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وإرباكا. وقد يتبادر لممكن أن يشكل وقتا عصيبا وصدمة من اطان بالسر قد أصيب سماع خبر أن شخصا أو قريبا إن 

ب وطرق ، حيث نقدم مقترحات حول أساليلذهنك العديد من التساؤالت التي نأمل أن نجيب عليها من خالل هذا الكتيب

 .اليومية ةحياالكيفية التعامل مع األطفال والعائلة واألهم من ذلك هو اإلستمرار في مع شكل الجسم و التأقلم

 

وتأثيراته من الناحية الجسدية والنفسية  السرطانلمعلومات عن مرض المزيد من اجمع قد ترغب بوقت الهذا في و

ه التي تتبادر سئلاألو  مالحظاتالأن يدون المريض د ومن المفي مع األطباء، ةمتابعالالعالج وحول  أيضاوواإلجتماعية 

أفراد ، مع األخصائيين الصحيين التحدثلطرحها على الطبيب. مبدئيا يبدو الطريق طويال ومخيفا ومحزنا ولكن  لذهنه

النظر إلى المستقبل وعلى عبور هذه المرحلة  ديساعولمريض قد يشكلون مصدر دعم لآخرين  وأاألصدقاء ، العائلة

 . تفاؤلب

 

شذى صالح السيدة منى إرزيقات،السيدة نى الترهي، اآلنسة م الكتيب هذامن ساهم وشارك في إعداد كما ونشكر كل 

 .السرطان  ىمرضخاصة و الدين

 

 

 مرضى السرطان أقوال مقتبسة من يحتوي الكتيب على * 
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 التشخيص
 

 ةومضطرب ةتصبح مشاعره متناقضتختلف من شخص آلخر،  فالبعض قد  السرطان بعد التشخيص ىل مرضافعأردود أن من المعروف 

لم أكن مصدر أذى ألي   ستحق ذلك.أأنا ال   ؟سلماذا أنا من دون النا ، ويسأل نفسه .الجميع من التلفظ بها ىيخش ةجدا بعد سماعه لكلم

 .أنا في حيره  ،أحدااخبر ال خبر عائلتي وأصدقائي أم أهل ؟ ماذا فعلت في حياتي ،شخص في حياتي

تختلف من  وستنتاب المريض  غيرها  و هذه المشاعر . خوف من الغد، نتظارإ، غضب، نكار للمرضإ، يأس، جاء، رقلق، وف، خدموع

خرجت من ". يستطيع النوم أو األكل أو التوقف عن البكاء له وقد الافعأالتحكم بردود فيها  يستطيع ع طويله الوقد تمر أسابيشخص آلخر 
كان من الصعب تقبل كل شيء واألصعب كيف لي أن أخبر ، عند الطبيب وأنا كلي حيرة وخوف ولم أتمكن من النوم طوال تلك الفترة

 . )جملة("أريد إخبارهم في البداية لكن وقد ثبت أن ما لدي ال يقبل الصمت زوجي وأبنائي وعائلتي عن ما حل بي. كنت ال

 

أن عليهم بيشعرون إال أنهم مع أن  القلق يبقى، واألشخاص المصابين بالسرطان أن حدة مشاعر الصدمة أو الخوف ال تدوم طويال.   ليقو

  اإلستمرار في حياتهم.

ية، وقد وهبني هللا الصالبة ورباطة الجأش وقوة اإلحتمال، وبدأت أستمع إلى الطبيب قررت أن أخوض وأنجح في هذه  التجربة القاس"
 )سوسن( ."أذهل جميع الحضورمما بهدوء دون خوف أو غضب أو توتر 

 

 (سناءاوالدي". ) ان اتحلى باالمل من اجل وعلي  "كان لدي شعور داخلي ان  هناك أمل وانني لست مريضة 
 
كوان ال بود لوي أن أبودأ و ها أسرة إصابتها بمثل هذا المرض ليس باألمر السهل مع خطوورة موا قود يتطوور إليو عندأرملة وإكتشاف سيدة "

 ) حياة( ."مرحلة مواجهة ومحاربة المرض -مرحلة جديدة من حياتي
 
اني من شيء" ألن ذلك أنت ال تعمنهم عبارات مثل " وأحيانا يشعر المرضى باإلحباط  عند تعاملهم مع أقرباء ينكرون مرضهم ويسمعون 

 عن خوفهم  أو ألمهم.  يفقدهم القدرة على التعبير

 

 :آلتية تظهر بعض من ردود األفعال اقد في األسابيع األولى بعد التشخيص 

 :ردة الفعل األولى عند تشخيص اإلصابة بالسرطان هي الرفض وعدم التصديق أو أن هناك خطأ في التشخيص وهذا ما يسمى  اإلنكار

من التقبل التدريجي للخبر ويعطي المصاب مزيدا من الوقت   ار. في البداية قد يكون هذا مفيدا ألنه يخفف من الصدمة ويمّكنباإلنك

عن تلقي العالج، ولحسن الحظ فإن معظم مرضى السرطان اإلنكار قد يكون سيئا إذا إمتنع . ومن ناحية أخرى فلمواجهة المرض بقوة

 ذه المشاعر قبل البدء بالعالج.يقولون أنه بإمكانهم تخطي ه

 

 ألصاب بهذا المرض؟  وقد يكون لماذا أنا؟ ماذا فعلت  : بعد تقبل التشخيص قد يشعر المصاب  بغضب شديد، وقد يتسائلالغضب

لبا ،  وغاأكثر بالسوء د يجعله يشعربالغضب ق ن أفراد العائله. وإن تجاهل الشعورمن المرض نفسه أو من األطباء أو حتى مالغضب 

وبالرغم من صعوبة التعبير عن غضبه إال يكون مصدر هذا الغضب مشاعر أخرى يصعب إظهارها مثل الخوف واإلحباط والعجز. 

 بالتوتر والقلق خالل مرحلة تقبل التشخيص. أن التحدث عنه ومشاركته لآلخرين يقلل من إحساسه 

 

 أو من الموت أومن تأثيرات العالج أو من عدم تمكنهم من  : يصيب الخوف بعض مرضى السرطان ألنهم يخافون من األلمالخوف

أيضا قد  المقربين أصدقائهمو ومن ناحية أخرى فإن أفراد عائلتهم تغطية تكاليف العالج أو يفكرون في أطفالهم ومن سيعتني بهم.

. لهم الكافيةمعنوي والمحبة في هذا الوضع أو ال يتمكنون من توفير الدعم ال بون بالخوف وقد ال يستطيعون رؤية المرضىيصا

والخوف من السرطان هو خوف من أمر مجهول، بالرغم من أن بعض مرضى السرطان يفضلون عدم معرفة كل شيء عن مرضهم، 

ه قد وعالج م وماذا عليهم أن يتوقعوا. معرفتهم أكثر عن مرضهمإال أن معظمهم يشعر بخوف أقل عندما يعرفون ماذا ينتظره

 . والتأقلم مع مخاوفهمفهم تفي  يساعدهم

تلك  ةعبدرجات السلم وأشعر بعدم القدرة على المشي، كانت لحظات صعبة ومر ، كنت أتلمس"شعرت بخوف لم أشعر ب  في حياتي
 )نعمة( ."الدنيا أظلمت واسودت فجأة أمام عيني،غادرت العيادة وأنا ال أدري ما العمل المسافة من المنزل حتى عيادة الطبيب.

 

 (فايقة). "الكثير من وزنيخوف وصدمة قوية واستسلمت للمرض كما وانني فقدت  "شعرت ب
 

  :من التوتر والقلق وقد يؤدي هذا إلى ظهور أعراض جسمية ونفسية متعددة مثل إرتفاع ان الغضب والخوف قد يزيدالتوتر والقلق

 ن عالج التوتر والقلق بممارسة الرياضة  أو القراءةضغط الدم أو الصداع أو فقدان الشهية أو إضطرابات في النوم وغير ذلك. ويمك

واإلنضمام إلى مجموعات دعم  أو ممارسة أعمال أو نشاطات تشعر المرضى بالسعادة وتبعد تفكيرهم عن المرض و بإمكانهم التعرف

  لمرضى السرطان.ومساندة 
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  :أفراد عائلتهم أو أصدقاؤهم الذين  وقد يبتعد عنهم بعض ة،بالعزلة والوحد مرضى السرطان والمقربين منهم قد يشعرون أحيانا  الوحدة

وهناك طريقة مفيدة للتقليل من هذا اإلحساس وهي   .المريض مربهايال يحسنون التعامل مع السرطان أو ال يستطيعون فهم الحالة التي 

العالج وآثاره الجانبية وإستطاعوا مواصلة ناجين من السرطان مروا بجميع المراحل إبتداء من التشخيص و حدث معتالتعرف وال

إشتركت في مجموعة الشروق وهي تضم سيدات أصبن  بسرطان الثدي  وقد سعدت بهذا اإلشتراك،   "قبل شهرحياتهم "الطبيعية". 
 عواطف() ."من النساء اللواتي أصبن بنفس المرض يحيث أشعر أنني شفيت من المرض  وأستطيع أن أساعد غير

 

جودي معهم ساعدني كثيرا في معرفة معلومات عن السرطان  وو (ناجيات من السرطانالسيدات لل)لمجموعة الشروق  انضمامي"
  (فريال) ." دني في الخروج من جو الحزن والخوفكما وساع

 

  :ا. وقد ومادي   معنويا   عبئا   لعائلته  بسبب مرضه أو أنه أصبح يشكل إزعاجقد يلوم المريض نفسه ويظن أنه مصدراإلحساس بالذنب

لما وصل  إلى هذه  ها مبكرا  ببت اإلصابة بالمرض وأنه لو الحظظهورها والتي س األعراض أو التغيرات التي تجاهل ما هي يتسائل

د عتبر التواصل  والمشاركة بين أفرايبظروف صعبة و ألنهم يتمتعون بالصحة بينما هو يمر أيضا قد يشعرون بالذنبالنتيجة. وعائلته 

 في هذه المرحلة.لة مفيدا  العائ

 

 ويصبح المستقبل  : معرفة أن الشخص مصاب بالسرطان يقلل من إحساسه بالسيطرة على مجريات حياتهفقدان السيطرة الشخصية

وباإلمكان تغيير ذلك بالتعرف على المرض وأساليب العالج عن طريق قراءة النشرات أو اإلستفسار عنها من الطاقم . غير واضح

ذلك يكون بتحضير االسئله التي يرغب  بطرحها على طبيبه و إصطحاب أحد أفراد العائلة أو صديق له في زياراته، ومن و الطبي،

ها أو وما هي نتائجها وإيجابيات على جواب مفهوم وواضح له و يحاول أن يستفسر عن خيارات العالج المتاحة لهالحصول  حقه

ولكن  ، أو تشخيصه أو خطته للعالج ثان وأخذ رأيه وهذا ال يعني أنه ال يثق برأي طبيبه بإستشارة طبي سلبياتها إن وجدت. وبإمكانه

 لزيادة اإلطمئنان.

أي  ة والعلمية ذلك أن الطريق لمواجهة"جمعت معلوماتي من القراءة المتواصلة والمتابعة الدائمة للبرامج في الكتب والمجالت الطبي 
أدركت من خالل هذه المتابعة بضرورة الفحص للثدي للمرأة بعد نهاية الدورة الشهرية مرض تكمن في الكشف المبكر عن ، لقد 

 . )نعم ( "تحسبا لمرض ليس بالحسبان
 

من خالل كثر مكتبات للتعرف على المرض أالى  ال ذهبأ صبحتبالمرض أ صبت لدي معلومات سابقة عن المرض بعد أن أ "لم يكن
مني في رغبة وذلك   السرطانب المصابينل يح عن االطفاالترو اساليب الجامعة كان حول يتخرجي ممشروع   ، حتى ان القراءة
 (سعاد. )"ن ة االخريمساعد

 

 ة ممشاعر الصدظهرت عندي  "عند تشخيص اإلصابة بمرض السرطان : إن اإلحساس باإلكتئاب أمر شائع ورد فعل طبيعي اإلكتئاب
ن، هذه بالحزن العميق واليأس وأن الحياة ال معنى لها أو اإلبتعاد عن اآلخري ومن الممكن الشعور ." )حياة(والخوف واإلحباط

قد يظهر على شكل نوبات من البكاء أو إضطرابات في النوم.  ويمكن عالج  ، وإذا كان اإلكتئاب شديدا  المشاعر تسمى إكتئاب مرضي

 المضاد لإلكتئاب أو يطلب من المريضدواء الطبيب اليصف وقد  المزاجفي غيرات وإعالمه عن الت الطبيباإلكتئاب بالتحدث مع 

جمعية أصدقاء المريض  جموعات المساعدة لمرضى السرطان )لتحدث مع مرضى آخرين في ممع امكانية امراجعة أخصائي نفسي 

 تقدم هذه الخدمة(. 

و طبيب األورام أ ر معة األممناقشم باالفعال الواردة سابقاً فننصحهردود اذا وجد لدى بعض المرضى صعوبات في التأقلم مع بعض 

 مجموعة الدعم .

 

 قادرين على خلق يكونوا السرطان، معظم المصابين مرض : بعد تالشي الصدمة األولى عند  تشخيص األمل

 فاألبحاث العلمية لديهم أسباب للتفاؤل، ويكون  . مشاعر من األمل تساعدهم على إجتياز مراحل المرض

عدت الماليين على أن يعيشوا حياتهم بدون آثار للمرض، وهناك العديد من الناجين الذين ساالحديثة  واألدوية 

  أنه مرض مزمن. من السرطان علىعالج ليعيشون حياة مليئة بالنشاط والحيوية، ويخضعون ل

اعي السرطان ومرحلة المرض والعالج والجهاز المنستطيع التنبؤ بنتائج المرض فذلك يعتمد على نوع ال أحد ي

 اإليمان والمعتقدات الدينية تدعم األمل.  الرغبة في الحياة. وأيضا   وأحيانا  

 (ماهر) .ن يستسلم للمرض مهما كان فتاكاً"يجب ا نسان الهللا وأن اإل دعمار بيمن اإليمان بأن األ منطلقاً  ،طةامر بكل بستقبلت األ"
 

باني ب  من جلد وقوة وصبر على مواجهة التحديات والصعوبات التي يسببها "أحمد هللا على ما أنعم ب  علي من األمل واإليمان وما ح
 )فوز( ."المرض

 )جمل ( ."لكن أملي باهلل كبير والحمد هلل، ال أعرف إلى متى سيستمر ذلك"

 

مما كنت أتمنى وتمت بأفضل  "أحمد هللا تعالى على كل ما مررت ب ، فتجربتي مع المرض منذ إكتشاف   وكذلك المراحل الالحقة يسيرة
 (ناهدة)مارس حياتي واساعد غيري  وها انا اتحداه مره اخرى". خرى مررت بوقت عصيب ولكن مع ذلك أنا أالمرض مرة ا لي عاد
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 والنظرة إلى  الذات صورة الجسم 

 
نها العقل عن المظهر الخارجي صورة الجسم هي صورة يكوّ 

وتعني اإلدراك  وأشملالنظرة إلى الذات فهي أوسع ألجسامنا، أما 

الداخلي للجسم والعقل والشخصية والصفات والقدرات.  وكالهما قد 

   .يتأثر بسبب عالجات السرطان

عالج السرطان وتأثيراتها على صورة الجسم والنظرة إلى طرق 

 الذات:

 في شكل  ا  ر" وتغيقد تسبب "تشوها  في الثدي  ية:الجراح ةالعملي

بالنسبة  صعبا   رات الجسمية أمرا  الجسم وقد يصبح التأقلم مع التغي

حيث أن لكل  ،لى الذاتإؤثر على النظرة يوهذا السيدات لمعظم 

وشكله وقد ال يكون لديه رضى وقبول  نظرة وتصور لذاته شخص

هذه  ترغيّ الجراحية ملية عليه، أما اآلن فالع دتام لشكله ولكنه تعوّ 

نفسي ير ولتحسين الشعور الالصورة. وللتغلب على هذا التغ

إستئصال جزئي أو كلي  الخضوع لعملية  تجميل إلعادة بناء الثدي عندحول إمكانية إجراء عملية  الجراحب مناقشة الطبي كمكانإفب

البعض اآلخر بينما ، الجديدمظهرهم وشكلهم ومقتنعين بيكونون راضين يتمتعون بثقة كبيرة في أنفسهم و ممن لثدي . وهناك البعضل

 .عملية تجميلمن الخصوع ل بدال    )سليكون( إصطناعيثدي الة خاصة للثدي وحمإستخدام يفضلون 

 

 ن أيشععر  الشعخص الجسعم ألنؤثر علعى صعورة يع، وهعذا رهعاقاإلوغثيعان بال ا  شععور أحيانا  للشعر و ا  تساقط سببيقد  :العالج الكيماوي

ممعا يعؤثر علعى عالقعة المعريض بنفسعه لععالج السعرطان الجانبيعة اآلثعار تتعوتر بسعبب  مع اآلخعرين  ه الوظيفي وعالقاته الشخصيةءداأ

تختفعي عنعد اإلنتهعاء معن الععالج. هعا ععادة ، ولكنتستمر لععدة أسعابيع أو أشعهرمن الممكن أن وبمن حوله. وقد يكون من الصعب تقبلها و

علعى  الحصعولأهميعة  ع. ومعبطريقعة جذابعة وجميلعة العرأسإسعتخدام شععر مسعتعار أو وضعع منعديل علعى فبإلمكان   وللتغلب على ذلك

  .النفسالراحة وعدم إرهاق 

      ك سرعان ما تالشى بعد عودة إن من اآلثار التي أزعجتني خالل تناول الجرعات الكيماوية تساقط الشعر لكن اإلحباط الذي ولده ذل"    

 )حياة( ."ينبت من جديد شعري

   (فايقة. )"ي في البداية رفضت فيها حيث أنن الكيماوي كان من اصعب المراحل التي مريت"    

 

 بإمكانك إستشارة طبيبك حول هذا الموضوع. وفي الجلد  ا  وجفاف ا  قد يسبب إحمرار :العالج باألشعة 

 

    كبير في عالج بعض السرطانات. واآلن يعتبر من  ستخدام العالج المستهدف أثرإل، كان 1990في أواخر عام : العالج الُمستهدف 

  أهم المجاالت التي تبحث لعالج السرطان. يستخدم هذا العالج أدوية دقيقة تستهدف بروتينات تظهر في الخاليا السرطانية. وتلك       

 الخلية السرطانية ألهميتها لتلك  األدوية هي عبارة عن جزيئات صغيرة تقوم بوقف بروتينات ناجمة عن طفرات وتنتج بكثرة في      

 .الخلية     

 

 قد يسبب زيادة في الوزن وتوقف في الدورة الشهرية وظهعور أععراض سعن األمعان وععدم القعدرة علعى اإلنجعاب :العالج بالهرمونات ،

 ين.يلكافاالتي تحتوي على اة وهنا عليك إتباع نظام أكل صحي ومتوازن وممارسة الرياضة والتقليل من المواد المنبه

 

سعتفيدون معن اإلستشعارات يقعد فعإنهم نفعاليعة مرتبطعة بعالتغيرات فعي الشعكل الخعارجي إ ى السرطان الذين يعانون معن مشعاكلمرضبالنسبة ل

تركيعز ما هو أعمق معن  مجعرد اللى  إ. فالعالج النفسي الفردي يساعد الشخص على النظر أو من مجموعات دعم مرضى السرطان النفسية

لتبعادل المعلومعات مجموععات دععم مرضعى السعرطان فرصعة مناسعبة تعتبعر الخعارجي وتعريفعه علعى أسعاليب وطعرق التعأقلم. و الشكلى عل

 . معها والتأقلموا في هذه الحالة وكيف إستطاعوا عبور هذه المرحلة تعرف على أشخاص آخرين مرّ للو

نمية أو تطوير يعمالن على ت وأيضا   ي تخفيف األلم وتحسين الشعور العامف قد يساعداناللذان  :العالج البديل والعالج التكميليوهناك أيضا 

حياة اليومية اإلستمرار بفاعلية في نشاطات الصورة الجسم والبحث عن إهتمامات جديدة أو تعلم مهارة جديدة وشكل وصورة جديدة أشمل ل

ي اإلستمرار في الوظيفة أو العمل، ودمج  العالج فإضافة إلى  .في أداء الدور اإلجتماعي كزوجة أو كأم اإلستمراروقبول األمر الواقع، و

أو نشاط جديد يساعد بشكل مثل ممارسة الرياضة يجد المرضى أن مساعدة اآلخرين أو ممارسة هواية جديدة  روتين الحياة اليومية. وأحيانا  

 .كبير على التغلب على المشاعر السلبية

http://ar.wikipedia.org/wiki/1990
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لكن بعد ذلك أدركت أن الخسارة الحقيقية تحسب مقارنة مع ، وأن تتقبل فقدان  أحد أعضاء جسمهابالنسبة إلمرأة وأم ليس من السهل " 

 محتماً  ما تم الحفاظ علية، كان ال بد من إستئصال الثدي ألن غير ذلك يعني إنتشار المرض في جميع أنحاء جسمي، كان يعني موتاً 

 )حياة( ."صحيحة للعالج التامالبداية وكانت هذه الدراك بالتحسن معنويا ستنادا لهذا اإلإومعاناة ال تتوقف ال سمح هللا، وبدأت 

 

هله ,,, نشلتني أعن  ح بعيدا  صبت بالمرض وفي ذاك الحين سمعت بحادثة غرق لطفل كان يلهو في المسبأس حينما أنت في قمة اليك"
و كبير فشكرت ربي أسليم وبين صغير  وألموت ال يفرق بين مريض ا نأمرض ليس هو السبب الوحيد للموت ون الأيقنت أسي وأمن ي

ن ابتالني بالمرض ليكافئني أجاتي في الجنة فصبرت وحمدت هللا ن هذا ابتالء لرفع درأنا فيه وشعرت أن يعافيني مما أرجوته و
 (ميرةأ) ."بالجنة

 ؟من حولككيف تتعامل مع 
 

مشتركون في الصدمة ولكن كل  ، فالمريض وعائلتهحلة صعبةإصابتك بالسرطان تعتبر مرإن إكتشاف وتشخيص 

الخوف وبأن عالمهم  بقد يشعرون  مل وبحاجة إلى وقت للتأقلم. فبعضهفرد في العائلة له قدرة معينة على التقب

قد يكون من الصعب العودة إلى الحياة  أحيانا  و، يشعرون بالضيق خالل فترة العالج ، وآخرينالخاص ينهار

  ية عندما ينتهي العالج.الطبيع

تاج إلى المحبة والتعاطف من األبناء ليشعر باألمان ويحالمريض من شريك حياته  حتاجهالدعم العاطفي هو ما يو

طريقة  التعامل بين أفراد العائلة يحدد بدرجة كبيرة ردود الفعل فبعض العائالت معتادة على الحديث والمشاركة و

 وهذا يسهل الحوار والمناقشة.

تمر به هذه  عصيبا   ا  أما بالنسبة للعائالت التي ال تتواصل مع بعضها أو تجد  صعوبة في التحدث، فتشخيص وعالج السرطان يعني وقت

مجموعات دعم مرضى مع ولهؤالء يمكنهم التحدث مع طبيبهم أو على الجميع المشاركة في المشاعر،  العائلة ويكون من الصعب جدا  

 السرطان.

لمرض كنت حزينة وكانت حالتي النفسية صعبة، وساعدني كثيرا وجود زوجي إلى جانبي الذي كان يساعدني في تحمل  ا"في بداية 

 )عواطف( .المرض"

انصدمت وتفاجئت لكن في نهاية األمر وكلت أمري لربي وكذلك دعم األصدقاء  ن السرطان الموجود في الرحم عندي غريب"قيل لي ا

 (هلةن. )"هل هون علي االمرواأل

آلخر،  فالبعض ينكر المرض أو شريك ردود األفعال تختلف من بالطبع فإن عدم وضوح المستقبل وبالقلق وبيشعر  أيضا   شريك الحياة

نفسي أو عامل إجتماعي. وقد يكون من المفيد ئي التحدث إلى إخصاللشريكين  ببساطة يرفض التحدث أو مناقشة الموضوع. وقد يكون مفيدا  

 وعاطفيا   إجتماعيا  الجانبية، فهذا يساعد شريك حياتك على مساعدتك  اوآثاره امدتهالتعرف على ركة في أخذ قرارات العالج والمشا أيضا  

أو عندما تكون األمور على غير نمط أو روتين حياة األسرة هم يشعرون بالتغيرات التي تطرأ على ف، بتك بالسرطان تؤثرعلى أطفالكوإصا

أو عدم  .عليك ر الشحوب أو التعبوظهالخارجي أو  كمظهرفي  تغيرمثل الالتغيرات التي قد  تطرأ عليك  أيضا   يالحظون، كما ما يرام

 . وقد يشعرون بالخوف والقلق إلبتعادك عنهم خالل فترة العالج اإلعتيادية بشكل طبيعي، كداء وظائفعلى القيام بأ تكمقدر

إخفاء ولكن . تلقائي بالرغبة في حماية أطفالهمويظهر لديهم شعور  ذا الموضوعصعوبة في التحدث حول هالعديد من األهل يجدون و

جب على الوالدين أو أحدهما إخبار الطفل ومناقشته، كما ويمكن اإلستعانة بأشخاص بالغين ، لذا يالحقيقة يؤدي إلى زيادة الخوف واألوهام

 م رهاعمأفهمها مع األخذ بعين اإلعتبار  م لغة سهله يمكنهبأسلوب و ملهالشرح وتقديم  على مرض األم مقربين للطفل، وإطالع األطفال 

ويمكن التحدث كل واحد منهم.  من مواجهة الوضع الجديد بشكل أفضل وبالطريقة التي تناسب مالعاطفي مما يُمّكنه موتطوره مومشاعره

 .طفل على حداأو كل  مع جميع أطفال العائلة معا  

عالجوا مخاوفهم وقلقهم. بالتفاؤل وبأنكم لن تتوقفوا عن حبهم، وإستمعوا لهم وأجيبوا عن إستفساراتهم ووخالل الحديث أعطوهم شعورا 

 .على التحدث الكذب أو الدخول في تفاصيل طبية مخيفة أو غير ضرورية وال تجبروهموتجنبوا 

 

ن إعطاء إفي الشكل الخارجي و اتالتغير مع  المرض أوفي الغالب يوجد لدى األطفال مقدرة جيدة قد تفوق مقدرة البالغين في التعامل مع و

 تفسيرات بسيطة من شأنها أن تساعدهم على الفهم  والتأقلم.
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 ردود الفعل العاطفية

بشكل عام فإن ردود أفعال األطفال تختلف حسب أعمارهم وشخصيتهم وتجاربهم السابقة، قد يكتمون بعض المشاعر ويحتفظون بها  

وقد يصبحون عدوانيين أو  لون حماية أنفسهم من المشاعر التي تخيفهم وقد يتصرفون بطريقة قد تبدو غريبة للكبار.ألنفسهم ألنهم يحاو

  إنعزاليين.

 : هيطفال أفعال األ ردود بعض 

ال  المصاب بالسرطان يرالكبالشخص  ظنا  منهم أن: قد يشعر األطفال بالخوف الخوف

يفسح المجال فهذا اإلستماع إلى مخاوفهم من المهم والتحكم بالمرض والشفاء منه.  يستطيع

األطفال الذين يعبرون عن  إذ أن لمعرفة فيما إذا كانوا يفهمون الموضوع بطريقة صحيحة.

المعلومات الدقيقة هي أفضل طريقة إضافة إلى أن خوفهم يشعرون بقلق وحيرة أقل،  

 للتقليل من الخوف. 
 

 ا  الذنب ألنهم بصحة جيدة وأن أحدب قد يشعرون : األطفال األكبر سنا  الشعور بالذنب

قد يساء  فرحوا أو  إستمتعوا بوقتهم ألنه مريض، وقد يشعرون بذنب كبير إذاغيرهم 

أن اللعب ووالضحك  وحثهم علىفهمهم وبأنهم ال يهتمون بالمريض.  وعلينا أن نطمئنهم 

 يكونوا على طبيعتهم . 
 

يحب المريض إال أنه ال يغضب من التغيرات غير المرغوبة  التي تطرأ على حياته، فاألطفال : بالرغم من أن الطفل الشعور بالغضب

الطفل إضطر  إذا لمريض في المستشفى من وقت آلخر أوايارة بز قاموافي روتين حياتهم اليومية، خاصة إذا اليتقبلون أي تغيرات 

 بهدوء داخل المنزل. أن يلعب  قت عند أحد األقارب أو األصدقاء، أولتمضية بعض الو
 

. وإذا كان الوضع ن القيام معه بنشاطات معينة كان قد اعتاد عليها مع والدتهلعدم تمكنها م  له الحزن إبتعاد األم عن طفلها يسببالحزن: 

 ه.وال يستطيع تلبية متطلبات أصبح ضعيفا   قويا   يحبه ويراه دائما   ألن شخصا  فقد يشعر بحزن عميق  جيدا   الصحي سيئا  

آخرين ألنهم ال يعانون من مشاكل  أو ألن  عادة ما يحسد األطفال المريض ألن جميع أفراد العائلة يهتمون به، وقد يحسدون أطفاال   :الحسد

 والديهم بصحة جيدة.
 

عدة أو قضم طفح جلدي أو ألم في المفعل جسمي مثل إضطرابات النوم أو : ردود الفعل النفسية قد تأخذ شكل ردردود الفعل الجسمية

األظافر، وعادة يحصل هذا عندما ال يستطيع الطفل التعبير عن مشاعره أو قد يكون هذا مؤشرا لتشجيعهم على الحديث. وقد يمرض 

األطفال أنفسهم ألن الصدمة النفسية تقلل من مناعة الجسم وقد تظهر لديهم أعراض مشابهه لمريض السرطان ولكن هذا ال يعنى أنهم 

 مرضى.

 

 عليكم رضى السرطان ما الداعمة لم "لمجموعة الشروق"ام منضاإل اذا كان لديكم الرغبة في    

  اال التواصل معنا                                                      

 

  بعض  األفكار  المفيدة لألطفال وذويهم
فال تفترض لذا الكبار. ردود أفعال العائلة تختلف عن تتعرض لها التي  الخطيرةول األطفال تجاه األمراض الصعبة افعأردود ات وخبرن إ

 :بعض األفكار م كونقدم لأنك تدرك أو تفهم مشاعرهم وعليك أن تسألهم عن مشاعرهم وأن تتقبلها.  

   يجعلهم يتخيلون أشياء غير حقيقة. م يعيشون في جو مشحون بالقلق. ممامع أطفالك منذ البداية، ال تجعله كن صادقا 

  ُالتي تعيشها العائلة في ظل وجود شخص ح لهم الظروف الصعبة ووضّ وساعد األطفال على تحمل المصاعب  ومنفتحا   كن محبا

 مريض داخل العائلة.

 ال تخبرهم بأمور ليس من الضروري أن يعرفوها.ت يستطيع الطفل إستيعابها وفهمهاإستخدم كلمات ومصطلحا ، 

  ،منها ال يفهمون بعضا  المعلومة في المرة األولى أو قدالسبب في ذلك أنهم قد يرفضون تقبل هذه أعطهم نفس المعلومات أكثر من مرة. 

 فالعواطف القوية صعبة التقبل لصغار السن.ع بعض التصرفات مثل القلق والهزلتوق  ، 

   جدا   ومهما   مشاركة هذا ثمينا  . فقد يكون وقت الجدا   ال تفترض أنه من األفضل إبعاد الطفل عن الشخص المريض حتى لو كان مريضا. 

 مجريات وأمور حياة األسرة، حاول خلق وقت لإلستمتاع والفرح.   ل أن ال تجعل المرض يسيطر على جميع حاو 

 أن لديهم قدرة كبيرة على العطاء فأعطهم الفرصة إلظهار مقدرتهم. طفال لكثير من الحب واإلهتمام، إال بالرغم من إحتياج األ 

 أنت تعرف أطفالك أكثر من غيرك وغريزتك ستدلك على أفضل طريقة ف هذه الظروف يشكل تحدي كبير، ألطفال فيالتأقلم مع ا

 للتعامل معهم وحاول مساعدتهم قدر اإلمكان.

  ّلهم أن المرض  غير معدي، وأنه لن ينتقل إليه من أحد أفراد العائلة أكد. 
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 مرضى السرطانالنفسي واإلجتماعي لم الدع مصادر

أو  كنهم المساعدة من الناحية العمليةوالعديد من األشخاص يم بمفرده أحد يرغب بمواجهه السرطان  ال

مرضى مجموعات دعم العاطفية أو الروحية مثل أفراد األسرة واألصدقاء والطاقم الطبي أو حتى 

مشاكلك  السرطان. في البداية قد تجد صعوبة في طلب المساعدة أو حتى قبولها ألنك تعودت على حل

 لوحدك وقد تظن أن طلب المساعدة دليل على الضعف. 

ك في ن، وقد يرافقوإليك ومشاركتك في آمالك ومخاوفك فأفراد األسرة واألصدقاء يمكنهم اإلستماع

 زيارة الطبيب أو جلسات العالج.

آخرين مصابين  يكون من المفيد التعرف على مرضىقد  أحيانا  باألهل واألصدقاء وقد تكون محاطا  وأحيانا  

للتعايش مع المرض ولديهم معلومات وتجربة وقد يشكلون  حي فهم مثال ،(الداعمة لمرضى السرطان )كمجموعة الشروق بالسرطان

 .مصدر للدعم العاطفي وتحسين لحالتك النفسية

عي، وفيها يتحدثون عن إجتما أخصائي نفسي أومجموعات لدعم ومساندة مرضى السرطان  يلتقي فيها المرضى مع  وهناك أيضا   

للتفكير من  بعضهم البعض الطبي واألهم من ذلك مساعدة مشاكلهم ويتشاركون في المعلومات  ويتعرفون على طرق التواصل مع الطاقم 

 يجابية والتفاؤل.  ناحية إ

داته الدينية وعالقته مع معتق ويشكل الدين مصدر للقوة عند الكثير من األشخاص، والتعامل مع مرض خطير تجعل الشخص يعيد النظر في

   .لألمور حياته وقد تتغير أولوياته في الحياة ونظرته في معنى هتفكر الخالق، و

من أفراد الطاقم الطبي )طبيب أورام، طبيب جراح، ممرضات(  دور في اإلشراف على عالجك، وحتى يتمكنوا من اإلعتناء بك  لكل فرد

 المعلومات حول وضعك الصحي حتى يتمكنوا من تقديم أفضل عالج لك. في  معهم ودقيقا   دقا  جسديا ومعنويا لذلك عليك أن تكون صا

 

 حياتك اليومية

 

الحياة مع مرض السرطان قد يكون من أكبر التحديات التي عليك مواجهتها، وخالل فترة عالجك سوف تمر عليك أيام جيدة وأخرى سيئة، 

مشاعرك ثانية بين األمل والقلق.  ولكن العديد من الناجين من مرض  حت دورية وقد تتأرجوبعد اإلنتهاء من العالج تكون هناك فحوصا

السرطان وجدوا أنه من المفيد أن يبقوا أنفسهم مشغولين وأن يعودوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية في أسرع وقت ممكن، مثل اإلهتمام 

لذين يعملون خارج المنزل، فإن كنت ال زلت تحت وال البهجة إلى أنفسهم، التي تدخبشؤون المنزل ورعاية األطفال والقيام بالنشاطات 

وعدم إرهاق نفسك. ومن مع األخذ بعين اإلعتباراإلعتدال العالج فالخروج إلى العمل بشكل جزئي يشكل تغيير في الجو العام للحياة اليومية 

مصدر دعم  يشكلون هم أيضا  العمل قد في  ، فزمالؤكمهما   عد أمرا  يج إنتهاء العال ثم العودة إلى العمل  بشكل طبيعي قدر المستطاع بعد  

صديقاتي وزميالتي في العمل ومدير العمل كانوا هم أبطال المرحلة األولى من التجربة القاسية، زميلتي في العمل وهي "معنوي لك. 

 )جملة(. "ب أخصائية إجتماعية كانت أول من عرف بما أمر 
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 لبعض أمراض السرطان المبكر فحوصات الكشف

عراض للكشف عن أفحوصات الكشف المبكر عن مرض السرطان هي فحوصات وتحاليل يقوم بها األصحاء بالرغم من عدم وجود أي  

نك مريض أنواع السرطان. وإذا اقترح الطبيب عمل فحوصات معينة للكشف المبكر فهذا ال يعني أنه يعتقد أاإلشارات األولية لبعض 

إذا كنت غير متأكد من فوائد الفحص فيمكنك سؤال الطبيب واإلستفسار عن   فالكشف المبكر هو عندما ال يوجد أعراض.رطان، بالس

  :جدوى الفحص

 
 فحوصاتال العمر نوع السرطان

 بجرعة مخففة  CTفحص  74-55 سرطان الرئة

 سنة فما فوق 50 والمستقيمن القولون سرطا

إذا كان هناك 
تاريخ عائلي 

 منفيجب البدء 
 رسن مبك

 مرة  كل سنة فحص لوجود دم في البراز. 

  سيني  تنظير أو(sigmoidoscopy)  سنوات  5لألمعاء مرة  كل. 

  لألمعاء سيني فحص لوجود دم في البراز كل سنة وتنظير أو

((sigmoidoscopy  سنوات 5كل  مرة )هذا هو األفضل(. 

 سنوات 5عة مرة كل تلوين لألمعاء بالباريوم وفحصها تحت األش. 

 سنوات 10تنظير لألمعاء الغليظة مرة كل  أو. 

 

 .فحص ذاتي للثدي سنة فما فوق 18 سرطان الثدي

35-40 

 

  .ماموغرافي مرة واحدة وفحص طبي مرة كل سنتين

 .ماموغرافي مرة كل سنتين وفحص طبي مرة كل السنة 40-50

 ة ماموغرافي وفحص طبي مرة كل سن فما فوق 50

بسرطان الثدي  صابةاألكثر عرضة لإلالتصوير بالرنين المغناطيسي للنساء  

 .رى من السرطاني نوع آخأأو 

 .فحص طبي فما فوق 35 سرطان الرحم

 .خالل هذه الفترة واحدة مسحة عنق الرحم مرة  سنة 25-20 سرطان عنق الرحم

 .سنوات 5-3مرة كل  فما فوق 30

كثر للسيدات اال سرطان المبيض

عرضة لسرطان 

 المبيض والرحم 

 .فحص سريري وتصوير بالموجات فوق الصوتية )عبرالمهبل(

 

 .ال يوجد فحص للكشف المبكر  سرطان المثانة

 .فحص طبيو فحص ذاتي  سرطان الجلد

 سرطان البروستات

 

فما فوق 50  

 

 .PSAفحص دم  و فحص طبي

كريات الدم البيضاء  سرطان

 )اللوكيميا(

 .شامل فحص دم 
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 قاموس المصطلحات

يتكون جسم اإلنسان من العديد من الخاليا التي  تتشابه في تركيبتها رغم إختالفها في وظائفها، وكل خلية تتألف من غالف خارجي  :السرطان
كل دوري تتحلل وتموت بشأثناء حياة اإلنسان، بعض خاليا الجسم و يتم حفظ التركيبة األساسية للخلية وخصائصها.  ة، وفي هذه النواةونوا

في بعض األحيان تفقد هذه الخاليا و بتعويض هذا النقص في الخاليا بالتكاثر واإلنقسام وفق نظام معين. إال أنه  وطبيعي، ولكن يقوم الجسم
يدة من السرطان ولكل نوع . وهناك أنواع عد السرطانالورم الخبيث أو باإلنقسام العشوائي وهو ما يعرف بببدأ تالقدرة على التحكم في نموها، ف
 .أعراضه ومميزاته وطرق عالجه

 للثدي ستئصال كليإ (Mastectomy): لثدي إضافة إلى العقد الليمفاوية تحت اإلبطاكامل ستئصال عملية جراحية إل 
 للثدي ستئصال جزئيإ(Lumpectomy) : افظة على جزء من النسيج المحيط به ، مع المحو الخبيث ستئصال الورم عملية جراحية إل

 العقد الليمفاوية تحت اإلبطبعض وقد يتم إستئصال   ،جزء كبير من نسيج الثدي
 عادة بناء الثديإ:(Reconstruction)   أخصائي يقوم  وفيها تتم بعد اإلستئصال الكلي للثديعادة بناء الثدي جراحية إلعملية

أو بواسطة زرع ثدي إصطناعي من دي الذي تم إستئصاله إلى مكان الث نسيج من موضع آخر في الجسمنقل الجراحة التجميلية ب
 أخصائي األورام السرطانية وطبيب الجراحة التجميلية.و ويجب على السيدة مناقشة الموضوع مع الطبيب الجراح  مادة السيليكون.

  السرطانية الموجودة  الخالياتدمير و على الوصول إلى جميع أنحاء الجسم  ذات مفعول قوي قادريتم بواسطة أدوية  :الكيماويالعالج
 . ويمكن أن يعطى العالج قبل أو بعد العملية الجراحية.في الجسم

 للقضاء على الخاليا السرطانية أو لتصغير حجم  يتم بإستخدام كمية من األشعة وتوجيهها إلى المناطق المصابة  ج باألشعة:عالال
  الورم. 

 مثل سرطان الثدي أو  بعض أنواع السرطان أو منع عودةنات لتبطئة أو وقف نمو الهرمو يتم العالج بواسطة  :الهرموناتالعالج ب
  البروستات. 

  طبيب متخصص في مجال األمراض السرطانية التي تعنى بعالج األورام الخبيثة :ورامطبيب األ. 
 :)التغيرات غير الطبيعية في  فحص لتصوير الثدي باألشعة السينية ويمكن من خاللها مالحظة ماموغرافي )تصوير الثدي باألشعة

 مراحلها األولى.
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 ة ـاتيـادر معلومـمص

 

 بعض من مواقع  المعلومات على  اإلنترنت عن السرطان:

 www.breastcare.org 

 www.bci.org.au 

 www.bco.org  (for health professionals ) 

 www breastcancer.about.com 

 www.cancerbacup.org.uk 

 www.breastcancercare.org.uk 

 www.youngsurvival.org 

 

 www.nbcam.org 

 

 www.cancer.gov 

 

 

 ع:ــالمراج

 

 Ten stories one journey, surviving breast cancer, 2000,   Susan G. Komen, Breast Cancer Foundation 

 Talking to children when an adult has cancer, 2004,  Macmillan cancer relief 

 ، إسراء الحربي2007انا و أمي وسرطان الثدي ، 

 ، الجمعية اللبنايه لمكافحة سرطان الثدي 2011المعرفة طريق الشفاء، 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.breastcare.org/
http://www.bci.org.au/
http://www.bco.org/
http://www.cancerbacup.org.uk/
http://www.breastcancercare.org.uk/
http://www.youngsurvival.org/
http://www.nbcam.org/
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 بدعم من:                                            

 

  القدس-جمعية أصدقاء المريض الخيرية
   االتية :الخدمات جمعية صحية غير حكومية تعنى بصحة المرأة وتقدم 

 مجموعة "الشروق" للمساندة والدعم اإلجتماعي والنفسي للمصابات والناجيات من السرطان. 

 والشعر  صطناعيإلا ثديالالثدي، كحمالة)السرطان بمريضات خاصة وفيرمستلزماتت

 . المستعار(

 هشاشة العظام ترقق فحص للكشف المبكرعن مرض 

 .)هذا الفحص موصى به لمرضى سرطان الثدي والبروستات) 

 .برنامج محاضرات التثقيف الصحي للسيدات، العاملين الصحيين واألطباء 

  طبية.توزيع النشرات ال 

 .)توفير عالج طبيعي متخصص باألطراف المتورمة )الليمفوديما 

لدعم مرضى السرطان، تضم سيدات مصابات وناجبات من اال  2000أسست عام  مجموعة الشروق:
السرطان وتهدف المجموعة إلى تقديم الدعم والمساندة النفسية واإلجتماعية لسيدات أخريات تم تشخيص 

قد تم افتتاح مركزنا الجديد بيتنا في الخليل, نقوم بتقديم خدمات و نصائح  و  إصابتهن بمرض السرطان.
 صحية و توعوية للمرضى فيه, للتواصل مع بيتنا يمكنكم االتصال على:

  
 

 

0594433109 

 تصالفال تترددي في اإل مالحظةاي استفسارأو اذا كان لديك

 026264674تلفون:

 0599922310الهاتف المحمول: 

 www.pfsjerusalem.orgالموقع اإللكتروني: 

 pfsjer@yahoo.comالبريد اإللكتروني:

                     Patient's Friends Society-Jerusalem 
 

                  @PFSJerusalem    
 

https://www.facebook.com/pfsjerusalem/

