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نود اأن نوجه خال�ص �صكرنا وامتناننا اإلى مقدمي خدمات الرعاية ال�صحية 
ال�صتثنائيين، والعلماء الذين اأ�صهموا في تطوير ومراجعة هذا الإ�صدار.

للمزيد من المعلومات ....

قد تكون الكتيبات التالية مفيدة اإذا كان هناك �سخ�ص تحبه يتلقى عالجا لل�سرطان:

اأنت والعالج الكيميائي. 	•

التغلب على ال�سرطان المتقدم. 	•

ن�سائح التغذية لمر�سى ال�سرطان. 	•

اأنت والعالج الإ�سعاعي. 	•



 عندما يكون من تحب 
يعالج من ال�سرطان

بنف�سك؛  للعناية  طرق  تعلم  اإلى  بحاجة  اأنك  �سك  ""ل 
 لأنك اإذا لم تعتن بنف�سك، لن يمكنك اأن تعتني 

 باأي �سخ�ص اآخر. ل تخف من طرح الأ�سئلة 
 ول تخف من طلب الم�ساعدة" 

– فران�سي�ص



 الغر�ض من ه��ذا الكتاب هو الرتكيز عليك 
وعلى احتياجاتك.

�سمعنا من الكثير من مقدمي الرعاية عن الأمور التي رغبوا - دائًما 
- ف���ي معرفتها مبكًرا. لقد جمعنا ن�سائحه���م في هذا الكتيب. تبدو 

بع�ص هذه الن�سائح ب�سيطة، ولكنها لي�ست �سهلة التحقيق.

ا�ستخدم هذا الكتيب باأية طريقة ت�سعر باأنها منا�سبة بالن�سبة لك. 
يمكن���ك اأن تقراأه م���ن البداية للنهاي���ة، اأو ربما تق���راأ اأق�ساًما بعينها 

ت�سعر اأنك تحتاج اإلى قراءتها.

م���ن الم�ستحي���ل اأن يتماثل �سخ�سان. قد تنطب���ق بع�ص ف�سول هذا 
الكتاب عليك، في حين ل تنطبق ف�سول اأخرى. اأو ربما تجد اأن بع�ص 
الأق�سام اأكثر فائدة لك فيما بعد. اأو ربما تقرر اأنك �ستقراأ كتيًبا اآخر 

في الوقت الحالي )انظر في الأ�سفل(.

الم�سطلح���ات الم�ستخدم���ة: ي�ستخ���دم ه���ذا الكتي���ب م�سطلحات 
لأمره.  تهتم  الذي  ال�سخ�ص  "المقرب" و"المري�ض" لو�سف 

دعم مقدمي 
الرعاية
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مقدمة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

 لعل���ه كان اأ�س���واأ ي���وم في حياتي، ذل���ك النهار عندما ذهب���ت اإلى الطبيب لفح����ص بع�ص التغيرات الت���ي �سعرت بها، 
لأخ���رج م���ن عيادته في حالة نف�سية ل اأح�س���د عليها. نحن ن�سمع بالأخبار ال�سيئة ع���ن الأمرا�ص والحوادث التي تحل 
 بالآخري���ن، ولك���ن نادًرا ما نفكر اأنه���ا �ست�سيبنا �سخ�سيًّا. وحتى ل���و خطر على البال اأننا ق���د ن�ساب بمر�ص ع�سال 
 ف���ي حياتنا، ونح���اول اأن نتخيل ردود فعلن���ا الممكنة، فاإن ذلك يختف���ي عندما ي�سدمنا الواقع. وه���ذا ما ح�سل لي؛ 
 حي���ث اأفادن���ي الطبي���ب يومئذ بع���د درا�سة الفحو����ص اأنني م�س���اب بالليمفوم���ا )اأو �سرط���ان الجه���از الليمفاوي(. 
 وب���داأت الأف���كار تعج بي وتت�س���ارب في راأ�سي، وبداأت اأت�س���اءل عن م�سيري وكم من الأيام بقيت ل���ي في هذه الدنيا. 
 ُت���رى ه���ل �ساأتمك���ن من روؤي���ة اأهل���ي واأ�سدقائي؟ وك���م �ساأعي�ص بع���د ذلك؟ وكي���ف لي اأن اأق�س���ي الأي���ام الباقية لي 
 ف���ي ه���ذه الحي���اة؟ كل ه���ذه الأف���كار كانت ت���دور ف���ي راأ�سي وت�سغ���ل بالي لي���ل نه���ار. واأول �س���يء فعلته ه���و تجديد 

و�سيتي.

واأج���زم ب���اأن اآثار ال�سدمة قد امتدت اإل���ى جميع المحيطين بي؛ فمري�ص ال�سرطان يعان���ي الداء والدواء، والأهل 
يعان���ون األ���م الم�سيبة وهول الفجيعة، اإ�سافة اإلى اأن هذا الداء، وهو في الحقيقة مئات الأنواع المختلفة في �سراوتها 

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

ولك���ن مهاًل، فما بي���ن طرفة عين وانتباهتها يغير اهلل من حال اإلى حال. لقد ح���دث تحول في م�سار تفكيري اإلى 
النقي����ص، فبينما كنت اأجري الفحو�ص واأهم بمغادرة عيادة الطبيب، اأعطاني الطبيب بع�ص الكتب باللغة الإنجليزية 
ع���ن ه���ذا المر�ص لقراءتها ومعرفة بع�ص المعلومات عنه. ورويًدا رويًدا بداأ الأمل يدب في نف�سي. وكنت كلما تعمقت 
ف���ي الق���راءة، زادني الأمل قوة وتفاوؤًل؛ فالفك���رة الم�سبقة التي كانت لديَّ عن هذا المر����ص، مثلي مثل الكثيرين من 
النا����ص غي���ر المخت�سين والذي���ن حماهم اهلل من روؤيته ف���ي اأقاربهم، هي اأنه قاتل ول ينجو من���ه اأحد. وهذه الفكرة 
 مرده���ا ف���ي المق���ام الأول الجه���ل. ولكن من خالل الق���راءة، عرفت اأنه يمك���ن ال�سفاء من بع�ص اأن���واع هذا المر�ص 
 وبن�س���ب كبي���رة، كم���ا اأن معنويات المرء من اأه���م العوامل الت���ي ت�ساعد على التعاف���ي. لقد رفعت الق���راءة عن هذا 
المر����ص فع���اًل من معنوياتي وب���داأت الإيجابية تراود نظرت���ي للحياة مرة اأخ���رى. وبداأت اأتكيف م���ع ا�ستخدام كلمة 
المر����ص الخبي���ث والعالج الكيم���اوي ول اأجد غ�سا�سة في ت�سمي���ة الأ�سياء باأ�سمائها، وعلى يقي���ن دائًما باأن لكل داء 

دواء باإذن اهلل.

وتابع���ت العالج لدى المخت�سين، ومنَّ اهلل عليَّ بال�سف���اء. وخرجت من هذه التجربة واأنا على يقين من اأن اإتاحة 
ا في تعاملهم معه وفي نظرتهم للحياة  المعلوم���ات للم�سابي���ن بهذا الداء الخبيث من الممكن اأن ُتحدث تح���وًل جذريًّ
ا؛ فالفكرة المغلوطة عن ال�سرطان اأنه ل يمكن ال�سفاء منه مطلًقا، ولكن  عل���ى وج���ه العموم وكذلك عند محبيهم اأي�سً
ما وجدته هو اأنه في حالت كثيرة يمكن العالج من هذا المر�ص. وهذا يعتمد - بعد ف�سل اهلل وكرمه - على اكت�ساف 
المر����ص مبك���ًرا وقدرة الإن�سان عل���ى التكيف مع و�سعه الجديد والحديث عنه مع الأق���ارب والأ�سدقاء بدون خوف اأو 

تهرب.
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كان م���ن الطبيع���ي اأن اأب���داأ البحث ع���ن اأي �سيء من�سور ع���ن المر�ص، وبحثت ف���ي المكتبة العربي���ة ولكن لالأ�سف 
وج���دت اأنها تفتقر اإلى المراجع الب�سيطة وال�سل�سة التي تتحدث ع���ن هذا المر�ص ب�ستى اأنواعه؛ فالمراجع المتاحة اإما 
متخ�س�س���ة للغاية ي�سع���ب على غير المتخ�س�ص التعامل معه���ا وا�ستيعابها ب�سهولة، اأو متاحة بلغ���ة غير اللغة العربية 
تحت���اج اإل���ى �سخ�ص متبحر في اللغات ليفهم ما بها. ولأنني على يقين م���ن اأنه ل بد لكل اإن�سان اأن يحظى بن�سيب وافر 
م���ن الثقاف���ة العامة عن هذا المر�ص، فقد راأيت اأن من واجبي اأن اأ�سه���م في م�ساعدة اإخواني المتحدثين بالعربية على 
مواجهة هذا المر�ص واأخذت على عاتقي مهمة توفير م�سادر �سهلة وب�سيطة على الإن�سان العادي ليتعرف على موؤ�سرات 
ه���ذا المر����ص واأعرا�سه ومن ثم ي�ستطيع اأن يقي نف�سه مغبة الآثار الناتج���ة عنه، بما في ذلك �سوء الفهم. وحتى اإن لم 
تك���ن م�ساًب���ا بهذا المر�ص الع�سال ) وهو ما اأرجوه من المولى عز وجل ( فاإن التعرف عليه وعلى اأعرا�سه من الممكن 

اأن يجعلك �سبًبا في اإنقاذ اإن�سان حياته على المحك.

 وم���ن هن���ا فاإنني اأه���دي هذا الم�س���روع اإل���ى كل م�س���اب بال�سرط���ان، ول اأق�س���د بالم�سابي���ن المر�سى فقط، 
ب���ل اأق�سد كذلك ذويهم واأحبابه���م واأ�سدقاءهم ومجتمعهم واأطباءهم وممر�سيهم؛ فال���كل ي�سيبهم من هذا الداء 

ن�سيب.

وم���ن هذا المنطل���ق، فقد توجهت للزمالء في الجمعية ال�سعودية الخيرية لمكافح���ة ال�سرطان بفكرة اإيجاد مواد 
تثقيفية ب�سكل احترافي لمر�سى ال�سرطان، ووجدت لدى رئي�ص مجل�ص اإدارة الجمعية الدكتور عبد اهلل العمرو ونائبه 
ا بالفكرة وتاأكيًدا على اأهميتها، م���ع الحاجة الما�سة اإليها و�سط موج هادر من  الدكت���ور م�سب���ب الع�سيري ترحيًبا حارًّ
المعلوم���ات المتناق�س���ة الت���ي يجدها الباحث. وق���د تكرم الإخوة والأخ���وات في الجمعية، وتكب���دوا الكثير من م�ساق 
البح���ث للو�سول لتحقيق الهدف من هذه ال�سل�سلة، وهو اإيجاد معلوم���ات ثرية للم�سابين بال�سرطان تتميز بالب�ساطة 

والم�سداقية وتعك�ص اآخر ما و�سل اإليه الطب في هذا المجال.

واأخي���ًرا وبعد جهد جهيد وبحث حثيث، وق���ع الختيار على كتيبات معهد ال�سرطان الوطني الأمريكي كاأحد اأف�سل 
الم�س���ادر الثري���ة بالمعلوم���ات التي كتب���ت باأ�سلوب منا�س���ب للمر�سى على مختل���ف م�ستوياتهم الفكري���ة والثقافية، 
 فقمن���ا بالكتاب���ة للمعه���د واأذن لنا علم���اوؤه 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 
ا والعربي  و�سياغته���ا باأ�سلوب ينا�س���ب القارئ العربي وتعديل محتواه���ا بما يتنا�سب مع المجتمع ال�سع���ودي خ�سو�سً

عموًما.

وف���ي ه���ذا ال�سدد ل ي�سعن���ي اإل اأن اأتقدم بجزيل ال�سكر وبالغ المتنان لجميع م���ن اأ�سهم معنا في هذا الم�سروع، 
ا، واأخ�ص بالذك���ر منهم الدكتور عبد اهلل العمرو رئي�ص مجل�ص  راجًي���ا م���ن اهلل الكريم قبوله منا ومنهم عماًل خال�سً
اإدارة الجمعي���ة ال�سعودي���ة الخيري���ة لمكافح���ة ال�سرطان، والدكت���ور م�سبب الع�سي���ري رئي�ص هيئة تحري���ر ال�سل�سلة، 
والدكت���ورة ريم العمران، والأ�ستاذ عب���د الرحمن الخرا�سي الم�سرف العام على الجمعي���ة، والأ�ستاذة العنود ال�سلوي 

المثقفة ال�سحية بمدينة الملك فهد الطبية، وكل من اأ�سهم من فريق العمل الممتد.

كم���ا اأتق���دم بخال�ص ال�سكر اإلى العاملين بق�س���م الت�سويق واإدارة الن�سر بمكتبة جري���ر لإ�سهامهم في اإخراج هذا 
العمل في اأف�سل �سكل ممكن.
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واإنن���ي اأرجو اأن يجد قارئ هذا الكتي���ب وبقية كتيبات ال�سل�سلة ما ي�سفي الغليل ويروي الظماأ وي�ساعده على تجاوز 
المر�ص والتكيف مع تبعاته والمعرفة التامة التي ت�ساعده على عبور تلك المحنة ال�سديدة وتجاوزها.

واأ�ساأل اهلل العلي القدير اأن يمن على الجميع بالعافية وال�سالمة.

محمد العقيل
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.

من مقدم الرعاية؟

هذا الكتيب من اأجلك اإن كنت تقوم بم�ساعدة من تحب خالل عالجه من 
مر����ص ال�سرط���ان. اإنك "مقدم رعاية" ول يج���ب اأن تعتبر نف�سك مقدًما 

للرعاية. قد ترى اأن ما تفعله اأمر طبيعي – العناية ب�سخ�ص تحبه.

هن���اك اأنواع مختلفة من مقدمي الرعاية، حي���ث يكون بع�سهم من اأفراد 
الأ�س���رة، في حين يكون بع�سهم الآخر م���ن الأ�سدقاء. تختلف المواقف؛ 
ل���ذا توجد طرق مختلف���ة لتقديم الرعاي���ة، ول توجد طريق���ة مثلى لفعل 

ذلك.

قد يعني تقديم الرعاية الم�ساعدة في القيام بالأن�سطة اليومية مثل زيارة 
الطبي���ب اأو اإعداد الطعام. وقد تكون رعاية عن بعد، اأي اأن تنظم العناية 

هناك بع�ص الكتيبات الأخرى 
التي تتحدث عن كيفية تقديم 

الرعاية لمن تحب، ولكن 
الغر�ص من هذا الكتيب 
هو التركيز عليك وعلى 

احتياجاتك.

والخدمات لمن تحب عب���ر الهاتف اأو البريد الإلكتروني. قد يعني تقديم 
ا تقديم الدعم العاطفي والروحي. قد ت�ساعد من تحب على  الرعاية اأي�سً

التغلب على الكثير من الم�ساعر التي قد تنتابه في هذا الوقت. اإن التحدث وال�ستماع ومجرد وجودك بجانبه من بين 
اأكثر الأمور اأهمية التي يمكنك القيام بها.

اإن تقدي���م الرعاي���ة والدعم خالل تلك الأوقات الع�سيبة لي�ص بالأمر ال�سهل. اإن رد الفعل الطبيعي للكثير من مقدمي 
الرعاي���ة ه���و اأن يتجاهلوا م�ساعره���م وحاجاتهم. اإنهم يحاول���ون التركيز على ال�سخ�ص المري����ص بال�سرطان وعلى 
المه���ام الكثي���رة لتقدي���م الرعاية. قد يكون ه���ذا الأمر جيًدا لبع�ص الوق���ت، ولكن من ال�سع���ب ال�ستمرار على هذا 
المنوال لفترة طويلة؛ مما �سي�سر ب�سحتك. اإذا لم تعتِن بنف�سك، فلن تتمكن من رعاية الآخرين. من المهم بالن�سبة 

لمن ترعاهم اأن تعتني بنف�سك.

ما  اإذا  تتمناه  رعاية  مقدم  اأف�سل  �ست�سبح  اأنك  "اأعتقد 
اعتنيت بنف�سك، من خالل الح�سول على اأكبر قدر ممكن من 
المعلومات، واأن تدع نف�سك تعتمد على الأ�سخا�ص الم�ستعدين 

لم�ساعدتك" – ليني�ص
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تعديل و�سعك كمقدم للرعاية

تغير الأدوار

�س���واء كن���ت �سغيًرا اأو كبيًرا، قد تجد نف�سك في موقع مقدم الرعاية. ربما كنت جزًءا ن�سًطا من حياة �سخ�ص ما قبل 
اإ�سابت���ه بال�سرط���ان، ولكن ربم���ا تختلف الآن الطريقة التي تدعم بها هذا ال�سخ�ص. ق���د ل تمتلك الكثير من الخبرة 
ع���ن ه���ذه الطريقة، اأو اأن تكون الطريقة مثيرة للتوتر اأكثر مما �سبق. حت���ى واإن كان تقديم الرعاية اأمًرا يبدو جديًدا 
علي���ك الآن، يق���ول الكثير من مقدمي الرعاية اإنهم يتعلم���ون الكثير في اأثناء تعاي�سهم مع تجرب���ة اإ�سابة من يحبونه 

بال�سرطان. من بين المواقف ال�سائعة التي و�سفوها:

قد ي�سعر �سريك حياتك بالراحة فقط عندما تعتني اأنت به.��

قد يواجه والدك وقًتا ع�سيًبا في تقبل الم�ساعدة منك )من ابنه البالغ(؛ حيث اإنه اعتاد اأنه من يعتني بك.��

قد ل يرغب البن البالغ في العتماد على والديه ليعتنيا به.��

ا؛ مما ي�سعب عليك من الناحيتي���ن البدنية والعاطفية اأن تعتني �� ق���د تواجه بع�ص الم�س���كالت ال�سحية اأنت اأي�سً
ب�سخ�ص اآخر.

اأ�سطحب  اأن  بعد  اأ�سبوع،  كل  "مرة 
الأطفال للمدر�سة، اأ�سحب والدتي 
لزيارة الطبيب، ثم اأعيدها للمنزل 

واأح�سر لها الغداء واأجل�ص معها قلياًل. 
في كل مرة ين�سب بيننا جدال لأنها 

تريد اأن تقوم بكل �سيء بنف�سها. من 
"– لين ال�سعب عليها اأن تعتمد عليَّ

���ا كان دورك ف���ي الوقت الحالي، ق���د يكون تقب���ل التغيير اأمًرا  اأيًّ
ا اأن ت�سع���ر بالرتباك والتوت���ر في هذه  �سعًب���ا. م���ن ال�سائع ج���دًّ
الأوق���ات. اإذا تمكن���ت، حاول اأن ت�سارك م���ا ت�سعر به مع اأحبائك 
الآخرين اأو اأن تلتحق بمجموعة دعم. اأو قد تطلب الم�ساعدة من 
اأح���د الأخ�سائيي���ن اأو الأطباء النف�سيين؛ حي���ث يقول الكثير من 
مقدمي الرعاية باأن الحديث مع اأحد المتخ�س�سين قد �ساعدهم 
كثي���ًرا؛ حيث يكون با�ستطاعتهم اأن يقولوا اأ�سياء ل يمكنهم قولها 
لم���ن يحب���ون. انظر "التح���دث مع العائل���ة والأ�سدق���اء" �ص 25 

للمزيد من الن�سائح.

التكيف مع م�شاعرك
ربم���ا �سعرت بعدد من الم�ساع���ر المتباينة في اأثناء رعايتك لمن 
تح���ب. قد تكون هذه الم�ساعر قوية وق���د تتباين �سدتها في اأثناء 

ا�ستم���رار ع���الج المري�ص. ي�س���ف الكثير من مقدم���ي الرعاية الأمر على اأن���ه ي�سبه "القطار الأفعوان���ي". قد ت�سعر 
بالحزن والخوف والغ�سب والقلق. ل توجد طريقة �سحيحة اأو خاطئة فيما يتعلق بم�ساعرك اأو ردود اأفعالك. اإن هذه 

الم�ساعر جميعها طبيعية.

ق���د ترب���ط نف�سك بجميع الم�ساعر التي �ستذكر في ال�سفحة التالية، اأو بع�ص منها. قد ت�سعر بها على فترات مختلفة؛ 
حي���ث ق���د تكون بع�ص الأيام اأف�سل من البع�ص الآخر. قد ي�ساعدك اأن ت���درك اأن مقدمي الرعاية الآخرين قد �سعروا 
بمثل ما ت�سعر به. من بين الخطوات الأولى للتعامل مع م�ساعرك هو اأن تدرك اأنها موجودة واأن وجودها اأمر طبيعي. 

حاول اأن تعطي نف�سك الوقت الكافي لفهم هذه الم�ساعر والعمل عليها.
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الغ�س���ب. يق����ول الكثي����ر م����ن مقدمي الرعاي����ة اإنه����م ي�سعرون 
بالغ�سب من اأنف�سهم ومن اأ�سرهم وحتى من ال�سخ�ص المري�ص. 
اأحياًن����ا ما ينبع الغ�سب م����ن الم�ساعر التي من ال�سعب التعبير 
عنها مثل الخوف والذعر اأو القلق، اأو قد ينبع من ال�ستياء من 
كل ما تمر به. حاول، اإن تمكنت، اأن تتجنب توجيه غ�سبك نحو 
الآخري����ن ب�سبب تل����ك الم�ساعر. من الممك����ن اأن يكون الغ�سب 
جي����ًدا اإذا ما تعامل����ت معه بالطريقة ال�سحيح����ة؛ حيث اإنه قد 
يدفع����ك اإل����ى الت�سرف؛ حيث اإنك ق����د تق����رر اأن تتعلم المزيد 
ع����ن اأ�ساليب العالج المختلفة اأو تح����دث تغييرات اإيجابية على 
حيات����ك. اإذا ما ا�ستمرت تل����ك الم�ساعر وظللت ت�سعر بالغ�سب 
ممن حول����ك، فابحث عن الم�ساعدة ل����دى م�ست�سار اأو مخت�ص 

بال�سحة العقلية.

ول  للغاية،  عاطفيًّا  مرهق  الأمر  هذا  "اإن 
اأعرف ما عليَّ اأن اأتوقعه؛ ففي لحظة يبدو اأن 
الأمور تتح�سن، وبعد �ساعتين يحدث اأمر ما 

ل يمكنني الإجابة عنه"– ديفيد

الحزن. قد ت�سعر بالأ�سى على فقد الأمور العزيزة على قلبك – �سحة من تحب والحياة التي ع�ستماها مًعا قبل ال�سرطان. 
من المهم اأن ت�سمح لنف�سك باأن تحزن على ما فقدت. ي�ستغرق الأمر بع�ص الوقت لتخطي وقبول كل التغيرات التي تحدث.

ال�سعور بالذنب. اإن ال�سعور بالذنب، رد فعل طبيعي لدى مقدمي الرعاية. قد ت�سعر بالقلق من اأنك ل تقدم الم�ساعدة 
الكافية، اأو اأن عملك اأو بعدك عن المري�ص العزيز عليك يقف عقبة بينكما. ربما ت�سعر بالذنب حتى من كونك �سليًما 
معافى. اأو قد ت�سعر بالذنب لأنك ل تتعامل بتفاوؤل اأو �سعادة؛ ولكن عليك اأن تدرك اأنه ل باأ�ص من ذلك. هناك الكثير 

من الأ�سباب لت�سعر بال�ستياء، وعندما تخفي هذه الم�ساعر عن الآخرين لن تجعلهم يدركون ما تحتاج اإليه.

الجزع والكتئاب. يعني الجزع اأن ينتابك الكثير من القلق، واأنك غير قادر على ال�سترخاء، اأو ت�سعر بالتوتر اأو تنتابك 
نوبات جزع. يقلق الكثير من النا�ص حيال كيفية دفع فواتير العالج وكيف �ستوؤثر الأمور على الأ�سرة في الم�ستقبل، وبال 
�س����ك، كيف يقاوم المري�ص العزيز عليهم المر�ص. الكتئ����اب هو حزن مزمن ي�ستمر لأكثر من اأ�سبوعين. اإذا ما بداأت 
اأي م����ن ه����ذه الأعرا�ص توؤثر على قدرتك على العمل ب�سكل طبيعي، تحدث م����ع مقدم الرعاية ال�سحية الخا�ص بك. ل 

تعتقد اأن عليك اأن تحاول عالج هذه الأمور دون م�ساعدة، ومن المحتمل اأن تتمكن من التخفيف من هذه الأعرا�ص.

الأم���ل اأو الياأ����ض. ق���د ت�سعر بالأمل اأو الياأ�ص بدرج���ات متفاوتة خالل مراحل العالج من ال�سرط���ان؛ حيث اإن اآمالك 
واأحالمك تتغير بمرور الوقت، وتزداد وتقل. رغم اأن التخفيف عن المري�ص العزيز على قلبك لم يعد ممكًنا، فاإنه ل 
باأ�ص من اأن تاأمل في حدوث اأمور اأخرى. يمكنك اأن تاأمل في اأن ت�سعر اأنت والمري�ص العزيز عليك بالراحة وال�سالم 
والقب���ول وحت���ى ال�سعادة في الأيام المقبلة. اإنك كمقدم للرعاية، ق���د ت�ساعدك م�ساعر الأمل هذه على عبور الدقائق 

الخم�ص التالية اأو الأيام الخم�ص المقبلة.

الوحدة. قد ت�سعر اأنك وحيد في اأداء دورك كمقدم للرعاية، حتى واإن كان هناك الكثير من الأ�سخا�ص يلتفون حولك. 

الم�ساعدة.  تقدم  كيف  فيها  تعرف  ل  اأوقات  "هناك 
ل يمكنك اأن تخفف من الألم، ول يمكنك اأن تزيل 

الإحباط، كل ما يمكنك فعله هو اأن تكون موجوًدا، ويا 
له من �سعور مرير بالعجز". 

م���ن ال�سهل اأن ت�سعر باأن���ه ل يوجد من يدرك �سعوبة 
ا بالوح���دة لأنك ل تملك  م���ا تمر ب���ه. قد ت�سع���ر اأي�سً
الوقت الكافي لروؤية النا�ص ولفعل الأمور التي اعتدت 
القيام بها. اأيًّا كان و�سعك، اإنك ل�ست وحيًدا. مقدمو 
الرعاي���ة الآخ���رون يدركون ما ت�سعر ب���ه وي�ساركونك 
م�ساع���رك. انظر �ص 12 للمزيد م���ن طرق التوا�سل 

مع الآخرين.
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طرق اأخرى للتكيف

تنا����َض الأخط���اء. فم���ن الم�ستحيل اأن تكون كاماًل، ل يوج���د اإن�سان كامل. اأف�سل 
�س���يء يمكننا فعله هو التعلم من اأخطائن���ا وال�ستمرار في الحياة. وا�سل فعل ما 

تجيده. وحاول األ تتوقع الكثير من نف�سك.

ابك اأو ا�سرخ اأو عبر عن م�ساعرك. ل يجب عليك اأن تكون مبتهًجا طوال الوقت 
اأو اأن تتظاه���ر بذلك. اأعِط لنف�سك بع�ص الوقت للتغلب على جميع التغيرات التي 

تمر بها. ل باأ�ص من اأن تبكي وتظهر لالآخرين اأنك ت�سعر بال�سيق.

كر����ض طاقت���ك في الأمور التي تهمك. ركز عل���ى الأمور التي ت�سعر اأنها ت�ستحق 

قاعدتين.  تعلمنا  ن�ساأتنا،  اأثناء  "في 
الأولى هي: ل ترهق نف�سك بالأمور 

التافهة. والثانية هي: كل الأمور تافهة. 
وعليك اأن تقرر الأمور التي تهمك. ركز 
على ما يمكنك القيام به، ولي�ص على ما 

ل يمكنك القيام به" – جايم�ص

وقتك وطاقتك. دعك من الأمور الأخرى في الوقت الحالي. على �سبيل المثال، ل ترتب المالب�ص اإذا ما كنت مرهًقا، 
بل اذهب للراحة بدًل من هذا.

افه���م م���ن اأين ينبع الغ�سب. ق���د يوجه المري�ص الذي تحبه غ�سبه نحوك، ومن الطبيعي اأن يوجه النا�ص م�ساعرهم 
نحو الذين ي�سعرون اأنهم الأقرب اإليهم. قد تظهر م�ساعر التوتر والخوف والقلق في �سورة غ�سب. حاول اأن تاأخذ هذا 
الأمر بمحمل �سخ�سي؛ حيث اإن المر�سي اأحياًنا ل يدركون تاأثير غ�سبهم على الآخرين؛ لذا قد ي�ساعدك اأن ت�سارك 

ما ت�سعر به معهم عندما يكونون هادئين. حاول اأن تتذكر اأن هذا الغ�سب ل يتعلق بك في حقيقة الأمر.

�سام���ح نف�س���ك والآخري���ن. حيث تزداد فر�ص النجاح عندما يفعل النا�ص ما يمكنه���م فعله. وينطبق هذا الأمر عليك 
اأنت الآخر. اإن كل لحظة جديدة ويوم جديد تمنحك الفر�سة للمحاولة مرة اأخرى.

معرفة مواطن قوتك و�شعفك

م���ن بين الطرق التي ت�ساعد مقدمي الرعاية على ال�ستمرار هي اأن يركزوا طاقتهم على الأمور التي يمكنهم التحكم 
بها، يعني هذا:

الم�ساعدة في تنظيم جدول زيارات الطبيب.��

الم�ساعدة في الحتياجات اليومية مثل الوجبات وتلقي الر�سائل.��

تحمل مهام المري�ص العزيز على قلبك.��

تعلم المزيد عن ال�سرطان وخيارات العالج.��

القيام بجميع الأمور التي يمكنك القيام بها.��

يق���ول الكثير من مقدمي الرعاية، اإنهم عندما ينظرون اإلى ما م�سى 
يجدون اأنهم قد تحملوا الكثير. اأو يتمنون لو اأنهم قد طلبوا الم�ساعدة 
في وقت مبكر. األق نظرة اأمينة على ما يمكنك اأو ما ل يمكنك القيام 
ب���ه. م���ا الأمور التي تحت���اج اأو ترغب في القيام بها؟ م���ا المهام التي 
يمكن���ك اإ�سنادها اأو م�ساركتها مع الآخري���ن؟ حاول اأن تتجنب القيام 

بالأمور التي ل تحتاج اإلى القيام بها.
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تحديد اأولوياتك

اأع���د قائمة بمهام���ك واأن�سطت���ك اأ�سبوعيًّا. واكت�س���ف كيف يمكنك 
القيام بكل منها وم���دى اأهميتها. احذف بع�ص المهام من قائمتك 
اإن ل���م تكن مهمة؛ مما �سيوفر لك المزيد من الوقت للقيام بالأمور 
الت���ي تحتاج  اإليها وترغب في القيام بها. قد يعني هذا تخييب اأمل 
�سخ����ص اآخر، ولكن���ك بحاجة اإل���ى الهتمام بالأم���ور التي تهمك، 
بغ�ص النظر عما يعتقده الآخرون. �سيتفهم اأغلب النا�ص الو�سع اإذا 

ما اأخبرتهم بما يجري.

اإذا قدم النا�ص يد  اأنه  اأن تتعلم  "عليك 
الم�ساعدة، فعليك اأن تدعهم يقومون 

باأمر ما. اطلب م�ساعدتهم فيما تحتاج 
اإليه لأنهم ل يعلمون ما تحتاج. عليك 

ا للتخلي عن كبريائك  اأن تكون م�ستعدًّ
واأن تدع الآخرين ي�ساعدونك"- �سيفون

لماذا من المهم الح�شول على الم�شاعدة؟

اإن قب���ول الم�ساعدة من الآخرين ل يكون اأم���ًرا �سهاًل على الدوام. 
عندم���ا تحدث الأمور الع�سيبة، يميل بع�ص الأ�سخا�ص اإلى الن�سح���اب من الحياة العامة؛ حيث يفكرون، "يمكننا اأن 
نتخطى هذه الأمور بمفردنا". ولكن قد تزداد الأمور �سعوبة في اأثناء ا�ستمرار المري�ص العزيز على قلبك في العالج. 
قد تحتاج اإلى اأن تغير من جدول عملك واأن تتولى مهام جديدة. نتيجة لهذا، قال الكثير من مقدمي الرعاية: "هناك 

الكثير من الأمور التي يمكنني القيام بها".

 تذكر اأن ح�سولك على الم�ساعدة من �ساأنه م�ساعدة المري�ص الذي تحب لأن:

من المحتمل اأن تحافظ على �سحتك.��
من المحتمل اأن يقل �سعور من تحب بالذنب ب�سبب جميع الأمور التي تقوم بها. ��
قد يقدم م�ساعدوك بع�ص الوقت والمهارات التي ل تمتلكها.��

كيف يمكن للآخرين اأن ي�شاعدوك؟

ا من مرا�سالت���ك؟ اإذا كان الأمر كذلك،  ا ما ليع���د لك الع�ساء اأو يجري بع�سً ه���ل تج���د اأنه من الجيد اأن تجد �سخ�سً
فعليك اأن ت�ستفيد من وجود بع�ص الأ�سخا�ص لي�ساعدوك في المهام التي ل تجد وقًتا للقيام بها.

يرغ���ب الكثي���رون في م�ساعدتك، ولكنه���م ل يعلمون ما تحتاج اإليه اأو كيف يقدمون لك ي���د الم�ساعدة. ل باأ�ص من اأن 
تق���دم اأن���ت على الخطوة الأولى. اطلب منهم م�ساعدتك على ما تحتاج اإليه وعلى الأمور التي قد ت�ساعدك على الوجه 

الأكمل. على �سبيل المثال، قد ترغب في اأن يقوم �سخ�ص ما بالآتي:
م�ساعدت���ك على القي���ام بالأعمال المنزلي���ة بما فيها ��

الطهي والتنظي���ف والت�سوق واأعم���ال الب�ستنة ورعاية 
الأطفال اأو كبار ال�سن.

التحدث معك عن م�ساعرك وم�ساركتك اإياها.��
تو�سيل المري�ص العزيز عليك اإلى مواعيد الفحو�سات ��

الطبية.
اإح�سار الأطفال من المدر�سة اأو الأن�سطة.��
اإن�ساء موقع اإلكترون���ي يمكن للنا�ص من خالله معرفة ��

الدع���م ال���ذي تحت���اج اإلي���ه اأو الح�سول عل���ى اأحدث 
الأخبار عن حالة المري�ص العزيز عليك.

البحث عن المعلومات التي تحتاج اإليها.��

اأن يك���ون ال�سخ�ص الم�سئول ع���ن التوا�سل وم�ساعدة ��
الآخري���ن عل���ى معرفة اآخ���ر تطورات حال���ة المري�ص 
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من يمكنه تقديم الم�شاعدة؟
فك���ر فيمن يمكنه م�ساعدتك على القيام بالمهام. فكر في جميع الأ�سخا�ص والمجموعات التي تعرفها اأنت والمري�ص 
العزي���ز علي���ك بمن فيهم الأهل والأ�سدق���اء والجيران وزمالء العمل. يمكن للمر�س���د الديني في منطقتك ومنظمات 
المجتم���ع المدن���ي والموؤ�س�سات اأن تك���ون قادرة على الم�ساعدة. ق���د تكون الم�ست�سفى اأو مرك���ز ال�سرطان قادًرا على 

اإخبارك عن الخدمات التي يقدمها اأو اأن يعطيك قائمة بالوكالت التي يمكنك الت�سال بها.

الح�شول على م�شاعدة الراحة
يق�س���ي م�ساع���دو الراحة الوقت مع المري�ص الذي تحب. يمكن اأن ت�ستاأجرهم اأو اأن يتطوعوا بوقتهم. يقول الكثير من مقدمي 
الرعاية اإنهم كانوا يتمنون لو اأنهم ح�سلوا على الرعاية الموؤجلة في وقت مبكر؛ حيث يمكنك اأن تح�سل على ق�سط من الراحة 
ا كان ما ترغب في فعل���ه. قد ت�ساعد خدمة م�ساعدة الراحة على الم�ساعدة في  اأو تذه���ب لزي���ارة اأحد الأ�سدقاء اأو اأن تفعل اأيًّ

المتطلب���ات الج�سمانية لتقديم الرعاية، مثل رفع المري�ص الذي تحب على 
فرا�ص اأو مقعد. اإذا ما كنت تعتقد اأن هذه الخدمات مفيدة فقد ترغب في:

التحدث مع من تحب حول ح�سور اأحد الأ�سخا�ص من وقت لآخر ��
للم�ساعدة. واإذا بدا اأن���ه يرف�ص هذا الطلب، فقد ت�ستعين باأحد 
الأ�سدقاء اأو الأقارب لي�سرح له كيف يمكن لهذه الخدمة اأن تكون 

مفيدة لكل منكما.
اح�س���ل على اإح���الت م���ن الأ�سدق���اء اأو متخ�س�س���ي الرعاية ��

ال�سحي���ة. قد تمتل���ك الوكالة المحلية الخا�س���ة بكبار ال�سن في 
منطقتك بع�ص القتراحات.

ا�ساأل مقدمي خدمة م�ساعدة الراحة عن الخدمات التي يقومون بها.��
يمكن���ك اأن تح�سل عل���ى م�ساعدة الراحة م���ن الأ�س���رة اأو الأ�سدقاء اأو 
الجي���ران اأو زم���الء العمل اأو المر�س���د الديني اأو ال���وكالت الحكومية اأو 
ا كان ما �ستفعله، تذكر اأنك لم تف�سل  المجموعات غير الهادفة للربح. اأيًّ
كمقدم للرعاية اإذا ما احتجت للم�ساعدة والح�سول على بع�ص الراحة.

ا لرف�ض بع�ض الأ�شخا�ض لتقديم الم�شاعدة كن م�شتعدًّ

اأحياًنا ل يكون النا�ص على ا�ستعداد للم�ساعدة؛ مما قد يجرح م�ساعرك اأو يغ�سبك. وقد يكون الأمر اأكثر �سعوبة ��
ب�س���كل خا����ص اإن رف�ص الذين توقع���ت اأن ي�ساعدوك م�ساعدت���ك. قد تت�ساءل لماذا ل يعر����ص عليك �سخ�ص ما 

الم�ساعدة، من بين الأ�سباب ال�سائعة ما يلي:
قد يواجه النا�ص م�سكالت خا�سة بهم، اأو قد ل يملكون وقًتا كافًيا لم�ساعدتك.��
قد يخاف النا�ص من مر�ص ال�سرطان اأو قد يكونون قد مروا بالفعل بتجربة موؤلمة متعلقة به بحيث ل يرغبون في ��

التورط في الأمر وال�سعور بنف�ص هذا الألم مرة اأخرى.
يرى بع�ص النا�ص اأنه من الأف�سل اأن يكونوا بعيًدا عندما يرون معاناة الآخرين.��
قد ل يدرك النا�ص مدى �سعوبة ما تمر به، اأو ربما ل يدركون اأنك بحاجة اإلى الم�ساعدة حتى تطلبها منهم.��
قد ي�سعر البع�ص ب�سعوبة الأمر لأنهم ل يعلمون كيفية اإظهار اهتمامهم.��

اإذا ل���م يم���دك النا�ص بالم�ساعدة التي تحتاج اإليها، فقد يكون علي���ك اأن تتحدث معهم وت�سرح لهم حاجاتك. اأو ربما 
تتغا�س���ى ع���ن الأمر برمته. ولك���ن اإن كانت العالقة مع هوؤلء النا�ص مهمة بالن�سبة ل���ك، فقد يكون عليك اأن تخبرهم 
بم���ا ت�سع���ر به؛ مما قد ي�ساعد على منع تفاقم م�ساعر ال�ستياء اأو التوتر؛ حي���ث اإن هذه الم�ساعر من �ساأنها الإ�سرار 

بالعالقة على المدى الطويل.

"لقد ح�سلنا على الكثير من الدعم، بع�سه من 
الأ�سخا�ص الذين توقعنا اأن يمدونا به، ولكننا 
ح�سلنا على الكثير من الدعم من الأ�سخا�ص 

الذين لم نكن على معرفة وثيقة بهم. في حين 
بقي بع�ص ممن نعرفهم بعيًدا . ل يمكنك اأبًدا 

اأن تتوقع ما يفعله النا�ص" – جي�سي
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ن�شائح عن كيفية طلب الم�شاعدة

ما فعله الآخرونالعائق

�صخ�صي.  اأمر  ال�صرطان  "مر�ص 
عليَّ اأن اأخبر الجميع ب�صاأنه من اأجل 

الح�صول على اأي نوع من اأنواع 
الدعم".

يمكنك اأنت والمري�ص الذي تحب اأن تقررا مًعا من عليكما اإخباره وبما 
تخبرانه ومتى وكيف. هناك بع�ص الخيارات الأخرى مثل:

اإخبار عدد محدود من المقربين منكم في الوقت الحالي.��
تحدي���د الأم���ور التي ت�صاركونه���ا مع الآخرين. يمكنك���م القول: "اإنه ��

مري�ص" اأو "اإنها ل ت�صعر باأنها بخير اليوم".
اطلب من اأحد الأقارب اأو الأ�صدقاء اأو المر�صد الديني اأن ي�صارككما ��

في ن�صر الأخبار.
اح�صل على الم�صاعدة من الخدمات والوكالت في منطقتك بدًل من ��

الح�صول عليها من معارفك.

اأريد  ل  واأنا  ي�صغلهم.  ما  "للجميع 
اأن اأزعجهم اأو اأ�صايقهم".

اإذا كنت قلًقا من اأن تكون عبًئا على الآخرين، فاعر�ص فيما يلي بع�ص 
الأمور لتفكر فيها:

هن���اك الكثير م���ن الأ�صخا�ص الذين م���ن المحتمل اأنه���م يرغبون في ��
الم�صاعدة.

اإذا �صمح���ت للمزي���د من الأ�صخا����ص بالم�صاعدة، فهذا م���ن �صاأنه اأن ��
يخفف من اأعبائك.

هل ترغب في م�صاعدة �صخ�ص اآخر يمر بنف�ص ما تمر به؟ هل تمانع ��
لو طلبوا منك اأن ت�صاعدهم؟

ولكني  الأمر،  تو�صيح  يمكنني  "ل 
ل اأ�صعر باأية رغبة في التوا�صل في 

الوقت الحالي".

ل يرغب الكثير من النا�ص في الح�صول على الدعم رغم حاجتهم الما�صة 
له. وعادة ما تن�صحب من حياتك العامة العادية ومن جميع النا�ص بوجه 

عام. قد ت�صعر اأنه من ال�صعب اأن تطلب الم�صاعدة.
تحدث مع �صخ�ص ما تثق به، مثل اأحد الأ�صدقاء اأو المر�صد الديني 

اأو م�صت�صار. قد ي�صاعدك هذا ال�صخ�ص على التعامل مع اأفكارك 
ا على اإيجاد بع�ص الطرق للح�صول على  وم�صاعرك. قد ي�صاعدك اأي�صً

الدعم.

باأ�صرتي،  اأعتني  اأن  واجبي  من  "اإن 
ولي�ص واجًبا على اأي �صخ�ص اآخر".

اإن الح�صول على الدعم طريقة من طرق رعاية اأ�صرتك. اإن اإ�صناد بع�ص 
المهام للآخرين يوفر لك الوقت للقيام بالمهام التي ت�صعر باأنه يجب عليك 

القيام بها بنف�صك.
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تقديم الرعاية عن بعد

ق���د يكون الأمر �سعًبا للغاية عندما تكون بعيًدا ع���ن مري�ص ال�سرطان العزيز على قلبك؛ حيث اإنك ت�سعر دائًما باأنك 
تعل���م م���ا يحدث في اأثناء رعايت���ه متاأخًرا. ولكن حتى واإن كن���ت تعي�ص بعيًدا، من الممكن اأن تق���دم الدعم واأن تكون 

من�سًقا للرعاية.
اإن مقدم���ي الرعاي���ة الذين يعي�س���ون بعيًدا عن المري�ص لم�ساف���ة تزيد على ال�ساعة بال�سيارة ع���ادة ما يعتمدون على 
الهات���ف اأو البريد الإلكتروني كو�سيلة لالت�سال؛ ولكن ق���د يكون تقييم احتياجات �سخ�ص ما بهذه الطريقة محدوًدا. 
اإن���ك تعل���م اأنك قد ت�سطر اإلى الإ�سراع لتكون بجانب المري����ص العزيز على قلبك في حالت الطوارئ الحرجة. ولكن 

اأرجاء  جميع  في  تعي�ص  عائلتي  "اإن 
البالد؛ لذا من ال�سعب اأن نتمكن من 

المرور بالتجارب مًعا. ولكن زادت 
موؤخًرا الت�سالت الهاتفية؛ حيث 

يت�سلون بنا ليقولوا: اإننا نحبكم، وماذا 
يمكننا تقديمه لكم؟ رغم اأنهم ل يمكنهم 

تقديم الكثير لم�ساعدتي على رعاية 
والدتي، فاإن ات�سالتهم المتزايدة جعلتني 

اأ�سعر بالراحة" – باتي

م���ن ال�سعب الحكم على الحالت الأخرى. متى يمكنك اأن تعالج الأمور 
عن طريق الهاتف، ومتى عليك اأن تكون متواجًدا ب�سخ�سك؟

اإيجاد ال�شلت

يق���ول الكثير من مقدمي الرعاي���ة اإنه قد �ساعدهم كثيًرا ا�ستعرا�ص كل 
م���ن م�سادر الدع���م المدفوعة والتطوعية. ح���اول اأن تن�سئ �سبكة دعم 
م���ن الأ�سخا�ص الذين يعي�سون بجان���ب المري�ص العزيز على قلبك. واأن 
تك���ون من الأ�سخا�ص الذي���ن يمكنك الت�سال بهم ف���ي اأي وقت لياًل اأو 
نهاًرا ويمكن العتماد عليهم في الأوقات الع�سيبة. قد تحتاج منهم اإلى 

اأن يطمئنوا على المري�ص العزيز على قلبك من وقت لآخر.

ا اأن تبحث في الزائرين التطوعيي���ن اأو مراكز رعاية كبار  يمكن���ك اأي�سً
ال�س���ن اأو حتى في خدم���ات التو�سيل للمنازل. عادة م���ا تن�سر الوكالت 
المحلية لرعاي���ة كبار ال�سن قوائم بالم�سادر عل���ى �سبكة الإنترنت. اإن 
البح���ث في اأدلة الهات���ف المطبوعة اأو عبر الإنترنت اأم���ر مفيد للغاية. 
اأع���ط رقم هاتفك لفري���ق الرعاية ال�سحية الخا����ص بالمري�ص العزيز 

عليك لالت�سال بك في حالت الطوارئ.

ن�شائح اأخرى

اطل���ب م���ن اأحد اأفراد العائلة اأو اأحد الأ�سدقاء المقيمين بالقرب من المري�ص اأن يطلعوك على الأمر يوميًّا عبر ��
البري���د الإلكتروني. اأو فكر في اإن�س���اء موقع اإلكتروني لتت�ساركوا الأخبار عن حال���ة واحتياجات المري�ص العزيز 

عليك.
تح���دث م���ع خبراء الإلكترونيات والحا�سب عن اأي���ة و�سائل اأخرى للتوا�سل مع النا�ص؛ حي���ث اإن مجال ا�ستخدام ��

الفيديو والإنترنت يتطور كل يوم.
ق���د توجد في �سركات الطي���ران اأو الحافالت عرو�ص خا�سة بالمر�س���ى اأو عائالتهم. قد يعرف موظف الخدمة ��

الجتماعي���ة بالم�ست�سف���ى م�سادر اأخرى لمثل هذه العرو�ص، مثل الطياري���ن الخا�سين اأو ال�سركات التي ت�ساعد 
مر�سى ال�سرطان وعائالتهم.

اإذا كن���ت م�سافًرا لترى المري�ص العزيز عليك، فحدد مواعي���د رحالتك الجوية اأو رحالت القيادة بحيث تتمكن ��
م���ن الح�س���ول عل���ى ق�سط من الراحة عندم���ا تعود لمنزلك. يق���ول الكثير من مقدمي الرعاية ع���ن بعد اإنهم ل 

يملكون وقًتا كافًيا للح�سول على الراحة عندما يعودون لمنازلهم.
فك���ر في �سراء بطاق���ة هاتف مدفوعة م�سبًقا من متجر التخفي�سات لتقلل م���ن تكاليف فواتير الت�سالت بعيدة ��

المدى، اأو راجع خطط هاتفك اأو جوالك للم�سافات البعيدة. وانظر ما اإذا كان هناك اأية تغيرات يمكنك اإدخالها 
من اأجل تقليل تكاليف فواتيرك.
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العناية بعقلك وج�سدك وروحك

توفير بع�ض الوقت لنف�شك

ق���د ت�سعر ب���اأن حاجاتك لي�ست مهمة ف���ي الوقت الحالي. اأو ربما اأنه م���ن الأهم اأن تعتني بكل الأم���ور الأخرى، واأنك 
ل تمتل���ك وقًت���ا كافًيا لنف�سك. اأو ربم���ا ت�سعر بالذنب لأنك قادر على ال�ستمتاع ببع����ص الأمور التي ل يمكن لمن تحب 

ال�ستمتاع بها في الوقت الحالي.

يق���ول اأغلب مقدم���ي الرعاية اإنهم مروا بمثل ه���ذه الم�ساعر، ولكن العناية باحتياجاتك واآمال���ك ورغباتك اأمر مهم 
يعطيك القوة لكي ت�ستمر. )انظر "قائمة حقوق مقدمي الرعاية" �ص 45(.

اإن ق�س���اء بع����ص الوق���ت لإعادة �سحن ج�س���دك وعقلك وروحك من �ساأن���ه اأن يجعلك مقدم رعاي���ة اأف�سل. واإذا كنت 
ا اأو ت�سعر باأنك ل�ست على ما يرام، ف�ستزداد اأهمية عنايتك بنف�سك، قد ترغب في التفكير فيما يلي: مري�سً

اإيجاد الأمور الجيدة التي يمكنك فعلها لنف�سك – حتى واإن كان لب�سع دقائق.��

اإيجاد الأمور الجيدة التي يمكن لالآخرين القيام بها اأو ترتيبها من اأجلك.��

اإيجاد طرق جديدة للتوا�سل مع الأ�سدقاء.��

الح�سول على ح�س�ص اأكبر من الوقت "خارج اأوقات الخدمة". ��

خرافات عن العناية بنف�شك*

الحقيقةالخرافة
"تعني العناية الذاتية اأنه 

يجب اأن اأبتعد عن المري�ص 
العزيز على قلبي"

يمكنك اأن تقوم باأمور لتعتني بنف�صك مع وجود اأحد الأ�صدقاء اأو اأحد 
اأفراد الأ�صرة في الحجرة معك اأو دون وجوده.

"ت�ستغرق العناية بنف�سي 
الكثير من الوقت 

المخ�س�ص لأمور اأخرى"

بع�ص اأمور العناية الذاتية ت�صتغرق ب�صع دقائق فقط، مثل قراءة مقال 
الأخرى  الذاتية  العناية  اأمور  بع�ص  الإطالة.  تمارين  ممار�صة  اأو  مبهج 

يمكن القيام بها في اأوقات الفراغ بين المهام.

"عليَّ اأن اأتعلم كيفية القيام 
باأمور "العناية الذاتية" 

تلك"

اأو  الراحة  اأو  ال�صعادة  من  بالمزيد  ت�صعر  ويجعلك  تفعله  �صيء  اأي 
ال�صترخاء اأو الطاقة يعتبر من اأمور العناية الذاتية. فكر في الأمور التي 

تعلم بالفعل اأنها ت�صلح لك.
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طرق لرعاية نف�شك

�ض عن م�شاعرك َنفِّ

كونك ت�سمح لنف�سك بوجود مخرج للتغلب على اأفكارك وم�ساعرك 
فهذا اأمر مهم للغاي���ة. حاول اأن تفكر فيما قد ي�ساعدك على رفع 
معنويات���ك. هل الحديث مع الآخرين ي�ساعدك على التخفيف عن 
حمل���ك؟ اأم اأن ق�ساء وقت هادئ مع نف�سك هو اأق�سى ما تتمنى؟ 
قد ترغب في اأي من الخيارين بناًء على ما يحدث في حياتك. من 

المفيد اأن تاأخذ بع�ص الوقت في التفكير في حاجاتك.

اإذا  الوقت.  بع�ص  هو  اإليه  اأحتاج  ما  "كل 
كان زوجي قد ح�سل على قيلولة، فقد 

اأبداأ في قراءة كتاب اأو اأجل�ص في ال�سرفة 
لأن الأمور في بع�ص الأوقات تكون ع�سيبة 
للغاية. في بع�ص الأيام نذهب من العالج 
الكيميائي اإلى العالج الإ�سعاعي مبا�سرة. 

 اإنه لأمر مرهق للغاية". 
- اأديل

اإيجاد الراحة

اإن عقل���ك بحاج���ة لأن ياأخذ راحة من متطلبات تقديم الرعاية. فكر فيما يجعلك ترتاح اأو ي�ساعدك على ال�سترخاء. 
يقول مقدمو الرعاية اإن ب�سع دقائق دون مقاطعة في اليوم ت�ساعدهم كثيًرا على ال�ستمرار والتركيز.

اق����صِ م���ن 15 اإل���ى 30 دقيق���ة كل ي���وم ف���ي فع���ل 
�س���يء لنف�سك، مهم���ا كان �سغي���ًرا. )انظر"الأمور 

ال�سغيرة التي يمكنني القيام بها لنف�سي"(. 

عل���ى �سبيل المثال، عادة م���ا يجد مقدمو الرعاية 
بع����ص  اأداء  بع���د  يق���ل  وتوتره���م  اإرهاقه���م  اأن 
التماري���ن الريا�سية الخفيف���ة. حاول توفير بع�ص 
الوقت لنف�سك لتتم�سى اأو تذهب لممار�سة العدو، 
اأو قي���ادة الدراج���ات الهوائي���ة اأو ممار�س���ة بع�ص 

تمارين الإطالة الخفيفة.

قد تج���د اأنه م���ن ال�سعب اأن ت�سترخ���ي حتى واإن 
توف���ر لك الوق���ت لفعل ذلك. يج���د بع�ص مقدمي 
الرعاي���ة اأنه من المفيد ممار�س���ة بع�ص التمارين 
المخ�س�س���ة لال�سترخ���اء؛ مثل تماري���ن الإطالة 
الأخ���رى  ال�سترخ���اء  اأن�سط���ة  ت�سم���ل  واليوج���ا. 

التنف�ص العميق اأو الجلو�ص دون حراك.
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ان�شم اإلى مجموعة دعم
يمكنك اأن تلتحق بمجموعات الدعم ب�سكل 
�سخ�س����ي اأو عبر الهات����ف اأو الإنترنت. قد 
ت�ساعدك تل����ك المجموعات على الح�سول 
واأن  يح����دث،  عم����ا  اأف����كار جدي����دة  عل����ى 
تمنحك اأف����كاًرا عن كيفي����ة تغلبك على ما 
تم����ر ب����ه، وت�ساعدك عل����ى اأن ت����درك اأنك 
ل�س����ت وح����دك. ف����ي مجموع����ات الدع����م، 
ق����د يتحدث النا�����ص ع����ن م�ساعرهم وعما 
يمرون به. قد يتبادلون الن�سح مع بع�سهم 
البع�����ص وي�ساعدون الآخرين الذين يمرون 
بالم�سكالت نف�سها. يحب بع�ص الأ�سخا�ص 

الأمور ال�شغيرة التي يمكنني 
القيام بها 

اإجازة    خذ  يوم،  كل  نف�سي  اأجل  من 
ق�سيرة من مهمتك كمقدم للرعاية:

خذ قيلولة.��

مار�ص التمارين الريا�سية.��

مار�ص اإحدى هواياتك.��

ُقِد ال�سيارة.��

�ساهد فيلًما.��

اعمل في الحديقة.��

اذهب للت�سوق.��

تلقَّ المكالمات الهاتفية اأو ��
الخطابات اأو الر�سائل الإلكترونية.

مرة  اإليه  اأحتاج  ما  كل  "اإن 
على الأقل اأو مرتان كل اأ�سبوع 

للتحدث ل�سخ�ص ما اأو مجموعة 
ما من الأ�سخا�ص مروا بمثل ما 

اأمر به" – فين�ص

اأن يذهب����وا لي�ستمع����وا، ويف�س����ل بع�سهم الآخر ع����دم اللتحاق باأي م����ن مجموعات 
الدعم على الإطالق؛ حيث ل ي�سعر البع�ص بالراحة من هذا النوع من الم�ساركة.

اإذا م���ا كنت ت�سعر باأنك �ست�ستفيد م���ن الدعم الخارجي مثل هذا الدعم ولكنك 
ل ت�ستطي���ع الو�س���ول اإل���ى اإح���دى المجموعات ف���ي منطقتك، ج���رب اأن تلتحق 
بمجموع���ة دعم عبر الإنترن���ت. يقول بع�ص مقدمي الرعاي���ة اإنهم ح�سلوا على 

قدر كبير من الم�ساعدة من مواقع مجموعات الدعم.

تحدث مع م�شت�شار
قد ت�سعر باأنك مغرق بالهموم واأنك بحاجة اإلى التحدث مع �سخ�ص خارج دائرة 
الدعم الخا�سة بك. وجد بع�ص مقدمي الرعاية اأنه قد �ساعدهم كثيًرا التحدث 
اإل���ى م�ست�س���ار اأو موظ���ف خدمة اجتماعي���ة اأو معالج نف�سي اأو غي���ره من خبراء 
ال�سح���ة العقلية. وقد وجد بع�سه���م الآخر اأنه من المفي���د ال�ستعانة بالمر�سد 
الدين���ي. جميع هوؤلء الأ�سخا�ص من �ساأنهم م�ساعدتك على التحدث عن الأمور 
الت���ي ل يمكنك الحديث عنها مع المري�ص العزيز على قلبك اأو مع الآخرين من 
���ا بع�ص الطرق للتعبير عن م�ساع���رك وتعلم طرق جديدة  حول���ك. قد تجد اأي�سً

لال�ستمرار لم تفكر بها من قبل.

توا�شل مع مري�ض ال�شرطان العزيز على قلبك
ق���د يت�سب���ب ال�سرطان في اأن تقترب من مري�ص ال�سرط���ان الذي تحب اأكثر من 
اأي وقت م�سى؛ حيث اإن الأوقات الع�سيبة عادة ما تقرب بين النا�ص ليواجهوها 
مًع���ا. حاول، قدر الم�ستطاع، اأن تق�س���ي بع�ص الوقت لم�ساركة الأوقات الخا�سة 
لبع�سكم���ا مع بع����ص. حاول اأن تح�سل على القوة من كل م���ا تمران به مًعا، وما 
قمتم���ا بالتغل���ب عليه حتى الآن. هذا م���ن �ساأنه اأن ي�ساعدكم���ا على التوجه نحو 

الم�ستقبل بمنظور اإيجابي و�سعور بالأمل.
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توا�شل مع الآخرين

اأظه���رت الدرا�س���ات اأن التوا�س���ل مع الآخرين مه���م للغاية لأغلب 
مقدمي الرعاية. ويكون التوا�سل مفيًدا ب�سكل خا�ص عندما ت�سعر 
باأن���ك مغرق بالهموم. اأحياًنا م���ا ترغب في قول اأمور ل يمكنك اأن 
تقولها لمن تحب. حاول اإيجاد �سخ�ص ما يمكنك اأن تفتح له قلبك 
واأن تخبره بم�ساعرك اأو مخاوفك. قد تجد اأنه من المفيد التحدث 
مع �سخ�ص ل عالقة له بالموقف الذي تمر به. يمتلك بع�ص مقدمي 
الرعاية �سبكة غير ر�سمية من الأ�سخا�ص للتوا�سل معهم، في حين 
يتوا�سل بع�سهم الآخ���ر مع م�ست�سارين اأو معالجين. اإذا كنت قلًقا 
من الم�سكالت التي تواجهها فيما يتعلق بتقديم الرعاية، فيمكنك 
اأن تتح���دث م���ع فري���ق الرعاية الطبي���ة الخا����ص بالمري�ص الذي 

تحب؛ حيث اإن المعرفة عادة ما تقلل من الخوف. 

عن  الجيران  اأحد  ي�ساألك  اأن  باأ�ص  "ل 
مجرى الأمور عندما يرغب في اأن تكون 
الإجابة: "كل �سيء على خير ما يرام". 

ولكن عندما ل اأكون بخير، فكل ما اأرغب 
فيه هو التحدث مع �سخ�ص يمكنه اأن يفهم 

ما اأمر به، اأو ي�ستمع اإليَّ حتى. ل يجب 
 ."  عليك اأن تجيبني، فقط ا�ستمع اإليَّ

– كاثي

البحث عن الإيجابيات

م���ن ال�سع���ب اإيجاد اللحظات الإيجابية عندما تك���ون من�سغاًل بتقديم الرعاية. يقول مقدم���و الرعاية اإن البحث عن 
الأم���ور الجي���دة ف���ي الحياة يجعلهم ي�سعرون ب�سع���ور اأف�سل. كل يوم، ح���اول اأن تفكر في اأمر تجده جي���ًدا فيما يتعلق 
ا – غروب  بتقديم الرعاية. كما يمكنك اأن تق�سي بع�ص الوقت لت�سعر باأي �سعور جيد اآخر من اليوم الذي تجده اإيجابيًّ

جميل اأو عناق اأو اأمر م�سحك �سمعته اأو قراأته.

ا�شمح لنف�شك باأن ت�شحك

ل باأ����ص م���ن اأن ت�سح���ك، حت���ى واإن كان م���ن تحب ف���ي المراحل 
الأخيرة من ال�سرطان. في حقيق���ة الأمر اإن ال�سحك اأمر �سحي؛ 
حيث اإنه يخفف من التوتر ويجعلك ت�سعر بالراحة. يمكنك اأن تقراأ 
المو�سوع���ات الم�سحكة اأو الق�س�ص الم�سورة اأو ت�ساهد البرامج 
الم�سحك���ة اأو تتحدث مع �سديق مرح. اأو اأن تتذكر اأموًرا م�سحكة 
حدث���ت لك في الما�سي. اإن المحافظة على ح�ص الدعابة بداخلك 

مهارة جيدة لتتغلب على ما ت�سعر به.

اكتب في دفتر يومياتك

اأظهرت الأبحاث اأن الكتابة في دفتر اليوميات من �ساأنها التخفيف من الأفكار والم�ساعر ال�سلبية، كما اأنها ت�ساعدك 
على التح�سين من �سحتك. يمكنك اأن تكتب عن اأي مو�سوع. يمكنك حتى اأن تكتب عن اأكثر التجارب التي مررت بها 
ا عن الأمور التي تجعلك ت�سعر بالراحة  �سعوب���ة. اأو يمكن���ك اأن تعبر عن اأكثر اأفكارك وم�ساعرك عمًقا. قد تكتب اأي�سً

مثل يوم جميل اأو زميل عمل اأو �سديق طيب. 

هناك اأ�سلوب اآخر األ وهو اأن النا�ص يكتبون اأي �سيء يخطر ببالهم. ل يجب اأن تكون اأموًرا معقولة اأو اأن ُتكتب بقواعد 
لغوية �سحيحة؛ حيث اإنها تزيل كل " الت�سو�ص" من عقلك وت�سعه على الأوراق.
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ا�شعر بالمتنان

ا  ق���د ت�سع���ر بالمتنان لوجودك بجانب من تحب. قد ت�سعر بالغبطة لأن الفر�سة ق���د اأتيحت لك لأن تفعل �سيًئا اإيجابيًّ
ولك���ي ت�سبح معطاًء ل�سخ�ص م���ا ب�سورة لم تكن تتخيل اأنك ت�ستطيعها. ي�سعر بع����ص مقدمي الرعاية اأنه قد اأتيحت 
لهم الفر�سة لبناء اأو تقوية العالقة مع من يحبون. ل يعني هذا اأن تقديم الرعاية اأمر �سهل اأو خال من التوتر، ولكن 

اأن تجد معنى من تقديم الرعاية من �ساأنه اأن يجعل الأمر اأكثر �سهولة.

قم باأن�شطتك المعتادة

حاول اأن تحافظ على القيام باأن�سطتك المعتادة كلما اأمكن. اأظهرت الدرا�سات اأن المتناع عن القيام بهذه الأن�سطة 
يزيد من التوتر. حافظ على الأمور الب�سيطة وقم بالأمور التي تجيدها. كن على ا�ستعداد للتغيير من روتينك اليومي. 

قد يكون عليك اأن تقوم باأمور في اأوقات مختلفة من اليوم اأو في وقت اأقل مما تقوم به في المعتاد.

تعلم المزيد عن ال�شرطان

اأحياًن����ا م����ا يكون فهم حالة مري�ص ال�سرطان - الذي تحب - ال�سحية م�ساعًدا ل����ك على ال�سعور بالثقة والتحكم. على 
�سبي����ل المث����ال، قد ترغب في معرفة المزيد ع����ن المرحلة التي و�سل لها المر�ص، مم����ا ي�ساعدك على معرفة ما عليك 
توقعه خالل العالج، مثل الختبارات والعمليات الجراحية التي �ستتم، وكذلك الأعرا�ص الجانبية التي �ستنتج عن هذا. 

العناية بج�شدك

ا  قد تجد نف�سك من�سغاًل ومهموًما بالمري�ص العزيز عليك لدرجة اأنك ل تعير اهتماًما ل�سحتك؛ ولكن من المهم جدًّ
اأن تعتني بنف�سك. اإن العناية بنف�سك �ستمدك بالقوة لتمد يد العون لالآخرين.

اإن التوت���ر الإ�سافي ومتطلبات الحياة اليومية تفاق���م من الم�سكالت ال�سحية التي تواجه مقدمي الرعاية. واإذا كنت 
���ا اأو جريًح���ا اأو م�ساًبا باإ�سابة تتطلب اأن تكون حذًرا، ف�ستزداد اأهمية عنايتك بنف�سك. نعر�ص فيما يلي بع�ص  مري�سً

التغيرات التي عادة ما تواجه مقدمي الرعاية:

الإرهاق.��

الأرق.��

�سعف الجهاز المناعي )قدرة �سعيفة على مقاومة الأمرا�ص(.��

بطء ال�سفاء من الجروح.��

�سغط الدم العالي.��

تغيرات في ال�سهية و/اأو الوزن.��

ال�سداع.��

القلق اأو الكتئاب اأو غيرها من التقلبات المزاجية.��

نتبادل  المدر�سة،  من  اأعود  "عندما 
اأنا ووالدتي الأدوار؛ بحيث تذهب 
اإحدانا ِلْلَعْدِو في الخارج في حين 

تجل�ص معه الأخرى في المنزل. اإن 
ذهابي ِلْلَعْدِو هو الوقت المخ�س�ص 

لي، وهو الطريقة الوحيدة التي 
تجعلني اأجمع �ستات نف�سي"                 

– ميريديث
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العناية بنف�شك

ق���د تبدو تلك الأف���كار عن العناية بالنف�ص �سهلة التحقي���ق، اإل اأنها تمثل تحدًيا بالن�سب���ة للكثير من مقدمي الرعاية. 
عليك اأن تنتبه اإلى ما ت�سعر به، ج�سديًّا وعقليًّا. حتى واإن كنت تقدم احتياجات المري�ص الذي تحبه على احتياجاتك، 

من المهم اأن:

تحافظ على فحو�ساتك الطبية والأ�سعة وغيرها من الحتياجات الطبية.��

حاول اأن تتناول العقاقير كما و�سفت لك. اطلب من الطبيب اأن يعطيك جرعات اأكبر لتوفر من مرات ذهابك ��
لل�سيدلية. اكت�سف ما اإذا كان المتجر اأو ال�سيدلية يقدم خدمة تو�سيل الطلبات للمنازل.

ح���اول اأن تتن���اول الوجبات ال�سحية.اأن تاأكل جيًدا �سي�ساعدك على الحفاظ على قوتك. اإذا كان المري�ص الذي ��
تحب في الم�ست�سفى اأو يذهب كثيًرا للطبيب، اأح�سر معك وجبات �سهلة التح�سير من المنزل. على �سبيل المثال، 

ال�سطائر اأو ال�سلطات اأو الطعام اأو اللحم المعلب يمكن و�سعها ب�سهولة في حاوية الغداء.

اح�سل على قدر كاٍف من الراحة. اإن ال�ستماع اإلى القراآن اأو ممار�سة تمارين التنف�ص قد ت�ساعدك على النوم. ��
من �ساأن فترات القيلولة الق�سيرة اأن ت�ساعدك على ا�ستعادة طاقتك اإذا كنت ل تح�سل على قدر كاٍف من النوم. 

ولكن تحدث مع طبيبك لتعرف ما اإذا كان نق�ص النوم يتحول لي�سبح م�سكلة دائمة.

مار�ض التمارين الريا�سية.اإن الم�سي اأو ال�سباحة اأو العدو اأو قيادة الدراجات الهوائية تعتبر من الطرق القليلة ��
الت���ي تعم���ل على تحريك ج�سمك. اأي نوع م���ن التمارين الريا�سية )بما فيها العمل ف���ي الحديقة، التنظيف، جز 
ا  الح�سائ����ص، اأو �سع���ود ال�ساللم(من �ساأنها اأن تحافظ على �سحة ج�س���دك. اإن توفير من 15 اإلى 30 دقيقة يوميًّ

لممار�سة التمارين الريا�سية تجعلك ت�سعر بالراحة وت�ساعد على التخفيف من توترك.

وفر وقًتا لنف�سك لت�سترخي. قد تختار اأن تمار�ص تمارين الإطالة اأو القراءة اأو م�ساهدة التلفاز اأو التحدث عبر ��
الهاتف. اأيًّا كان ما ي�ساعدك على ال�سترخاء، عليك اأن توفر وقًتا للقيام به.
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هل تحتاج اإلى الم�شاعدة فيما يتعلق بالكتئاب اأو القلق؟

كما ذكرنا من قبل، الكثير من الأمور المذكورة لحًقا طبيعية؛ حيث اإنها �سائعة ب�سكل خا�ص عندما تكون 
تحت �سغط كبير. ولكن عليك اأن تتحدث مع الطبيب اإذا ما ا�ستمرت اأي من هذه العالمات لفترة تتجاوز 

الأ�سبوعين، وقد يقترح عليك الطبيب العالج المنا�سب لها.

التغيرات الج�شمانيةتغيرات الم�شاعر

�سعور بالقلق اأو الجزع اأو الكاآبة اأو ��
الإحباط، ل يزول.

�سعور بالذنب اأو التفاهة.��

�سعور بالرتباك اأو عدم ال�سيطرة ��
اأو الخوف.

�سعور بالعجز اأو فقدان الأمل.��

�سعور بال�سيق اأو تقلب المزاج.��

البكاء كثيًرا.��

المقلق���ة �� الأم���ور  عل���ى  التركي���ز 
والم�سكالت.

التفكير في اإيذاء اأو قتل نف�سك.��

ع���دم الق���درة عل���ى التخل�ص من ��
فكرة معينة.

ال�ستمت���اع �� عل���ى  الق���درة  ع���دم 
بالأم���ور )مث���ل الطع���ام اأو �سحبة 

الأ�سدقاء اأو العالقة الحميمة(.

تجن���ب المواق���ف اأو الأم���ور الت���ي ��
تعلم اأنها �ستوؤلمك.

مواجه���ة م�سكل���ة ف���ي التركي���ز اأو ��
ال�سعور باأنك م�ستت الذهن.

�سعور باأنك "�ستجن".��

زيادة الوزن اأو نق�سانه دون �سبب.��

م�سكالت بالنوم اأو الحاجة للمزيد منه.��

ت�سارع �سربات القلب. ��

جفاف الفم.��

العرق الغزير.��

ا�سطراب المعدة.��

الإ�سهال )براز �سائل(.��

بطء الحركة.��

الإرهاق الذي ل يزول.��

ال�سداع وغيره من الآلم.��
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اإيجاد معنى من الحياة خلل تجربة ال�شرطان
وج���د الكثير من مقدمي الرعاي���ة اأن تجربة ال�سرطان قد جعلتهم ينظرون للحياة بمنظور جديد؛ حيث بداأوا يتاأملون 
ف���ي الأمور الروحية والهدف من الحياة وما اأكثر �س���يء يقدرونه فيها. من الطبيعي اأن ننظر لتجربة ال�سرطان ب�سكل 
اإيجاب���ي و�سلب���ي في الوقت ذاته. ق���د تحاولن اأنت ومري����ص ال�سرطان الذي تح���ب اأن تعرفا �سبب دخ���ول ال�سرطان 

حياتكما. قد تت�ساءل عن �سبب تحملك لهذه التجربة في حياتك.
يختلف تاأثير ال�سرطان على اإيمان وتدين المرء باختالف الأ�سخا�ص؛ حيث يقل تدين بع�ص الأ�سخا�ص في حين يزداد 
تدي���ن بع�سه���م الآخر. من ال�سائع اأن ي�سبح اإيمان المرء على المحك بعد الإ�سابة بال�سرطان؛ ولكن بالن�سبة لآخرين 

ي�ساعدهم كثيًرا البحث عن اإجابات وعن معنى �سخ�سي في هذا الأمر. 
وج���د الكثير من مقدم���ي الرعاية اأن اإيمانهم اأو دينهم اأو ح�سهم الروحاني م�سدر للقوة في اأثناء مواجهتهم للحياة في 
اأثن���اء تجربة ال�سرطان. يقول الكثيرون اإنه م���ن خالل الإيمان اأ�سبحوا قادرين على اإيجاد معنى في حياتهم واأن يجدوا 
ا طريقة لمقدمي الرعاية ومر�سى ال�سرطان ليتوا�سلوا مع  معنى لتجربة ال�سرطان. يمكن اأن يكون الإيمان اأو الدين اأي�سً
الآخري���ن م���ن حولهم. قد يكون هوؤلء الأ�سخا�ص ممن يمرون بتجارب مماثلة اأو ممن ي�ستطيعون تقديم الدعم. اأظهرت 

ا من التغلب على مر�ص ال�سرطان وال�سفاء منه. الدرا�سات اأنه بالن�سبة للبع�ص، يمكن لالإيمان اأن يكون جزًءا مهمًّ
نعر�ص فيما يلي بع�ص الطرق التي تمكنك من اإيجاد الراحة والمغزى عن طريق اإيمانك وروحانيتك:

قراءة القراآن والمواد المحفزة والتي من �ساأنها رفع م�ستوى اإيمانك.��

ال�سالة اأو التاأمل للتخفيف من م�ساعر الخوف والجزع.��

التحدث عن مخاوفك مع اأحد المر�سدين الدينيين.��

الذهاب اإلى الم�ساجد و اللقاءات الدينية للتعرف على اأ�سخا�ص جدد.��

التحدث مع اآخرين مروا بالتجربة ذاتها.��

ال�ستماع اإلى المواعظ الإيمانية لأ�سخا�ص يتعاملون مع الأمرا�ص المزمنة مثل ال�سرطان.��
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الحديث مع فريق الرعاية الطبية

ق���د ُيطلب من���ك القيام بالكثير من الأمور خالل مراح���ل عالج المري�ص الذي تحب. من بي���ن الأدوار الرئي�سية التي 
علي���ك لعبه���ا م�ساعدة من تحب على العمل مع فريق الرعاي���ة الطبية. قد ُيطلب منك ح�سور زيارات الطبيب من بين 

اأمور كثيرة. نعر�ص فيما يلي بع�ص الن�سائح عن هذا الأمر.

الم�شاعدة على ال�شتعداد لزيارات الطبيب

احتف���ظ بمل���ف اأو مفك���رة تحت���وي عل���ى المعلومات ال�سحي���ة للمري�ص، بم���ا فيها تواري���خ العملي���ات الجراحية ��
والفحو�سات. خذ هذا الملف معك عند زيارة الطبيب.

احتفظ بقائمة باأ�سماء العقاقير والجرعات وعدد مرات تناولها. خذ هذه القائمة معك عند زيارة الطبيب.��
ا�ستخدم الم�سادر الموثوق بها فقط عند اإجراء اأبحاث من اأجل المري�ص الذي تحب، مثل الموؤ�س�سات الحكومية ��

والقومية.
اأعد قائمة بالأ�سئلة والمخاوف، و�سع الأ�سئلة الأكثر اأهمية في المقدمة.��
ات�سل بالطبيب قبل فترة للتاأكد من التالي:��

	 اأن الطبيب قد ح�سل على ن�سخ من جميع نتائج التحاليل وال�سجالت وغيرها من الوثائق ال�سرورية.•
	 اأنك قد ح�سلت على العنوان وو�سيلة الموا�سالت وحجز الفندق عند الحاجة لذلك.•

اإذا كان هناك الكثير من الأمور التي �ستتحدث فيها اأنت والمري�ص مع الطبيب، فا�ساأل عما اإذا كان:��
	 باإمكانك الح�سول على وقت اأكبر خالل الزيارة )ا�ساأل عن تكاليف هذا الأمر( .•
	 باإمكان���ك اأن تتح���دث مع الطبيب عبر الهاتف اإذا ما كان هناك المزيد م���ن الأ�سئلة. اأو ما اإذا كان هناك •

اأع�س���اء اآخرون من الفريق الطب���ي باإمكانهم م�ساعدتك. على �سبيل المث���ال، الممر�سة يمكنها اأن تجيب 
عن الكثير من اأ�سئلتك.

تح���دث م���ع المري�ص الذي تحبه وترعاه قبل الزيارة تح�سًبا لأن تكون المعلومات التي قد تتلقيانها خالل الزيارة ��
مختلفة عما تتوقعان.

التحدث مع الطبيب

اإذا ما ا�سطحبت المري�ص العزيز على قلبك لزيارة الطبيب، اأعر�ص لك فيما يلي بع�ص الن�سائح:

بع���د طرح���ك ل�س���وؤال معين، واإذا لم تت�سح لك اإجابت���ه، فاطلب من الطبيب اأن يم���دك بالمزيد من ال�سرح حتى ��
ت�ستوعب الأمر.

تح���دث م���ع الطبيب عن اأي���ة ن�سائح طبية اكت�سفته���ا بنف�سك؛ حيث اإن بع����ص الن�سائح تكون غي���ر �سحيحة اأو ��
م�سللة، اأو قد تعار�ص ما اأخبر الطبيب المري�ص به.

اإذا ل���م ي�ستوع���ب الطبي���ب اأحد مخاوف���ك، اأعد �سياغة ال�س���وؤال ب�سكل اآخ���ر؛ مما يعمل عل���ى ا�ستيعاب الطبيب ��
لمخاوفك ب�سكل اأف�سل.

ن مالحظات اأو ا�ساأل الطبيب عما اإذا كان باإمكانك ت�سجيل الزيارة.�� دوِّ
اعلم اأن المري�ص الذي تحب من حقه تغيير الطبيب اإذا ما �سعر باأن احتياجاته ل ُتلبى.��
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ال�شوؤال عن الألم
اإن الأ�سخا����ض الذي���ن ت���م التحك���م ف���ي األمه���م ق���د يب���دءون ف���ي التركي���ز عل���ى 
ال�ستمت���اع بالحي���اة. على الرغم من وجود الكثير م���ن الأعرا�ص الجانبية لعالج 
ال�سرط���ان، ف���اإن الألم هو العر�ص الأكثر اإزعاًجا. يق���ول مقدمو الرعاية اإن الأمر 
الوحيد الذي يترددون دائًما في ال�ستف�سار عنه هو الألم. اإذا ما كان الألم ي�سغل 
المري����ص الذي تحب، فقد ت�سه���د تغيًرا في �سخ�سيته مثل اأن يكون �سارًدا اأو غير 
ق���ادر على الن���وم اأو عدم الق���درة على التركيز عل���ى الأن�سطة اليومي���ة التي كان 

ي�ستمتع بها من قبل.
ل يج���ب اأن ي�ستم���ر �سع���ور المري�ض المقرب اإليك بالأل���م اأو عدم الراحة. على 
الفري���ق الطبي اأن ي�ساأل ب�سكل م�ستمر عن م�ستوي���ات الألم، ولكن يعود الأمر لك 
وللمري�ص فيما يتعلق بال�سدق في التعبير عن الألم. يفتر�ص بع�ص الأ�سخا�ص اأن 
هن���اك األًما �سديًدا عادة ما ي�ساحب ال�سرطان، ولك���ن هذا الأمر لي�ص �سحيًحا؛ 
حي���ث اإنه يمكن ال�سيطرة على الألم من خالل العالج. الأمر المهم هو اأن توا�سل 
الحديث مع فريق الرعاية ال�سحية عن الألم وغيره من اأعرا�ص المر�ص. يمكنك 

ا اأن ت�ساأل عما اإذا كان هناك متخ�س�ص بالآلم �سمن الفريق. اأي�سً
اأحياًن����ا ل يرغ����ب مر�س����ى ال�سرط����ان ف����ي الحدي����ث ع����ن األمه����م م����ع فري����ق الرعاي����ة 
ال�سحي����ة. يقلق هوؤلء المر�سى من اأن الآخري���ن �سيعتقدون اأنهم دائمو ال�سكوى اأو اأن 
الألم يعني اأن حالة مر�ص ال�سرطان ت�سوء. اأو اأنهم يعتقدون اأن الألم مجرد اأمر عليهم 

قبوله. اأحياًنا ما يعتاد المر�سى الألم، لدرجة اأنهم ين�سون كيف كانت الحياة بدونه.
م���ن المهم اأن ي�سرح المري�ص ع���ن األمه اأو ربما يمكنك اأن تتحدث بالنيابة عنه. 
ك���ن �سادًق���ا مع الطبيب فيم���ا يتعلق بالألم وكي���ف يوؤثر على حي���اة المري�ص. قد 
يتطل���ب الأمر الحديث م���ع الفريق الطبي لأكث���ر من مرة لل�سع���ور بالراحة حيال 
عقاقي���ر ت�سكين الأل���م الم�ستخدمة. قد يقلق بع�ص مقدم���ي الرعاية من اأنهم قد 
ا كبي���ًرا من العقاقير، ولكن ه���ذا نادًرا ما  يعط���ون المر�س���ى المقربين اإليهم كمًّ

يحدث، ولكن من المهم اأن تتحدث مع الطبيب عن مخاوفك وما يقلقك.
ل تخف من طلب الح�سول على م�سكنات اآلم اأكثر قوة اأو زيادة جرعات م�سكنات 
الآلم الحالي���ة اإذا كان المري�ص بحاجة اإليها. اإن الإدمان على الم�سكنات ل يمثل 
م�سكل���ة بالن�سب���ة لمر�س���ى المراحل المتقدمة م���ن ال�سرطان، بل اإنه���ا �ست�ساعد 
المري�ص العزيز عليك على اأن يرتاح من الألم قدر الإمكان. قد يرغب الأ�سخا�ص 

الذين لديهم تاريخ مع الإدمان في التحدث مع الطبيب عما يقلقهم. 

هل يجب علينا الح�شول على راأي طبي اآخر؟

ا ثانًيا؛ ولكن  يقل���ق بع�ص النا�ص من �سعور الأطب���اء بالإهانة اإذا ما طلبوا راأًيا طبيًّ
عادة ما يكون العك�ص �سحيًحا؛ حيث يرحب اأغلب الأطباء براأي طبي ثان. والكثير 
م���ن �س���ركات التاأمين ال�سحي تتحم���ل تكاليف هذا الراأي الطب���ي الثاني. اإذا ما 
ح�س���ل المري�ص ال���ذي ترعاه على راأي طبي ث���ان، قد يتفق الطبي���ب الثاني على 
الخطة العالجي���ة التي و�سعها الطبيب الأول، اأو قد يقترح اأ�سلوًبا مغايًرا للعالج. 
ف���ي كلتا الحالتين، يح�سل المري�ص عل���ى المزيد من المعلومات وعلى ح�ص اأكبر 
بالتحكم. قد ي�سعر كالكما بالمزيد من الثقة في القرارات التي اتخذتماها بعدما 

تدركان اأنكما قد قمتما بخيارات مختلفة.

اأ�شئلة لطرحها حول العلج

ما ال�سجالت الطبية اأو الن�سخ التي ��
ترغب في اأن نح�سرها معنا؟

م���ا الذي عل���ى المري����ص القيام به ��
من اأجل ال�ستعداد للعالج؟

كم �سي�ستغرق العالج؟��

هل يمك���ن للمري����ص اأن يذهب اإلى ��
مكان الع���الج ويعود من���ه بمفرده؟ 
هل يجب اأن ي�سطحبه �سخ�ص ما؟

هل يمكنن���ي اأو اأي �سخ�ص اآخر من ��
العائل���ة اأن يتواجد مع المري�ص في 

اأثناء تلقيه العالج؟

ما الذي يمكنني فعله للتخفيف عن ��
المري�ص في اأثناء العالج؟

ما هي الأعرا�ص الجانبية للعالج؟��

بع���د الع���الج، م���ا ال���ذي علين���ا اأن ��
نراقبه؟ ومتى يجب علينا اأن نت�سل 

بك؟

ه���ل الأمور التاأميني���ة �سالحة؟ من ��
يمكن���ه م�ساعدتن���ا اإذا كانت هناك 

ت�ساوؤلت اأو م�سكالت؟
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التحدث مع العائلة والأ�سدقاء

م�شاعدة الأطفال والمراهقين على التغلب على ما يمرون به

اإن الأطفال بداية من �سن 18 �سهًرا يبدءون في التفكير في العالم من حولهم وفهمه. من المهم اأن تكون �سادًقا معهم 
واأن ت�سرح لهم باأن من يحبونه قد اأ�سيب بال�سرطان. يقول الخبراء اإن اإخبار الأطفال بالحقيقة عن ال�سرطان اأف�سل 

ا في ا�ستنتاج اأمور قد تكون اأ�سواأ من الواقع. من ترك خيالهم حرًّ

ق���د توؤث���ر ال�سغوط والمخاوف اليومية على طريق���ة ت�سرفك مع اأطفالك؛ فقد ت�سعر بالت�ست���ت ما بين رغبتك في اأن 
توف���ر وقًت���ا لأطفالك، في حين يحتاج مري�ص ال�سرطان العزيز علي���ك اإلى وقتك هو الآخر. لهذا ال�سبب من الجيد اأن 
ت���دع اأطفال���ك يعلمون بما ت�سعر به، كما يجب اأن تعرف ما ي�سعرون به. ل تفتر�ص اأبًدا اأنك تعلم ما يفكر به اأطفالك؛ 

فال يمكنك اأن تتوقع ما �سيكون رد فعلهم على التغيرات والخ�سائر والمعلومات. 

يمدك هذا الق�سم من الكتاب باأفكار لم�ساعدة اأطفالك على التغلب على ما يواجههم بطرق �سحية.
ابداأ باإعطاء المعلومات

بالن�سبة لبع�ص الأ�سر، يكون التحدث عن المو�سوعات ال�سائكة غير مريح. 
ولكن كم����ا اأن التحدث فيها �سعب، فاإن عدم التحدث عنها يمكن اأن يكون 
اأ�س����واأ بالن�سبة للجميع. نعر�����ص فيما يلي بع�ص الأم����ور التي قد ترغب في 
����ا كانت اأعمارهم ع����ن اإ�سابة ال�سخ�����ص العزيز عليكم  قوله����ا لأطفالك اأيًّ

بال�سرطان:

عن ال�شرطان

"اإن���ك ل���م تفع���ل اأي �س���يء اأو فك���رت في���ه اأو قلته ت�سب���ب بمر�ص ��
ال�سرطان".

يمكنك �� ولكنَّ هناك طرًقا  ل�ست م�سئوًل عن تح�سين حالتها،  "اإنك 
من خاللها م�ساعدتها في اأثناء ما يعتني الأطباء بها".

"ل يمكن اأن ت�ساب بعدوى ال�سرطان من �سخ�ص اآخر".��
"ل تعن���ي اإ�سابة فرد من العائلة بال�سرطان اأن البقية �سوف ي�سابون ��

به - حتى فيما بعد، وبما فيهم اأنت".
عن التعامل مع ال�شرطان

"ل باأ����ص م���ن اأن ت�سعر بال�ستياء اأو الغ�سب اأو الخوف اأو الحزن حيال كل ��
ا  م���ا يحدث. قد ت�سع���ر بم�ساعر كثيرة في الوقت الحال���ي. قد ت�سعر اأي�سً
بال�سعادة في بع�ص الأحيان. ل باأ�ص من اأن ت�سعر بجميع هذه الم�ساعر".

بطفولة  اإل  يحظوا  لن  الأطفال  "اإن 
واحدة، وهي الوقت المهم للتطور. 
اختر اأن ترى مر�سك لي�ص على اأنه 
عائق، بل على اأنه من�سة قوية تقوم 

بتقوية ر�سالتك، ت�ساعد اأطفالك 
على فهمك والإيمان بك واأن ي�سعروا 

بقوة حبك لهم.... عندما تغلف 
الحقائق بالحب والأمل، يمكنك اأن 

تر�سد اأطفالك نحو اإدراك للواقع 
من �ساأنه التح�سين من حياتهم".            

– طبيبة: وندي هارفام

"اأيًّا كان ما �سيحدث، فاإنك �ستح�سل دائًما على الرعاية".��
"قد يت�سرف النا�ص من حولك بطريقة مختلفة؛ لأنهم ي�سعرون بالقلق عليك اأو بالقلق علينا جميًعا".��
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كن منفتًحا على جميع اأنواع التوا�شل

ا في ال�سن �سعوبة ف���ي التحدث عن تاأثير مر����ص اآبائهم عليهم. ق���د تطلب منهم اأن  ق���د يج���د الأطفال ال�سغار ج���دًّ
ير�سم���وا �س���وًرا لل�سخ�ص الم�ساب بال�سرطان. اأو تجعلهم يلعبون بالدمى م���ع جعل اإحداها مري�ص ال�سرطان. هناك 

ا على التعبير عن اأنف�سهم. اأنواع اأخرى من الفنون من �ساأنها م�ساعدة الأطفال الأكبر �سنًّ

�س���ع ف���ي اعتبارك اأن الأطفال ال�سغار قد يطرحون الأ�سئلة نف�سها مراًرا وتك���راًرا. هذا اأمر طبيعي وعليك اأن تجيب 
عن الأ�سئلة في كل مرة بهدوء. قد يطرح المراهقون بع�ص الأ�سئلة ال�سعبة، اأو الأ�سئلة التي ل تمتلك اإجابة لها. يجب 
اأن تك���ون �سادًقا معهم على الدوام. عندما ل تع���رف الإجابة عن ال�سوؤال، يمكنك اأن تعلم اأطفالك كيفية التعاي�ص مع 
الأ�سئل���ة الت���ي ل اإجابة لها وعدم الثقة مما �سيحدث. تذك���ر اأن التفكير المتعمق في تلك الأمور يعتبر جزًءا من عملية 

النمو لأطفالك.

التحدث عن الموت

ا لأ�سئلة ومخاوف اأطفالك عن الم���وت. قد ي�سعرون بالقلق حتى واإن كانت حال���ة المري�ص العزيز عليكم  ك���ن م�ستع���دًّ
تتح�سن.

علمه���م اأن ال�سرط���ان ما هو اإل مر�ص. اإذا كان ت�سخي�ص حال���ة ال�سخ�ص الذي تحبونه جيًدا، فاأخبرهم باأن نوع ��
ال�سرطان الذي اأ�سيب به المري�ص هو من نوعية ال�سرطان التي يمتلك الأطباء عالًجا جيًدا لها.

ا�ساأله���م عما يعتقدونه ف���ي مر�ص ال�سخ�ص العزيز على قلوبكم بال�سرطان وما ال���ذي يقلقهم، ثم ا�ستمع ب�سبر ��
لإجاباتهم، و�سحح المعلومات الخاطئة.

اأخبره���م بالحقيقة، مغلف���ة بالحب والأمل. بدًل من اأن تحاول اإقناعهم بالنتائ���ج الجيدة )الأمر الذي ل ت�سمن ��
حدوث���ه(، طمئنه���م باأن ال�سخ�ص العزيز على قلوبكم يح�سل على رعاية ممت���ازة، واأنك تاأمل في اأن ي�سفى، واأن 

اأطفالك يمكنهم التعاي�ص جيًدا مع الأمور غير الم�سمونة الحدوث.

عل���م اأطفال���ك اأنه حتى واإن حدثت اأمور غير متوقعة ب�سبب ال�سرط���ان اأو غيره من الأمور، ف�سوف يح�سلون على ��
الرعاي���ة و�سوف يكونون بخير. رغم اأنهم قد ي�سعرون بالحزن لفترة من الوقت واأنهم �سيفتقدون ال�سخ�ص الذي 

يحبونه، فاإنهم قد ي�سعرون بهذا الحب لالأبد ويتعلمون كيف ي�سعرون بال�سعادة مرة اأخرى.

ذكرهم باأن ال�سخ�ص الذي يحبونه لن يموت الآن، وطمئنهم باأنك �ستخبرهم اإذا ما تغيرت الأمور واأ�سبح الموت ��
محتم���اًل. اأخبرهم باأنك تتوق���ع منهم الأمل والحب لتتح�سن حالة المري�ص، و�سجعه���م على التركيز على الوقت 

الحالي.

ا�شتمر في م�شاركتهم اأن�شطتهم

ق���د يكون م���ن ال�سعب عليك اأن توا�سل ن�ساطك داخل حياة اأطفالك خالل ع���الج ال�سخ�ص العزيز على قلبك؛ ولكن 
اأ�سبح الأمر اأكثر اأهمية من اأي وقت م�سى اأن تفعل ذلك الآن. في ال�سفحة التالية نعر�ص بع�ص الطرق التي ظل من 

خاللها مقدمو الرعاية الآخرون متوا�سلين مع اأطفالهم.
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هل تحتاج اإلى الم�شاعدة فيما يتعلق بالكتئاب اأو القلق؟

طرق موا�شلة النخراط في حياة اأطفالك

ركز على اأهم الأن�سطة. ��

اإذا لم تكن قادًرا على فعل اأي �سيء �سوى اأمر واحد مع كل واحد من اأطفالك، فما هو الأمر الأكثر اأهمية؟ اأعد 
قائم���ة بجمي���ع الخيارات المتاحة، واإذا اأمكن، اجعلهم يختارون من القائم���ة اأكثر الأمور اأهمية، وقد تنده�ص 

مما قد يختارونه.

ا اآخر.�� اأر�سل �سخ�سً

هل يوجد �سخ�ص بالغ في حياة اأطفالك يمكنه الذهاب اإلى اأحد الأن�سطة بدًل منك؟ قد يتمكن هذا ال�سخ�ص 
البالغ من ت�سجيل الن�ساط اأو ت�سويره من اأجلك.

تبادل القيادة.��

بدل اأدوار القيادة مع اآباء اآخرين.

كن متواجًدا قبل الن�ساط وبعده.��

حاول اأن تكون متواجًدا لت�ساعدهم على ال�ستعداد للن�ساط ولت�ستقبلهم عند عودتهم للمنزل.

اطلب منهم اأن ي�سردوا لك ما حدث.��

اإذا ل���م تك���ن قادًرا على ح�سور الن�ساط، فاجل�ص معهم لت�ستمع لما قاموا به اأو اطلب منهم اأن يعيدوا تمثيل ما 
حدث.

اأن�سئ طرًقا جديدة للتوا�سل.��

ا حيث قد تتناول معهم الطعام اأو تقراأ  ابتك���ر طرًقا جديدة للتوا�سل. اجعل من و�سعهم في الفرا�ص اأمًرا مهمًّ
لهم كتاًبا اأو تتحدث معهم عبر الهاتف اأو البريد الإلكتروني. حدد وقًتا يوؤدي فيه اأطفالك واجباتهم المنزلية 
ف���ي حي���ن تفعل اأنت اأمًرا اآخر في الغرفة ذاتها. اأو اذهبوا لل�سير مًعا. اإن ق�ساء 5 دقائق فقط مع كل طفل من 

اأطفالك على حدة دون مقاطعة من �ساأنه اإحداث فارق كبير.

اأ�سرك اأطفالك في اأن�سطتك.��

ه���ل يمكن اأن ي�ست���رك اأطفالك في اأي من اأن�سطتك؟ ق���د ي�سبح حتى الذهاب للمتجر وقًت���ا لتم�سوه مًعا. قد 
ا بالكبار معك. ي�سعر الأطفال باأنهم مميزون عندما يح�سرون حدًثا خا�سًّ

حافظ على م�ساركتك في درا�ستهم.��

توا�سل مع معلميهم لتكت�سف مدى تقدمهم في الدرا�سة، اأو اطلب الن�سح من اأحد الم�ست�سارين اأو المدربين.
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افهم اأفعال وم�شاعر اأطفالك

تختلف ردود اأفعال الأطفال حيال اإ�سابة المقربين منهم بال�سرطان كثيًرا؛ فقد:

يبدون مرتبكين اأو خائفين اأو غا�سبين اأو ي�سعرون بالوحدة اأو م�سغوطين.��
ي�سعرون بالخوف اأو الت�ستت عندما يرون اآثار العالج تظهر على المري�ص. ��
قد يت�سرفون بعاطفية اأو يفقدون كل الهتمام الذي اعتادوا الح�سول عليه.��
ي�سعرون بالم�سئولية اأو الذنب.��
ي�سعرون بالغ�سب اإذا ما ُطلب منهم القيام بالمزيد من الأعمال المنزلية اليومية.��
يواجهون م�سكالت بالدرا�سة وقد يهملون واجباتهم المنزلية.��
يواجهون م�سكالت في تناول الطعام ومواكبة الدرو�ص في المدر�سة اأو التوا�سل مع الأ�سدقاء.��
ا اآخر يهتم بهم في الوقت الحالي.�� ي�سعرون بالغ�سب لأن �سخ�سً

اإن هذه ال�سلوكيات طبيعية، ولكن قد يظل اأطفالك يحتاجون اإلى دعم اإ�سافي للتعامل مع م�سكالتهم. )انظر الن�سائح 
في ال�سفحة التالية(.

فهم م�شاعر المراهقين

في حالة المراهقين، قد ل تكون الم�سكالت ظاهرة اأو تكون اأكثر تعقيًدا من حالة الأطفال ال�سغار. اأعر�ص فيما يلي 
بع�ص الأمور التي عليك و�سعها في اعتبارك:

يفتر�ص اأن يكون المراهقون في بداية انف�سالهم عن اأ�سرهم، وهذا اأمر طبيعي بالن�سبة لهم. ي�سعب ال�سرطان ��
من هذا الأمر؛ مما يوؤدي ببع�ص المراهقين اإلى النعزال اأو الن�سحاب.

ق���د ُيظه���ر المراهق���ون لذويهم ر�سال���ة "دعوني بمفردي" رغم اأنه���م ما زالوا بحاجة اإل���ى اهتمامك ودعمك بل ��
ويرغبون فيهما.

اأن تكون مراهًقا في الظروف الطبيعية اأمر يبعث على التوتر؛ لذا فاإن بع�ص التقلبات المزاجية التي ت�سهدها قد ��
ل تكون متعلقة بالمر�ص الموجود في نطاق الأ�سرة.

يرغ���ب المراهقون في ال�سعور باأن الأم���ور "طبيعية". لذا تاأكد ��
من اأن يح�سلوا على اأوقات كافية لممار�سة الأن�سطة المعتادة.

حافظ على قنوات الت�سال مفتوحة واأ�سرك اأبناءك المراهقين ��
في اتخاذ القرارات قدر الإمكان. تاأكد من ح�سولهم على مكان 
اآم���ن للتحدث عم���ا يحدث في حياته���م. اإذا كان م���ن ال�سعب 
بالن�سب���ة ل���ك اأن تك���ون على راأ����ص الأن�سط���ة الت���ي يمار�سونها 
وم�ساعرهم في الوقت الحالي، فاأ�سرك اأحد البالغين الآخرين 

معك ليكون على �سلة وثيقة باأبنائك المراهقين.
ق���د يكون من ال�سعب بالن�سبة ل���ك اأن تكون على راأ�ص الأن�سطة التي 
يمار�سونه���ا وم�ساعرهم في الوقت الحال���ي. اإذا كان الأمر على هذا 
النحو، اأ�س���رك اأحد البالغين الآخرين معك ليك���ون على �سلة وثيقة 
ا عن  باأبنائ���ك المراهقين. وا�ساأل موظف الخدم���ة الجتماعية اأي�سً
م�س���ادر الإنترنت الخا�س���ة بهذه الفئة العمري���ة. تمتلك الكثير من 

الموؤ�س�سات غرف درد�سة ومنتديات للدعم عبر الإنترنت.
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كيف تكون ردود اأفعال الأطفال، وما الذي عليك فعله؟
اإذا بدا اأطفالك مرتبكين اأو خائفين:

ذكرهم باأنك تحبهم.��

ا يمكن لكل طفل على حدة اأن يق�سي معك الوقت �� ح���دد وقًتا خا�سًّ
اأو مع المري�ص الذي يحبه.

ح���اول اأن تلت���زم بالأ�سلوب المطمئن؛ مثل ق���راءة ق�س�ص ما قبل ��
النوم اأو الذهاب لتقلهم بعد المدر�سة.

كونوا مًعا، حتى واإن كنتم في الحجرة نف�سها ولكن تفعلون اأموًرا مختلفة.��

اأع���د الأطفال للتغيرات والأعرا�ص الجانبي���ة للعالج )مثل فقدان ��
ال�سعر اأو القيء اأو التعب( حتى ل ي�سعروا بالده�سة.

ذك���ر اأطفالك باأن المري����ص الذي تحبونه قد يبدو في حالة اأ�سواأ لفترة ��
من الوقت قبل اأن يتح�سن. وا�سرح لهم اأن هذا الأمر جزء من العالج الذي من �ساأنه اأن يجعله في حال اأف�سل في النهاية.

اإذا ما �شعر اأطفالك بالوحدة اأو فقدان الهتمام الذي اعتادوا الح�شول عليه:

�ساع���د اأطفالك على التحدث عن م�ساعرهم وعلى اأن يطرحوا عليك ما يراودهم من اأ�سئلة. دعهم يعرفوا باأنك ��
ت�ستمع لهم وباأنك تقدر ما ي�سعرون به.

اأوج���د طرًق���ا جديدة لمنح الهتمام لأطفال���ك. قد ترغب في اأن يتركوا مالحظات ع���ن اأماكن تواجدهم اأو اأعد ��
جدوًل للمكالمات الهاتفية اإذا ما كنت تق�سي وقًتا طوياًل بالم�ست�سفى اأو بعيًدا عن المنزل.

فكر في هدية قد ي�ستمتع بها اأطفالك.��

�سجعهم على التحدث مع غيرهم من الأطفال اأو مع البالغين للتقليل من �سعورهم بالوحدة.��
اإذا ما توقف اأطفالك عن ممار�شة اأن�شطتهم المعتادة:

لي����ص م���ن الجيد اأن يكون رد فعل اأطفالك على التغيرات التي تحدث ف���ي المنزل من خالل التوقف عن ممار�سة ��
اأن�سطته���م المعت���ادة اأو اأن يخ�س���روا درجاته���م و�سداقاتهم. ح���اول اأن تكت�سف �سبب توق���ف اأطفالك عن القيام 

بالأن�سطة المعتادة. قد تكون تلك الأ�سباب واحدة اأو اأكثر مما يلي:

	 ال�سعور بالإرهاق.•

	 ال�سعور بالحزن.•

	 مواجهة �سعوبة في التعامل مع الأ�سدقاء.•

	 عدم القدرة على التركيز اأو النجاح.•
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تح���دث معه���م عن اأهمي���ة التعامل مع تلك التغي���رات في المنزل. ا�س���األ اأطفالك عن كيفي���ة م�ساعدتهم للعودة ��
لممار�سة اأن�سطتهم المعتادة.

اإذا ما كان اأطفالك ي�سعرون بالذنب وباأنهم َمْن �سبب مر�ض ال�سرطان:

ق���ل بو�س���وح وذكرهم: "اإنكم لم ت�سببوا المر�ص، حيث؛ اإنه ل يمكنك���م اأن ت�سببوا مر�ص ال�سرطان من خالل اأي ��
�سيء تفعلونه اأو تفكرون فيه اأو تقولونه".

ا�سرح لهم بب�ساطة كيف يتطور مر�ص ال�سرطان.��

اقرءوا مًعا كتاًبا لالأطفال يتحدث عن ق�سة بها �سخ�ص عزيز على الأبطال م�ساب بال�سرطان.��

اطلب من الطبيب اأو الممر�سة اأن ي�سرحوا لهم حقائق عن المر�ص.��

اإذا ما كان اأطفالك ي�سعرون بالغ�سب اأو ال�ستياء من تاأثر حياتهم بما يحدث من حولهم:

)على �سبي���ل المث���ال، ا�سطرارهم لأن يكون���وا هادئين، 
القي���ام باأعمال روتينية اأكث���ر، افتق���اد الأن�سطة المرحة 

التي كانوا يمار�سونها مع الأ�سدقاء(.

قدر م�ساعرهم. تحدث معهم عما قد ي�سبب م�ساعر ��
الغ�سب. حت���ى واإن كنت تعلم ب���اأن الغ�سب ينبع من 
الخ���وف اأو التعب، من المه���م اأن ت�ستمع لما يقولونه 

واأن تعترف بم�ساعرهم.

�ساع���د اأطفالك عل���ى فهم اأن الغ�س���ب مجرد �سعور ��
بدي���ل ل�سعور اآخر. ربما كان���وا ي�سعرون بالغ�سب من 
مر�ص ال�سرطان اأو من العائلة، وربما كانوا ي�سعرون 

بالخوف اأو القلق، اأو ربما كانوا ي�سعرون بالحزن.

ابذل اأق�سى ما في و�سعك حتى تتجنب مبادلة غ�سبهم بغ�سب. مرة اأخرى اأقول اإن الغ�سب ربما ينبع من م�ساعر ��
اأخرى.

اإذا ما بداأ اأطفالك في التمرد اأو الت�سبب في الم�سكالت:

اأخبر اأطفالك بما ت�سعر به، وباأنك تعلم اأن الموقف �سعب.��

اكت�سف ما اإذا كانوا يت�سرفون من منطلق ال�سعور بالخوف اأو الغ�سب اأو الوحدة اأو الملل. اأيًّا كان ما ي�سعرون به، ��
ذكره���م باأن���ه من الطبيعي اأن تنتابهم هذه الم�ساعر، ولكن لي�ص من الطبيع���ي اأن يت�سرفوا بهذه الطريقة. عند 

ال�سرورة، ا�ستعن باأحد المعلمين اأو اأطباء الأطفال اأو الم�ست�سارين ليمدوك بالن�سيحة.
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ن�شائح للتحدث مع الأطفال بمختلف اأعمارهم

ا )2-5 �شنوات( الأطفال الأ�شغر �شنًّ

خطط لأن تتحدث لفترة ق�سيرة من الوقت؛ حيث اإن الأطفال في هذه ��
ال�سن ل يتمكنون من التركيز اإل لفترات ق�سيرة.

ك���ن وا�سًح���ا وب�سيًطا في عر�سك لم���ا تريد. وقد ي�ساع���دك اأن تر�سم ��
�سورة لما يحدث.

اأخبرهم عن اأية تغيرات في نظام حياتهم لليوم اأو في الم�ستقبل القريب.��

اعر����ص عليه���م اأن تجي���ب عن اأي���ة اأ�سئل���ة يطرحونها اأو اأن���ك م�ستعد ��
للتحدث في اأي وقت.

الأطفال ال�سغار )6-9 �سنوات(

خط���ط لأن تتح���دث لفترة ق�سيرة م���ن الوقت؛ حيث اإن الأطفال ف���ي هذه ال�سن ل يتمكنون م���ن التركيز اإل ��
لفترات ق�سيرة. خطط لعدد من مرات النقا�ص لتغطية جميع جوانب ما ترغب في التحدث عنه.

تذكر اأن الأطفال ال�سغار قد تنتابهم م�ساعر قوية، وقد يميلون للتعبير عنها من خالل التركيز على اأمر اآخر خالل ��
حديثك، وهذا اأمر ل باأ�ص به؛ حيث اإنه ي�سمح لهم باأن ي�ستوعبوا المعلومات والم�ساعر بال�سرعة المنا�سبة لهم.

ا�ستخ���دم الأمثل���ة. يمكنك اأن تذكره���م باأوقات ��
مر�سوا  فيها وذهبوا للطبيب لتتح�سن حالتهم.

�ساعده���م على ا�ستيعاب الأم���ور التي �ستحدث ��
قريًب���ا، حي���ث اإن الأطف���ال ف���ي ه���ذه ال�سن ل 
يمكنهم التفكير لأ�سابيع اأو �سهور في الم�ستقبل.

دعه���م يعرفوا اأنهم �سيح�سل���ون على الرعاية ومن ��
�سيقوم بذلك.

اأج���ب عن جمي���ع اأ�سئلتهم، وادعه���م للحديث اأكثر ��
فيما بعد.

الأطفال فيما قبل مرحلة المراهقة )10-12 �شنة(

خطط لحديث اأطول قلياًل. ودع اأطفالك هم من يحددون �سرعة الحوار.��

ا�ستك�س���ف ما يعلمه اأطفالك عن مر�ص ال�سرطان. وتاأكد من اأن ما �سمعوه ينطبق على حالة المري�ص العزيز ��
على قلبك. واإذا لم يكن كذلك، فاأخبرهم بالمعلومات ال�سحيحة.

كن مدرًكا لأن اأطفالك قد يتجاهلون اأو يتجنبون التحدث عن المو�سوعات عندما ي�سعرون بالخوف.��
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ا�ستخ���دم المعلومات الب�سيطة الوا�سحة. على �سبيل المثال، يمكن���ك اأن تخبرهم باأن هناك ورًما في ج�سد المري�ص ��
العزيز عليهم ويجب اإزالته.

ل تتح���دث فقط ع���ن الوقت الحال���ي، بل تحدث ��
ا عن الم�ستقبل. على �سبيل المثال، اأخبرهم  اأي�سً
ع���ن الكيفية التي �سيوؤثر بها ال�سرطان على حياة 

الأ�سرة في الإجازات اأو الأحداث المقبلة.

اأخبر اأطفالك باأنك �ستبذل اأق�سى ما في و�سعك ��
لالإجابة عن اأ�سئلتهم. دعهم يعرفوا اأنك �ستكون 

موجوًدا للتحدث عندما يرغبون في ذلك.
المراهقون )13-18 �شنة(

يمكن���ك اأن تتح���دث لوق���ت اأط���ول، ودعه���م ��
يحددوا �سرعة الحديث.

ا لمحاولة المراهقين لتجاهل اأو تجنب المو�سوع. قد يت�س���رف المراهقون بهذه الطريقة لأنهم �� ك���ن م�ستع���دًّ
ي�سعرون بالخوف اأو الإحراج. قد ل يرغبون في التحدث عن ج�سد المري�ص الذي يحبونه، و�سيكون هذا الأمر 

ب�سكل خا�ص اإذا ما كان �سرطان المري�ص الذي يحبونه في الثديين اأو في الأع�ساء التنا�سلية.

يحت����اج المراهق����ون اإلى بع�ص الوقت ليتغلبوا عل����ى م�ساعرهم. قد يرغبون في اأن يكون����وا بمفردهم اأو مع اأ�سدقائهم. ��
فاأتح لهم هذا الوقت.

يمكنك اأن تخبر المراهقين بحقائق عن ال�سرطان؛ ��
مما �سي�ساع���دك على ت�سحيح اأية معلومات خاطئة 
قد يعتقدون فيها. اأعط المراهقين كتيبات اأو مواقع 
اإلكترونية ليقرءوها لحًق���ا؛ حيث اإنهم قد يرغبون 
في القيام باأبحاثهم الخا�سة. اإذا كان الأمر كذلك، 
تاأك���د اأنه���م ا�ستق���وا اأبحاثهم من م�س���ادر موثوقة 

وتنطبق على حالة ال�سخ�ص الذي يحبونه.

عادة م����ا يطرح المراهق����ون الكثير م����ن اأ�سئلة "ماذا ��
ل����و"؛ حيث اإنه����م قد يرغب����ون في معرف����ة المزيد عن 
الم�ستقب����ل. مرة اأخرى، علي����ك اأن تجيب عن اأ�سئلتهم 
ق����در ا�ستطاعت����ك. واجعله����م يعلم����ون باأن����ك م�ستع����د 

للتحدث مرة اأخرى فيما بعد.

ا ف���ي معرفة كي���ف �سيوؤثر �� ق���د يرغب المراهق���ون اأي�سً
ال�سرط���ان عليهم. هل �سيح���دث ا�سطراب في حياتهم 
الجتماعي���ة؟ ه���ل �سيك���ون عليهم القي���ام بالمزيد من 

الأعمال الروتينية؟ وهذا اأمر طبيعي؛ لذا كن �سادًقا معهم.
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 التوا�سل مع �سريك حياتك الم�ساب 
بال�سرطان

قد تقوى بع����ص العالقات في اأثناء عالج ال�سرطان في حين قد ت�سعف 
عالقات اأخرى. تقريًبا جميع مقدمي الرعاية و�سركاء حياتهم ي�سعرون 
بالمزي���د من ال�سغط اأكثر من اأي وقت م�سى كاأزواج. عادة ما ي�سعرون 

بالتوتر مما يلي:

معرفة اأف�سل طريقة لدعم بع�سكما الآخر.��
التعامل مع الم�ساعر الجديدة التي قد تطراأ.��
معرفة كيفية التوا�سل فيما بينكما.��
اتخاذ القرارات.��
تغيير القواعد.��
القيام بالكثير من الأدوار )مثل رعاية الأطفال، رعاية المنزل، العمل وتقديم الرعاية(.��
تغيير حياتهم الجتماعية.��
تغيير روتين حياتهم اليومية.��
عدم ال�سعور باأنهم متوا�سلون من الناحية الجن�سية.��

يختلف التعبير عن الم�ساعر باختالف الأ�سخا�ص؛ حيث يحب بع�ص الأ�سخا�ص اأن يتحدث عن المو�سوعات بانفتاح اأو 
اأن يركز على الآخرين، في حين يف�سل البع�ص الآخر التعبير عن م�ساعرهم بالقيام باأمور معينة، مثل غ�سل الأطباق 
اأو ت�سلي���ح الأ�سي���اء ف���ي المنزل. قد يكون م���ن المحتمل اأكثر اأن يركزوا عل���ى اأنف�سهم داخليًّا. يمك���ن اأن ت�سبب هذه 
الختالفات التوتر ب�سبب اأن كل �سخ�ص قد يتوقع من الآخر اأن يت�سرف مثله لو كان في مكانه. للتقليل من التوتر، قد 

يكون من المفيد اأن تذكر نف�سك باأن ردود الأفعال تختلف من �سخ�ص لآخر.

الحديث عن المو�شوعات ال�شائكة مع المري�ض الذي تحبه

اإن الحديث عن المو�سوعات ال�سعبة اأمر مرهق؛ فقد تفكر على �سبيل المثال اأن مري�ص ال�سرطان العزيز على قلبك 
يرغ���ب ف���ي تجرب���ة اأ�سلوب مختلف من الع���الج اأو يرغب في المتابعة م���ع طبيب اآخر، اأو قد ي�سع���ر بالقلق من فقدان 
ا�ستقالليته اأو اأن ينظر له الآخرون على اأنه �سخ�ص �سعيف اأو اأن يكون عبًئا يثقل كاهلك، ولكنه ل يرغب في الحديث 

عن الأمر. اأعر�ص فيما يلي بع�ص الن�سائح عن كيفية فتح المو�سوعات ال�سائكة:

تدرب على ما �ستقول م�سبًقا.��
اأدرك اأن المري�ص الذي تحبه قد ل يرغب في �سماع ما تقول.��
اختر وقًتا منا�سًبا، وا�ساأله عما اإذا كان الوقت منا�سًبا للحديث.��
ك���ن وا�سًحا فيم���ا تهدف اإليه بحديثك. )دع المري�ص الذي تحبه يدرك �سبب ا�سطرارك للحديث في هذا الأمر ��

وما الذي ترغب في الخروج به من هذا النقا�ص(.
تحدث ب�سدق.��
اترك المجال للمري�ص العزيز عليك ليتحدث، وا�ستمع اإليه ول تحاول اأن تقاطعه.��
ل ت�سعر بالإلحاح لأن تنهي جميع الأمور بعد مرة واحدة من النقا�ص.��
ل يجب عليك اأن تقول دائًما "اإن الأمور �ستكون على ما يرام".��

الكافي  الوقت  زوجي  اأمنح  اأن  "اأحاول 
ليفكر في الأمور. ل يجب اأن تكون 

عجوًل فيما يتعلق بمحاولتك كل 
�سيء واإ�سالح كل �سيء".  - باولين
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ع���ادة م���ا تكون الطريقة الف�سلى للتوا�سل مع �سخ����ض ما هي اأن ت�ستمع له. هذه واحدة من الطرق الأ�سا�سية التي 
تظه���ر للنا����ص اأنك متواجد من اأجله���م؛ حيث اإنها قد تكون واحدة م���ن اأكثر الأمور الجيدة الت���ي يمكنك القيام بها. 
���ا اأن تكون داعًما لأي �سيء يرغب في قوله المري�ص العزيز علي���ك؛ حيث اإنها حياته وهو من اأ�سيب  وم���ن المهم اأي�سً
بال�سرطان. اإنه بحاجة اإلى معالجة اأفكاره ومخاوفه في الوقت الذي ينا�سبه وبالطريقة التي تالئمه. يمكنك دوًما اأن 
ا للتفكي���ر في تلك المو�سوعات والحديث في وقت اآخر. ربما كان يف�سل التحدث عن هذه  ت�ساأل���ه عما اإذا كان م�ستعدًّ

الأمور مع �سخ�ص اآخر.

قد ل يرغب بع�ص الأفراد في بدء النقا�ص باأنف�سهم، ولكنهم قد ي�ستجيبون اإذا ما اأخذت زمام المبادرة. هناك بع�ص 
الطرق التي ي�ستخدمها مقدمو الرعاية:

"اأعل���م اأن���ه م���ن ال�سعب التح���دث عن هذا الأمر، ولكن عليك اأن تعلم اأني م�ستع���د لال�ستماع لك والتحدث معك في اأي ��
وقت".

ا �� اأن نتحدث عن تقدم عالجك حتى الآن وكيفية تعاملنا مًعا مع الأمر. هل �ستكون م�ستعدًّ المفيد  اأنه من  "اأ�سعر 
للتحدث عن هذا الأمر في وقت ما من هذا الأ�سبوع؟".

اأحياًنا يكون من المفيد اأن تطرح اأ�سئلة على مقدمي الرعاية الآخرين عن كيفية تحدثهم مع المر�سى الذين يقدمون 
لهم الرعاية، اأو غيرهم من المقربين اإلى المري�ص. على �سبيل المثال، قد ترغب في طرح الأ�سئلة التالية:

كيف تراعي م�ساعر �سخ�ص اآخر في اأثناء ما ينتابك هذا الكم الكبير من الم�ساعر؟��

كيف تتحدث عن المو�سوعات ال�سائكة وتظل في الوقت ذاته مقدًما للدعم؟��

اإذا كنت ل تزال تواجه �سعوبة في التحدث عن المو�سوعات الموؤلمة، فاطلب م�ساعدة الحترافيين.

 ق���د يكون خبي���ر ال�سحة العقلية قادًرا على م�ساعدتك ف���ي ا�ستك�ساف المو�سوعات التي ت�سع���ر باأنك غير قادر على 
تناوله���ا بنف�س���ك؛ ولكن اإن كان المري�ص العزيز على قلبك عازًفا عن الذه���اب لهذا الخبير، فيمكنك دائًما اأن تحدد 
ا اأن تتحدث عن بع�ص  موعًدا للذهاب بمفردك. قد ت�سمع بع�ص الأفكار عن كيفية فتح تلك المو�سوعات. يمكنك اأي�سً

من مخاوفك وم�ساعرك الأخرى التي تواجهك في الوقت الحالي.

طرق تح�شين التوا�شل

يج���د بع�ص الأزواج اأنه من ال�سهل التحدث عن المو�سوعات ال�سائكة 
اأكث���ر من بع�سه���م الآخر. اإنك و�سريك حياتك فق���ط من يعلم كيفية 
التوا�س���ل بينكما. الأق�سام التالية قد ت�ساعدك على التفكير في طرق 

لمعالجة المو�سوعات الح�سا�سة والتي ت�سلح لكل منكما.
كن منفتًحا فيما يتعلق بالتوتر

بع�ص الأمور التي ت�سبب لك ول�سريك حياتك التوتر ل يمكن عالجها في 
الوقت الحال���ي. اأحياًنا ما يكون التحدث عن هذه الأمور مفيًدا. اأحياًنا 
م���ا ترغب في التحدث ب�سراحة قائاًل: "اأعلم اأننا لن ن�ستطيع حل هذه 
الم�سكلة اليوم؛ ولكن���ي اأرغب في التحدث فقط عما يجري وعما ن�سعر 

به".

يكون  اأن  يحاول  زوجي  اأن  "لحظت 
اإيجابيًّا مع الجميع، حتى مع والديه. 
�سيقول اإنه بخير وي�سعر باأنه اأف�سل 
حاًل. ولكني اأ�سعر بالإحباط؛ لأنني 
اأعلم عندما نعود لمنزلنا اأنه لي�ص 

بخير"- اإميلي
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قد تت�سمن المو�سوعات التي تناق�سانها كيف يقوم كل منكما:

بالتغلب على التغيير والمجهول.��

بال�سعور تجاه كونه مقدم رعاية اأو كونه من تتم رعايته.��

بالتعامل مع تغيرات قواعد العالقة بينكما اأو قواعد المنزل.��

بالرغبة في التوا�سل مع بع�سكما الآخر.��

باإلقاء النظر على المو�سوعات التي قد ت�سر بالعالقة بينهما.��

بم�ساع���ره، اأو ما قد يرغب في ال�سعور ب���ه، باأن تتم رعايته اأو ��
تقديره.

ال�سعور بالمتنان نحو ال�سخ�ص الآخر.��

كونِّا فريًقا

قد تحتاجان اأنت و�سريك حياتك اإلى تكونا فريًقا الآن اأكثر من اأي وقت م�سى. قد ي�ساعدكما اأن تفكرا في الأمور مًعا:

ما القرارات التي عليكما اتخاذها مًعا؟��

ما القرارات التي على كل منكما اتخاذها بمفرده؟��

ما الأوقات الع�سيبة التي مررتما بها مًعا؟ كيف يت�سابه هذا الموقف اأو يختلف معها؟��

ما المهام العائلية التي يمكنكما م�ساركتها مًعا؟��

ما المهام التي من ال�سهل عليك القيام بها؟ وما المهام ال�سعبة؟��

ما الذي يحتاج اإليه كل منكما؟��

كيف يمكن لالآخرين الم�ساعدة؟��

اأوجد طرًقا لإظهار المتنان

ربم���ا كان �سريك حياتك يقوم بالكثير من اأجل ا�ستمرارية 
الأ�س���رة. والآن وب�سب���ب مر�سه، اأ�سبحت تح���اول اأن تعتاد 
على تلقي قدر اأقل من الم�ساعدة. ربما اأ�سبح من ال�سعب 
مالحظ���ة الأم���ور الب�سيطة الت���ي يقوم به���ا �سريك حياتك 
كم�ساعدة لك؛ حيث اإنك عادة ما تواجه الكثير من الأمور. 
ولك���ن عندما تتمك���ن من هذا، ح���اول اأن تبح���ث عن هذه 
الأم���ور لتظهر له امتنانك على قيامه بها. اإن اإظهار القليل 
من المتنان من �ساأنه اأن يجعل كالًّ منكما ي�سعر بالراحة.

اأظهرت  عندما  بالغبطة  �سعرت  "لقد 
لزوجي بالأفعال ولي�ص الأقوال اأنني 

اأحبه، واأنني كنت بجانبه وهو يحاول 
قهر ال�سرطان. فاإنها لهبة عظيمة اأن 

ا وقيًما ل�سخ�ص يعاني مثل هذه  تكون مهمًّ
الظروف الع�سيبة". - روز ماري
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رتب لمواعيد

وجد الكثير من الأزواج اأن التخطيط لالأحداث الجتماعية الخا�سة مفيد للغاية. قد ت�سلح بع�ص الأيام لهذه الأحداث 
ا للتغيرات الت���ي قد تطراأ في اللحظة  اأكث���ر م���ن الآخر، طبًقا لم���ا ي�سعر به �سريك حياتك؛ لذا يج���ب اأن تكون م�ستعدًّ

الأخيرة.

ل يجب اأن تكون المواعيد التي تحددها فاخرة بال�سرورة حيث اإنها تتعلق بق�ساء الوقت مًعا؛ مما يعني اأنها قد تكون 
م�ساهدة فيلم اأو الذهاب اإلى اأحد المطاعم اأو م�ساهدة األبوم �سور. يمكن اأن يكون اأي �سيء تحبان فعله مًعا. يمكنكما 

ا اآخرين، اإذا ما كنت تفتقد التواجد مع الآخرين. ا اأن تنظما هذه المواعيد لت�سمل اأ�سخا�سً اأي�سً

ا اأوجد طرًقا لتكون حميميًّ

قد تجد اأن العالقة الخا�سة بينك وبين �سريك حياتك قد اختلفت عما اعتدتما عليه؛ حيث اإن هناك الكثير من الأمور 
التي قد توؤثر عليها:

اأن يكون �سريك حياتك متعًبا، اأو متاألًما اأو غير مرتاٍح.��
اأن تكون اأنت متعًبا.��
يبدو اأن عالقتكما فاترة اأو مرهقة.��
اأنت اأو �سريك حياتك غير مرتاٍح ل�سكله في الوقت الحالي.��
قد تكون خائًفا من اأن تجرح �سعور �سريك حياتك. ��
ق���د يوؤثر العالج ال���ذي يتلقاه �سري���ك حياتك على رغبت���ه الجن�سية اأو ��

قدرته على الأداء.

قد تظل هناك عالقة حميمية بينك وبين �سريك حياتك رغم كل ما �سبق. اإن الحميمية لي�ست مجرد اأمر ج�سدي، بل 
اإنها ت�ستمل على الم�ساعر. اأعر�ص فيما يلي بع�ص الطرق للحفاظ على عالقتكما الحميمية:

تحدث���ا عنه���ا. اخت���ر وقًتا عندما يكون كالكما ق���ادًرا على الحديث، وتحدثا عن كي���ف يمكنكما تجديد التوا�سل ��
بينكما.

ل تحاول الحكم. اإذا لم يكن �سريك حياتك قادًرا على ممار�سة العالقة الحميمة، فحاول األ ت�ستنبط معاني من ��
هذا الأمر. دع �سريك حياتك يخبرك – اأو ل يخبرك - عما يحتاج اإليه.

ا يعتني �� وف���ر وقًت���ا. حافظ عل���ى الوقت الذي تق�سيان���ه مًعا، واأغلق الهات���ف والتلفاز، وعند الحاجة ج���د �سخ�سً
بالأطفال لب�سع �ساعات.

قم بالتوا�سل ببطء. اأعد التوا�سل. خطط لق�ساء حوالي �ساعة مًعا دون ممار�سة العالقة الحميمة، وافعل ذلك ��
ببطء؛ حيث اإن هذا الوقت مخ�س�ص لإعادة التوا�سل بينكما.

جرب لم�سة جديدة. قد يت�سبب مر�ص ال�سرطان اأو الجراحة في تغيير �سكل ج�سم �سريك حياتك؛ حيث اإن الأماكن ��
الت���ي كنت تلم�سها من قبل لتجعل �سريك حياتك ي�سعر ب�سعور جيد اأ�سبحت الآن فاقدة للح�ص اأو موؤلمة. منذ الآن، 

يمكنكما مًعا اأن تحددا اأي اللم�سات من �ساأنها اأن تجعل �سريك حياتك ي�سعر ب�سعور جيد، مثل الحمل اأو العناق.
تحدث مع معالج اأو م�ست�سار. هناك الكثير منهم يتعاملون مع الم�سكالت الحميمية والجن�سية المتعلقة بمر�سى ��

ال�سرطان.

اأ�سبحت  الزواج،  من  عاًما   42 "بعد 
توجد بيننا تلك ال�سلة التي ل 

تحتاج اإلى الكالم"  - جورج
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التوا�شل مع اأفراد الأ�شرة الآخرين والأ�شدقاء

م���ن المحتمل اأن تتفاق���م الآن اأية م�س���كالت كانت تواجهه���ا اأ�سرتك قبل 
ت�سخي����ص مر�ص ال�سرطان. ينطبق هذا �سواء كنت ترعى طفاًل �سغيًرا اأو 
ابًن���ا بالًغا اأو اأحد الأبوين اأو الزوج. ق���د يت�سبب دورك كمقدم للرعاية في 
ح���دوث تغيرات بالم�ساعر اأو الأدوار التي توؤثر على اأ�سرتك بطرق لم تكن 
لتتخيله���ا. وقد ياأتي الأقارب الذي���ن ل تعرفهم جيًدا اأو الذين يعي�سون في 
مناط���ق بعيدة لزيارتكم ب�سورة اأكبر، الأمر الذي من �ساأنه تعقيد الأمور. 

قال بع�ص الأ�سخا�ص ما يلي:

ا م���ن �ساأنه اأن يطلق داخل���ك م�ساعر باأنك �� روؤي���ة ابن���ك البالغ مري�سً
بحاجة اإلى حمايته اأو م�ساعدته.

قد تك���ون م�ساهدة والديك اأو �سخ�ص اآخر يحتاج اإلى م�ساعدتك من ��
ال�سعب تقبلها.

روؤي���ة قلق اأحد الأقرباء اأو اآب���اء الأ�سدقاء اأو محاولته الم�ساعدة على ��
اأنه تدخل "زائد عن الحد".

 م�شكلت 
التوا�شل

اأظه���رت الدرا�س���ات اأن التوا�س���ل 
المنفت���ح والمراعي مفي���د للغاية، 
ي�سع���ر مقدم���و  م���ا  ع���ادة  ولك���ن 

الرعاية بما يلي:

التوت���ر ب�سبب اأن���واع التوا�سل ��
المختلفة.

فقدان الح�سا�سية اأو التفاهم ��
المنا�سب���ة  الط���رق  عل���ى 

للحديث وتبادل الم�ساعر.

الأ�سخا�ص الذين ل يعلمون ما ��
عليهم قوله، ل يتوا�سلون على 

الإطالق اأو يكونون �سادقين.

 

كنت  عندما  مر�سي  في  تعودني  كانت  وكما  بال�سرطان،  اأمي  "اأ�سيبت 
طفاًل، كنت اأرغب في فعل المثل من اأجلها. ولكنها كانت قد اعتادت 

اأن تفعل كل �سيء بنف�سها، ووا�سلت القول باأنها مازالت والدتي".
ومن  ووظيفة.  بهم،  لأعتني  اأطفالي  مع  الخا�سة،  حياتي  لدي  "لالآن، 

ال�سعب عليَّ اأن اأتبين كيف �سيمكنني اأن اأ�ساعد والدي".

اأكن  لم   . عليَّ ا  جدًّ �سعبة  ال�سرطان  تعاني  ابنتي  م�ساهدة  "كانت 
قادًراعلى الوقوف عاجًزا عن م�ساعدتها. ولكنهم لم يدعوني 

اأ�ساعدها؛ فقد كانت وزوجها يحبان اأن يعالجا اأمورهما باأنف�سهما".

والدته  اأن  اأعلم  اأنا  بنف�سي.  منزلي  اإدارة  اإلى  بحاجة  "اأنا 
ترغب في م�ساعدتنا، ولكنها اأ�سبحت تتدخل في اأموري اأكثر 

من الالزم في الوقت الحالي".

38



ا اعقد اجتماًعا عائليًّ

اأحياًن���ا م���ا ل يواف���ق الأه���ل اأو الأ�سدق���اء المقربون عل���ى ما يجب 
ا بين اأف���راد الأ�سرة الواحدة اأن يتجادلوا حول  فعل���ه. من ال�سائع جدًّ
خيارات العالج. اأو قد يتجادلون ب�سبب اأن بع�سهم يقدم الدعم اأكثر 
من بع�سهم الآخر. على الرغم من اأن الجميع يحاولون اأن يفعلوا ما 
يعتق���دون اأنه الأف�سل م���ن اأجل المري�ص العزيز عليه���م، فاإن اأفراد 
الأ�س���رة ق���د ل يوافق���ون على م���ا يعنيه ه���ذا الأمر. يح���اول الجميع 
اأن يعر����ص معتقدات���ه وقيم���ه الخا�سة؛ مما ي�سعب م���ن اتخاذ تلك 
الق���رارات. عادة ما تلجاأ الأ�سر في ه���ذه الأوقات اإلى فريق الرعاية 

الطبية ليعقدوا اجتماًعا عائليًّا.

تح���دث مع المري�ص العزي���ز على قلبك لترى م���ا اإذا كان يرغب في 

اإيجابيًّا  تظل  اأن  في  ترغب  "قد 
ومتفائاًل. ولكن في الوقت ذاته، اأ�سعر 

كما لو اأنك ترغب في م�ساركة الواقع 
الذي تعي�سه مع الآخرين في نطاق 

الأ�سرة؛ بحيث يدركون كيف يقدمون 
الدعم لك وكيف ل ي�سابون بال�سدمة 

اإذا لم ت�سر الأمور على ما يرام". 
- مايا

عقد اجتماع عائلي. وا�ساأله عما اإذا كان يرغب في الح�سور. خالل الجتماع، يعر�ص جميع الأع�ساء اأكبر كم ممكن 
م���ن المعلومات. قد تطلب من اأحد موظف���ي الخدمة الجتماعية اأو اأحد الم�ست�سارين الح�سور، عند الحاجة. يمكنك 

اأن تح�سر معك قائمة بالمو�سوعات التي عليكم مناق�ستها. يمكن ا�ستخدام الجتماع للقيام بالآتي:

جعل فريق الرعاية ال�سحية ي�سرح الهدف العام من الرعاية ال�سحية.��
ال�سماح لأفراد الأ�سرة بعر�ص ما ياأملونه من الرعاية.��
ن كالًّ منهم من التعبير عما ي�سعر به.�� اإعطاء الجميع م�ساحة من النقا�ص المنفتح الذي يمكِّ
تو�سيح مهام تقديم الرعاية.��

خ���الل ه���ذه الجتماعات، قد يرغب اأفراد الأ�سرة في التحدث عما ي�سعرون ب���ه. اأو ربما يتحدثون عن نوع الم�ساعدة 
التي يمكن لكل منهم اأن يقدمها للمري�ص. قد يمتلك كل منهم مهارات معينة لي�ساعد من خاللها.

ف���ي نهاي���ة الجتماع، اطلب من فريق الرعاية الطبي���ة اأن يلخ�ص الخطوات التي �سنتخذها فيم���ا يلي والم�ساعدة في 
التخطيط لها.

اختر الوقت المنا�شب

اأحياًن���ا، عندم���ا ي�سعر اأحد الأ�سخا�ص في الحديث عن اأمر مهم، ق���د ل يرغب �سخ�ص اآخر في ذلك. حاول اأن تختار 
الوق���ت عندم���ا ل تكون اأنت وال�سخ�ص الذي ترغب في التحدث معه من�سغلْيِن بفعل اأمر ما. اأوجد مكاًنا هادًئا، واأغلق 

التلفاز، ول تجب على الهاتف.

اجعل الجميع على اطلع بم�شتجدات الأمور

ع���ادة م���ا تكون اأن���ت ال�سخ�ص الم�سئول عن اط���الع الأهل والأ�سدقاء وزم���الء العمل على م�ستج���دات الحالة ال�سحية 
للمري�ص. ا�ساأل المري�ص العزيز على قلبك عما يرغب في م�ساركته مع الآخرين، ومع من، ومتى. اإذا كانت هذه المهمة 
يمك���ن اأن يق���وم بها �سخ�ص اآخر، اختر "متحدًثا ر�سميًّا". يمكن له���ذا ال�سخ�ص اأن يجري المكالمات الهاتفية اأو ير�سل 
الر�سائل الإلكترونية اأو الخطابات ليبقي الجميع على ا�سطالع بم�ستجدات الأمور. اأو اإذا كنت قد اأن�ساأت موقًعا اإلكترونيًّا 
ا. من المهم اأن تدع الأ�سخا�ص الذين  لتن�سر عبره م�ستجدات حالة المري�ص، فيمكن لهذا ال�سخ�ص اأن يبقيه محدًثا اأي�سً

يهتمون باأمركم يعلمون ما اإذا كان المري�ص يرغب في الح�سول على بطاقات اأو مكالمات هاتفية اأو زيارات.
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كيفية التوا�شل عندما ل يفيد الدعم
اإذا عر�ص النا�ص الم�ساعدة التي ل تحتاج اإليها اأو تريدها، فا�سكرهم على اهتمامهم. واأخبرهم باأن جميع الأمور في 
الوقت الحالي تحت �سيطرتك، ولكنك �ستتوا�سل معهم اإذا ما احتجت اإلى اأي �سيء. يمكنك اأن تخبرهم اأنه من الجيد 

دائًما اأن ير�سلوا بطاقات وخطابات ور�سائل اإلكترونية، اأو قد ي�سلون من اأجلكم اأو ير�سلون لكم الأفكار الجيدة.

ق���د يق���دم النا����ص اأحياًنا بع�ص الن�سائ���ح غير المرغوب فيه���ا عن رعاية الأطف���ال اأو الرعاية الطبي���ة اأو غيرها من 
المو�سوع���ات. م���ن الممكن اأن يكون �سماع تلك التعليقات غير محبب، على �سبيل المثال، يقول بع�ص مقدمي الرعاية 

اإن النا�ص يعلقون عليهم كالآتي:

"اأواج���ه م�سكل���ة مع اإحدى قريبات زوجي. اإنها ل تعي�ص معنا، ولكنه���ا توا�سل مناق�سة جميع قراراتنا. كان الأمر ��
�سيًئا لدرجة اأننا جعلنا الطبيب ي�سرح لها اأنها لي�ست متواجدة طوال الوقت ول تعرف �سيًئا عن تطور الحالة. لقد 

كانت ت�سبب لنا اإزعاًجا �سديًدا".
"اأ�سع���ر ب���اأن النا����ص يرغبون في اأن يحملوا المري�ص عل���ى الخ�سوع للعالج الذي يقترحون���ه، دون اأن يراعوا ما ��

ينا�سبنا؛ مما ي�سعب الأمور علينا كثيًرا".
ع���ادة م���ا يقدم النا����ص الن�سائح غير المرغ���وب فيها لأنهم ل يعلمون م���ا عليهم فعله غير ذلك. ق���د ي�سعرون باأنهم 
عاج���زون عن القي���ام باأي �سيء، ولكنهم يرغب���ون في اإظهار اهتمامه���م. ورغم اأن تلك الن�سائح ح�سن���ة النية فاإنها            

ل تزال تبدو كاأحكام بالن�سبة لك.

يع���ود الق���رار اإليك ف���ي كيفية التعام���ل مع ه���ذه الآراء. ل يجب 
علي���ك اأن ترد عليها على الإطالق اإذا ل���م تكن ترغب في ذلك. 
اإذا كان���ت هناك مخاوف طرحها عليك �سخ�ص ما عن اأطفالك 
ويبدو اأنها في محلها، فتحدث مع اأحد الم�ست�سارين اأو المعلمين 
ع���ن الخطوات التي عليك اتخاذه���ا. واإن كانت المخاوف تتعلق 
بالمري�ص العزيز عليك، فيمكنك اأن تتحدث مع الفريق الطبي. 
واإن لم يكن فا�سكرهم على اهتمامهم، وطمئنهم على اأنك تتخذ 
الخط���وات الالزمة من اأجل الخروج بالمري�ص والأ�سرة باأكملها 

من هذه اللحظات الع�سيبة.

اأن  على  وعلقت  والدتي  "ح�سرت 
الأطفال ي�ساهدون التلفاز لأوقات 
طويلة. وقد علقت قائلة اإني اأ�سعر 

بالكثير من التوتر، ولكن لما لم اأبحث 
عن اأمر اأف�سل لهم ليفعلوه اأخبرتها 

باأني من�سغلة البال كثيًرا، واأني اأحتاج 
منها لأن تتفهمني في الوقت الحالي". 

– كاري
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التخطيط للحياة

م���ن الطبيع���ي اأن ت�سع���ر بالحزن اأو الغ�سب اأو القلق م���ن التغيرات التي حدثت في اأ�سلوب حيات���ك ب�سبب اإ�سابة اأحد 
المقربي���ن من���ك بمر�ص ال�سرطان. قد تتخ���ذ بع�ص القرارات المهمة الت���ي من �ساأنها التاأثير عل���ى عملك اأو حالتك 

المادية. اإن اإيجاد طرق للتغلب على هذه الم�سكالت من �ساأنه اأن يمدك ببع�ص ال�سالم الداخلي.

التعامل مع م�شكلت الخ�شوبة

يقلق بع�ص الأ�سخا�ص من تاأثير العالج الكيميائي على قدرتهم على الإنجاب. اإذا كان الأمر ينطبق عليك وعلى �سريك 
حيات���ك، فتح���دث مع الطبيب قب���ل الخ�سوع للعالج. قد ترغب ف���ي التحدث معه عن خي���ارات؛ للحفاظ على قدرتك 
الإنجابي���ة. اأو قد ير�سح ل���ك الطبيب اأحد الم�ست�ساري���ن اأو متخ�س�سي الخ�سوبة، الذي ق���د يناق�ص معك الخيارات 

المتاحة، وم�ساعدتك و�سريك حياتك على اختيار الخيارات المدرو�سة. 

التعامل مع المخاوف المادية

اإن التحدي���ات المادي���ة التي يواجهها مر�سى ال�سرط���ان وعائالتهم حقيقية بالفعل. خ���الل المر�ص، قد تجد اأنه من 
ال�سعب اأن توفر وقًتا اأو طاقة كافية لمراجعة خياراتك؛ ولكن من المهم اأن تحافظ على الحالة المادية لعائلتك.

بالن�سبة لفواتير الم�ست�سفيات، قد تتحدث اأنت اأو المري�ص المقرب منك مع الم�ست�سار المالي بالم�ست�سفى. قد تكون 
ا اأن تظل على  ق���ادًرا عل���ى تنفيذ طريقة الدفع بالأق�ساط ال�سهرية اأو حتى الح�س���ول على خ�سم. قد يكون عليك اأي�سً

ات�سال ب�سركات التاأمين للتاأكد من اأن بع�ص تكاليف الأدوية قد تمت تغطية تكاليفها.

المال.  اأجل  من  اأعمل  ل  "اأنا 
اأنا اأعمل من اأجل المزايا التي 

اأح�سل عليها. اإذا لم تكن 
هناك مزايا، ف�ساأخ�سر كل 

�سيء"– فيليب
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التغلب على م�شكلت العمل

م���ن بي���ن اأكثر م�سادر الإره���اق تاأثيًرا محاولة الموازن���ة بين متطلبات 
العمل وتقديم الرعاية والدعم للمري�ص المقرب منك. اإن �سغط تقديم 
الرعاي���ة من �ساأنه التاأثير على حياتك العملي���ة بالكثير من الطرق، من 

بينها:

الت�سب���ب في ح���دوث التقلبات المزاجي���ة والتي من �ساأنه���ا اإ�سابة ��
زمالئك في العمل بالحيرة اأو العزوف عن العمل معك.

جعلك م�سو�ًسا اأو قليل الإنتاج.��

الت�سبب في تاأخرك عن العمل اأو اأخذ اإجازات مر�سية ب�سبب �سعورك بالتوتر.��

زيادة ال�سغط عليك عندما ت�سعر باأنك العائل الوحيد لالأ�سرة اإذا ما كان �سريك حياتك غير قادر على العمل.��

زيادة ال�سغط عليك لموا�سلة العمل، حتى واإن اقترب موعد تقاعدك.��

اإنه���ا لفك���رة جيدة اأن ترى م���ا اإذا كان في قواعد �سركتك اأية �سيا�سات متعلقة بمر����ص المري�ص المقرب منك. انظر 
م���ا اإذا كان���ت هناك اأية برامج دعم للموظفي���ن. تمتلك الكثير من ال�سركات برامج دع���م للموظفين من خالل وجود 
م�ست�ساري���ن للحي���اة العملية للتحدث معهم. بع�ص ال�سركات تمتلك �سيا�س���ات متعلقة برعاية كبار ال�سن اأو غيرها من 
برام���ج فوائ���د الموظفين التي يمكنها دعمك. قد يواف���ق �ساحب عملك على اأن يعطيك اإج���ازات مر�سية اأو اإجازات 

بدون راتب.

اإذا ل���م يكن �ساحب عمل���ك يمتلك �سيا�سات معموًل بها تتعلق بمر�ص المري�ص المق���رب منك، فيمكنك اأن تحاول اأن 
ترت���ب مع���ه اأمًرا اآخر ب�سكل غير ر�سمي؛ مثل مواعيد العمل المرن���ة، اأو مبادلة الورديات مع زمالئك بالعمل اأو تعديل 

جدولك اأو العمل عن طريق الهاتف عند الحاجة.

قد ينطبق قانون الأ�سرة والإجازات المر�سية على حالتك، حيث يجب على ال�سركات الموؤمنة اأن تعطي فترة ت�سل اإلى 
12 اأ�سب���وع عم���ل من الإجازات بدون راتب خالل فترة 12 �سهًرا لرعاية اأحد اأفراد الأ�سرة الذي تكون حالته ال�سحية 

حرجة. 

الو�شع في العتبار ترتيبات الحياة

اأحياًن���ا ما يط���راأ الت�ساوؤل عما اإذا كان يجب عل���ى المري�ص المقرب منك اأن يعي�ص بمف���رده اأو مع �سخ�ص اآخر. عند 
اتخاذ هذه القرارات نعر�ص فيما يلي بع�ص الأ�سئلة الجيدة لتطرحها على نف�سك:

ما نوعية الم�ساعدة التي يحتاج اإليها المري�ص العزيز عليك؟ ولكم من الوقت؟��

هل يمكنك اأن تعيد تنظيم المنزل اأو النتقال اإلى منزل اآخر؟ ��

هل من الخطر اأن يوجد المري�ص بمفرده في المنزل؟��

من  قادمة  للمنزل  اأ�سل  "كنت 
الم�ست�سفى دون اأن اأنام، ومن ثم 
يكون لزاًما عليَّ اأن اأذهب للعمل 

في ال�سباح التالي. يا له من اأمر 
مرهق!" – بت�سي
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���ا اأن ت�سع في اعتبارك ما ي�سع���ر به المري�ص؛ حيث  علي���ك اأي�سً
قد يخ�سى اأن:

يفقد ا�ستقالله.��

اأن ينظر له الآخرون على اأنه �سعيف اأو عبء عليهم.��

النتقال اإلى مراكز الرعاية ال�سحية اأو غيرها من من�ساآت ��
الم�ساعدة على الحياة.

اأحياًنا يكون الأكثر �سهولة اإدخال بع�ص التغييرات على ترتيبات 
الحياة عندما تكون الم�سورة قادمة من اأحد الخبراء ال�سحيين. 
الموظف���ون الجتماعي���ون والممر�س���ات المنزلي���ات وغيره���م 
الذين يعمل���ون مع كبار ال�سن وغيرهم ق���د يكونون قادرين على 

م�ساعدتك على التحدث مع مري�ص ال�سرطان المقرب منك.
اإعداد التعليمات الم�شبقة

اإذا ل���م تكن قد قمت به���ا، فمن المهم اأن تب���داأ في التحدث مع 
المري����ص المق���رب اإليك عن اأمنيات���ه؛ حيث اإنه ق���د ياأتي وقت 
ل يمكن���ه في���ه اأن يخبر فري���ق الرعاية الطبية بم���ا يحتاج اإليه. 
التعليم���ات الم�سبقة هي وثائ���ق قانونية تخبر الأطباء بما عليهم 
القيام به اإذا لم يكن المري�ص المقرب منك قادًرا على اإخبارهم 
بم���ا يريد بنف�سه. ت�سمح ه���ذه الوثائق للمري�ص باأن يقرر م�سبًقا 
الطريق���ة الت���ي يرغ���ب ف���ي اأن يتلقى الع���الج م���ن خاللها. قد 
تب���دو هذه الق���رارات �سعبة، ولكن على المر�س���ى اأن ي�سعوا في 
اعتباره���م اأن تجن���ب اتخاذها في اأثناء قدرته���م على ذلك من 
�ساأن���ه اإلقاء المزيد من العبء على كاهلهم وكاهل من يحبونهم 
فيم���ا بعد. حت���ى واإن كان ت�سخي�ص حالة المري����ص جيًدا، عليه 
اأن ي�س���ع هذه التعليم���ات الم�سبقة. وقد ت�ستم���ل على و�سية في 
اأثن���اء الحياة وتفوي����ص �سخ�ص ما باتخاذ الق���رارات نيابة عن 

المري�ص. 

اأن  دون  الم�ست�سفى  من  قادمة  للمنزل  اأ�سل  "كنت 
اأنام، ومن ثم يكون لزاًما عليَّ اأن اأذهب للعمل في 

ال�سباح التالي. يا له من اأمر مرهق!" – بت�سي

لمحة عن الأوراق القانونية

التعليمات الم�سبقة:

النا����ص �� ت���دع  الحي���اة.  خ���الل  الو�سي���ة 
تعلم ن���وع العالج الذي يرغ���ب المر�سى 
بالخ�سوع له اإذا ل���م يكونوا قادرين على 

التحدث.

تخويل اأحد الأ�سخا�ص بقرارات الرعاية ��
ال�سحي���ة. تخوي���ل �سخ����ص م���ا باتخاذ 
الق���رارات الطبية بدًل م���ن المري�ص اإذا 
لم يكن قادًرا على اتخاذها بنف�سه. ُيطلق 
عل���ى هذا ال�سخ����ص، المخت���ار بوا�سطة 

المري�ص، وكيل الرعاية ال�سحية.

م���ن  ج���زًءا  لي�س���ت  اأخ���رى  قانوني���ة  اأوراق 
التعليمات الم�سبقة:

الو�سية. تن�ص على كيفي���ة توزيع اأمواله ��
وممتلكات���ه كما يرغ���ب اأو اإيق���اف بع�ص 

ممتلكاته في �سبل الخير .

توكيل. تعيين �سخ�ص ما يختاره المري�ص ��
لإدارة اأموال���ه بالنياب���ة عن���ه اإذا لم يكن 

قادًرا على هذا.

ملحوظ���ة: ل يج���ب ح�س���ور محام عن���د ملء 
ه���ذه الأوراق، ولكن يجب وج���ود كاتب عدل. 
تختل���ف القواني���ن باخت���الف الولي���ات فيما 
يتعل���ق بالو�سي���ة في اأثن���اء الحي���اة اأو تخويل 
اأح���د الأ�سخا�ص بق���رارات الرعاية ال�سحية. 
وقد تختلف هذه القوانين باختالف الوليات. 
تح���دث م���ع اأح���د المحامي���ن اأو م���ع موظف 
الخدم���ة الجتماعي���ة للح�سول عل���ى المزيد 
من المعلومات ع���ن القوانين المعمول بها في 

الولية التي تعي�ص بها. 
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تاأمل

اإن���ك كمق���دم للرعاية، حاول اأن ت�سل اإلى حالة الت���وازن يوميًّا. عليك اأن ترعى المري����ص العزيز على قلبك مع تلبية 
ا فيما يتعلق  متطلب���ات اأ�سرت���ك وعملك. تميل عادة اإل���ى التركيز على احتياجات المري�ص، ولكن يعود الأم���ر لك اأي�سً
بمحاولة العناية بنف�سك. تذكر الأمور التي تحتاج اإليها لتحافظ على �سالمة عقلك وج�سدك وروحك. وعندما تتمكن 
م���ن ه���ذا، ح���اول اأن توفر بع�ص الوقت للتاأم���ل كل يوم؛ حيث اإن التاأم���ل اأو ال�سالة اأو مج���رد الح�سول على قدر من 

الراحة من �ساأنه م�ساعدتك على الحفاظ اإح�سا�سك بال�سالم في هذا الوقت.

اإن رعاي���ة مري����ص ال�سرطان قد قيل عنه من قبل الآخرين اإنه من اأ�سعب التجارب التي مروا بها في حياتهم. ولكنهم 
ل���م يتوقف���وا عن القيام بها اأبًدا. �سواء كان���ت جيدة اأو �سيئة، من �ساأن المواقف التي تغي���ر من م�سار حياتك اأن تمنح 
ا  النا�ص الفر�سة للنمو والتعلم وتقدير الأمور المهمة بالن�سبة لهم. ي�سف الكثير من الأ�سخا�ص الذين يرعون �سخ�سً
م�ساًبا بال�سرطان هذه التجربة على اأنها رحلة �سخ�سية؛ حيث يقولون اإنها غيرت من �سخ�سياتهم تماًما. ي�سبه هذا 
الو�س���ف كثي���ًرا و�سف مر�سى ال�سرط���ان لتجاربهم، ول يجب بال�سرورة اأن تكون رحلة اخت���ار مقدمو الرعاية القيام 
به���ا، ولكن يمكنهم ا�ستخدام مهاراتهم وقوتهم ومواهبهم لدعم المري�ص الذي يحبونه في اأثناء ما يكت�سفون المزيد 

عن اأنف�سهم طوال تلك الرحلة.

رعاية  تحب  اأنك  وجدت  "اإذا 
الآخرين، فاعلم اأنك نجحت" – مايا 

اأنجيلو
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قائمة حقوق مقدمي الرعاية

اأنانية مني؛  الأمر  يعتبر هذا  ول  بنف�سي،  اأعتني  باأن  الحق  اأمتلك 
حيث اإن هذا الأمر �سيمكنني من العناية ب�سكل اأف�سل بمن اأحب.

اأن  رغم  الآخرين،  لدى  الم�ساعدة  عن  البحث  في  الحق  امتلك 
المري�ص الذي اأحبه قد يعتر�ص على هذا. اإني اأعلم حدود قدراتي 

وقوتي.

تحتوي  ل  التي  حياتي  اأوجه  بع�ض  على  اأحافظ  باأن  الحق  اأمتلك 
على ال�سخ�ص الذي اأرعاه، تماًما كما كنت �ساأفعل لو كان في كامل 
�سحته. اأعلم اأني اأفعل كل ما يمكنني تقديمه لهذا ال�سخ�ص، وعليَّ 

اأن اأقوم باأمر ما من اأجل نف�سي.

اأمتلك الحق باأن اأ�سعر بالغ�سب، والكتئاب والتعبير عن الم�ساعر 
ال�سعبة التي تنتابني كل فترة.

اأمتلك الحق في رف�ض اأية محاولت من قبل المري�ص الذي اأحبه 
لأن يجعلني اأقوم باأمور ب�سبب �سعوري بالذنب اأو الغ�سب. )ل يهم 

ما اإذا كان يعلم اأنه يفعل ذلك اأم ل(.

والت�سامح  وال�سفقة  التقدير  على  الح�سول  في  الحق  اأمتلك 
والقبول مقابل ما اأفعله من اأجل من اأحب؛ حيث اإني اأفعل الكثير 

في المقابل.

اأمتلك الحق في اأن اأفخر بما اأفعل، واأمتلك الحق في اأن اأطري على 
ال�سجاعة التي يتطلبها الأمر لتلبية احتياجات من اأحب.

حياة  في  الحق  اأمتلك  كما  �سخ�سيتي.  حماية  في  الحق  اأمتلك 
تحافظ على ذاتي عندما ل يحتاج من اأحب اإلى وقتي بالكامل.

)كاتب مجهول(
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