م ِريء
سرطان ال َ

نظرة عامة
ســرطان املــريء هــو ســرطان يظهــر يف املــريء  -وهــو

أنبــوب طويــل ومفــرغ يســري مــن حلقك وحتــى معدتك.

يســاعد مريئــك علــى نقــل الطعــام الــذي تبتلعــه مــن

نهايــة حلقــك إلــى معدتــك لهضمــه.

ســرطان املــريء يبــدأ عــادة يف اخلاليــا املبطنــة لداخــل

املــريء .ميكــن أن يحــدث ســرطان املــريء يف أي مــكان
علــى طــول املــريء .يصــاب الرجــال أكثــر مــن النســاء

بســرطان املــريء.

املــريء هــو أنبــوب عضلــي يربــط الفــم باملعــدة.

ســرطان املــريء هــو ســادس أكثــر أســباب املــوت نتيجــة

تنقبــض حلقــات العضــات (املصــرات) املوجودة

تختلــف باختــاف املواقــع اجلغرافيــة .يف بعــض

للســماح مبــرور الطعــام والســوائل.

للســرطان علــى مســتوى العالــم .معــدالت احلــدوث

املناطــق قــد تعــود املعــدالت املرتفعــة حلــاالت ســرطان

يف األجــزاء العلويــة والســفلية وتســترخي

املــريء الســتخدام التبــغ والكحــول أو عــادات غذائيــة

خاصــة والبدانــة.

األعراض
تشمل عالمات وأعراض سرطان امل ِّريء ما يلي:

¦صعوبة يف البلْع ( ُعسر البلْع)
¦ ُفقدان الوزن غير املقصود
¦ألم يف الصدر ،ضغط أو ُحرقة
¦ ُعسر هضم ُمتفاقِ م أو حرقة املعِ دة
وبحة الصوت
السعال َّ
¦ ُّ
أي عالمــات أو
ال يســبب ســرطان املــريء املبكــر َّ
أعــراض.

سرطان املريء
عــادة مــا يحــدث ســرطان املــريء يف اخلاليــا

التــي تبطــن داخــل املــريء.
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ـت قــد َّ
مت تشــخيص حالتــك مب ـ ِّريء باريــت ،وهــي حالــة ســابقة للســرطان تزيــد مــن خطــر اإلصابــة
إذا كنـ َ

الناجــم عــن االرجتــاع احلمضــي املزمِ ــن ،اســأل طبيبــك عــن العالمــات واألعــراض التــي
بســرطان امل ـ ِّريء
ِ
يجــب ُمراعاتهــا والتــي قــد تُشــير إلــى أنَّ حالتَــك تــزداد ُســو ًءا.
ِ

ـكل روتينــي باســتثناء املرضــى املصابــن مب ـ ِّريء
ال يت ـ ُّم حتــري ســرطان امل ـ ِّريء عــن طريــق الفحوصــات بشـ ٍ
باريــت بســبب عـ َدم وجــود مجموعــات أخــرى عاليــة اخلطــورة ُيكــن التعـ ُّرف عليهــا بســهولة .إذا كان ل َديــك
م ـ ِّريء باريــت ،ناقِ ــش مميــزات وعيــوب الفحوصــات مــع طبيبــك.

األسباب
واضحا ما يُس ِّبب سرطان املَرِ يء.
ليس
ً
يَح ـ ُدث ســرطان املَــرِ يء عندمــا ت َُط ـ ِّور اخلاليــا يف املَــرِ يء أخطــا ًء (طفــرات) يف السلســلة الوراثيــة .جتعــل
األخطــاء اخلاليــا تنقســم خــارج الســيطرة .يُش ـ ِّكل ترا ُكــم اخلاليــا الشــاذة َو َر ًمــا يف املَــرِ يء ُيكِ ــن أن ينمــو
بحيــث يُص ِبــح قــاد ًرا علــى غــزو األنســجة القريبــة ،كمــا ميكــن أن ينتشــر إلــى أجــزاء أخــرى مــن اجلســم.

أنواع سرطان املريء
يتــم تصنيــف ســرطان املــريء وف ًقــا لنــوع اخلاليــا املشــاركة يف الســرطان .يســاعد معرفــة نــوع ســرطان املــريء
يف حتديــد خيــارات العــاج .تتضمــن أنــواع ســرطان املــريء مــا يلــي:

ً
مخاطــا يف املــريء .يحــدث
¦الســرطان الغـ ّـدي .يبــدأ الســرطان الغــدي يف خاليــا الغــدد التــي تفــرز
الســرطان الغــدي يف معظــم األحيــان يف اجلــزء الســفلي مــن املــريء .الســرطان الغــدي هــو أكثــر
ـيوعا يف الواليــات املتحــدة ويصيــب الرجــال ذوي البشــرة البيضــاء يف
أنــواع ســرطان املــريء شـ ً
األســاس.

¦ســرطان اخلليــة احلرشــفية .اخلاليــا احلرشــفية خاليــا مســطحة رقيقــة تبطــن ســطح املــريء.
يحــدث ســرطان اخلاليــا احلرشــفية يف أغلــب األحيــان يف األجــزاء العلويــة والوســطى مــن املــريء.
ســرطان اخلاليــا احلرشــفية هــو ســرطان املــريء األكثــر انتشــا ًرا يف جميــع أنحــاء العالــم.
¦أنواع أخرى نادرة .وتتضمن الساركوما واللمفوما والكارسينويد.
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عوامل الخطر
مــن املعتقــد أن التهيــج املزمــن يف مريئــك قــد يســاهم يف التغيــرات التــي تســبب ســرطان املــريء .العوامــل التــي

تســبب التهيــج يف خاليــا مريئــك وتزيــد مــن خطــورة تعرضــك لســرطان املريء تشــمل:

¦وجود مرض ارجتاع املريء ()GERD
¦التدخني
¦وجود تغيرات ما قبل السرطانية يف اخلاليا املريئية (مريء باريت)
¦البدانة
¦شرب الكحوليات
¦وجود ارجتاع صفراوي
¦وجود صعوبة يف البلع بسبب العضلة العاصرة املريئية التي ال تنبسط (تعذر االرتخاء املريئي)
¦وجود عادة ثابتة لشرب السوائل شديدة السخونة
¦عدم أكل قدر كاف من الفواكه واخلضروات
¦اخلضوع لعالج إشعاعي على الصدر أو أعلى البطن

المضاعفات
كلما تفاقم سرطان املريء ،ميكن أن يسبب مضاعفات ،مثل:

¦انســداد املــريء .قــد يجعــل الســرطان مــن الصعــب أو املســتحيل علــى الغــذاء والســوائل أن متــر مــن
خــال املــريء اخلــاص بــك.
¦األلم .ميكن لسرطان املريء املتفاقم أن يسبب األلم.
¦نزيــف يف املــريء .ميكــن أن يســبب ســرطان املــريء النزيــف .علــى الرغــم مــن أن النزيــف عــادة مــا
يكــون تدريج ًيــا ،فإنــه ميكــن أن يكــون مفاج ًئــا وشــديدًا يف بعــض األحيــان.
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الوقاية
ميكنك اتخاذ خطوات لتقليل خطر إصابتك بسرطان املريء .على سبيل املثال:

¦اإلقــاع عــن التدخــن .إذا كنــت تدخــن ،فتح ـ َّدث مــع الطبيــب بخصــوص اســتراتيجيات اإلقــاع
عــن التدخــن .تتوفــر األدويــة واملشــورة ملســاعدتك يف اإلقــاع عــن التدخــن .إذا كنــت ال تســتخدم

التبــغ ،فــا تبــدأ يف اســتخدامه.
¦تنــاول املزيــد مــن الفاكهــة واخلضــروات .يُرجــى إضافــة مجموعــة متنوعــة مــن اخلضــروات
والفاكهــة امللونــة لنظامــك الغذائــي.
¦حافــظ علــى وزن صحــي .إذا كنــت تعانــي زيــادة الــوزن أو الســمنة ،يُرجــى التحــدث مــع الطبيــب

بشــأن االســتراتيجيات التــي تســاعدك يف فقــدان الــوزن .اس ـ َع إلــى فقــدان الــوزن ببــطء وثبــات

التشخيص
تتضمن االختبارات واإلجراءات املُستخ َدمة لتشخيص السرطان املريئي ما يلي:
َّ

¦باســتخدام منظــار لفحــص مريئــك (تنظيــر داخلــي) .أثنــاء التنظيــر الداخلــي ،ميــرر طبيبــك
أنبو ًبــا مر ًنــا مــز َّو ًدا بعدســة فيديــو (منظــار الفيديــو) أســفل حلقــك وإلــى املــريء .للكشــف عــن
الســرطان أو مناطــق التهيــج.

¦أخــذ عينــة مــن النســيج الختبارهــا (اخلزعــة) .تؤخــذ عينــة مــن األنســجة املشــتبه فيهــا (اخلزعــة).
ُرســل عينــة النســيج إلــى املختبــر للكشــف عــن اخلاليــا الســرطانية.
ت َ
تنظير باطني
يشــمل إجــراء التنظيــر إدخــال أنبــوب مــرن طويــل
(املنظــار) إلــى أســفل حلقــك وإلــى داخــل املــريء لديــك.

تســمح كاميــرا صغيــرة جــدًا يف نهايــة املنظــار للطبيــب
بفحــص املــريء لديــك ومعدتــك وبدايــة األمعــاء الدقيقــة
(االثناعشــر).
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حتديد مدى انتشار السرطان
عندمــا يتــم تأكيــد تشــخيصك بســرطان املــريء ،يتــم إجــراء فحوصــات إضافيــة ملعرفة مدى انتشــار الســرطان

لعقــدك الليمفاويــة أو أي مــكان آخر يف جســدك.
تتضمن الفحوصات ما يلي:

¦التنظير الداخلي باملوجات فوق الصوتية
¦التصوير املقطعي احملوسب ()CT
¦التصوير املقطعي النووي ()PET
يَعتمــد الطبيــب علــى نتائــج تلــك اإلجــراءات ليُحــدد مرحلــة الســرطان .تُرقــم مراحــل ســرطان املــريء
باســتخدام األرقــام الرومانيــة التــي تَتــراوح مــن  0إلــى  ،IVوتُشــير أقــل مرحلــة إلــى أن انتشــار الســرطان

محــدود ويَقتصــر فقــط علــى الطبقــات الداخليــة للمــريء .يف املرحلــة الرابعــة ،يُعـ ُّد الســرطان متقد ًمــا ويكــون
قــد انتشــر إلــى أماكــن أخــرى باجلســم .يســتم ُّر نظــام حتديــد مراحــل الســرطان يف التط ـ ُّور.

يختار األطباء العالج املناسب بِنا ًء على مرحلة السرطان.

العالج
العالجــات التــي تتلقاهــا لعــاج ســرطان املــريء تعتمــد علــى نــوع اخلاليــا املوجــودة يف الســرطان ،ومرحلــة

املفضــل لديــك.
الســرطان ،صحتــك بشــكل عــام والعــاج
ّ
اجلراحة

ميكــن اســتخدام اجلراحــة إلزالــة الســرطان وحدهــا أو باالقتــران مــع عالجــات أخــرى .وتشــمل اإلجــراءات
املســتخدمة لعــاج ســرطان املــريء مــا يلــي:

¦جراحــة إلزالــة األورام الصغيــرة جـ ًـدا .إذا كان الســرطان صغيــ ًرا جــدًا ،يقتصــر علــى الطبقــات
الســطحية الداخليــة مــن املــريء ولــم ينتشــر ،فقــد يوصــي اجلــراح بإزالــة الســرطان مــع هامــش من
األنســجة الســليمة احمليطــة بــه باســتخدام املنظارالداخلــي بتمريــره أســفل حلقــك وإلــى مريئــك.
¦جراحــة إلزالــة جــزء مــن املــريء (اســتئصال املــريء) .أثنــاء العمليــة يقــوم اجلــراح بإزالــة جــزء مــن
املــريء الــذي يحتــوي علــى الــورم مــع اجلــزء العلــوي مــن املعــدة والعقــد اللمفاويــة املجــاورة .تتــم
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إعــادة توصيــل اجلــزء املتبقــي مــن املــريء باملعــدة وعــادة مــا يتــم ذلــك عــن طريــق ســحب املعــدة
حتــى تلتقــي باجلــزء املتبقــي مــن املــريء .ويف حالــة اســتئصال املعــدة أو جــزء كبيــر منهــا يُســتخدم
جــزء مــن القولــون للمســاعدة يف ضــم االثنــن م ًعــا.

تنطــوي جراحــة ســرطان املــريء علــى خطــر حــدوث مضاعفــات خطيــرة ،مثــل االلتهابــات والنزيــف والتســرب
مــن منطقــة توصيــل اجلــزء املتبقــي مــن املــريء باملعــدة.

ميكــن إجــراء اجلراحــة إلزالــة املــريء كإجــراء مفتــوح باســتخدام شــقوق جراحيــة كبيــرة أو باســتخدام جراحــة
املنظــار عــن طريــق أدوات جراحيــة خاصــة يتــم إدخالهــا مــن خــال عــدة شــقوق جراحيــة صغيــرة يف جلــدك.

تعتمــد كيفيــة إجــراء اجلراحــة علــى وضعــك الشــخصي والنهــج اخلاص الــذي يتبعه جراحــك إلدارة اجلراحة.

جراحة سرطان املريء
أحــد اإلجــراءات املســتخدمة لعــاج ســرطان املــريء هــو اســتئصال املــريء .أثنــاء اســتئصال املــريء ،يقــوم

اجلــراح بإزالــة جــزء مــن املــريء الــذي يحتــوي علــى الــورم ،جن ًبــا إلــى جنــب مــع جــزء مــن اجلــزء العلــوي مــن
معدتــك ،والعقــد اللمفاويــة املجــاورة .تتــم إعــادة توصيــل اجلــزء املتبقــي مــن املــريء باملعــدة .وعــادة مــا يتــم

ذلــك عــن طريــق ســحب املعــدة حتــى تلتقــي باجلــزء املتبقــي مــن املــريء
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العناية املتبعة بعد إجراء عمليات املريء:

¦ينقــل معظــم املرضــى إلــى العنايــة املركــزة بعــد اجلراحــة حتــى يتــم مراقبتهــم عــن قــرب مــن قبــل
الفريــق الطبــي ،وعندمــا تســتقر حالتهــم يتــم نقلهــم إلــى غرفهــم ويســتغرق ذلــك عــادة ليلــة واحــدة
يقضيهــا املريــض يف العنايــة املركــزة وهــذا يعتمــد علــى ســرعة معافــاة املريــض.
¦قــد يحتــاج بعــض املرضــى إلــى مراقبــة وعنايــة أكثــر ،منهــم مــن يعانــون مــن مشــاكل يف اجلهــاز
التنفســي والذيــن ســاءت حالتهــم بعــد اجــراء العمليــة أو الذيــن حدثــت لهــم مضاعفات أثنــاء إجراء
العمليــة .وهــؤالء يســتمر عالجهــم يف وحــدة العنايــة املركــزة إلــى أن تســتقر حالتهــم الصحيــة وبعــد
ذلــك يتــم نقلهــم إلــى غــرف االســتضافة اخلاصــة بهــم فــى املستشــفى.
¦عنــد االفاقــة مــن التخديــر ال يســمح للمرضــى الذيــن لديهــم األنبــوب الوريــدي والقســطرة البوليــة
واألنبــوب األنفــي املعــدي بتنــاول الطعــام والشــراب مباشــرة وقــد يتــم توصيــل األكســجني عــن
طريــق قنــاع بالســتيكي يتــم تثبيتــه علــى الفــم واألنــف أو مــن خــال الشــعيبات األنفيــة.
¦يتــم توصيــل مرضــى العنايــة املركــزة بجهــاز لقيــاس معــدل ضربــات القلــب والتنفــس ،ويتــم مراقبــة
ضغــط الــدم ومســتوى األكســجني يف الــدم بشــكل مســتمر ،ويحتــاج بعــض املرضــى جلهــاز تنفــس
صناعــي وخطــوط وريديــة اضافيــة وذلــك لتوفيــر األدويــة والســوائل.
¦عندمــا تعــود أصــوات األمعــاء ،تعطــى الســوائل الصافيــة للمريــض ،ولــدى الســماح بهــا ،يتــم إزالــة
األنبــوب األنفــي املعــدي ويتطــور النظــام الغذائــي تدريجيـاً مــن الســوائل إلــى األطعمــة اللينــة ،ومــن
ثــم إلــى املزيــد مــن األطعمــة الصلبــة .قــد تكــون التعديــات الغذائيــة ضروريــة ،حيــث أن بعــض
األطعمــة قــد تكــون صعبــة الهضــم فــى هــذ الوقــت.
¦وتتــم إزالــة القســطرة البوليــة يف خــال يــوم أو إثنــن ،ويتوقــف هــذا علــى الشــفاء .وميكــن أيضــا
إزالــة التوصيــات الوريديــة ،لكنــه قــد يبقــى لفتــرة أطــول إذا مت وصــف بعــض األدويــة ،كاملضــادات
احليويــة واملســكنات.
¦ويف اليــوم التالــي للجراحــة ،يخــرج معظــم املرضــى مــن الســرير حيــث ميكنهــم التجــول يف أرجــاء
املــكان وهــذا أحــد أفضــل الطــرق ملنــع حــدوث مضاعفــات مــا بعــد العمليــة اجلراحيــة .وتســاعد
احلركــة عــودة الــدورة الدمويــة إلــى وضعهــا الطبيعــي ،وتقلــل مــن خطــر جتلــط الــدم ،وتســاعد
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أيض ـاً يف جعــل وظيفــة األمعــاء طبيعيــة ،وتقلــل مــن خطــر اإلصابــة بالتهــاب الرئــة .وميكــن أن
يكــون اخلــروج مــن الســرير مؤمل ـاً ويســبب ضغط ـاً علــى اجلــرح .ولذلــك توصــف أدويــة للمريــض
قبــل محاوالتــه اخلــروج مــن الســرير.
¦وقــد ميثــل النظــام الغذائــي حتديـاً ،خصوصــا بالنســبة ألولئــك الذيــن متــت إزالــة معدتهــم بأكملها.
فالغــذاء والســوائل تدخــل اآلن يف األمعــاء الدقيقــة بســرعة ،مســبب ًة أعراضـاً غيــر مريحــة ميكــن
التخلــص منهــا مــن خــال تنــاول عــدة وجبــات صغيــرة ،وتنــاول املزيــد مــن البروتــن وكميــة أقــل
مــن الســكر ،وعمــل تغييــرات أخــرى يف النظــام الغذائــي .وميكــن ألخصائــي التغذيــة أن يســاعد يف
تطويــر عــادات أكل جديــدة .وقــد تكــون التغييــرات الغذائيــة مؤقتــة حتــى يتكيــف اجلهــاز الهضمــي
أو تصبــح دائمــة.
¦وتختلــف مــدة البقــاء يف املستشــفى .فقــد يســتغرق الشــفاء التــام عــدة أســابيع أو بضعــة أشــهر،
خاصــة إذا كان املريــض يعانــي مــن مشــاكل يف اجلهــاز الهضمــي مثــل اإلســهال ،والــذي ميكــن أن
يكــون منهــكاً ،كمــا ميكــن أيضــا أن متتــد فتــرة التعــايف ملــدة طويلــة وتلقــي عالجــات أخــرى ،مثــل
العــاج الكيميائــي.
عالج املضاعفات

عالجات انسداد املريء وصعوبة البلع (عسر البلع) ميكن أن تشمل:
¦تخفيــف انســداد املــريء .إذا تســبب ســرطان املــريء يف تضييــق مريئــك ،فقــد يســتخدم اجلــراح
مفتوحــا .وتشــمل اخليــارات
املنظــار وأدوات خاصــة لوضــع أنبــوب معدنــي (دعامــة) إلبقــاء املــريء
ً
األخــرى اجلراحــة والعــاج اإلشــعاعي والعــاج الكيميائــي والعــاج بالليــزر والعــاج الضوئــي

الديناميكــي.
¦توفيــر التغذيــة .قــد يوصــي طبيبــك باســتخدام أنبــوب تغذيــة إذا كنــت تواجــه صعوبــة يف البلــع أو
إذا كنــت جتــري جراحــة املــريء .يســمح أنبــوب التغذيــة بتوصيــل الغــذاء مباشــرة إلــى املعــدة أو
األمعــاء الدقيقــة ،وإعطــاء الوقــت للمــريء للشــفاء بعــد عــاج الســرطان.
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دعامات املريء
مفتوحــا .عــاد ًة توضــع الدعامــة
ميكــن اســتخدام أنبــوب معدنــي (دعامــة) إلبقــاء جــزء ض ِّيــق مــن املــريء
ً
باســتخدام منظــار.

العالج الكيميائي
العــاج الكيميائــي هــو عــاج باألدويــة يســتخدم املــواد الكيمياويــة لقتــل خاليــا الســرطان .وعــادة مــا تســتخدم

أدويــة العــاج الكيميائــي قبــل اجلراحــة أو بعدهــا يف األفــراد املصابــن بســرطان املــريء .ميكــن أن يتــم
اجلمــع ً
أيضــا بــن العــاج الكيميائــي والعــاج اإلشــعاعي .يف حــاالت األفــراد املصابــن بســرطان يف مرحلــة

متقدمــة ،حيــث يكــون قــد انتشــر متجــاوزًا املــريء ،فقــد يتــم اســتخدام العــاج الكيميائــي فقــط للمســاعدة يف

تخفيــف العالمــات واألعــراض الناجمــة عــن الســرطان.

تعتمد اآلثار اجلانبية التي تعانيها من العالج الكيميائي على نوع أدوية العالج الكيميائي التي تتلقاها.
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العالج اإلشعاعي
العــاج اإلشــعاعي الــذي يســتخدم حز ًمــا مــن األشــعة الســينية ذات الطاقــة العاليــة لقتــل اخلاليا الســرطانية.
جهــاز خــارج اجلســم يطلــق حز ًمــا إشــعاعية نحــو الــورم الســرطاني (العــاج
ينبعــث اإلشــعاع عــاد ًة مــن
ٍ

اإلشــعاعي اخلارجــي باســتخدام حــزم إشــعاعية) .أو ميكــن وضــع اإلشــعاع داخــل اجلســم بالقــرب مــن املنطقة

ـيوعا.
املصابــة بالســرطان (املعاجلــة الكثيبــة) ،وهــذا اإلجــراء يعــد أقــل شـ ً

يف أغلــب األحيــان يتــم اجلمــع بــن العــاج اإلشــعاعي مــع العــاج الكيميائــي يف األشــخاص املصابــن
بســرطان املــريء .ويُســتخدم عــاد ًة قبــل اجلراحــة ،أو أحيا ًنــا بعــد اجلراحــة .يُســتخدم العــاج اإلشــعاعي
ً
أيضــا للتخفيــف مــن مضاعفــات ســرطان املــريء املتقدمــة ،مثــل عندمــا ينمــو إلــى ورم كبيــر ،فإنــه يــؤدي إلــى

منــع الطعــام مــن املــرور إلــى املعــدة .قــد يســتمر العــاج باإلشــعاع مــن أســبوعني إلــى ســتة أســابيع يوم ًيــا.
وتشــمل اآلثــار اجلانبيــة لعــاج ســرطان املــريء باإلشــعاع ردود فعــل للجلــد مشــابهة حلــروق الشــمس ،وأملًــا أو
صعوبــة يف البلــع ،وإحلــاق ضــرر عرضــي باألعضــاء القريبــة ،مثــل الرئتــن والقلــب.

اجلمع بني العالج الكيميائي والعالج اإلشعاعي
قــد يعــزز اجلمــع بــن العــاج الكيميائــي والعــاج اإلشــعاعي مــن فعاليــة كال العالجــن .قــد يصبــح اجلمــع بــن
العــاج الكيميائــي والعــاج اإلشــعاعي هــو العــاج الوحيــد الــذي تتلقــاه ،أو ميكــن اســتخدام كال العالجــن

م ًعــا قبــل اجلراحــة .ولكــن يزيــد اجلمــع بــن العــاج الكيميائــي والعــاج اإلشــعاعي مــن احتماليــة اإلصابــة

بآثــار جانبيــة ويزيــد مــن شــدتها.
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التحضير من أجل موعدك الطبي
إذا اشــتبه طبيــب العائلــة اخلــاص بــك يف أنــك مصــاب بســرطان املــريء ،فقــد يحيلــك إلــى عــدد مــن األطبــاء

الذيــن يســاعدون يف تقييــم حالتــك .قــد يشــمل فريــق رعايتــك الصحيــة أطبــا َء يُجــرون اآلتــي:

¦تقييم املريء (أطباء اجلهاز الهضمي)
¦عالج السرطان بالعالج الكيميائي واألدوية األخرى (أطباء األورام)
¦إجراء اجلراحات (جراحني)
¦استخدام اإلشعاع لعالج السرطان (أطباء عالج األورام باإلشعاع)
يُعــد اإلعــداد اجليــد ملوعــدك فكــرة جيــدة لالســتفادة منــه بأقصــى درجــة .إليــك بعــض املعلومــات ملســاعدتك
علــى االســتعداد ،ولتعــرف مــا ميكــن توقعــه مــن طبيبــك.

ما ميكنك فعله

¦انتبــه إلــى أي قيــود لفتــرة مــا قبــل املوعــد .عندمــا حتــدد موعــد ،اســأل مــا إذا كان هنــاك أي شــيء
حتتــاج إلــى القيــام بــه مســب ًقا ،مثــل احلــد مــن نظامــك الغذائــي.

¦د ِّون أي أعــراض تعانيهــا ،مبــا يف ذلــك أي أعــراض قــد ال تبــدو ذات صلــة بالســبب الــذي حــددت
مــن أجلــه املوعــد.
¦د ِّون املعلومــات الشــخصية الرئيســية ،مبــا يف ذلــك أي ضغــوط كبيــرة أو أي تغييــرات طــرأت
مؤخــ ًرا علــى حياتــك.
¦أعد قائمة بجميع األدوية أو الفيتامينات أو املكمالت الغذائية التي تتناولها.
¦ميكنــك التفكيــر يف اصطحــاب أحــد أفــراد األســرة أو صديــق لــك .قــد يتذكــر الشــخص الــذي
يرافقــك شــيئاً قــد فاتــك أو نســيته.
دون أسئلتك لطرحها على الطبيب.
¦ ِّ
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إعــداد قائمــة باألســئلة سيســاعدك علــى االســتفادة القصــوى مــن وقتــك مــع طبيبــك .بالنســبة ملرضــى

ســرطان املــريء ،تتضمــن بعــض األســئلة التــي يجــب طرحهــا علــى طبيبــك مــا يلــي:

¦أين يوجد سرطان املريء لدي؟
¦ما مدى تق ّدم املرض؟
¦هل ميكنك شرح تقرير علم األمراض لي؟
¦ما االختبارات األخرى التي أحتاج إليها؟
¦ما اخليارات العالجية؟
¦ما اآلثار اجلانبية احملتملة لكل عالج؟
¦هل يوجد خيار عالج تشعر بأنه األفضل؟
¦ما الذي تنصح به ألحد األصدقاء أو أفراد األسرة بخصوص حالتي؟
¦هل يجب علي زيارة أخصائي؟
¦هــل هنــاك أي منشــورات أو مــواد مطبوعــة أخــرى ميكننــي أخذهــا معــي؟ مــا املواقــع اإللكترونيــة
التــي توصــي بهــا؟
¦ما الذي سيحدد ما إذا كان يجب علي التخطيط لزيارة متابعة؟

مالحظــة هامــة :إذا شــعرت بــأي مــن أعــراض وعالمــات االلتهــاب مثــل االحمــرار ،األلــم ،احلــرارة ،أو مشــاكل
أخــرى تعــود للعمليــة يرجــى زيــارة الطــوارئ أو االتصــال مــع الرقــم 065300460 :وطلــب التحويــل إلــى طبيــب
اجلراحــة املناوب.
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