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الرائعين  الرعاية  لمقدمي  ال�شكر  بخال�ص  نتقدم  اأن  نود 
كتابة  في  اأ�شهموا  الذين  والعلماء  ال�شحيين  والأخ�شائيين 

ومراجعة هذا الإ�شدار.



التطلع للأمام
عندما يكون قريبكم قد �أكمل عالج 

�ل�سرطان

يحدث  �شيء  كل  معرفة  عليك  يجب  "ال 
في اأثناء العالج فح�شب، بل ما يجب 
ا ـ وذلك حتى  اأن تتوقعه فيما بعد اأي�شً
ال ت�شاب باالكتئاب عندما ال ت�شير 

االأمور على ما يرام".  - اإيفان



								

							

								

								

									

 يهدف هذا الكتيب اإلى م�شاعدتك ودعمك 
 بينما تتكيف مع انتهاء �شخ�ص تحبه من 

عالج ال�شرطان.

ا�شتجابة فريدة تجاه وجود �شخ�ص يحبه  لديه  باأية طريقة تنجح معك. فكل مقدم رعاية  الكتيب  ا�شتخدم هذا 
م�شاب بال�شرطان. وقد تم تاأليف هذا الكتيب لم�شاركة الم�شاعر وردود االأفعال ال�شائعة التي يمر بها مقدمو الرعاية 
يمكنك  الفترة.  تلك  تخطي  على  ت�شاعدك  التي  العملية  الن�شائح  بع�ص  يقدم  كما  العالج.  انتهاء  بعد  اأمثالك  من 

قراءته من البداية للنهاية اأو تكتفي بت�شفح اأجزاء مختلفة منه ح�شب الحاجة.

من ال�شروري اأن يفهم مقدمو الرعاية اأنه برغم انتهاء العالج، ل يزال الناجون من ال�شرطان يواجهون الكثير. 
فهم في اأغلب االأحيان ال يزالون يواجهون االآثار الجانبية الناتجة عن العالج ويتعلمون كيفية التكيف مع الكثير من 
التغيرات االأخرى التي يمكنهم المرور بها؛ فربما ال يعودون ثانية لحياتهم الطبيعية بال�شرعة التي يتمنونها، وربما 

تمنيتها اأنت.

باعتبارك مقدم رعاية، فمن المفيد لك ولأ�شدقائك واأفراد عائلتك اأن تدرك الم�شكالت التي تواجه الناجين 
"التطلع لالأمام: الحياة بعد عالج ال�شرطان". فهذا الكتيب  من ال�شرطان. ولهذا، فنحن نحثك على قراءة كتيب 
يتناول الم�شكالت التي تحدث للناجين بعد انتهاء العالج. وتت�شمن االهتمامات رعاية المتابعة الطبية والتغيرات 
الكتيب على  العمل. وربما ي�شاعدك هذا  العالقات االجتماعية وم�شكالت مكان  والتغيرات في  الج�شدية والمعنوية 

فهم االأمور التي يواجهها الناجون بعد العالج، ويمكنك من فهم اأف�شل لمفاهيمهم.

"�شخ�ص محبوب" و"مري�ص" على مدار  الم�شطلحات الم�شتخدمة: ي�شتخدم هذا الكتيب م�شطلحات من قبيل 
الكتيب لو�شف ال�شخ�ص الذي تعتني به. 
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مقدمة

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

 لعلـــه كان اأ�شـــواأ يـــوم في حياتي، ذلـــك النهار عندما ذهبـــت اإلى الطبيب لفح�ـــص بع�ص التغيرات التـــي �شعرت بها، 
الأخـــرج مـــن عيادته في حالة نف�شية ال اأح�شـــد عليها. نحن ن�شمع باالأخبار ال�شيئة عـــن االأمرا�ص والحوادث التي تحل 
 باالآخريـــن، ولكـــن نادًرا ما نفكر اأنهـــا �شت�شيبنا �شخ�شيًّا. وحتى لـــو خطر على البال اأننا قـــد ن�شاب بمر�ص ع�شال 
 فـــي حياتنا، ونحـــاول اأن نتخيل ردود فعلنـــا الممكنة، فاإن ذلك يختفـــي عندما ي�شدمنا الواقع. وهـــذا ما ح�شل لي؛ 
 حيـــث اأفادنـــي الطبيـــب يومئذ بعـــد درا�شة الفحو�ـــص اأنني م�شـــاب بالليمفومـــا )اأو �شرطـــان الجهـــاز الليمفاوي(. 
 وبـــداأت االأفـــكار تعج بي وتت�شـــارب في راأ�شي، وبداأت اأت�شـــاءل عن م�شيري وكم من االأيام بقيت لـــي في هذه الدنيا. 
 ُتـــرى هـــل �شاأتمكـــن من روؤيـــة اأهلـــي واأ�شدقائي؟ وكـــم �شاأعي�ص بعـــد ذلك؟ وكيـــف لي اأن اأق�شـــي االأيـــام الباقية لي 
 فـــي هـــذه الحيـــاة؟ كل هـــذه االأفـــكار كانت تـــدور فـــي راأ�شي وت�شغـــل بالي ليـــل نهـــار. واأول �شـــيء فعلته هـــو تجديد 

و�شيتي.

واأجـــزم بـــاأن اآثار ال�شدمة قد امتدت اإلـــى جميع المحيطين بي؛ فمري�ص ال�شرطان يعانـــي الداء والدواء، واالأهل 
يعانـــون األـــم الم�شيبة وهول الفجيعة، اإ�شافة اإلى اأن هذا الداء، وهو في الحقيقة مئات االأنواع المختلفة في �شراوتها 

وخطورتها واإمكانية عالجها، يبقى مفهوًما في مخيلة الكثيرين على اأنه حكم بالموت ال اأكثر.

ولكـــن مهاًل، فما بيـــن طرفة عين وانتباهتها يغير اهلل من حال اإلى حال. لقد حـــدث تحول في م�شار تفكيري اإلى 
النقي�ـــص، فبينما كنت اأجري الفحو�ص واأهم بمغادرة عيادة الطبيب، اأعطاني الطبيب بع�ص الكتب باللغة االإنجليزية 
عـــن هـــذا المر�ص لقراءتها ومعرفة بع�ص المعلومات عنه. ورويًدا رويًدا بداأ االأمل يدب في نف�شي. وكنت كلما تعمقت 
فـــي القـــراءة، زادني االأمل قوة وتفاوؤاًل؛ فالفكـــرة الم�شبقة التي كانت لديَّ عن هذا المر�ـــص، مثلي مثل الكثيرين من 
النا�ـــص غيـــر المخت�شين والذيـــن حماهم اهلل من روؤيته فـــي اأقاربهم، هي اأنه قاتل وال ينجو منـــه اأحد. وهذه الفكرة 
 مردهـــا فـــي المقـــام االأول الجهـــل. ولكن من خالل القـــراءة، عرفت اأنه يمكـــن ال�شفاء من بع�ص اأنـــواع هذا المر�ص 
 وبن�شـــب كبيـــرة، كمـــا اأن معنويات المرء من اأهـــم العوامل التـــي ت�شاعد على التعافـــي. لقد رفعت القـــراءة عن هذا 
المر�ـــص فعـــاًل من معنوياتي وبـــداأت االإيجابية تراود نظرتـــي للحياة مرة اأخـــرى. وبداأت اأتكيف مـــع ا�شتخدام كلمة 
المر�ـــص الخبيـــث والعالج الكيمـــاوي وال اأجد غ�شا�شة في ت�شميـــة االأ�شياء باأ�شمائها، وعلى يقيـــن دائًما باأن لكل داء 

دواء باإذن اهلل.

وتابعـــت العالج لدى المخت�شين، ومنَّ اهلل عليَّ بال�شفـــاء. وخرجت من هذه التجربة واأنا على يقين من اأن اإتاحة 
ا في تعاملهم معه وفي نظرتهم للحياة  المعلومـــات للم�شابيـــن بهذا الداء الخبيث من الممكن اأن ُتحدث تحـــواًل جذريًّ
ا؛ فالفكرة المغلوطة عن ال�شرطان اأنه ال يمكن ال�شفاء منه مطلًقا، ولكن  علـــى وجـــه العموم وكذلك عند محبيهم اأي�شً
ما وجدته هو اأنه في حاالت كثيرة يمكن العالج من هذا المر�ص. وهذا يعتمد - بعد ف�شل اهلل وكرمه - على اكت�شاف 
المر�ـــص مبكـــًرا وقدرة االإن�شان علـــى التكيف مع و�شعه الجديد والحديث عنه مع االأقـــارب واالأ�شدقاء بدون خوف اأو 

تهرب.
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كان مـــن الطبيعـــي اأن اأبـــداأ البحث عـــن اأي �شيء من�شور عـــن المر�ص، وبحثت فـــي المكتبة العربيـــة ولكن لالأ�شف 
وجـــدت اأنها تفتقر اإلى المراجع الب�شيطة وال�شل�شة التي تتحدث عـــن هذا المر�ص ب�شتى اأنواعه؛ فالمراجع المتاحة اإما 
متخ�ش�شـــة للغاية ي�شعـــب على غير المتخ�ش�ص التعامل معهـــا وا�شتيعابها ب�شهولة، اأو متاحة بلغـــة غير اللغة العربية 
تحتـــاج اإلـــى �شخ�ص متبحر في اللغات ليفهم ما بها. والأنني على يقين مـــن اأنه ال بد لكل اإن�شان اأن يحظى بن�شيب وافر 
مـــن الثقافـــة العامة عن هذا المر�ص، فقد راأيت اأن من واجبي اأن اأ�شهـــم في م�شاعدة اإخواني المتحدثين بالعربية على 
مواجهة هذا المر�ص واأخذت على عاتقي مهمة توفير م�شادر �شهلة وب�شيطة على االإن�شان العادي ليتعرف على موؤ�شرات 
هـــذا المر�ـــص واأعرا�شه ومن ثم ي�شتطيع اأن يقي نف�شه مغبة االآثار الناتجـــة عنه، بما في ذلك �شوء الفهم. وحتى اإن لم 
تكـــن م�شاًبـــا بهذا المر�ص الع�شال ) وهو ما اأرجوه من المولى عز وجل ( فاإن التعرف عليه وعلى اأعرا�شه من الممكن 

اأن يجعلك �شبًبا في اإنقاذ اإن�شان حياته على المحك.

 ومـــن هنـــا فاإنني اأهـــدي هذا الم�شـــروع اإلـــى كل م�شـــاب بال�شرطـــان، وال اأق�شـــد بالم�شابيـــن المر�شى فقط، 
بـــل اأق�شد كذلك ذويهم واأحبابهـــم واأ�شدقاءهم ومجتمعهم واأطباءهم وممر�شيهم؛ فالـــكل ي�شيبهم من هذا الداء 

ن�شيب.

ومـــن هذا المنطلـــق، فقد توجهت للزمالء في الجمعية ال�شعودية الخيرية لمكافحـــة ال�شرطان بفكرة اإيجاد مواد 
تثقيفية ب�شكل احترافي لمر�شى ال�شرطان، ووجدت لدى رئي�ص مجل�ص اإدارة الجمعية الدكتور عبد اهلل العمرو ونائبه 
ا بالفكرة وتاأكيًدا على اأهميتها، مـــع الحاجة الما�شة اإليها و�شط موج هادر من  الدكتـــور م�شبـــب الع�شيري ترحيًبا حارًّ
المعلومـــات المتناق�شـــة التـــي يجدها الباحث. وقـــد تكرم االإخوة واالأخـــوات في الجمعية، وتكبـــدوا الكثير من م�شاق 
البحـــث للو�شول لتحقيق الهدف من هذه ال�شل�شلة، وهو اإيجاد معلومـــات ثرية للم�شابين بال�شرطان تتميز بالب�شاطة 

والم�شداقية وتعك�ص اآخر ما و�شل اإليه الطب في هذا المجال.

واأخيـــًرا وبعد جهد جهيد وبحث حثيث، وقـــع االختيار على كتيبات معهد ال�شرطان الوطني االأمريكي كاأحد اأف�شل 
الم�شـــادر الثريـــة بالمعلومـــات التي كتبـــت باأ�شلوب منا�شـــب للمر�شى على مختلـــف م�شتوياتهم الفكريـــة والثقافية، 
 فقمنـــا بالكتابـــة للمعهـــد واأذن لنا علمـــاوؤه ومديـــروه بترجمة الكتيبـــات للقارئ العربـــي دون التزام منهـــم بمراجعة 
الترجمـــة واعتمادهـــا، ثم قـــام فريق علمي من الجمعيـــة ال�شعودية الخيريـــة لمكافحة ال�شرطـــان بمراجعة الكتيبات 
ا والعربي  و�شياغتهـــا باأ�شلوب ينا�شـــب القارئ العربي وتعديل محتواهـــا بما يتنا�شب مع المجتمع ال�شعـــودي خ�شو�شً

عموًما.

وفـــي هـــذا ال�شدد ال ي�شعنـــي اإال اأن اأتقدم بجزيل ال�شكر وبالغ االمتنان لجميع مـــن اأ�شهم معنا في هذا الم�شروع، 
ا، واأخ�ص بالذكـــر منهم الدكتور عبد اهلل العمرو رئي�ص مجل�ص  راجًيـــا مـــن اهلل الكريم قبوله منا ومنهم عماًل خال�شً
اإدارة الجمعيـــة ال�شعوديـــة الخيريـــة لمكافحـــة ال�شرطان، والدكتـــور م�شبب الع�شيـــري رئي�ص هيئة تحريـــر ال�شل�شلة، 
والدكتـــورة ريم العمران، واالأ�شتاذ عبـــد الرحمن الخرا�شي الم�شرف العام على الجمعيـــة، واالأ�شتاذة العنود ال�شلوي 

المثقفة ال�شحية بمدينة الملك فهد الطبية، وكل من اأ�شهم من فريق العمل الممتد.

كمـــا اأتقـــدم بخال�ص ال�شكر اإلى العاملين بق�شـــم الت�شويق واإدارة الن�شر بمكتبة جريـــر الإ�شهامهم في اإخراج هذا 
العمل في اأف�شل �شكل ممكن.
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واإننـــي اأرجو اأن يجد قارئ هذا الكتيـــب وبقية كتيبات ال�شل�شلة ما ي�شفي الغليل ويروي الظماأ وي�شاعده على تجاوز 
المر�ص والتكيف مع تبعاته والمعرفة التامة التي ت�شاعده على عبور تلك المحنة ال�شديدة وتجاوزها.

واأ�شاأل اهلل العلي القدير اأن يمن على الجميع بالعافية وال�شالمة.

محمد العقيل
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من هو مقدم الرعاية؟

هذا الكتيب مقدم لك اإذا كنت ممن �شاعدوا اأ�شدقاءهم اأو اأحد اأفراد اأ�شرتهم على المرور بفترة عالج ال�شرطان. 
فاأنت "مقدم الرعاية" هذا. ولعلك �شاعدت على ممار�شة االأن�شطة اليومية وزيارات الطبيب والقرارات الطبية. وربما 

تقدم الرعاية عن بعد اأو ت�شافر لتقديم الرعاية.

في اأثناء فترة العالج، ربما يكون لك اأدوار عدة؛ فربما تنجز مجموعة من المهام، من الم�شاعدة على الح�شول على 
راأي طبي اآخر واتخاذ القرار ب�شاأن العالج، وحتى الحديث اإلى الزوار اأو محاولة رفع الروح المعنوية الأحبائك. ولعلك 

ا مع فريق طبي، ب�شاأن الم�شكالت والم�شائل الخا�شة بالرعاية. عملت اأي�شً

بالمرور  ا  مهتمًّ االآن  حتى  ظللت  فربما  جديدة.  فترة  الرعاية  ومقدمو  المر�شى  يدخل  العالج،  فترة  انتهاء  فعند 
بالمري�ص من فترة العالج. وربما �شعرت باأنه ال وقت لديك للتفكير وحدك في االأمور وتتعرف على التغيرات التي 
مررت بها. هل تخليت قلياًل عن م�شاعرك واحتياجاتك الخا�شة حتى انتهاء فترة العالج؟ معظم مقدمي الرعاية 

يفعلون ذلك.

ما اإن تنته فترة العالج، حتى يرغب معظم النا�ص في و�شع تجربة ال�شرطان وراء ظهورهم. غير اأن كثيًرا من مقدمي 
الرعاية ال يكونون واثقين بما يجب عليهم فعله فيما بعد؛ فربما مر وقت تملوؤه الم�شاعر المختلطة ـ فربما كنت �شعيًدا 

النتهاء العالج، لكن في الوقت نف�شه، ربما تعاني التاأثير الكامل للتجربة التي مررت بها مع من تحب.

اأبي، تدهورت بي الحال؛  اأثناء فترة عالج  "في 
فقد بدا اأن �شخ�شيتي وكل ما كنت اأطمح اإليه 

يختفي تماًما. كنت اأوجه كل جهودي نحو زوجي 
واأبنائي، محاولة اأن اأجعل االأ�شياء قابلة للحياة 

ومقبولة". - دانا
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البحث عن �شخ�ص "طبيعي جديد"

عادة ما يكون وقت انتهاء العالج وقًتا للبهجة؛ فمعظم النا�ص يتوقعون 
و�شع تنحية تجربة ال�شرطان جانًبا ويوا�شلون حياتهم من حيث انتهت، 

فالنا�ص يتوقون للعودة اإلى حياتهم، الروتينية واأن�شطتهم المعتادة.

من ال�شروري اأن تتذكر خالل تلك الفترة اأن كل �شخ�ص م�شارك يعمد 
ا�شتئناف  على  قادرون  النا�ص  فبع�ص  الخا�شة؛  �شرعته  على  للتكيف 
اأن�شطتهم المعتادة على الفور. فيما يحتاج اآخرون لمزيد من الوقت لكي 
يتعافوا. وربما كان هناك �شغط عليك اأو على من تحب للرجوع ثانية اإلى 
ما كانت عليه االأمور قبل االإ�شابة بال�شرطان. غير اأنه من ال�شروري اأن 

تدرك اأن تلك الفترة بالن�شبة لبع�ص النا�ص ال تزال فترة عاطفية.

يحتاج من تحب اإلى بع�ص الوقت للتاأقلم على ما حدث، فربما كان ال 
بحاجة  فهو  التغييرات؛  كل  مع  ويتكيف  العالج  اآثار  على  يتاأقلم  يزال 

الكت�شاف �شخ�ص "طبيعي جديد". وهذا يعني الرجوع ثانية اإلى حياته 
القديمة، لكن بطريقة قد تبدو مختلفة عما �شبق. وهذا ينطبق عليك 

ماذا اأفعل الآن؟

�إن و�حًد� من ردود �لأفعال �ل�سادرة عن مقدمي �لرعاية 
بعد �نتهاء �لعالج هو �أن ت�ساأل نف�سك: "ماذ� �أفعل 

�لآن؟" فربما يت�ساءلون هل �سيكون �لآخرون في مزيد 
من �لحتياج �إليهم. وقد ي�سعرون بال�سياع؛ فكثير من 

�لنا�ص يجب �أن يفكرو� في كيفية �لتاأقلم مع هذ� �ل�سخ�ص 
�لجديد". "�لطبيعي 

ت�شبح  ما،  ب�شخ�ص  تعتني  "حين 
في قمة ان�شغالك. بالن�شبة لي، 

كان االن�شغال الدائم اأمًرا ي�شعرني 
باالإ�شباع. غير اأنه فيما بعد، وحين 

انتهت فترة العالج، كنت اأ�شعر 
بالفراغ في بع�ص االأحيان، اأت�شاءل ماذا 

اأفعل في الم�شتقبل". - جو

ا، فاتخاذ بع�ص الوقت لنف�شك واكت�شاف �شعور جديد  اأنت اأي�شً
ا. بالحالة الطبيعية عملية �شتكون بحاجة للتكيف معها اأي�شً

كنت  فربما  العالج.  فترة  اأثناء  في  االأدوار  من  بكثير  تقوم  اإنك 
م�شئواًل عن العديد من القرارات. وربما كان ينبغي على من تحب 
المرور  على  التركيز  اأجل  من  القرارات  بع�ص  عن  يتراجع  اأن 
بفترة العالج. ومن المعروف عن مقدمي الرعاية اأنهم ي�شعرون 
بالت�شو�ص بمجرد انتهاء العالج. وربما كانت لك اأ�شئلة من قبيل: 
كيف يمكنني اأن اأ�شاعد من اأحب االآن؟ هل تجب عليَّ العودة اإلى 
ا للقيام باأدواره  العمل، اأم البقاء في المنزل؟ متى �شيكون م�شتعدًّ
من  يختلف  االأ�شئلة  تلك  عن  والجواب  ال�شابقة؟  وم�شئولياته 
�شخ�ص الآخر. فكلما م�شى بك الوقت، حاول اأن تكون �شبوًرا واأن 

تق�شم مهامَِّ كل يوم على حدة.

تعريف النجاة

يعتبر �ل�سخ�ص ناجًيا من �ل�سرطان منذ وقت ت�سخي�ص �لمر�ص 
لديه، من خالل تو�زن حياته. كما �أن �أفر�د �لأ�سرة و�لأ�سدقاء 
ا جزء من تجربة �لنجاة. وكلمة "ناٍج"  ومقدمي �لرعاية هم �أي�سً

ت�ساعد �لكثيرين على �لتفكير في تقبل حياتهم بعد �لمر�ص.
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تغيير تركيزك من العالج

اإن اليوم الذي ينتهي فيه من تحب من عالج ال�شرطان 
هو اأهم يوم انتظرتماه مًعا؛ فهو وقت لالحتفال والتاأمل 
في التجربة التي مررتما بها. يمكنك البدء في ا�شتعادة 

التحكم في حياتك وفي غيرها من االأمور التي تهمك.

ربما ي�شعدك اأن تمر بوقت فراغ ال تذهب فيه لزيارة الطبيب 
واإجراء الفحو�شات وتلقي العالج والقيام بمهام ذات �شلة. 
اأن  ويمكنكما  اأكبر  بتح�شن  ال�شعور  في  تحب  من  يبداأ  وقد 
من  جزء  هي  التي  باالأ�شياء  اال�شتمتاع  اأجل  من  مًعا  تغامرا 
لمنا�شبة  التح�شير  اأو  عطلة  ق�شاء  قررتما  ربما  اأو  حياتك. 
كبيرة. وربما كان لديكما وقت للتركيز اأكثر على اأ�شياء كان 

عليك اأن تهتم بها مثل العمل وق�شايا االأ�شرة.

ال�شروري  من  فاإنه  تنتظره،  كنت  ما  هذا  اأن  ورغم 
فيه  تملك  تزال  ال  الذي  الوقت  هو  هذا  باأن  االعتراف 

م�شاعر قوية.

الوعي مب�شاعرك
اإنه من الطبيعي اأن تمر بم�شاعر مختلفة عقب انتهاء العالج؛ فبع�ص مقدمي الرعاية يقولون اإن م�شاعرهم ت�شبح 

اأكثر تركيًزا بعد فترة العالج، بما اأنهم يملكون المزيد من الوقت للتعبير عنها.

نهاية العالج هي وقت لـ :

�لحتفال.��

بح���ث �لأمور �لت���ي ي�ستعد من تحب للع���ودة �إليها ��
ثانية.

�لتركي���ز عل���ى �لق�ساي���ا �لمعلقة �لأخ���رى لالأ�سرة ��
و�لعمل.

تمييز م�ساعرك حول تلك �لتجربة.��

ق�ساء �لمزيد من �لوقت مع �لأهل و�لأ�سدقاء.  ��

فقد ت�شعر ب�شعادة وحزن في الوقت نف�شه؛ فقد ت�شعر ب�شعادة وارتياح 
لمرور من تحب بفترة العالج. لكنك في الوقت نف�شه قد ت�شعر بقلق 
ت�شعر  وقد  ال�شرطان.  محاربة  نحو  موجًها  �شيًئا  تفعل  تعد  لم  الأنك 
اأفراد  اأحد  اأو  لك  �شديًقا  ترى  تزال  ال  الأنك  و�شياع  حزن  باإح�شا�ص 
من  بمزيد  فيه  ت�شعر  وقًتا  هذا  كان  فربما  �شعف؛  حالة  في  عائلتك 

الوحدة والعزلة اأكثر مما م�شى؛ فمثاًل:

قد تفقـــد الدعم الذي كنت تتلقاه من فريـــق الرعاية ال�شحية ��
الخا�ص بالمر�شى. وقد ت�شعر وكاأن �شبكة االأمان نزعت منك.

قد ت�شعر ب�شغوط للعودة لما كنت عليه فيما �شبق.��
قـــد يعـــود اأ�شدقـــاوؤك واأ�شرتك لممار�شـــة اأن�شطتهـــم اليومية، ��

تاركيـــن اإياك للقيـــام بالمزيد. وربمـــا ال يراجعون االأمور معك 
كما كانوا يفعلون في اأثناء خ�شوع من تحب لفترة العالج.

ربمـــا تتجنب الخروج مع االآخرين خوًفـــا من حدوث �شيء لمن ��
تحب في اأثناء غيابك.

باأخرى،  اأو  بطريقة  بال�شياع  "اأ�شعر 
فقد كنت من�شغاًل لفترة من الوقت 

بعدة اتجاهات بينما اأعتني باأ�شرتي 
وباأمي. لكن االأمر اأخذ في التح�شن 

االآن، واأنا اأفتقد الم�شاعر التي اأحتاج 
اإليها. ال اأدري ما اأفعل" - جلوريا
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ربما تجد من ال�شعب اأن تروي الأ�شخا�ص لم يمروا بما مررت به.��

قـــد تكون لديك عدة م�شاعر في اأثناء م�شاهدتك لمن تحب وهو ��
يعاني فـــي حزن واكتئاب وفقد لتقدير الـــذات. وربما تكون قلًقا 
لكون اأية م�شكلة ج�شدية عالمة على عودة ال�شرطان مرة اأخرى، 
لكنـــك فـــي الوقت نف�شه ت�شعـــر باالمتنان لوجود هـــذا ال�شخ�ص 
معـــك ولكونه جـــزًءا من حياتـــك. وربما تتطلع لبـــذل مزيد من 

الطاقة في اأمور تعني كل �شيء بالن�شبة لك.

بع�ص  نف�شك  تعطي  اأن  المفيد  ومن  اأمر طبيعي.  كلها  الم�شاعر  هذه 
مختلفة  لكميات  بحاجة  فالنا�ص  ال�شرطان؛  مع  تجربتك  لتاأمل  الوقت 

من الوقت للتغلب على التحديات التي تواجههم.

ال باأ�ص باأن تبكي اأو تعبر عن م�شاعرك بينما تتكيف مع التغيرات التي 
ا الأن تكون مبتهًجا طوال الوقت  تطراأ عقب انتهاء العالج. فل�شت م�شطرًّ
اأنت  به  للتكيف مع ما مررت  وقًتا  نف�شك  الفرحة. فامنح  اأن تدعي  اأو 
ومن تحب. كثير من مقدمي الرعاية يقولون اإن الم�شاعر التي مروا بها 

بعد انتهاء العالج غالًبا ما تقل بمرور الوقت.

فربما  اأ�شابيع،  ب�شعة  من  الأكثر  والكاآبة  الحزن  م�شاعر  ا�شتمرت  واإذا 
كان هذا موؤ�شًرا على حالة اكتئاب. وبع�ص عالمات االكتئاب قد تكون 
ا لم�شكالت ج�شدية اأخرى؛ فربما كنت بحاجة للتحدث اإلى  ا اأعرا�شً اأي�شً
طبيبك اإذا كانت تلك الم�شاعر ت�شعب عليك ممار�شة مهامك. ويمكن 
بالعالج.  اأو  معالج  اأو  ا�شت�شاري  اإلى  بالتحدث  االكتئاب  من  التخل�ص 

انظر القائمة ي�شار ال�شفحة لمعرفة العالمات المنذرة باالكتئاب.

هل تحتاج لم�ساعدة للتخل�ص من 
الكتئاب اأو القلق؟

تذكر �أن كثيًر� من �لأمور �لمدرجة �أدناه �أمور طبيعية. 
وتلك حقيقة د�مغة حين نتعامل مع �لكثير من مثير�ت 

ا من هذه  �لتوتر. لكن تحدث �إلى طبيبك �إن كنت تعاني �أيًّ
�لعالمات لأكثر من �أ�سبوعين. وقد يقترح �لطبيب عليك 

طريقة للعالج.

عالمات الكتئاب اأو القلق

�ل�سعور بالياأ�ص �أو �لإحباط، �أو �أن �لحياة ل معنى ��
لها

ع���دم �ل�سع���ور بالرغب���ة ف���ي �لبقاء م���ع �لأ�س���رة �أو ��
�لأ�سدق���اء �أو ممار�س���ة �لهو�ي���ات �أو �لأم���ور �لتي 

�عتدت �ل�ستمتاع بها

فقد �ل�سهية��

�سعور بال�سيق و�لغ�سب��

عدم �لقدرة على ��ستخر�ج �أفكار معينة من �لعقل��

�لبكاء لفتر�ت طويلة �أو لعدة مر�ت كل يوم��

�لتفكير في �إيذ�ء نف�سك �أو قتلها��

�سعور بالع�سبية؛ بحيث ت�ساورك �أفكار مت�سارعة ��
�أو نوبات ذعر

معان���اة م���ن م�سكالت ف���ي �لنوم، مثل ع���دم �لقدرة ��
على �لنوم �أو �لكو�بي�ص �أو �لنوم لفترة طويلة 
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العتناء بعقلك وروحك

اكت�شاف املعنى بعد ال�شرطان
كثير من مقدمي الرعاية يرون اأن ال�شرطان يدفعهم اإلى روؤية الحياة من منظور جديد؛ فربما يتفكرون في الهدف 
من الحياة وما يقدرونه اأعظم تقدير. ومن المعروف النظر اإلى تجربة ال�شرطان من المنظورين االإيجابي وال�شلبي 
في الوقت نف�شه. فبعد انتهاء العالج، قد تعاني اأنت ومن تحب فهَم ال�شبب في دخول ال�شرطان حياتك. ولعلك تت�شاءل 

لماذا كان عليك اأن تتحمل مثل هذه التجربة التي مررت بها في حياتك.

كما اأن تاأثير مر�ص ال�شرطان على اإيمان الفرد ودينه يختلف من �شخ�ص الآخر؛ فبع�ص النا�ص يبتعدون عن دينهم، 
في حين اأن اآخرين يرجعون اإليه. ومن المعروف التغير في اإيمان الفرد بعد ال�شرطان. لكن طلب االإجابات والبحث 

عن معاٍن �شخ�شية ي�شاعدهم على التكيف.

وقد وجد كثير من مقدمي الرعاية اأن االإيمان اأو الدين اأو الروحانية كلها م�شدر للقوة في اأثناء مواجهتهم للحياة بعد 
ال�شرطان. وكثير منهم يقول اإنه كان قادًرا على اإيجاد معنى في حياتهم واإ�شفاء اإح�شا�ص على تجربة ال�شرطان من 
خالل اإيمانهم؛ فاالإيمان اأو الدين باإمكانه اأن يكون طريقة يمكن من خاللها لمقدمي الرعاية ومن يحبون اأن يتوا�شلوا 
اأظهرت  كما  الدعم.  تقديم  يمكنه  الذي  اأو  مماثلة،  روؤى  اأو  ي�شاركهم خبرات  قد  الذي  في مجتمعهم  االآخرين  مع 

ا من التكيف مع مر�ص ال�شرطان والمعافاة منه. الدرا�شات اأن الدين بالن�شبة لبع�ص االأ�شخا�ص قد يكون جزًءا مهمًّ

اإليك بع�ص الطرق التي من خاللها تجد الراحة والمعنى من خالل اإيمانك اأو روحانيتك:

قراءة القراآن ترفع الروح المعنوية لم�شاعدتك على ال�شعور بالتوا�شل مع اهلل .��

ال�شالة ت�شاعدك على ال�شعور بخوف وقلق اأقل.��

التحدث عن مخاوفك واهتماماتك مع اأحد المر�شدين  الدينيين .��

الذهاب اإلى تجمعات دينية لمقابلة اأ�شخا�ص جدد.��

التحدث اإلى من مروا بتجارب مماثلة.��

تخ�سي�ص بع�ص الوقت لنف�سك
ي احتياجاتك جانًبا، فربما كان هذا وقًتا منا�شًبا للتفكير في كيفية االعتناء بنف�شك على النحو االأمثل؛  اإذا كنت ُتَنحِّ
فا�شتغراق بع�ص الوقت في اإعادة �شحن عقلك وروحك يمكن اأن ي�شاعدك على التكيف، وربما كنت بحاجة للتفكير 

في:

الرجوع اإلى االأن�شطة التي تحبها.��

البحث عن طرق يمكن لالآخرين م�شاعدتك من خاللها.��

البحث عن طرق جديدة للتوا�شل مع االأ�شدقاء.��
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دع الآخرين يقدموا لك الم�ساعدة

قد ت�شعر برغبة �شديدة في اإخبار النا�ص باأنك ومن تحب بخير ول�شتما 
باأية  النا�ص  اإزعاج  عدم  في  رغبة  ذلك  كان  فربما  لم�شاعدة؛  بحاجة 
يحاول  يزال  وال  متعب  منكما  كالًّ  اأن  هي  االحتماالت  اأن  غير  حال. 
االعتياد على الحياة بعد العالج. ومن المفيد اأن تخبر االآخرين اأنك لم 
تتكيف بعد وتخبرهم بطرق يمكنهم م�شاعدتك من خاللها؛ فحاول اأن 

تحتفظ بنظام دعم موؤلف من اأ�شخا�ص من قبيل:

االأ�شرة واالأ�شدقاء��

المر�شد الديني اأو اأمام الم�شجد القريب .��

الجيران��

زمالء العمل��

اأفراد المجتمع والموؤ�ش�شات المدنية��

فكر في نوعية الدعم التي قد تفيد. فهل اأنت بحاجة لم�شاعدة �شخ�ص 
يوؤدي المهام؟ اأم اأنك تحتاج فقط ل�شخ�ص يقف بجانبك وي�شتمع اإليك 
�شهلت م�شاعدة  ب�شاأن احتياجاتك،  وا�شًحا  حين تتحدث؟ فكلما كنت 

النا�ص لك.

تلقَّ م�سادر الدعم الجديدة ب�سدر رحب

الذين  العمل  وزمالء  والجيران  واالأ�شدقاء  االأ�شرة  اأفراد  يرغب  ربما 
اأو كانوا قادرين على  اأثناء العالج في تقديم الدعم،  ظلوا بعيدين في 
يمر  لم  ما  �شخ�ص  مع  التحدث  المفيد  من  اأنه  وجدت  فربما  ذلك. 
اأو  اأفراد االأ�شرة  اأحد  بتجربة ال�شرطان. وقد يتمثل هذا ال�شخ�ص في 

�شديق اأو رجل دين اأو ا�شت�شاري اأو اأحد اأع�شاء مجموعة الدعم.

من ال�شروري اأن تجد طرًقا للتكيف مع اأفكارك وم�شاعرك. فهل يفيد 
التحدث اإلى االآخرين؟ اإن كان يفيدك، فمن ال�شروري اأن تتوا�شل مع 
االآخرين، خا�شة اإذا اأردت قول اأ�شياء ال يمكنك البوح بها لمن تحب، 

فحاول البحث عن �شخ�ص يمكنك م�شارحته بم�شاعرك ومخاوفك.

لتقديم  بجانبك  يكونون  ال  قد  االآخرين  اأن  تدرك  اأن  ينبغي  لكن 
طريقك  في  اأنك  افتر�شوا  اأو  لم�شاعدتك  انزعجوا  فربما  الم�شاعدة؛ 
اأو ربما كانت لديهم  للعودة لطبيعتك، ول�شت بحاجة للم�شاعدة ثانية. 

اأ�شباب �شخ�شية؛ مثل قلة الوقت اأو االأ�شياء التي تحدث في حياتهم.

 اأمور ب�سيطة يمكنني 
القيام بها لنف�سي

حاول كل يوم �أن تاأخذ بع�ص �لوقت في عمل 
�أي �سيء يخ�سك، مهما كان �سغيًر�. و�إليك 

بع�ص �لأفكار:

القيلولة��

ممار�شة اليوجا��

ممار�شة هواية ما��

اأخذ جولة بال�شيارة��

م�شاهدة فيلم��

العمل بفناء المنزل��

الت�شوق��

االن�شغال بمكالمات هاتفية اأو ر�شائل ��
اإلكترونية

ربما تجد �أن �ل�سترخاء �أمر �سعب، حتى �إن 
كان لديك ما يكفي من �لوقت لعمله؛ فبع�ص 

مقدمي �لرعاية يرون �أن من �لمفيد عمل 
تمارين مثل �لتنف�ص بعمق �أو �لتاأمل
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ان�سم لإحدى مجموعات الدعم

يمكنك االلتقاء بمجموعات الدعم ب�شكل �شخ�شي اأو عن طريق الهاتف اأو عبر االإنترنت. ويمكنهم م�شاعدتك على 
تكوين روؤية جديدة لما يحدث، واإعطاوؤك اأفكاًرا عن التكيف، وم�شاعدتك على اإدراك اأنك ل�شت وحدك.

في مجموعة الدعم، قد يتحدث الم�شاركون عن م�شاعرهم وما مروا به. 
وربما تبادلوا الن�شيحة مع بع�شهم، و�شاعدوا االآخرين ممن يواجهون 
واالكتفاء  الذهاب  يف�شلون  النا�ص  وبع�ص  نف�شها.  الم�شكالت  نوعية 

باال�شتماع.

اإذا �شعرت باأنك ب�شدد اال�شتمتاع بدعم خارجي من هذا القبيل، لكنك ال 
ت�شتطيع االن�شمام اإلى اإحدى المجموعات بمنطقتك، فجرب االن�شمام 
لمجموعة دعم عبر االإنترنت؛ فبع�ص مقدمي الرعاية يقولون اإن المواقع 
ق�شم  )انظر  كثيًرا.  �شاعدتهم  دعم  مجموعات  تقدم  التي  االإلكترونية 

الم�شادر لمعرفة كيفية التوا�شل مع مثل هذه المجموعات(.

ابحث عن م�ساعدة ق�سيرة المدى

لعلك ا�شتخدمت الرعاية ق�شيرة المدى من قبل اأو بحثت عنها. فرغم اأن من تحب قد ا�شتكمل عالج ال�شرطان، 
فال تزال هناك مهام كثيرة لمقدمي الرعاية. والم�شاعدون الموؤقتون يق�شون وقًتا مع من تحب حتى يمكنك اأن تاأخذ 
ق�شًطا من الراحة، اأو تقابل اأ�شدقاءك، اأو تدير المهام، اأو تقوم باأي عمل �شئت. وهذا الم�شاعد قد يتلقى اأجًرا اأو 
ا اأن ت�شاعد في المتطلبات الج�شدية لتقديم الرعاية، مثل رفع  يعمل متطوًعا. ويمكن للخدمات ق�شيرة المدى اأي�شً
المري�ص اإلى �شرير اأو كر�شي. فاإذا كانت تلك الخدمة مفيدة بالن�شبة لك للبدء اأو اال�شتمرار فيها؛ فربما رغبت في:

الحديـــث اإلـــى المري�ـــص عن قدوم �شخ�ص مـــا اإلى بيتك لتقديـــم الم�شاعدة من حين الآخـــر. واإذا كنت تملك ��
م�شاعد رعاية موؤقًتا بالفعل، فتحدث مع المري�ص عن االحتفاظ به لفترة.

ا�شاأل الم�شاعدين الموؤقتين عن نوعية المهام التي يمكنهم القيام بها، بعد اأن انتهت فترة العالج.��

اح�شـــل علـــى تر�شيحـــات بم�شاعدين من قبـــل اأ�شدقائـــك اأو محترفي الرعايـــة ال�شحية. ويجـــب اأن تتوافر ��
مقترحات لدى وكالتك المحلية.

ويمكن للرعاية ق�شيرة المدى اأن تاأتي من م�شادر عدة:

االأ�شرة اأو االأ�شدقاء اأو الجيران.��

زمالء العمل.��

اأفراد من المجتمع ال�شحي الخا�ص بك.��

الوكاالت الحكومية.��

المجموعات غير الربحية.��

مرتين  اأو  مرة  اإليه  اأحتاج  "ما 
على االأقل من كل اأ�شبوع هو 

الذهاب اإلى �شخ�ص اأو مجموعة 
من النا�ص يعانون ما اأعانيه 

اأنا". - فين�ص

ا كان عملك، فتذكر �أن �لحتياج �إلى  �أيًّ
م�ساعدة لي�ص ف�ساًل من جهتك كمقدم 

رعاية.
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تحدث اإلى ا�ست�ساري

ربما ت�شعر ب�شغوط �شديدة وتود الحديث اإلى �شخ�ص ما خارج نطاق دائرة الدعم الداخلية. بع�ص مقدمي الرعاية 
ا  يرون اأن من المفيد التحدث اإلى ا�شت�شاري اأو طبيب نف�شي اأو غيره من اأخ�شائيِّ ال�شحة النف�شية. ويرى اآخرون اأي�شً

اأن يتوجهوا نحو رجل دين اأو مجتمع روحاني.

قد يكون باإمكان الجميع اأن ي�شاعدوك على الحديث عن االأمور التي ت�شعر باأنك غير قادر على الحديث عنها مع من 
ا وجدت طرًقا للتعبير عن م�شاعرك وتعلم طرًقا للتكيف لم تكن لديك  تحب اأو غيره من المحيطين بك. وربما اأي�شً

فكرة عنها من قبل.

ارجع للمحتاجين الآخرين

اإلى االآخرين ممن يواجهون ال�شرطان؛  بعد انتهاء فترة العالج، ي�شعر كثير من مقدمي الرعاية باالحتياج للرجوع 
فهم يوجهون طاقتهم نحو م�شاعدة النا�ص في مجتمعهم، اأو االن�شمام لمجموعات الدعم، اأو التطوع في موؤ�ش�شات 

ا على م�شاعدة اأنف�شهم.  ال�شرطان. بالن�شبة للكثيرين، اإحداث فرق في حياة االآخرين ي�شاعدهم اأي�شً

اكتب في �سحيفة

فالتعبير  ال�شلبية؛  والم�شاعر  االأفكار  تقليل  ي�شاعدهم على  الكتابة في �شحيفة  اأن  يرون  الرعاية  كثير من مقدمي 
عن االأمور على الورق قد ي�شاعدك على اجتياز العملية التي تمر بها. يمكنك الكتابة عن اأي مو�شوع، مثل التجارب 
ا اأن تكتب عن االأمور التي ترفع من روحك المعنوية وتجلب لك  االأكثر اإثارة للتوتر اأو عن �شيء يزعجك. ويمكنك اأي�شً

ال�شعادة؛ مثل جار لطيف اأو جوٍّ خال من التوتر اأو وقت ق�شيته مع االآخرين.

انظر لالإيجابيات

ا التركيز  يقول مقدمو الرعاية اإن النظر لالأمور االإيجابية ي�شاعدهم على ال�شعور بالراحة؛ فهم يحاولون اأي�شً
على االأمور التي يمكنهم التحكم فيها، بداًل من االأمور التي ال يمكنهم التحكم فيها. فحاول كل يوم اأن تفكر 
اإيجابي في  باالرتياح تجاه �شيء  لل�شعور  اأو خذ دقيقة من وقتك  الرعاية.  تراه مجزًيا حول تقدم  في �شيء 

اليوم - �شروق جميل اأو عناق اأو وجبة �شهية اأو �شيء ممتع �شمعته اأو قراأته.

ا�سحك

فال�شحك  الواقع؛  في  �شحي  اأمر  اإنه  ت�شحك.  اأن  باأ�ص  ال 
اأعمدة  قراءة  يمكنك  بالراحة.  وي�شعرك  التوتر  يخفف 
اأو التحدث  اأو م�شاهدة فيلم كوميدي،  الفكاهة بال�شحف، 
اإلى اأ�شدقاء مرحين، اأو تذكر مواقف م�شحكة مررت بها. 
واالحتفاظ بروح الفكاهة لديك في اأثناء المواقف ال�شعبة 

مهارة جيدة من مهارات التكيف.
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القلق ب�ساأن خطر ال�سرطان

�إن ت�سخي�ص �أحد �لأقارب بالإ�سابة 
ب�سرطان �لدم قد ي�سعرك بالقلق �إز�ء 
�إ�سابتك �أنت به. غير �أن معظم �أنو�ع 

�ل�سرطان ل تنتقل عبر �لعائالت. فقط 
نحو 5 �إلى 10% من �أكثر �أنو�ع �ل�سرطان 
�سيوًعا - �لثدي و�لقولون و�لبرو�ستاتا -  

هي �لتي تنتقل بالور�ثة. تلك نقطة مهمة 
يجب �أن تناق�سها مع طبيبك.

�سيرغب طبيبك في معرفة نوع �ل�سرطان 
�لمتو�جد في عائلتك وفي ع�سو �لم�ساب 

به في �لعائلة. فكلما ز�د عدد �لأقارب 
�لم�سابين باأنو�ع معينة من �ل�سرطان، 
ز�د �لخطر. فتحدث �إلى طبيبك ب�ساأن 

�لوقاية و�لفح�ص.

�إذ� كان لديك تاريخ قوي في �لعائلة 
بالإ�سابة بال�سرطان، فلربما 

رغبت في �لحديث �إلى طبيبك 
عما �إذ� كان �لفح�ص �لجيني 

منا�سًبا لك. بع�ص �لنا�ص 
يودون معرفة هذ�، حتى 

يمكنهم �لخ�سوع للفحو�سات 
�أو �أ�سعة �ل�سرطان ب�سكل 

متكرر.

اأمي  ت�شخي�ص  يتم  اأن  "قبل 
باالإ�شابة ب�شرطان الثدي، لم اأكن 

اأفكر كثيًرا في �شحتي. لكنني 
االآن اأ�شبحت قلقة الأن جدتك اأنت 
ا. ولي�ص  تعاني �شرطان الثدي اأي�شً
القلق يقت�شر عليَّ وحدي، لكنني 

قلقة ب�شاأن اأختي ذات ال�شنوات 
الع�شر. اأال يجب اأن تخ�شع كل 

واحدة منا  للفح�ص؟".

ـ جين
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العتناء بج�شمك

ا بمن تحب لدرجة  �شاأنك �شاأن الكثير من مقدمي الرعاية، ربما ت�شعر باإرهاق �شديد. وربما كنت من�شغاًل للغاية ومهتمًّ
ا. اأنك ال تعير �شحتك اهتماًما كافًيا. لكن من ال�شروري اأن تعتني ب�شحتك اأي�شً

فالتوتر المتراكم والمتطلبات اليومية قد تت�شبب في م�شكالت �شحية جديدة، اإ�شافة اإلى اأية م�شكلة تعانيها بالفعل. 
واإليك بع�ص االأمثلة:

االإعياء��

م�شكالت في النوم��

�شعف القدرة على مقاومة المر�ص )�شعف المناعة(��

بطء التئام الجروح��

ارتفاع �شغط الدم��

تغيرات في ال�شهية اأو الوزن��

اآالم �شداع��

قلق اأو اكتئاب اأو غيرهما من تغيرات المزاج��

اإلى طبيبك  الطبية. تحدث  االحتياجات  وغيرها من  واالأ�شعات  الفحو�شات  الإجراء  وقت  فاحر�ص على تخ�شي�ص 
ب�شاأن اأي اأعرا�ص تمر بها. ويقترح مقدمو الرعاية المحترفون اأن تركز على االأ�شا�شيات واأن:

تتن���اول الأدوي���ة كم���ا و�شفه���ا لك الطبيب. اطلب مـــن طبيبك اأن يعطيك مزيًدا من العبـــوات لتوفر الذهاب ��
واالإياب. وانظر اإذا ما كان محل البقالة اأو ال�شيدلية �شيو�شلون الطلبات.

تحاول تناول وجبات �شحية. فالتغذية ال�شليمة ت�شاعدك على االحتفاظ بقوتك البدنية.��

تح�ش���ل عل���ى ق�ش���ط كاٍف من الراحة. ا�شتمع لمو�شيقى هادئة اأو مار�ـــص تمارين التنف�ص؛ فقد ي�شاعدك هذا ��
على النوم. والغفوات الق�شيرة يمكن اأن تن�شطك اإذا كنت ال تح�شل على فترات كافية من النوم. تحدث اإلى 

طبيبك اإذا اأ�شبحت م�شكلة قلة النوم م�شكلة دائمة.

تمار�ص التمارين. الم�شي وال�شباحة والجري وركوب الدراجة ما هي اإال ب�شع طرق يمكنك من خاللها تن�شيط ��
ج�شمـــك. فـــاأي نوع منها )بما في ذلك العمل بالحديقة اأو التنظيف اأو �شعود ال�شلم( يمكن اأن ي�شاعدهم على 

االحتفاظ بج�شم �شليم.

خ�ش����ص لنف�ش���ك وقًت���ا لال�شترخاء. ربما تختار تمرين التمدد اأو القـــراءة اأو م�شاهدة التليفزيون اأو التحدث ��
ا كان ما ي�شاعدك على اال�شترخاء، يجب عليك اأن تخ�ش�ص وقًتا لممار�شته؛ فمن ال�شروري اأن  في الهاتف. اأيًّ

تميل الحتياجاتك وتقلل من م�شتويات التوتر لديك.
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الم�شاعدة على رعاية المتابعة الطبية
كثير من مقدمي الرعاية ينده�شون حين يجدون اأن من يحبونه ا�شتغرق في ال�شفاء وقًتا اأطول من المتوقع؛ فال�شفاء، 
بالن�شبة لبع�ص االأ�شخا�ص يمكن اأن يكون عملية دائمة، يتطلب تغيرات ج�شدية وعاطفية. وربما كان االأمر بحاجة 

لكثير من الدعم العاطفي والحب وال�شبر منك ومن غيرك من اأفراد االأ�شرة.
وبعد انتهاء العالج، قد تبداأ في القلق ب�شاأن عودة ال�شرطان مرة اأخرى؛ فهذا واحد من اأكثر المخاوف �شيوًعا، خا�شة 
خالل ال�شنة االأولى بعد انتهاء العالج. ومع مرور الوقت، قد تخف حدة القلق من عودة ال�شرطان، وربما تجد اأنك 
لم تعد تفكر في هذا االأمر كثيًرا. اإال اأنك بعد �شنوات من العالج قد تجد اأن اأحداًثا معينة مثل زيارات المتابعة اأو 
ذكرى ت�شخي�ص المر�ص اأو حتى اأعرا�شه التي قد تكون متزامنة مع وقت اإ�شابة من تحب بال�شرطان، قد تبعث لك 

القلق والمخاوف.
حان وقت تحويل اهتمامك من عالج ال�شرطان اإلى رعاية وفحو�شات المتابعة، فيجب على من تحب اأن يطلب خطة 
لرعاية المتابعة. في اأثناء رعاية المتابعة، ي�شتمر المري�ص في زيارة االأطباء واالأخ�شائيين الذين كان يراهم في اأثناء 
للم�شاعدة في حفظ  وربما كنت بحاجة  لمراقبة �شحته.  باإجراء فحو�شات معينة  ين�شحونه  وربما  ال�شرطان.  عالج 
م�شار المعلومات وم�شاعدة من تحب على اتخاذ قراراته من اأجل المتابعة، فكونك �شريًكا ن�شًطا في �شنع القرار يمكن 

اأن ي�شاعد كليكما اأنت ومن تحب على ا�شتعادة �شعور التوازن الذي قد تكون فقدته خالل فترة العالج.
في اأول زيارة للمتابعة، �شيقترح الطبيب عليك جدواًل للمتابعة؛ فاالأ�شخا�ص الذين تمت معالجتهم، ب�شكل عام، من 
مر�ص ال�شرطان يعاودون الطبيب كل 3 اإلى 4 اأ�شهر في اأثناء العامين اإلى ثالثة بعد العالج. ومن ثم يذهب مرة اأو 

مرتين في العام من اأجل زيارات المتابعة.

لقاء الطبيب
اإذا اأراد من تحب اأن توا�شل الذهاب معه اإلى الطبيب، فا�شاأله 
كيف تقدم له الم�شاعدة. وربما ترغب في الحديث اإلى من تحب 
عن اأي تغيرات تالحظها عليه، مهما كانت �شغيرة. وقد تتمثل 

تلك التغيرات في:

االإعياء��

االألم��

تورم��

م�شاكل بالفم اأو االأ�شنان��

تغيرات بالوزن��

ال�شيطرة على المثانة واالأمعاء��

اأعرا�ص انقطاع الطمث��

م�شكالت جن�شية��

الإجراء  اأ�شطحبه  مرة  كل  "في 
الفح�ص، اأقول في نف�شي:  "كيف 

�شتكون نتيجة الفح�ص هذه المرة؟" 
فكل �شداع اأو األم تمر به يكون مبعًثا 

للقلق. لقد مر على ال�شفاء عامان، 
لكن رغم هذا، عليكما في كل مرة 
يطراأ فيها طارئ اأن ينظر اأحدكما 

لالآخر ويقول: "خطوة في كل مرة"            
ــ بيل
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اإذا كنت بحاجة لمعرفة المزيد، اأو لم تتفهم االأمر، فاحر�ص على اأن 
وقد  اأ�شئلة.  لك  تكون  اأن  الطبيعي  الطبيب. فمن  التو�شيح من  تطلب 

وجد مقدمو الرعاية االآخرون اأنه من المفيد اأن:

يتحدثـــوا عـــن طرق اتباع نظـــام غذائي واأ�شلـــوب حياة �شحي، ��
ا ترغب في الحديث اإلى  اإذا كان هـــذا اأمًرا جديًدا. وربمـــا اأي�شً

الطبيب عن و�شع خطة معافاة لمن تحب ولالأ�شرة عامة.

ي�شمنـــوا اأن يطلـــب المري�ص ن�شًخا الأية فحو�شـــات اأو �شجالت ��
طبيـــة وقت الزيـــارة. فقم بحفـــظ مثل هذه االأ�شيـــاء في مجلد 
اأو دفتـــر، بجانـــب قائمـــة باالأدوية التـــي يتناولها، فـــي حالة ما 
اإذا احتجـــت اإليهـــا الحًقا. وبداخـــل هذا المجلـــد، اأدرج قائمة 
باالأ�شماء واالأرقام المهمة التي قد تحتاج اإليها؛ فقد تتمثل تلك 
القائمة في اأع�شاء فريـــق الرعاية ال�شحية وال�شيادلة واأرقام 

�شركة التاأمين.

يتابعوا جدول عالج من يحبون والرو�شتات التي يجب ملوؤها.��

يتحدثوا عما اإذا كانت اال�شت�شارة مفيدة؛ فاال�شت�شاري باإمكانه ��
اأن يفيدك ومن تحب،  وي�شاعدك على التكيف مع ما حدث.

ي�شجعـــوا من تحب على االحتفاظ  بـ "دفتر لل�شحة"؛ فهذا من ��
�شاأنه اأن ي�شاعد علـــى متابعة اأية اأعرا�ص اأو اآثار جانبية تحدث 

فيما بين الفحو�شات.

ن�سائح للتكيف مع الخوف من 
ال�سرطان

�عرف �لمزي���د عن نوعية �ل�سرطان ��
�ل���ذي يعاني���ه م���ن تحب وم���ا يمكنه 
فعل���ه م���ن �أج���ل �سحت���ه؛ فه���ذ� من 
�ساأن���ه �أن يعطي���ك �إح�سا�ًس���ا �أكب���ر 

بالتحكم.

تو�ج���ه �� �أن  وح���اول  ك���ن �سريًح���ا 
ه���ذ�  �ساع���دك  فربم���ا  م�ساع���رك؛ 
عل���ى �لتقليل من ح���دة �لتوتر. وقد 
م�ساع���رك  ع���ن  �لتعبي���ر  ي�ساع���دك 
�لقوي���ة مثل �لغ�سب �أو �لحزن على 

�لتخل�ص منها.

ف���ي �� طاقت���ك  ت�ستخ���دم  �أن  ح���اول 
�لتركيز عل���ى �لمعاف���اة وما يمكنك 
فعل���ه �أن���ت وم���ن تحب لك���ي تحتفظ 
فق���د  �لإم���كان؛  ق���در  ب�سحت���ك 
ي�ساعدك ه���ذ� على �كت�ساب �سعور 

�أف�سل في �لحياة.

يمكن���ك �� فيم���ا  �لتحك���م  عل���ى  رك���ز 
ا  �لتحك���م به. ح���اول �أن تظ���ل مهتمًّ
بالرعاي���ة �ل�سحي���ة لم���ن تح���ب �إذ� 
ل���زم �لأم���ر، و�حتف���ظ بالمو�عي���د، 
�أ�سل���وب  تغي���ر�ت  عل���ى  و�ساع���ده 
�لحي���اة. وقد ت���رى �أن ترتيب نظام 
حيات���ك يجعل���ك �أق���ل خوًف���ا و�أكث���ر 

تحكًما.  
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الآثار الجانبية التي تتبعها عقب العالج

ربما تطلب االأمر بع�ص الوقت كي يتعافى المري�ص من االآثار الجانبية للعالج؛ فلي�ص كل النا�ص �شواًء في ال�شفاء؛ فهذا 
يتوقف على نوعية العالج الذي يتلقونه وعلى ال�شحة العامة. فاإذا بدا من تحب محبًطا اأو حزيًنا اأو غا�شًبا، فربما 
كان من المفيد اأن تتفهم اأنه �شيظل يتاأقلم مع بع�ص من الم�شكالت نف�شها التي كان يعانيها في اأثناء خ�شوعه للعالج. 

وتتمثل بع�ص االآثار الجانبية االأكثر �شيوًعا فيما يلي:

الإعياء��

من  االأول  العام  خالل  �شيوًعا  الجانبية  االآثار  اأكثر  من  واحد  وهو  العالج،  بعد  االإنهاك  اأو  باالإرهاق  �شعور 
العالج. وال "تمنع" الراحة اأو النوم هذا النوع من االإعياء. غير اأن االإعياء يتح�شن لدى البع�ص مع الوقت، 

فيما ي�شتمر ل�شنوات لدى اآخرين.

الألم��

اأو  اليدين  تنمياًل في  اأو  اآالًما  ربما عانى  اأو  االإ�شعاعي،  للعالج  ي�شعر من تحب بح�شا�شية عند خ�شوعه  قد 
القدمين نتيجة انهيار االأع�شاب، اأو قد ت�شعر باآالم في مو�شع الطرف المبتور اأو الثدي.

م�شكالت بالذاكرة��

ربما تبداأ م�شكالت التركيز والذاكرة في اأثناء فترة العالج وبعده. وهي في العادة ال تنتهي. فاإذا كان المري�ص 
ا، فربما كان من ال�شعب اأن نف�شل اإذا ما كانت الم�شكالت راجعة لل�شن اأم ال؛ ففي كلتا الحالتين ي�شعر  م�شنًّ

بع�ص االأ�شخا�ص بعدم القدرة على التركيز كما كانوا من قبل.

التورم��

اأنواع  للغاية. وبع�ص  االأن�شجة. وربما كان هذا موؤلًما  ال�شائل في  ناتًجا عن تراكم  المري�ص تورًما  قد يعاني 
ا بعد  التورم ال ت�شتمر طوياًل، فيما تحدث اأنواع اأخرى بعد �شهور اأو �شنوات من العالج. وقد يحدث التورم اأي�شً

لدغة ح�شرة اأو جرح ثانوي اأو حرق.

م�شكالت بالفم والأ�شنان��

تت�شمن هذه الم�شكالت جفاف الفم والت�شو�ص وتغيرات في المذاق واآالًما بالفم واللثة وعدوى وتيب�ص الفك اأو 
تغيرات بعظام الفك. وبع�ص النا�ص يعانون م�شكالت في البلع. غير اأن بع�ص هذه الم�شكالت قد تنتهي بانتهاء 
العالج، فيما يظل بع�شها لفترة طويلة، اأو ال ينتهي اأبًدا. وربما طراأت بع�ص الم�شكالت بعد العالج ب�شهور اأو 

�شنوات.
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تغيرات في الوزن��

بع�ص النا�ص يعانون م�شكالت في فقد الوزن الأنهم ال �شهية لديهم للطعام. واآخرون يعانون زيادة في الوزن. 
ول�شوء الحظ، لن تجدي معهم الطرق المعتادة المتبعة الإنقا�ص الوزن.

التحكم في المثانة والأمعاء��

قد تت�شبب بع�ص اأنواع العالجات اأو الجراحة في اإحداث م�شكالت في التحكم بالمثانة واالأمعاء. وقد تتمثل 
هذه الم�شكالت في فقد كامل للتحكم لدى بع�ص، بينما يحظى بع�ص اآخر ب�شيء من التحكم، لكن عليهم اأن 
يقوموا بالذهاب اإلى الحمام مراًرا. وتلك م�شكالت مثيرة ال�شتياء النا�ص؛ فهم غالًبا ما ي�شعرون بالخجل اأو 

الخوف من الخروج للعامة.

اأعرا�ص انقطاع الطمث��

بالن�شبة  نهائيًّا.  المجيء  تتوقف عن  اأو  �شهر،  كل  القدوم  لديهن عن  ال�شهرية  الدورة  تتوقف  الن�شاء  بع�ص 
لبع�ص الن�شاء �شغيرات ال�شن، قد تعود الدورة ال�شهرية اإليهن من جديد، لكن ربما ال تعود مع بع�شهن االآخر. 
وعالماتها ال�شهيرة تتمثل في تغيرات في مواعيد الدورة ال�شهرية وهبات �شاخنة وم�شكالت بالمهبل اأو المثانة 
ا م�شكالت في الذاكرة وتغيرات  وقلة الرغبة في العالقة الزوجية واإعياء وم�شكالت بالنوم. وقد تحدث اأي�شً

مزاجية واكتئاب و�شعور بال�شيق.

م�شكالت جن�شية��

قد تنتج التغيرات الجن�شية بالج�شم عن تغيرات اأحدثها عالج ال�شرطان اأو عن االآثار الجانبية للعالج. واأحياًنا 
تنتج تلك الم�شكالت عن اكتئاب و�شعور بالذنب وتغيرات ب�شكل الج�شم وتوتر. وبع�ص النا�ص يفقدون رغبتهم 
في العالقة الزوجية الأنهم يعانون �شكل الج�شم، اأو الأنهم مرهقون اأو ي�شعرون باالألم. والبع�ص االآخر يفقدون 
قدرتهم على ممار�شة العالقة الزوجية كما كان االأمر من قبل ب�شبب تغير في االأع�شاء الجن�شية لديهم. كما 

اأن المخاوف الرئي�شية التي تنتاب النا�ص تتمثل في انقطاع الطمث وعدم القدرة على اإنجاب اأطفال.

تلك هي االآثار الجانبية ال�شائعة التي قد ترغب في مالحظتها على من تحب. فاإذا كان يعاني اأيًّا من هذه االآثار، ربما 
ترغب في اأن تقترح التحدث اإلى الطبيب ب�شاأن طرق لتخفيفها.
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الرعاية عن بعد
بعد انتهاء فترة العالج، قد ال تكون واثًقا من نوعية الم�شاعدة التي قد يكون من تحب بحاجة اإليها؛ فربما ت�شعر 

وكاأنك عاجز عن معرفة كيفية تكيُّف من تحب مع و�شعه. 

لحل  و�شيلة  تكون  اأن  باإمكانك  يزال  فال  الدعم،  تقديم  باإمكانك  يزال  ال  عنه،  بعيًدا  تعي�ص  كنت  واإن  اأنك  غير 
الم�شكالت بينما تبداأ في العودة اإلى روتينك الطبيعي.

في  يعي�شون  الذين  الرعاية  مقدمو  يعتمد  ما  عادة 
الهاتف  على  �شاعة  من  اأكثر  م�شافة  يبعد  مكان 
متابعة  ال�شعب  من  اأنه  غير  ات�شال.  كو�شيلة 
احتياجات �شخ�ص ما عن طريق الهاتف؛ فاأنت تعلم 
الطوارئ  اأثناء  في  بجانبهم  للوقوف  �شتهرع  اأنك 
اأن المواقف االأخرى ي�شعب  الطبية الحقيقية. غير 
الحكم عليها. ومن ثم كان التوا�شل عبر الهاتف اأو 
البريد االإلكتروني �شرورة للم�شاعدة على رفع الروح 
ا؛ فالحديث  المعنوية لدى من تحب، ولديك اأنت اأي�شً
ا �شعوًرا بكيفية تكيُّفه مع الو�شع. اإليه قد يمنحك اأي�شً

البحث عن و�سائل ات�سال

كثير من مقدمي الرعاية يقولون اإنه من المفيد اكت�شاف دعم متطوع وماأجور لمن تحب اإن كان ال يزال بحاجة 
للم�شاعدة. واإن لم تكن قد فعلت هذا، فحاول اأن تن�شئ �شبكة دعم مكونة ممن يعي�شون بالقرب ممن تحب. والبد 
ا يمكنك االت�شال بهم ب�شكل يومي لياًل اأو نهاًرا، ويمكنك االعتماد عليهم في االأزمات. فمن لم  اأن يكونوا اأ�شخا�شً

يتمكنوا من تقديم الم�شاعدة وقت العالج قد يتمكنون من تقديمها االآن.

ا اأن تبحث عن زوار متطوعين اأو مراكز عناية بالكبار ليوم واحد اأو تو�شيل الوجبات؛ فبما اأن لديك  ويمكنك اأي�شً
اأن  ب�شهولة. كما  للم�شادر  التو�شل  يمكنك  بها من تحب،  ي�شكن  التي  للمنطقة  المحلي  التليفون  ن�شخة من دفتر 

ا في هذا المقام. الرجوع لدليل مثل ال�شحفات البي�شاء اأو ال�شفراء يفيدك اأي�شً

ن�سائح اأخرى

ناق�ص نوع الدعم الذي ال يزال من تحب بحاجة اإليه.��

اإذا كان اأفراد اأ�شرتك اأو اأ�شدقاوؤك في زيارة لك، فناق�ص معهم اأفكاًرا حول كيفية تكيف من تحب على و�شعه.��

اطلـــب من اأ�شدقائك واأفراد عائلتك االآخرين ممن يعي�شون بعيًدا اأن يظلوا على ات�شال دائم بمن تحب عن ��
طريق المكالمات الهاتفية اأو البرقيات اأو الر�شائل االإلكترونية.

اإذا كنـــت ت�شعـــر باأنك غير ُمِلمٍّ باالأمـــور االآن نظًرا البتعادك، فذكر اأ�شدقاءك واأفـــراد عائلتك اأنك ال تزال ��
بحاجة لدعم. 
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التحدث اإلى اأفراد عائلتك

تختلف طريقة توا�شل العائالت مًعا في اأثناء تجربة ال�شرطان، فربما مرت اأوقات يكون فيها التوا�شل بينك وبين من 
تحب في حالة جيدة. بينما في اأوقات اأخرى قد تجد اأنه من ال�شعب م�شاركة م�شاعرك ومخاوفك واآمالك.

وكثير من مقدمي الرعاية يقولون اإن خو�ص تجربة العالج مًعا جعل االأ�شرة اأكثر التحاًما. وبع�شهم يتخوف من اختالف 
االأو�شاع بعد انتهاء فترة العالج مبا�شرة ويتخوفون كذلك من �شعوبة التوا�شل فيما بينهم. بالن�شبة لبع�ص العائالت 
التي كانت تجد �شعوبة في التحدث قبل ال�شرطان، قد تبدو الم�شكالت اأكبر في الوقت الحالي. فربما تغيرت االأدوار؛ 
مما قد يوؤدي بدوره اإلى ا�شتجداء م�شاعر مختلفة. وربما اأثر هذا على العائالت بطريقة لم يتوقعوها من قبل؛ فمثاًل:

قد يجد الكبار من االأبناء �شعوبة في تقبل ا�شتغراق ال�شفاء وقًتا اأطول من المتوقع له.��

كبار االأبناء ممن يعتنون باآبائهم قد يمرون باأوقات ع�شيبة لتركهم يتخذون قرارهم من جديد.��

قد يظل اآباء البالغين ممن يعانون ال�شرطان في حاجة اإلى حماية اأبنائهم واال�شتمرار في م�شاركتهم الفاعلة.��

اإنه من ال�شهل القول باأن التوا�شل الجيد اأ�شبح اأكثر اأهمية االآن بعد اأن انتهت فترة العالج. غير اأنه قد يكون من 
ال�شعب اأن تعرف مدى تمكنك اأنت واأفراد اأ�شرتك ومن تحب من االحتفاظ بعالقة وطيدة مًعا بعد العالج. حاول اأن 

تتذكر اأن تلك الفترة جديدة بالن�شبة للجميع، وقد يتطلب االأمر بع�ص الوقت لتمييز االأمور.

التحدث اإلى �سريك حياتك

بعد انتهاء فترة عالج �شريك حياتك، اإليك بع�ص االأمور التي يجب اأن تاأخذها بعين االعتبار:

امنـــح نف�شـــك بع�ص الوقت. قد يتح�شن الكثير من الم�شكالت التي تعانيهـــا االآن اأنت ومن تحب بمرور الوقت؛ ��
حيث يتكيف كل منكما مع الو�شع.

ربمـــا كان �شريك حياتك بحاجة لمزيد ��
مـــن الدعـــم العاطفـــي كـــي يتاأقلم مع 
التغيـــرات الج�شديـــة اأو ال�شعـــور باأنـــه 

اأ�شبح اأقل كفاءة كاأب اأو �شريك حياة.

خذ بعيـــن االعتبـــار اأن ت�شرفات ��
اأو  الغا�شبـــة  حياتـــك  �شريـــك 
راجعـــة  تكـــون  ربمـــا  المحبطـــة 

لمحاولة التاأقلم على ال�شفاء.

االأزواج الذيـــن يحظـــون بتوا�شل ��
اأميـــن ومخل�ص عـــادة ما يجدون 
اأن عالقتهـــم اأ�شبحـــت اأقوى بعد 

ال�شرطان.

ا�شاأل من تحب عن �شحته واأحواله االآن بعد انتهاء فترة العالج؛ فقد يفيد الجواب كالًّ منكما.��
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العالقة الزوجية

�شريك  مع  الزوجية  العالقة  اأن  تجد  ربما 
يحدث  قد  وهذا  �شبق.  عما  اختلفت  حياتك 
اأو الخوف من االألم.  نتيجة ال�شعور باالإرهاق 
ا على رغبة �شريكك في  وقد يوؤثر العالج اأي�شً
غير  االأداء.  على  قدرته  اأو  الزوجية  العالقة 
الزوجية  العالقة  اإقامة  باإمكانك  يزال  ال  اأنه 
والعالقة  الم�شكالت.  تلك  وجود  برغم  معه 
التوا�شل  مجرد  على  تقت�شر  ال  الزوجية 
بالم�شاعر.  ترتبط  واإنما  وحده،  الج�شدي 
واإليك بع�ص الطرق لتح�شين العالقة الزوجية:

تحدث���ا عن عالقتكم���ا. اختر وقًتا يمكنك ��
فيه التحـــدث اإلى �شريك حياتك وركز فيه 
على الـــكالم فقـــط. وتحدثا عـــن اإمكانية 

تجديد التوا�شل بينكما.

حاول األ ت�شدر الأحكام. اإذا كان �شريك حياتك غير متفاعل، فحاول اأال تقراأ المعنى وراء ذلك. دعه يتحدث ��
عن احتياجاته في الوقت الحالي. اأو اأعطه بع�ص الوقت والت�شجيع للحديث عندما ي�شتعد لذلك.

خ���ذ ق�شًط���ا م���ن الراح���ة. وفر وقًتا لكما مًعا. اأغلـــق الهاتف والتليفزيون، اإذا لزم االأمـــر، وابحث عن �شخ�ص ��
يعتني باأطفالك لب�شع �شاعات.

 اب���داأ بب���طء. خطط �شاعـــة الهتمـــام كل منكما باالآخر ��
دون اأن يكـــون ذلك ج�شديًّا. فربمـــا كنتما بحاجة، على 
�شبيل المثـــال، للخروج للتم�شية، فهـــذا وقت مخ�ش�ص 

ال�شتعادة التوا�شل.

ج���رب لم�ش���ات جدي���دة. قـــد يغير عـــالج ال�شرطـــان اأو ��
الجراحة من ج�شم �شريك حياتك؛ فاالأماكن التي كانت 
في الما�شي جيدة الملم�ص اأ�شبحت االآن تعاني التنميل 
اأو االألـــم. ورغم اأن بع�ص هـــذه التغيرات قد ينتهي، فاإن 
البع�ـــص االآخـــر قد يظل كما هـــو. واالآن يمكنكما مًعا اأن 
تفكرا في اأنواع اللم�شات المريحة. واإذا وجدتما اأنه من 
ال�شعب العودة لممار�شة العالقة الزوجية، فتحدثا اإلى 
طبيب متخ�ش�ص ب�شاأن الحياة الزوجية بعد ال�شفاء من 

ال�شرطان.

اإلى  واحًدا،  ج�شًدا  االآن  "اأ�شبحنا 
حد ما. ورغم اأننا كنا مترابطين من 

قبل، فاإن هناك االآن م�شتوى من الثقة 
واالعتماد المتبادل ي�شعب و�شفه. 

وكل االأمور الب�شيطة التي كنا نختلف 
عليها انتهت، مادمنا قد واجهنا الموت 

مًعا". ــ جيم
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التحدث اإلى اأبنائك ال�سغار والمراهقين
اأعط من تحب وقًتا الختزان الطاقة االإ�شافية الالزمة لتربية االأطفال؛ فربما كانت هناك اأوقات ي�شعر فيها باإرهاق 
�شديد ال يمكنه من اللعب مع االأطفال. و�شوف ت�شاعد الراحة والدعم العاطفي على التخل�ص من هذه الم�شاعر بمرور 

الوقت.

يتوقف ما تقرر اإخبار اأبنائك به بعد العالج على ما قمت باإخبارهم به حتى االآن. فحاول اأن:

تكون �شريًحا ب�شاأن جوانب �شحة المري�ص التي توؤثر عليهم.��

تخبرهم بما يتوقعونه على مدار االأ�شابيع وال�شهور القليلة المقبلة.��

تكون اإيجابيًّا ومتفائاًل.��

ا لتكرار نف�شك خالل االأ�شهر واالأعوام القليلـــة المقبلة؛ فاأطفالك لن ي�شمعوا اإال ما هم م�شتعدون �� كـــن م�شتعدًّ
ل�شماعه. وكلما ن�شجوا، اأ�شبوًعا بعد اأ�شبوع، ي�شبحون م�شتعدين لال�شتماع للمزيد.

احِم اأبناءك من قلق انتظار نتائج الفحو�شات ومن تقلبات الحكم على الم�شكالت المحتملة.

فقط اأخبرهم عندما تعرف �شيًئا محدًدا وموؤكًدا من �شاأنه اأن يغير بع�ص االأمور بالمنزل.��

حاول اأن تتجنب اإخبارهم بالم�شكالت التي ال ��
يمكنهـــم تقديم الم�شاعـــدة ب�شاأنها، من قبيل 
الفواتيـــر الطبية. اإذا اأجبرتـــك الفواتير على 
اإحـــداث تغييرات جذرية على اأ�شلوب حياتك، 
فقـــدم لهـــم هـــذا علـــى اأنـــه حقيقـــة حياتية؛ 
فالتكيف مع تغيير االأمور المالية يعلم اأبناءك 

مواجهة تحديات الحياة وخ�شائرها.

ا الإخبار اأبنائك عن كل فح�ص تجريه اأو  ل�شت م�شطرًّ
كل عر�ص تمر به. لكن عليك اأن تخبرهم اإذا كانت 
اأن�شطة  ت�شتوجب  المدى  طويلة  جانبية  اآثار  هناك 
يومية معينة �شعبة على من تحب. واإن لم يكن قادًرا 
على القيام باأي ن�شاط اأو ح�شور اأية منا�شبة، فربما 

ظن االأطفال اأنه حزين اأو غا�شب منهم. 

اأطفالك، فتحدث  واثًقا بم�شاعر  اإن لم تكن  اأن�شت. 
اإليهم.  االإن�شات  هو  الحديث  من  واالأهم  اإليهم. 
والمدربين  المدر�شين  لمراجعة  بحاجة  كنت  وربما 
وبقية البالغين في حياتهم كي تعرف ما اإذا كانوا قد 

الحظوا اأيًّا من التغيرات اأو المخاوف.
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اأفكار لتوطيد العالقات مع الأبناء

اإن واحًدا من اأف�شل االأمور التي يجب عليك فعلها خالل تلك 
اأنك  اأبنائك واإبداء  اإخبار  الفترة ليتمثل في اال�شتمرار على 
تحبهم مهما كان. واإليك بع�ص العبارات التي يمكنك قولها:

بكم".�� لالعتناء  دائًما  بجانبكم  "�شنظل 
برغـــم انتهـــاء العـــالج، �شيتطلب االأمـــر بع�ص الوقت ��

كي ت�شعر )والدتـــك، والدك، جدك، اإلخ( بالتح�شن. 
فربما لم تعد تتمتع بالطاقة التي كانت عليها من قبل. 
لكن رغم عدم قدرتها على القيام بجميع المهام التي 
اعتادت القيـــام بها، �شتظل تحبكم وتعتني بكم. وهي 
تريد التو�شل اإلى طرق جديدة لق�شاء الوقت معكم".

"�شت�شتمر )والدتك، والدك، اإلخ( على الذهاب اإلى ��
مواعيـــد الطبيب مـــن اأجل التاأكد مـــن قيامنا بكل ما 

بو�شعنا من اأجل الحفاظ على �شحتها".

واأطفالي  ا،  مري�شً زوجي  اأ�شبح  اأن  "منذ 
يخافون االقتراب منه؛ فهم ال يعرفون 

كيف يتفاعلون مع االأمر؛ فاالأمر بالن�شبة 
لهم يعد تغيًرا كبيًرا؛ الأنهم اعتادوا 

التواجد الدائم مع والدهم. واالآن بدا 
االأمر وكاأنه ال يملك الطاقة الالزمة 

لح�شور مباريات كرة القدم ولممار�شة 
 االأن�شطة معهم". 

ــ هارييت

"اإن كنـــت تعانـــي اآالًمـــا اأو اأوجاًعـــا فهذا ال يعني بال�شـــرورة اأنك م�شاب بال�شرطـــان. لكن من المفيد اأن ��
تخبرنا ب�شعورك حتى نتمكن من االعتناء بك".

ا الأن تتميز �� اأنت، فل�شت م�شطرًّ "ما تقوم به ال يغير من ال�شرطان باأية حال؛ فال باأ�ص لدينا باأن تكون كما 
طوال الوقت؛ فكلنا نحبك مهما حدث".

"يمكنـــك اأن ت�شـــاأل اأو تخبرنـــا ب�شـــيء ما، دون اأن ن�شعـــر بالغ�شب؛ ف�شوف نكون �شعـــداء الإخبارنا بهذا". ��
)فالتوا�شل الجيد مع اأبنائك قد ي�شاعدهم على الت�شدي الأية معلومات خاطئة ي�شمعونها(.

ال باأ�ـــص بـــاأن تكون لديك م�شاعر مختلفةـ  غ�شب، حزن، �شعادة، خوف، قلق، عرفان؛ فلي�ص من المحبذ دائًما ��
اأن تتبنى �شعوًرا محدًدا، لكنها كلها م�شاعر طبيعية. ومن المفيد اأن تتحدث اإلينا عن م�شاعرك.

اإليك بع�ص الأمور الأخرى التي يمكنك القيام بها:

ا�شكـــر اأطفالك على كل ما فعلـــوه في اأثناء فترة العالج؛ فكثير من االأطفال يتولـــون م�شئولية الكثير من مهام ��
الكبار خالل فترة العالج، وهذا يتمثل في اأمور من قبيل اأعمال المنزل اأو م�شاعدة اإخوتهم االأ�شغر. فاأخبرهم 
اإذا مـــا كنـــت اأنـــت واالآخرون قادريـــن االآن على تولي بع�ص من تلـــك االأدوار من جديـــد، وبالتالي ال ي�شطرون 

هـــم لتحملها. وطمئنهـــم اأنه ال باأ�ص بـــاأن يعودوا 

لطفولتهـــم من جديـــد. واإذا كانـــوا منزعجين 
ب�شـــاأن كل مـــا يقومون به مـــن اأدوار، فحاول اأن 
تتفهم و�شعهم. فا�شتمع اإليهم ودعهم يخبروك 

بم�شاعرهم.
اإذا كان اأحـــد اأطفالك ي�شعر باأنـــه من�شاق الأوامر ��

اأحـــد اإخوتـــه الـــذي كان يتولـــى الم�شئولية خالل 
فتـــرة عالجـــك، فاأخبره بـــاأن يعبر عـــن م�شاعره 
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تلك اأمامك، اأنت االأب، بداًل من التعبير عنها بوجه اإخوته اأو اأخواته. واأخبره باأنك مهتم بم�شاعره. واأو�شح له اأنك 
عدت لتولي الم�شئولية من جديد.

اأخبـــر اأطفالك باأنه رغم الت�شرفات الغريبة التي قد تبدو على الناجين من ال�شرطان، فاإنه ال يزال ال�شخ�ص ��
المحب والحنون من داخله. وادعهم لطرح االأ�شئلة وم�شاركة م�شاعرهم؛ فق�شاء الوقت مًعا كاأ�شرة والحر�ص 

على ق�شاء االأطفال اأوقاتهم مع من تحب يمكن اأن يكون مفيًدا.
حاول اأن تق�شي مزيًدا من الوقت مع اأطفالك، فرتب لبع�ص االأمور الممتعة واالأن�شطة الخا�شة لممار�شتها معهم. ��

ا اأن ت�شاعدهم على ا�شتعادة اال�شتراك في االأن�شطة المدر�شية اأو االجتماعية التي قد تكون فاتتهم. ويمكنك اأي�شً
قد يواجه المراهقون تقلبات مزاجية اأو يبدءون في تمثيل بع�ص االأدوار االآن؛ فقد ي�شعر البع�ص بالخجل لكون ��

اأ�شرتهـــم مختلفة نظًرا لوجود مر�ص ال�شرطان فيها، وربما انتابهم الغ�شب اأو الفتور. والبع�ص االآخر يفتر�ص 
اأن الحيـــاة �شتعـــود على النحو نف�شه الـــذي اعتادت اأن تنتهجه من قبل؛ بحيث يت�شرفـــون وكاأن �شيًئا لم يكن. 
وربما �شعر المراهقون ممن يخططون للخروج من المنزل بعد ال�شف الثالث الثانوي اأنهم م�شتتون االآن ب�شاأن 
ا قد تاأقلموا مع �شرطان من يحبون، باالإ�شافة اإلى غيره  الخـــروج. اأيًّا كانت الحال، حـــاول اأن تتذكر اأنهم اأي�شً
من الم�شكالت التي تواجه هذه ال�شن. واإن اأمكن، فحاول اأن تظل على توا�شلك وم�شاركتك كاأف�شل ما يمكنك 
معهـــم. وا�شاأل االأخ�شائي االجتماعـــي الخا�ص بك عن م�شادر االإنترنت لهـــذه المجموعة؛ فكثير منها يملك 

درد�شة عبر االإنترنت ومنتديات لتقديم الدعم.

التوا�سل مع اأفراد اأ�سرة اأخرى
ربما جلبـــت اإ�شابة مـــن تحب بال�شرطـــان م�شاعر ��

وتغيـــرات في اأ�شرتك لم تتوقعهـــا يوًما؛ فربما كان 
بع�ـــص اأفرد االأ�شـــرة متعاوًنـــا وداعًمـــا؛ مما يوطد 
العالقـــات بينكمـــا. وربما مـــر اآخـــرون ب�شراعات 
وم�شاعـــر متاأذيـــة خـــالل فتـــرة العـــالج؛ ممـــا قد 
ي�شتغـــرق وقًتـــا للتعافي. وبالمثل، بع�ـــص النا�ص قد 
يختـــارون اال�شتمرار على م�شاركتهـــم وعلى تقديم 
الحـــب والدعم. فيمـــا يتوقف اآخـــرون عن دعمهم 
الـــذي كانوا عليه يوًما. وربما انتاب البع�ص توقعات 

غيـــر حقيقيـــة لموعد �شفاء من تحـــب. �شاأنهم �شاأن اأطفالك؛ حيث يتوقعون عودة الحيـــاة اإلى طبيعتها باأ�شرع 
وقـــت ممكن. واإليك بع�ص الن�شائـــح التي يمكنك تطبيقها كي ت�شاعد على تح�شيـــن عملية التوا�شل مع اأفراد 

االأ�شرة االآخرين:
تحدث معهم عن الم�شكالت. كن �شريًحا معهم ب�شاأن ما هو �شروري االآن بعد انتهاء العالج.��

اطلـــب من الطبيـــب اأو غيره من اأع�شاء فريق الرعايـــة الطبية اأن يتحدثوا اإليهـــم، واجعلهم ي�شرحون لهم ما ��
يتوقعونه خالل االأ�شهر القادمة.

اطلـــب مـــن ا�شت�شـــاري اأو اأخ�شائي اجتماعـــي اأن يدير اجتماًعا الأ�شرتـــك، ومن ثم يتمكن اأفـــراد االأ�شرة من ��
التعبير عن مخاوفهم اأمام طرف ثالث.

اإن لـــم تكـــن اأ�شرتك جيدة التوا�شـــل، فاطلب من اأخ�شائي اجتماعـــي معلومات مطبوعـــة اأو مواقع اإلكترونية ��
ت�شاعد على تو�شيح الموقف. ويمكنك تقديم تلك المعلومات اإلى اأقاربك.

بالن�شبـــة لالأقـــارب االآخرين الذين يودون تقديم الم�شاعدة، كن محدًدا ب�شـــاأن الموقف، فاأخبرهم بحالة من ��
تحب وبنوعية الم�شاعدة الالزمة.
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التخطيط للحياة

مواجهة الم�سكالت المالية
اإن التحديات المالية التي تواجه مر�شى ال�شرطان واأ�شرهم اأمر حقيقي للغاية؛ ففي اأثناء فترة المر�ص، قد تجد اأن 
من ال�شعب الح�شول على وقت اأو طاقة لمراجعة خياراتك، لكن من ال�شروري اأن ُتبقي اأ�شرتك معافاة على الم�شتوى 

المالي.
ل�شداد فواتير الم�شت�شفى، يمكنك اأنت ومن تحب اأن تتحدث اإلى 
خطة  و�شع  من  تتمكن  وربما  للم�شت�شفى.  تابع  مالي  ا�شت�شاري 
اأن  ا  اأي�شً اأردت  اأو تح�شل على تخفي�ص. وربما  ال�شهري  لل�شداد 

تظل على ات�شال ب�شركة التاأمين للتاأكد من تغطيتها للتكلفة.

التكيف مع م�سكالت العمل
تحقيق  محاولة  في  ليتمثل  التوتر  م�شادر  اأكبر  من  واحًدا  اإن 
التوازن بين متطلبات العمل وتقديم الرعاية والدعم لمن تحب؛ 
فبع�ص مقدمي الرعاية ي�شعرون بحرية الرجوع اإلى عملهم. فاإن 
باأنك  ت�شعر  ال  قد  الأنك  �شعًبا  يبدو  قد  لالآخرين  بالن�شبة  االأمر 

عائد لحالتك الطبيعية. فربما �شعرت باإرهاق �شديد ووجدت من ال�شعب التركيز على عمل بعد تجربة تقديم الرعاية 
المكثفة. اأو ربما ال ترغب في البدء في االلتزام بدوام كامل اإن كنت ال تزال تعتني باأمر مري�ص ال�شرطان. غير اأن 
التاأثيرات التي يتركها تقديم  اإلى طبيعتك االآن بعد انتهاء العالج. وتت�شمن  زمالء العمل �شيتوقعون منك الرجوع 

الرعاية ما يلي:

تقلبات مزاجية تجعل زمالء ��
العمـــل م�شو�شيـــن اأو قلقيـــن 

ب�شاأن العمل معك.

م�شكلـــة فـــي التركيـــز اأو في ��
اإتمام عملك.

اأو �� الـــعـــمـــل  عــــن  الـــتـــاأخـــيـــر 
ب�شبب  المر�شية  االإجـــازات 

التوتر.

المال.  اأجل  من  اأعمل  ال  "اأنا 
اإنني اأعمل من اأجل الفائدة. 

فاإن لم اأحَظ بالفائدة، خ�شرت 
كل �شيء". ــ ديبي
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�شركتك  قواعد  على  تتعرف  اأن  الجيدة  االأفكار  من 
اأية برامج دعم  اإذا ما كانت هناك  و�شيا�شاتها. فانظر 
للموظفين، فكثير من ال�شركات لديها برامج لم�شاعدة 
الموظفين تمدهم با�شت�شاريين للحياة العملية يتحدثون 
اإليهم. وبع�ص ال�شركات لديها �شيا�شات لرعاية الكبار اأو 
تقديم  يمكنها  التي  الموظفين  اإفادة  برامج  غيرها من 
اإجازة  ت�شتخدم  العمل  �شاحب  يدعك  وقد  لك.  الدعم 
ربما  اأو  تحب،  بمن  لالعتناء  االأجر  مدفوعة  مر�شية 

يعطيك اإجازة بدون مرتب.

مطبقة،  �شيا�شات  اأية  يملك  ال  العمل  �شاحب  كان  اإذا 
على  واالأمثلة   . يٍّ ُودِّ ب�شكل  ما  �شيء  ترتيب  يمكنك  فاإنه 
هذا تت�شمن �شاعات العمل غير المقيدة بمواعيد معينة 
اأو تبادل النوبات اأو �شبط الجدول اأو التوا�شل عن بعد. 
اأن  يمكن  واأ�شرية  طبية  اإجازة  على  الح�شول  اأن  كما 

يفيدك في هذا المقام. 

اإعداد التعليمات الم�سبقة
قيمة  قدر  فربما  للعالج،  تحب  من  خ�شع  وقد  اأما 
اتخاذ تعليمات م�شبقة اإن لم يكن قد اتخذها من قبل. 
ال�شخ�ص  تمكن  طبية  وثائق  هي  الم�شبقة  والتعليمات 
مبكر،  وقت  في  المهمة  الق�شايا  تجاه  قرار  اتخاذ  من 
اأن  يجب  ومن  يتلقاها  التي  العالج  كمية  ذلك  في  بما 
يتخذ القرارات بداًل منه اإن عجز هو عن ذلك؛ فاتخاذ 
تعليمات م�شبقة ي�شمن لمن تحب اأن يتلقى العالج الذي 
يريده. وفهم رغباته �شي�شهل عليك االأمر اإذا حان الوقت 

حين تحتاج التخاذ قرارات تتعلق بالعالج.

لمحة �سريعة عن الأوراق القانونية

تعليمات م�سبقة تت�سمن ما يلي:

و�صية تول���ي �لرعاي���ة �ل�سحي���ة تق���وم باإخبار ��
يريده���ا  �لت���ي  �لطبي���ة  �لرعاي���ة  بنوعي���ة  �لنا����ص 
�لمر�سى حين يعجزون عن �لتعبير عن �أنف�سهم. 

يق���وم �� ال�صحي���ة  بالرعاي���ة  دائ���م  تفوي����ض 
بتحدي���د �سخ����ص م���ا لتخ���اذ �لق���ر�ر�ت �لطبي���ة 
للمري����ص �إن كان عاج���ًز� ع���ن �تخاذه���ا بنف�س���ه. 
وه���ذ� �ل�سخ�ص، �لذي يخت���اره �لمري�ص، ي�سمى 

وكيل �لرعاية �ل�سحية.

�أور�ق قانونية �أخرى لي�ست جزًء� من �لتعليمات 
�لم�سبقة:
الو�صي���ة تخب���رك بالطريق���ة �لت���ي يرغ���ب فيها ��

�ل�سخ�ص في تق�سيم ثلث ماله وثروته. 

ا ما يختاره �� التكليف بالو�صاية يح���دد �سخ�سً
�لمري�ص كي يت�سرف في ماله.

ا ما �� تفوي�ض بالرعاية ال�صحية يحدد �سخ�سً
لتخ���اذ �لق���ر�ر�ت �لمالية بدًل م���ن �لمري�ص حال 

عجزه عن ذلك.

ملحوظة: ل�ست بحاجة د�ئمة لتو�جد �لمحامي عند 
ملء هذه �لأور�ق. غير �أن وجود �ساهد قد يكون �أمًر� 

ا؛ فكل حالة لها قو�نينها �لخا�سة �لمتعلقة  �سروريًّ
بالتعليمات �لم�سبقة، فابحث مع محاميك �أو �لأخ�سائي 

�لجتماعي �لقو�نين �لخا�سة بحالتك. )لالطالع على 
�لمزيد، �نظر ق�سم �لم�سادر(.
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التاأمل

عادة ما يمثل انتهاء فترة العالج وقًتا تتطلع فيه للم�شتقبل؛ فالطقو�ص الجديدة والبدايات الجديدة يمكن اأن تجلب 
�شعوًرا بالراحة والبهجة لمقدمي الرعاية ومن يحبون. وربما كان وقًتا لحدوث تغيرات ج�شدية وعاطفية. وهذا اأمر 
ا في اأثناء  ا كمقدم رعاية؛ فقد كان تركيزك من�شبًّ حقيقي لي�ص في حق من تحب فح�شب، واإنما في حقك اأنت اأي�شً
العالج على احتياجات المري�ص. وبما اأن فترة العالج انتهت، حاول اأن تاأخذ بع�ص الوقت للعودة اإلى نمط حياتك 
ر وقًتا لمعافاتك اأنت ومن تحب واأفراد عائلتك. وحاول اأن تخطط لما يمكنك فعله اأنت ومن تحب كي تبداأ  المعتاد. وفِّ

حياة خالية من ال�شرطان بالمقام االأول.

والتعلم  للنماء  للنا�ص فر�شة  الحياة  لم�شار  المغيرة  المواقف  تعطي  ما  فعادة  �شيئة،  اأم  كانت مواقف ح�شنة  �شواء 
ي�شفون  عائلتهم  اأفراد  اأو  اأ�شدقائهم  ب�شئون  يهتمون  الذين  النا�ص  من  فكثير  لهم؛  بالن�شبة  مهم  هو  ما  ولتقدير 
التجربة باعتبارها رحلة �شخ�شية. واالأمر اأ�شبه بطريقة و�شف مر�شى ال�شرطان لتجربتهم مع المر�ص؛ فالمر�ص 
لي�ص بال�شرورة رحلة كان عليهم اأن يختاروها الأنف�شهم، لكن باإمكانهم ا�شتخدام مهاراتهم وقدراتهم ومواهبهم من 

اأجل تقديم الدعم لمن يحبون فيما يكت�شفون المزيد عن اأنف�شهم في اأثناء تلك العملية.

في  رغبة  قلبك  في  وجدت  "اإذا 
االعتناء ب�شخ�ص اآخر، فعندها تكون 

قد حققت نجاًحا".  - مايا اأنجلو
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وثيقة حقوق مقدمي الرعاية
اأنانيًّا؛  ت�شرًفا  لي�ص  وهذا  بنف�شي.  العتناء  في  الحق  لديَّ 
اأف�شل  تقديم رعاية  القدرة على  يمنحني  اأن  �شاأنه  فهذا من 

لمن اأحب.

لديَّ الحق في طلب م�شاعدة الآخرين رغم احتمالية رف�ص 
من اأحب لهذا االأمر؛ فاأنا اأعرف حدود قدراتي وتحملي. 

ال  الخا�شة  حياتي  من  باأوقات  الحتفاظ  في  الحق  لي 
تت�شمن ال�شخ�ص الذي اأعتني به وكاأنه �شحيح البدن. واأعلم 
اأنني اأفعل كل �شيء يمكنني فعله من اأجله. لكن من حقي اأن 

اأفعل بع�ص االأمور من اأجل نف�شي.

عن  والتعبير  والكتئاب  بالغ�شب  ال�شعور  في  الحق  لي 
م�شاعري ال�شعبة من حين الآخر.

اأحب لدفعي  اأية محاولة من قبل من  لديَّ الحق في رف�ص 
)بغ�ص  الذنب.  اأو  بالغ�شب  ال�شعور  من  نابعة  اأمور  فعل  اإلى 

النظر عن كونه يعلم اأنه يفعل ذلك اأم ال(.

والت�شامح  والتعاطف  االهتمام  على  الح�شول  في  الحق  لي 
والقبول جزاء ما اأفعله مع من اأحب؛ الأنني اأقدم كل هذا في 

المقابل.

ا  اأي�شً اأفعل. ولديَّ الحق  اأكون فخوًرا بما  اأن  لديَّ الحق في 
في الثناء على ال�شجاعة التي تطلبها االأمر كي األبي احتياجات 

من اأحب.

في  ا  اأي�شً الحق  ولديَّ  ا�شتقالليتي.  حماية  في  الحق  لديَّ 
عن  غنى  في  اأحب  من  ي�شبح  حين  ت�شاندني  حياة  عي�ص 

م�شاعدتي الدائمة.

)كاتب مجهول(
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