطة المدر�سية �أو االجتماعية التي قد تكون فاتتهم.
قد يواجه المراهقون تقلبات مزاجية �أو يبدءون في تمثيل بع�ض الأدوار الآن؛ فقد ي�شعر البع�ض بالخجل لكون
�أ�سرته���م مختلفة نظ ًرا لوجود مر�ض ال�سرطان فيها ،وربما انتابهم الغ�ضب �أو الفتور .والبع�ض الآخر يفتر�ض
�أن الحي���اة �ستع���ود على النحو نف�سه ال���ذي اعتادت �أن تنتهجه من قبل؛ بحيث يت�صرف���ون وك�أن �شي ًئا لم يكن.
وربما �شعر المراهقون ممن يخططون للخروج من المنزل بعد ال�صف الثالث الثانوي �أنهم م�شتتون الآن ب�ش�أن
الخ���روج� .أ ًّيا كانت الحال ،ح���اول �أن تتذكر �أنهم � ً
أي�ضا قد ت�أقلموا مع �سرطان من يحبون ،بالإ�ضافة �إلى غيره
من الم�شكالت التي تواجه هذه ال�سن .و�إن �أمكن ،فحاول �أن تظل على توا�صلك وم�شاركتك ك�أف�ضل ما يمكنك
معه���م .وا�س�أل الأخ�صائي االجتماع���ي الخا�ص بك عن م�صادر الإنترنت له���ذه المجموعة؛ فكثير منها يملك
درد�شة عبر الإنترنت ومنتديات لتقديم الدعم.

التوا�صل مع �أفراد �أ�سرة �أخرى
ربما جلب���ت �إ�صابة م���ن تحب بال�سرط���ان م�شاعر
يوما؛ فربما كان
وتغي���رات في �أ�سرتك لم تتوقعه���ا ً
بع����ض �أفرد الأ�س���رة متعاو ًن���ا وداع ًم���ا؛ مما يوطد
العالق���ات بينكم���ا .وربما م���ر �آخ���رون ب�صراعات
وم�شاع���ر مت�أذي���ة خ�ل�ال فت���رة الع�ل�اج؛ مم���ا قد
ي�ستغ���رق وقتً���ا للتعافي .وبالمثل ،بع����ض النا�س قد
يخت���ارون اال�ستمرار على م�شاركته���م وعلى تقديم
الح���ب والدعم .فيم���ا يتوقف �آخ���رون عن دعمهم
يوما .وربما انتاب البع�ض توقعات
ال���ذي كانوا عليه ً
غي���ر حقيقي���ة لموعد �شفاء من تح���ب� .ش�أنهم �ش�أن �أطفالك؛ حيث يتوقعون عودة الحي���اة �إلى طبيعتها ب�أ�سرع
وق���ت ممكن .و�إليك بع�ض الن�صائ���ح التي يمكنك تطبيقها كي ت�ساعد على تح�سي���ن عملية التوا�صل مع �أفراد
الأ�سرة الآخرين:
�صريحا معهم ب�ش�أن ما هو �ضروري الآن بعد انتهاء العالج.
تحدث معهم عن الم�شكالت .كن
ً
اطل���ب من الطبي���ب �أو غيره من �أع�ضاء فريق الرعاي���ة الطبية �أن يتحدثوا �إليه���م ،واجعلهم ي�شرحون لهم ما
يتوقعونه خالل الأ�شهر القادمة.
اجتماعا لأ�سرت���ك ,ومن ثم يتمكن �أف���راد الأ�سرة من
اطل���ب م���ن ا�ست�ش���اري �أو �أخ�صائي اجتماع���ي �أن يدير
ً
التعبير عن مخاوفهم �أمام طرف ثالث.
�إن ل���م تك���ن �أ�سرتك جيدة التوا�ص���ل ،فاطلب من �أخ�صائي اجتماع���ي معلومات مطبوع���ة �أو مواقع �إلكترونية
ت�ساعد على تو�ضيح الموقف .ويمكنك تقديم تلك المعلومات �إلى �أقاربك.
بالن�سب���ة للأق���ارب الآخرين الذين يودون تقديم الم�ساعدة ،كن محددًا ب�ش����أن الموقف ،ف�أخبرهم بحالة من
تحب وبنوعية الم�ساعدة الالزمة.
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التخطيط للحياة
مواجهة الم�شكالت المالية
�إن التحديات المالية التي تواجه مر�ضى ال�سرطان و�أ�سرهم �أمر حقيقي للغاية؛ ففي �أثناء فترة المر�ض ،قد تجد �أن
من ال�صعب الح�صول على وقت �أو طاقة لمراجعة خياراتك ،لكن من ال�ضروري �أن ُتبقي �أ�سرتك معافاة على الم�ستوى
المالي.
ل�سداد فواتير الم�ست�شفى ،يمكنك �أنت ومن تحب �أن تتحدث �إلى
ا�ست�شاري مالي تابع للم�ست�شفى .وربما تتمكن من و�ضع خطة
لل�سداد ال�شهري �أو تح�صل على تخفي�ض .وربما �أردت � ً
أي�ضا �أن
"�أنا ال �أعمل من �أجل المال.
تظل على ات�صال ب�شركة الت�أمين للت�أكد من تغطيتها للتكلفة.
�إنني �أعمل من �أجل الفائدة.
ف�إن لم � َ
أحظ بالفائدة ،خ�سرت
التكيف مع م�شكالت العمل
كل �شيء" .ـ ديبي
�إن واحدً ا من �أكبر م�صادر التوتر ليتمثل في محاولة تحقيق
التوازن بين متطلبات العمل وتقديم الرعاية والدعم لمن تحب؛
فبع�ض مقدمي الرعاية ي�شعرون بحرية الرجوع �إلى عملهم .ف�إن
الأمر بالن�سبة للآخرين قد يبدو �صع ًبا لأنك قد ال ت�شعر ب�أنك
عائد لحالتك الطبيعية .فربما �شعرت ب�إرهاق �شديد ووجدت من ال�صعب التركيز على عمل بعد تجربة تقديم الرعاية
المكثفة� .أو ربما ال ترغب في البدء في االلتزام بدوام كامل �إن كنت ال تزال تعتني ب�أمر مري�ض ال�سرطان .غير �أن
زمالء العمل �سيتوقعون منك الرجوع �إلى طبيعتك الآن بعد انتهاء العالج .وتت�ضمن الت�أثيرات التي يتركها تقديم
الرعاية ما يلي:
تقلبات مزاجية تجعل زمالء
العم���ل م�شو�شي���ن �أو قلقي���ن
ب�ش�أن العمل معك.
م�شكل���ة ف���ي التركي���ز �أو في
�إتمام عملك.
ال���ت����أخ���ي���ر ع����ن ال���ع���م���ل �أو
الإج���ازات المر�ضية ب�سبب
التوتر.
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من الأفكار الجيدة �أن تتعرف على قواعد �شركتك
و�سيا�ساتها .فانظر �إذا ما كانت هناك �أية برامج دعم
للموظفين ،فكثير من ال�شركات لديها برامج لم�ساعدة
الموظفين تمدهم با�ست�شاريين للحياة العملية يتحدثون
�إليهم .وبع�ض ال�شركات لديها �سيا�سات لرعاية الكبار �أو
غيرها من برامج �إفادة الموظفين التي يمكنها تقديم
الدعم لك .وقد يدعك �صاحب العمل ت�ستخدم �إجازة
مر�ضية مدفوعة الأجر لالعتناء بمن تحب� ،أو ربما
يعطيك �إجازة بدون مرتب.
�إذا كان �صاحب العمل ال يملك �أية �سيا�سات مطبقة،
ف�إنه يمكنك ترتيب �شيء ما ب�شكل ُود ٍِّّي .والأمثلة على
هذا تت�ضمن �ساعات العمل غير المقيدة بمواعيد معينة
�أو تبادل النوبات �أو �ضبط الجدول �أو التوا�صل عن بعد.
كما �أن الح�صول على �إجازة طبية و�أ�سرية يمكن �أن
يفيدك في هذا المقام.

�إعداد التعليمات الم�سبقة
�أما وقد خ�ضع من تحب للعالج ،فربما قدر قيمة
اتخاذ تعليمات م�سبقة �إن لم يكن قد اتخذها من قبل.
والتعليمات الم�سبقة هي وثائق طبية تمكن ال�شخ�ص
من اتخاذ قرار تجاه الق�ضايا المهمة في وقت مبكر،
بما في ذلك كمية العالج التي يتلقاها ومن يجب �أن
يتخذ القرارات بدلاً منه �إن عجز هو عن ذلك؛ فاتخاذ
تعليمات م�سبقة ي�ضمن لمن تحب �أن يتلقى العالج الذي
يريده .وفهم رغباته �سي�سهل عليك الأمر �إذا حان الوقت
حين تحتاج التخاذ قرارات تتعلق بالعالج.

لمحة �سريعة عن الأوراق القانونية
تعليمات م�سبقة تت�ضمن ما يلي:
و�صية تول ��ي الرعاي ��ة ال�صحي ��ة تق ��وم ب�إخبار
النا� ��س بنوعي ��ة الرعاي ��ة الطبي ��ة الت ��ي يريده ��ا
المر�ضى حين يعجزون عن التعبير عن �أنف�سهم.
تفوي� ��ض دائ ��م بالرعاي ��ة ال�صحي ��ة يق ��وم
بتحدي ��د �شخ� ��ص م ��ا التخ ��اذ الق ��رارات الطبي ��ة
للمري� ��ض �إن كان عاج� � ًزا ع ��ن اتخاذه ��ا بنف�س ��ه.
وه ��ذا ال�شخ�ص ،الذي يخت ��اره المري�ض ،ي�سمى
وكيل الرعاية ال�صحية.

�أوراق قانونية �أخرى لي�ست جز ًءا من التعليمات
الم�سبقة:
الو�صي ��ة تخب ��رك بالطريق ��ة الت ��ي يرغ ��ب فيها
ال�شخ�ص في تق�سيم ثلث ماله وثروته.
�شخ�صا ما يختاره
التكليف بالو�صاية يح ��دد ً
المري�ض كي يت�صرف في ماله.
�شخ�صا ما
تفوي�ض بالرعاية ال�صحية يحدد ً
التخ ��اذ الق ��رارات المالية اً
بدل م ��ن المري�ض حال
عجزه عن ذلك.
ملحوظة :ل�ست بحاجة دائمة لتواجد المحامي عند
ملء هذه الأوراق .غير �أن وجود �شاهد قد يكون �أم ًرا
�ضرور ًّيا؛ فكل حالة لها قوانينها الخا�صة المتعلقة
بالتعليمات الم�سبقة ,فابحث مع محاميك �أو الأخ�صائي
االجتماعي القوانين الخا�صة بحالتك( .لالطالع على
المزيد ،انظر ق�سم الم�صادر).
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الت�أمل
عادة ما يمثل انتهاء فترة العالج وقتًا تتطلع فيه للم�ستقبل؛ فالطقو�س الجديدة والبدايات الجديدة يمكن �أن تجلب
�شعو ًرا بالراحة والبهجة لمقدمي الرعاية ومن يحبون .وربما كان وقتًا لحدوث تغيرات ج�سدية وعاطفية .وهذا �أمر
حقيقي لي�س في حق من تحب فح�سب ،و�إنما في حقك �أنت � ً
أي�ضا كمقدم رعاية؛ فقد كان تركيزك من�ص ًّبا في �أثناء
العالج على احتياجات المري�ض .وبما �أن فترة العالج انتهت ،حاول �أن ت�أخذ بع�ض الوقت للعودة �إلى نمط حياتك
المعتاد .و ِّفر وقتًا لمعافاتك �أنت ومن تحب و�أفراد عائلتك .وحاول �أن تخطط لما يمكنك فعله �أنت ومن تحب كي تبد�أ
حياة خالية من ال�سرطان بالمقام الأول.
�سواء كانت مواقف ح�سنة �أم �سيئة ،فعادة ما تعطي المواقف المغيرة لم�سار الحياة للنا�س فر�صة للنماء والتعلم
ولتقدير ما هو مهم بالن�سبة لهم؛ فكثير من النا�س الذين يهتمون ب�شئون �أ�صدقائهم �أو �أفراد عائلتهم ي�صفون
التجربة باعتبارها رحلة �شخ�صية .والأمر �أ�شبه بطريقة و�صف مر�ضى ال�سرطان لتجربتهم مع المر�ض؛ فالمر�ض
لي�س بال�ضرورة رحلة كان عليهم �أن يختاروها لأنف�سهم ،لكن ب�إمكانهم ا�ستخدام مهاراتهم وقدراتهم ومواهبهم من
�أجل تقديم الدعم لمن يحبون فيما يكت�شفون المزيد عن �أنف�سهم في �أثناء تلك العملية.

"�إذا وجدت في قلبك رغبة في
االعتناء ب�شخ�ص �آخر ،فعندها تكون
نجاحا" - .مايا �أنجلو
قد حققت ً
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وثيقة حقوق مقدمي الرعاية
لديَّ الحق في االعتناء بنف�سي .وهذا لي�س ت�صر ًفا �أنان ًّيا؛
فهذا من �ش�أنه �أن يمنحني القدرة على تقديم رعاية �أف�ضل
لمن �أحب.
لديَّ الحق في طلب م�ساعدة الآخرين رغم احتمالية رف�ض
من �أحب لهذا الأمر؛ ف�أنا �أعرف حدود قدراتي وتحملي.
لي الحق في االحتفاظ ب�أوقات من حياتي الخا�صة ال
تت�ضمن ال�شخ�ص الذي �أعتني به وك�أنه �صحيح البدن .و�أعلم
�أنني �أفعل كل �شيء يمكنني فعله من �أجله .لكن من حقي �أن
�أفعل بع�ض الأمور من �أجل نف�سي.
لي الحق في ال�شعور بالغ�ضب واالكتئاب والتعبير عن
م�شاعري ال�صعبة من حين لآخر.
لديَّ الحق في رف�ض �أية محاولة من قبل من �أحب لدفعي
�إلى فعل �أمور نابعة من ال�شعور بالغ�ضب �أو الذنب( .بغ�ض
النظر عن كونه يعلم �أنه يفعل ذلك �أم ال).
لي الحق في الح�صول على االهتمام والتعاطف والت�سامح
والقبول جزاء ما �أفعله مع من �أحب؛ لأنني �أقدم كل هذا في
المقابل.
ولدي الحق � ً
أي�ضا
لديَّ الحق في �أن �أكون فخو ًرا بما �أفعلَّ .
في الثناء على ال�شجاعة التي تطلبها الأمر كي �ألبي احتياجات
من �أحب.
ولدي الحق � ً
أي�ضا في
لديَّ الحق في حماية ا�ستقالليتيَّ .
عي�ش حياة ت�ساندني حين ي�صبح من �أحب في غنى عن
م�ساعدتي الدائمة.

(كاتب مجهول)
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