
كتيب اإلرشادات للمريض واألسرة 
عالج األعراض والرعاية التلطيفية

خدمات الرعاية المنزلية





الرعاية التلطيفية والمنزلية - تحسين جودة الحياة

الرعاية التلطيفية

ــى حتســن  ــة متكامــل يعمــل عل ــا: “نهــج رعاي ــى أنه ــة عل ــة التلطيفي ــة الرعاي تعــرف منظمــة الصحــة الدولي
جــودة احليــاة للمرضــى وأســرهم الذيــن يواجهــون مرًضــا مســتعصياً ميكــن أن يهــدد احليــاة، وذلــك مــن خــال 
منــع وتخفيــف املعانــاة عــن طريــق االكتشــاف املبكــر والتقييــم الكامــل واملعاجلــة لأللــم وغيرهــا مــن املشــاكل 

اجلســدية والنفســية واالجتماعيــة الروحانيــة"

الرعاية التلطيفية:

تعمل على تخفيف األلم وغيره من األعراض املؤملة. 	

تدمج اجلوانب النفسية والروحية لرعاية املرضى. 	

توفر نظام دعم ملساعدة املرضى وذلك للعيش بأقصى قدر ممكن من النشاط حتى الوفاة. 	

توفــر نظــام دعــم ملســاعدة األســرة علــى التكيــف خــال فتــرة اإلصابــة باملــرض أو يف حالــة فقــدان  	
املريض.

 يلبــي الفريــق احتياجــات املرضــى وأســرهم، مبــا يف ذلــك االستشــارات يف حالــة فقــدان املريــض،  	
إن لــزم األمــر ذلــك.

تعمل على حتسن جودة احلياة، كما أنها تؤثر بشكل إيجابي على مسار املرض. 	

ميكــن تطبيقهــا يف وقــت مبكــر مــن املــرض إلــى جانــب العاجــات األخــرى التــي تهــدف إلــى إطالــة  	
أمــد احليــاة، مثــل العــاج الكيمــاوي أو العــاج الشــعاعي، وتشــمل الفحوصــات الازمــة مــن أجــل 

التوصــل إلــى معرفــة املضاعفــات الســريرية املؤملــة ومعاجلتهــا بشــكل أفضــل.

تدعم التمسك باحلياة وتعتبر املوت عملية طبيعية. 	

ال تهدف إلى تسريع املوت أو تأجيله. 	
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الرعاية الصحية المنزلية

تشــمل الرعايــة الصحيــة املنزليــة تقــدمي مجموعــة واســعة مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة يف منــزل املريــض، 
وذلــك بهــدف تخفيــف عــبء ومعانــاة احلضــور إلــى املستشــفى أو غرفــة الطــوارئ للذيــن يعانــون مــن عجــز 
ــر  ــون أكث ــت نفســه تك ــة يف املستشــفى، ويف الوق ــا كالرعاي ــة متاًم ــون فعال ــد تك جســدي بســبب املــرض، وق

مائمــًة للمريــض واألســرة.

وعنــد اإلصابــة مبــرض متقــدم مصحوبــاً بقصــوٍر يف احلركــة أو ألــٍم شــديٍد أو أي مــن األعــراض األخــرى، 
تصبــح نوعيــة احليــاة التــي يعيشــها املريــض ذات قيمــٍة كبيــٍرٍة.  وقــد مت تكريــس فريــق الرعايــة التلطيفيــة 

واملنزليــة ملســاعدة املرضــى للحصــول علــى حيــاة ذات جــودة عاليــة.

ويهــدف هــذا الكتيــب إلــى مســاعدتك ومســاعدة أســرتك علــى فهــم كيفيــة التأقلــم مــع األعــراض التــي تعانــي 
منهــا ومعاجلتهــا، وذلــك جلعــل حياتــك أفضــل قــدَر اإلمــكان. 
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خدمة الرعاية التلطيفية

نؤمــن بــأن تقــدمي الرعايــة مــن مختلــف جوانبهــا ســيؤدي إلــى حتقيــق فائــدة كبيــرة، لــذا يعمــل فريــق الرعايــة 
التلطيفيــة كفريــق متعــدد التخصصــات، وهــذا يعنــي بــأن الفريــق يتمتــع باخلبــرات يف مختلــف املجــاالت 
الطبيــة، وحيــث أنهــم قــد تلقــوا تدريًبــا خاًصــا يف مجــال الرعايــة التلطيفيــة واملنزليــة، فإنهــم ســيعملون مًعــا 

لتقــدمي العــاج والرعايــة لــك علــى أكمــل وجــه.

أربعة مناذج لتقدمي الرعاية التلطيفية :

خدمــات العيــادات اخلارجيــة للمرضــى الذيــن يســتطيعون احلضــور إلــى العيــادة، وال يحتاجــون  	
إلــى رعايــة داخــل املستشــفى.

خدمــات املرضــى املقيمــن داخــل املستشــفى للمرضــى املقيمــن يف املستشــفى ممــن يحتاجــون إلــى  	
رعايــة ملــا يزيــد عــن 24 ســاعة.

خدمات فريق االستشارات   	

خدمات الرعاية املنزلية للمرضى الذين ال يستطيعون احلضور إلى املستشفى أو العيادة. 	

خدمات العيادات اخلارجية:

يســتطيع املرضــى الذيــن يتمتعــون بصحــة كافيــة وال يحتاجــون إلــى إقامــة داخــل املستشــفى االســتفادة مــن 
خدمــات العيــادات اخلارجيــة، ويســتطيع أطبــاء الرعايــة التلطيفيــة االســتماع إلــى احتياجــات املرضــى وتقييــم 

حالتهــم وتعديــل أدويتهــم وفًقــا لذلــك. 

خدمات املرضى املقيمني داخل املستشفى 

يتوفــر هــذا النمــوذج للمرضــى املقيمــن يف املستشــفى والذيــن يحتاجــون إلــى رعايــة ملــدة تزيــد عــن 24 ســاعة، 
ــم جســدي أو  ــون مــن أل ــة للمرضــى وألســرهم ممــن يعان ــا الرعاي ــه خصيًص ــذي مت تدريب ــق ال ويقــدم الفري
نفســي أو عاطفــي، ويجتمــع فريــق الرعايــة التلطيفيــة يومًيــا للنقــاش وبحــث األمــور املســتجدة، ويقــوم هــذا 

الفريــق بتقييــم حالــة املريــض والتأكــد مــن تلبيــة احتياجاتــه.
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خدمات فريق االستشارات

داخــل  األخــرى  الطبيــة  التخصصــات  مــن  املطلوبــة  لاستشــارات  التلطيفيــة  الرعايــة  فريــق  يســتجيب 
املستشــفى يف أماكــن إقامــة املرضــى الداخليــن أو يف غرفــة الطــوارئ لتقييــم احتياجاتهــم للرعايــة التلطيفية، 
والتــي تشــمل الســيطرة علــى األلــم واألعــراض أو حتديــد أهــداف الرعايــة أو احلاجــة إلــى اإلحالــة للرعايــة 

ــة. ــة املنزلي ــة أو الرعاي التلطيفي

خدمة الرعاية املنزلية

ــزل، ويقدمــون  ــة مبتابعــة احتياجــات املريــض واألســرة يف املن ــة املنزلي ــق الرعاي  يقــوم عضــو )أعضــاء( فري
املســاعدة للمرضــى وتلبيــة كافــة االحتياجــات املتعلقــة بالرعايــة الصحيــة. وســيقوم أخصائيــو الرعايــة 
الصحيــة املنزليــة بزيــارة املرضــى يف منازلهــم حتــت إشــراف طبيــب متمــرس. وســيقوم فريــق الرعايــة املنزليــة 
بإجــراء تقييــم ســريري شــامل، كمــا يقــوم علــى الســيطرة علــى األعــراض عنــد احلاجــة. ويســتطيع الفريــق 
كذلــك العنايــة باجلــروح، وســحب عينــات الــدم، وتفقــد أدويتــك يف املنــزل، وتركيــب األنابيــب الوريديــة، 

واألنابيــب األنفيــة ، والقســطرة البوليــة كلمــا دعــت احلاجــة إلــى ذلــك. 

ويشــمل فريــق الرعايــة املنزليــة علــى أخصائيــي الرعايــة الصحيــة اآلخريــن ممــن يســتطيعون زيــارة املرضــى 
يف املنــزل وفًقــاً الحتياجاتهــم مثــل أخصائــي العــاج الطبيعــي وأخصائــي العــاج الوظيفــي وأخصائــي التغذيــة 
والصيدالنــي الســريري وأخصائــي العــاج التنفســي أو غيرهــم. ويعتمــد عــدد مــرات وفتــرات زيــارات الرعايــة 

املنزليــة علــى حالــة املريــض واحتياجاتــه للرعايــة الصحيــة. 
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فريق الرعاية التلطيفية والمنزلية متعدد التخصصات

ــق يف  ــي مــن ضي ــت تعان ــال، إذا كن ــى ســبيل املث ــد مــن احلــاالت، قــد تكــون األعــراض معقــدة، فعل يف العدي
التنفــس، ويف الوقــت ذاتــه تعانــي مــن القلــق، ففــي هــذه احلالــة ستشــعر بضيــق التنفــس بدرجــة أكبــر مقارنــًة 
باملريــض الــذي يعانــي مــن ضيــق التنفــس وال يشــعر بالقلــق. ويف الوقــت نفســه، فــإن ضيــق التنفــس بحــد ذاتــه 
قــد يــؤدي إلــى القلــق. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد ينتــج القلــق عــن عوامــل أخــرى، مثــل القلــق بشــأن املســتقبل 
ــة األمــور املاليــة. ولكــي نســتطيع معاجلــة األعــراض التــي تعانــي منهــا بشــكل جيــد، فإننــا ســنحتاج  والعائل
ملعرفــة املزيــد مــن املعلومــات عنــك وعــن األعــراض املختلفــة التــي كنــت تعانــي منهــا. وســيتطلب ذلــك توجيــه 
العديــد مــن األســئلة إليــك وإلــى أســرتك مــن قبــل مختلــف أعضــاء فريــق الرعايــة التلطيفيــة واملنزليــة الــذي 
يطلــق عليــه اســم الفريــق متعــدد التخصصــات، والــذي يجتمــع أعضــاؤه بشــكل منتظــم ملناقشــة حالتــك 
ــن  ــدد التخصصــات مــن األعضــاء املذكوري ــق متع ــف الفري ــق أهدافــك. ويتأل ــة مســاعدتك يف حتقي ومحاول

فيمــا يلــي:

األطباء

عــادًة مــا يتــرأس الطبيــب الفريــق الطبــي، ويكــون مســؤوالً عــن خطــة العــاج الشــاملة، ويف حــال إدخالــك إلــى 
املستشــفى، ســيقوم الطبيــب كذلــك مبتابعتــك حتــى تصبــح يف حالــة صحيــة مائمــة خلروجــك مــن املستشــفى 

والعودة إلى املنزل.  

الصيدالني السريري

يقــوم  الصيدالنــي الســريري بتفقــد أدويتــك ومناقشــة أيــة مشــاكل لديــك تتعلــق بهــا. كمــا سيشــارك 
الصيدالنــي يف إجــراءات اخلــروج مــن املستشــفى،حيث ســيقدم لــك معلومــات حــول األدويــة التــي يجــب عليــك 

ــد خروجــك. ــا عن أن تتناوله

أخصائي العالج الطبيعي والوظيفي

سيســاعدك العــاج الطبيعــي والوظيفــي علــى التمتــع باحليــاة بأفضــل جــودة ممكنــة، حيــث مت تصميــم 
العاجــات لتعزيــز قدرتــك علــى القيــام باألعمــال التــي قــد تكــون ذات قيمــة بالنســبة إليــك.

ــًدا لكافــة املرضــى، وعلــى الرغــم مــن أنــك قــد ال تســتطيع القيــام  ويعتبــر العــاج الطبيعــي والوظيفــي مفي
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ــع مســتويات  ــق بجمي ــع الفري ــث يتمت ــك قــد تســتفيد مــن تلقــي هــذا العــاج، حي ــة، إال أن ــن املطلوب بالتماري
املهــارات يف التعامــل مــع املرضــى، ويقــوم بإعــداد البرنامــج األكثــر مائمــًة بالنســبة إليــك. كمــا قــد يتمكــن 

أخصائــي العــاج الطبيعــي مــن زيارتــك بعــد خروجــك مــن املستشــفى وتقــدمي العــاج لــك يف منزلــك.

فريق التمريض

يعتبــر طاقــم التمريــض عنصــراً أساســياً يف فريــق الرعايــة الســريرية، ويتألــف الفريــق  مــن املمرضــن )أو 
املمرضــات( واألطبــاء الســريرين األخريــن.

أو  	  )Clinical Nurse Coordinator or Registered Nurse( الســريري  التمريــض  منســقو 
اختصاصيــي التمريــض هــم املمرضــون الذيــن تلقــوا تدريًبــا متقدًمــا وميتلكــون مهــارات متطــورة، 
ويعملــون بصــورة مباشــرة مــع األعضــاء اآلخريــن يف الفريــق الطبــي. وهــم مســؤولون عــن تنســيق 
كافــة جوانــب الرعايــة الســريرية، حيــث أنهــم يعتبــرون أعضــاء  فاعلــن يف الفريــق متعــدد 
التخصصــات، وكمــا ميكنهــم إجــراء تقييــم للمريــض. ومســؤولون كذلــك عــن التخطيــط والتنســيق 
الســريري  التمريــض  يعتبــر منســقو  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  املستشــفى.  مــن  املريــض  خلــروج 
مســؤولن عــن االستشــارات وإجــراءات اإلحالــة إلــى فريــق الرعايــة التلطيفيــة واملنزليــة. وميكــن 

ملشــرف التمريــض املشــاركة يف التعليــم والتدريــب والبحــوث.

ســيقوم ممــرض ســريري داخلــي بإدخالــك إلــى وحــدة املرضــى املقيمــن عــن طريــق إكمــال التقييــم  	
ــة. وباإلضافــة  التمريضــي، ويعتبــر مســؤوال عــن رعايتــك اليوميــة وهــو املنســق الرئيســي للرعاي
إلــى تقــدمي األدويــة والعــاج، ميتلــك هــذا املمــرض اخلبــرة يف الســيطرة علــى األعــراض اجلســدية 

والعاطفيــة.

 يســاعد املمــرض املرخــص للعنايــة باملرضــى )Licenced Practical Nurse( املمــرض الســريري  	
علــى رعايتــك يومًيــا، وخصوًصــا مــن خــال مراقبــة مؤشــراتك احليويــة ومســاعدتك يف االغتســال 
واالســتحمام، وكذلــك تقــدمي العــاج جلعلــك تشــعر براحــة أكبــر. وهوعلــى معرفــة ودرايــة مبــوارد 

وإجــراءات املستشــفى، وسيســاعدك علــى التواصــل مــع الفريــق عنــد احلاجــة.

ــل  	 ــك مهــارات متطــورة، ويعم ــا وميتل ــا متقدًم ــى تدريًب ممــرض الرعايــة املنزليــة هــو ممــرض تلق
بشــكل مباشــر مــع أعضــاء الفريــق الطبــي اآلخريــن، ويقــوم هــذا املمــرض بإجــراء تقييــم شــامل 
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ألملــك ولألعــراض واجلــروح التــي تعانــي منهــا، إن وجــدت، كمــا ســيقوم بتفقــد أدويتــك وإجــراء 
ــة.   ــذ خطــة الرعاي ــب وتنفي ــج مــع الطبي ــزل ومناقشــة النتائ ــة الازمــة يف املن التدخــات التمريضي

األخصائي االجتماعي

ميتلــك األخصائــي االجتماعــي مهــاراٍت عاليــًة، ويســتطيع تقــدمي االستشــارات الازمــة، حيــث يعتبــر مبثابــة 
ــوارد  ــد امل ــى حتدي ــع، ويســتطيع مســاعدتك عل ــة واملجتم ــة الصحي ــن نظــام الرعاي ــك وب ــة الوصــل بين حلق
املائمــة لتلبيــة احتياجاتــك اخلاصــة، كمــا يتخــذ األخصائــي االجتماعــي الترتيبــات الازمــة لاجتمــاع مــع 
األســرة وتقــدمي االستشــارات لهــا، ويســاعد يف احلصــول علــى الطلبــات املتعلقــة باإلعفــاء عــن العمــل، 

ــن املستشــفى.  ــة، واإلجــراءات اخلاصــة باخلــروج م ــل، واالحتياجــات املالي والتنق

األخصائي الديني و الروحاني

يعتبــر األخصائــي الدينــي و الروحانــي عضــو آخــر مهــم مــن أعضــاء الفريــق، و حــن توفــر اخلدمــة يقــوم 
األخصائــي بزيارتــك بنــاًء علــى طلــب أو توصيــة الفريــق املعالــج ، يقــدم األخصائــي الدينــي و الروحانــي 
النصائــح جلميــع األشــخاص  مبراعــاة اختــاف العقائــد والتقاليــد، وقــد يكــون أحــد موظفــي املستشــفى أو 
يعمــل بشــكل تطوعــي، وإذا فضــل املريــض أو األســرة إحضــار أخصائــي دينــي و روحانــي خــاص، حينهــا يتــم 

إجــراء الترتيبــات الازمــة مــع الفريــق املعالــج.

األخصائي النفسي واالجتماعي اخلاص باألطفال

ــذي يحــدث  ــا ال ــا م ــال، فقــد ال يفهمــون متاًم ــكاً لألطف قــد يكــون املــرض املتقــدم، ال ســيما الســرطان مرب
ألحبائهــم، ويعمــل هــذا األخصائــي علــى مســاعدة األســرة أو املريــض يف مناقشــة املســائل الصعبــة مــع 

األطفــال، مثــل التشــخيص والتكيــف مــع صعوبــات العــاج واألعــراض اجلانبيــة.

وعــادًة مــا يكــون لــدى األطفــال العديــد مــن األســئلة التــي يصعــب اإلجابــة عليهــا، حيــث بإمــكان هــذا 
بــكل صراحــة وصــدق.  التحــدث  تعليمهــم كيفيــة  األخصائــي 

ويف كثير من األحيان يتسائل املرضى وأفراد األسرة التي لديها أطفال عما يلي:
"أريد أن أحمي أطفالي، كيف أطلعهم على املعلومات اخلاصة باملرض؟"
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يــدرك األطفــال بــأن هنــاك شــيئاً مــا يحــدث داخــل األســرة، ومــع أن تشــخيص وجــود مــرض مســتعصي مثــل 
الســرطان قــد يكــون مؤثــراً للغايــة، إال أن األطفــال يســتطيعون تخيــل األشــياء علــى نحــٍو أســوأ بكثيــر، وقــد 
ــر  ــي حتــدث ألســرتهم. ويعتب يشــعرون يف بعــض املراحــل مــن عمرهــم باملســؤولية عــن األمــور "الســيئة" الت
الصــدق هــام جــداً يف مســاعدة األطفــال علــى التعامــل مــع تشــخيص وجــود الســرطان لــدى أحــد أحبائهــم.

"ملاذا ينبغي علينا االتصال باألخصائي  النفسي و االجتماعي اخلاص باألطفال؟" 

ليتمكــن األطفــال مــن فهــم مــا يحــدث، ال بــد لهــم أن يدركــوا بأنــك حتترمهــم باعتبارهــم أفــراد هامــن يف 
األســرة، لــذا، مــن املهــم مناقشــة املــرض معهــم بشــكل صريــح وصــادق. باإلضافــة إلــى ذلــك، يســاعد احلــوار 

الصــادق علــى متهيــد الطريــق للتواصــل املفتــوح.

ســيقوم األخصائــي النفســي و االجتماعــي اخلــاص باألطفــال مبســاعدتك ومســاعدة أســرتك علــى حتديــد 
ــل ملســاعدة األطفــال واألســلوب الواجــب اتباعــه يف أي مرحلــة مــن مراحــل املــرض، حيــث  الطريقــة األمث
بإمكانــه التحــدث إليهــم وتقييــم مــدى فهمهــم ملرضــك، وكذلــك معرفــة مــدى اســتجابتهم العاطفيــة للمــرض 
والعــاج. كمــا يســتطيع هــذا األخصائــي احلضــور ملســاعدتك يف التحــدث إلــى أطفالــك بخصــوص إصابتــك 

مبــرض الســرطان يف حــال إصابتــك بــه - ال قــدر اهلل -.

ما الذي ميكن توقعه من فريق الرعاية املنزلية 

ــاء وجــوده يف  ــاة املريــض أثن ــة هــو حتســن جــودة حي ــة أو املنزلي ــة التلطيفي إن الهــدف مــن خدمــات الرعاي
املستشــفى أو يف املنــزل. 

ــادة،  ــق إلــى تخفيــف عــبء التنقــل إلــى املستشــفى أو العي ويف حــال وجــود املريــض يف املنــزل، يهــدف الفري
باإلضافــة إلــى مســاعدة املريــض و أســرته يف الســيطرة علــى األعــراض التــي يعانــي منهــا واتخــاذ القــرارات  

الطبيــة الازمــة.

ومبــا أن فريــق الرعايــة الصحيــة يقيــس مــدى املشــقة والصعوبــة التــي تعانــي منهــا وذلــك بنــاًءا علــى املعلومــات 
التــي تخبرهــم بهــا، فغالبــاً مــا يقــوم الفريــق بســؤالك بعــض األســئلة التــي تتعلــق باألعــراض التــي تعانــي منهــا، 
حيــث ســيتم االعتمــاد عليــك إلباغهــم فيمــا إذاكنــت تشــعر بألــم، علــى ســبيل املثــال؛ أو فيمــا إذا كنــت تشــعر 

بالغثيــان، ويرجــى إبــاغ الفريــق إذا لــم تتــم معاجلــة أٍي مــن األعــراض التــي تعانــي منهــا.
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ومــن املرجــح أن يقــوم  الفريــق بإعطائــك الــدواء بشــكل منتظــم ملعاجلــة معظــم األعــراض التــي تعانــي منهــا، 
ــادة  ــار املمــرض بذلــك، فرمبــا يســتطيع الفريــق زي ولكــن، إذا أصبحــت األعــراض أســوأ، يجــب عليــك  إخب

اجلرعــة أو اســتخدام دواء آخــر ذا مفعــول أقــوى.

وجلعل حياتك تبدو ممتعةً  أكثر، حاول أن:

تبقى نشيًطا، فعليك مغادرة الغرفة والذهاب يف نزهة مشًيا على األقدام إن استطعت ذلك. 	

يستطيع أخصائيو العاج الطبيعي والوظيفي مساعدتك على رفع مستوى نشاطك. 	

اطلب من الناس أن يقوموا بزيارتك، واستمتع بتناول الوجبات مع أصدقائك أو أسرتك. 	

قــم بإدخــال أســرتك يف خطــة الرعايــة اخلاصــة بــك. وبنــاًء علــى موافقتــك،  ســيقوم الفريــق  	
باالجتمــاع معكــم ومناقشــة حالتــك ومســائل الرعايــة اخلاصــة بــك.

10



11



فهم األعراض والسيطرة عليها

األلم 

إّن األلــم هــو  شــعور مزعــج يحــدث بدرجــات متفاوتــة مــن الشــدة، ويف مرضــى الســرطان، يكــون ســبب األلــم 
عــادًة هوالتأثيــر املباشــر للــورم الــذي تصــاب بــه األنســجة أو العظــام أو األعصــاب. وأحياًنــا، قــد يكــون 
األلــم ناجًتــا عــن العــاج الشــعاعي أو العــاج الكيمــاوي. وقــد يزيــد القلــق والهذيــان أحياًنــا مــن اإلحســاس 
باأللــم والتعبيــر عنــه، وتعتبــر املســكنات األفيونيــة العــاج الرئيســي لأللــم الــذي يشــعر بــه املرضــى املصابــون 
بســرطان متقــدم، وميكــن اســتخدام املســكنات األفيونيــة كذلــك يف عــاج األلــم غيــر الســرطاني إذا لــم تتــم 

الســيطرة عليــه بواســطة املســكنات غيــر األفيونيــة.

عدم عاج األلم بالطريقة الصحيحة قد يؤثر على:

النشاطات والوظائف اليومية 	

النوم 	

الشهية 	

االستمتاع مع األصدقاء واألسرة 	

وعند السيطرة على األلم بالشكل الصحيح، تستطيع:

أن تكون نشيًطا 	

النوم بشكل أفضل 	

االستمتاع بالطعام 	

التفاعل مع األسرة واألصدقاء 	

أنواع األلم

 األلــم اجلســدي )ألــم يف العظــام/ األنســجة الرخــوة( وعــادًة مــا يكــون  أملــاً موضعيــاً ومزعجــاًً   	
أو مســبباً للتشــنجات يف بعــض األحيــان. وقــد يكــون مســتمراً أو متقطعــاً. ويــؤدي الضغــط علــى 
املنطقــة املصابــة إلــى الشــعور باأللــم أو إلــى زيادتــه، كمــا تــؤدي احلركــة كذلــك إلــى زيــادة الشــعور 

باأللــم.
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 األلــم  الباطنــي أو احلشــوي )ألــم يف األعضــاء( وهــو ألــم مســتمر، يؤلــم بعمــق، ضاغــط، أو مســبباً  	
للتشــنج وعــادًة، ينتشــر هــذا النــوع يف مناطــق كثيــرة مــن اجلســم، وميكــن أن يحــدث يف منطقــة مــن 

اجلســم بعيــداً عــن العضــو املصاب.

األلــم العصبــي )ألــم يف األعصــاب( وهــو ألــم شــديد للغايــة، وغالًبــا مــا يوصــف كألــم حــارق ينبــض  	
باســتمرار، أو ألــم حــاد أو مفاجــئ وســريع علــى شــكل موجــات.

عالج األلم

ســيراجع الفريــق الطبــي للرعايــة التلطيفيــة واملنزليــة حالتــك الصحيــة، وســيصف لــك خطــة مائمــة لتخفيف 
أعــراض األلــم، وســيعاد تقييــم هــذه اخلطــة باســتمرار لضمــان الســيطرة علــى األلــم باســتخدام أفضــل 

الطــرق.

ــن للســيطرة  	 ــل املورف ــة مث ــاك حاجــة للمســكنات األفيوني ــون هن يف معظــم حــاالت املرضــى، تك
ــى األلــم. عل

ــا، قــد تســيطر املســكنات األفيونيــة الضعيفــة مثــل )الكوديــن( املتوفــر بأقــراص )ريفاكــود(  	 أحياًن
علــى األلــم إذا لــم يكــن شــديًدا.

قــد يضيــف طبيبــك بعــض األدويــة للمســاعدة يف الســيطرة علــى األلــم، وقــد تشــمل هــذه األدويــة  	
مضــادات االلتهابــات أو مضــادات االكتئــاب أو الكورتيــزون.

يتــم إعطــاء األدويــة ملعاجلــة األلــم عــن طريــق الفــم عنــد اإلمــكان، وإن لــم يكــن ذلــك ممكنــاً، ميكــن  	
إعطاؤهــا عــن طريــق الشــرج  )التحاميــل( أو الوريــد أو حتــت اجللــد.

يف حــاالت نــادرة جــداً، قــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى التخديــر للســيطرة علــى األلــم وذلــك يف حــال  	
توافــره يف املستشــفى.

قــد يوصــي طبيبــك أو املمــرض اخلــاص بــك، بالتعــاون مــع أعضــاء الفريــق اآلخريــن، مثــل األخصائــي النفســي 
أو أخصائــي العــاج الطبيعــي، بتجربــة العاجــات غيــر الدوائيــة لأللــم إلــى جانــب أدويتــك، وذلــك لتخفيــف 
األلــم ألقصــى حــٍد ممكــن، وقــد يســاعد أفــراد األســرة يف اســتخدام هــذه العاجــات التــي تزيــد مــن فعاليــة 
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ــل لدوائــك،  ــك، عليــك أال تســتخدمها كبدي ــى تخفيــف األعــراض األخــرى، ومــع ذل ــة وتعمــل عل هــذه األدوي
ومــن هــذه العاجــات:

متارين التنفس واالسترخاء 	

التخيل املُوّجه )تصور أنشطة خيالية(  	

التدليك  	

 اإللهاء )القيام بنشاط بسيط  بقصد التسلية(  	

الكمادات الدافئة والباردة 	

الراحة / التوقف عن احلركة 	

املخاوف

ــة، ويف هــذه  ــه باســتخدام األدوي ــم ال ميكــن معاجلت ــن أل ــن بالســرطان م ــي بعــض املرضــى املصاب ــد يعان ق
احلــاالت، ميكــن اســتخدام العاجــات التاليــة لتخفيفــه:

 العــاج باألشــعة: تعمــل األشــعة علــى تخفيــف األلــم مــن خــال تقليــص حجــم الــورم، وقــد تكــون  	
جلســة واحــدة مــن العــاج باألشــعة فّعالــة لــدى بعــض األشــخاص.

اجلراحــة: عنــد وجــود ورم يضغــط علــى األعصــاب أو علــى أجــزاء اجلســم األخــرى، قــد يســاعد  	
إجــراء العمليــات إلزالــة الــورم بأكملــه أو جــزء منــه علــى التخلــص مــن األلــم يف حــاالت معينــة.

معتقــدات خاطئــة: "ال ميكننــي أن أتنــاول الــدواء أو العالجــات األخــرى إال عندمــا أشــعر فعــال 
باأللــم."

األعراض اجلانبية للمسكنات األفيونية 

ــع بهــذه األعــراض،  ــة، ولكــن قــد ال يصــاب اجلمي ــة بعــض األعــراض اجلانبي قــد يكــون للمســكنات األفيوني
والتــي يحــدث معظمهــا خــال األيــام القليلــة األولــى مــن العــاج، ثــم تختفــي تدريجًيــا. وتشــمل هــذه األعــراض 

مــا يلــي:

ــب  	 ــن اإلمســاك، وســيقوم الطبي ــون املســكنات م ــن يتناول ــي معظــم املرضــى الذي اإلمســاك: يعان
بوصــف حميــة خاصــة باألمعــاء )مســهات(، والتــي يجــب إتباعهــا بدقــة عنــد اخلــروج مــن 

املستشــفى.
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الغثيــان والتقيــؤ: يســتمر الغثيــان والتقيــؤ فقــط خــال األيــام القليلــة األولــى مــن بــدء تنــاول  	
املســكنات، وعليــك بإبــاغ الطبيــب واملمرضــن عــن أيــة حــاالت للغثيــان أو التقيــؤ، حيــث ميكــن أن 

يتــم وصــف دواء إليقــاف هــذه األعــراض.

النعــاس خــال األيــام القليلــة األولــى: عــادًة، يختفــي هــذا العــرض اجلانبــي عنــد معظــم املرضــى  	
خــال األيــام الثاثــة األولــى، وعليــك التحــدث إلــى طبيبــك أو املمــرض اخلــاص بــك يف حــال كان 

النعــاس يعتبــر مشــكلة بالنســبة إليــك.

ــاول  	 ــام األولــى بعــد بــدء تن ــادرة خــال األي ــا، حتــدث هــذه املضاعفــات الن  بــطء التنفــس: أحياًن
ــادرة. ــا يف احلــاالت الن ــرة م ــا  لفت ــف اجلرعــة أو إيقافه ــى تخفي ــك عل املســكنات، وســيعمل طبيب

مضاعفــات خطيــرة مثــل الهلوســة )رؤيــة أشــياء غيــر موجــودة(، وقــد يحــدث تشــنج يف العضــات  	
أو ارتبــاك أو هذيــان.

وحتــدث هــذه املضاعفــات عــادًة لــدى املرضــى الذيــن اســتمروا يف تنــاول مســكنات األلــم نفســها لفتــرة مــا، 
ــوع  ــر ن ــق تغيي ــا عــن طري ــم عاجه ــك املســكنات، ويت ــاول تل ــأن هــذه األعــراض حتــدث بســبب  تن ويعتقــد ب

مســكن األلــم.

وإذا كنــت تعانــي مــن أي مــن هــذه األعــراض اجلانبيــة، فإنــه يتوجــب عليــك فــوًرا االتصــال بطبيبــك أو 
املمــرض اخلــاص بــك.

"سأصبح "متعلقًا" باألدوية املعاجلة لأللم أو "مدمن عليها."

"إذا تناولت يف الوقت احلالي الكثير من األدوية فسيتوقف مفعولها،وقد أحتاج إليها فيما بعد."

لــن يتوقــف مفعــول الــدواء؛ ورغــم ذلــك، قــد يعتــاد اجلســم يف بعــض األحيــان علــى الــدواء، وهــذا مــا يســمى 
باالعتيــاد، وعــادًة ال يعتبــر مشــكلة يف عــاج األلــم النــاجت عــن الســرطان، وذلــك لوجــود إمكانيــة تعديــل كميــة 

الــدواء أو إضافــة أدويــة أخــرى والســيطرة علــى األلــم، لــذا ال حتــرم نفســك مــن التخلــص مــن األلــم.

"إذا كنت كثير الشكوى، فأنا لست مريًضا جيًدا."

تعتبــر الســيطرة علــى األلــم الــذي تعانــي منــه جــزًءا مهًمــا مــن رعايتــك، وينبغــي إبــاغ الطبيــب أو املمرضــن 
عنــد الشــعور باأللــم أو يف حــال انــه اشــتد، وكذلــك إذا لــم يكــن هنــاك مفعــول ملســكن األلــم الــذي تتناولــه، 
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حيــث بإمكانهــم مســاعدتك يف الســيطرة علــى األلــم الــذي تعانــي منــه.

ــر  ــف أكث ــم اخلفي ــى األل ــث أن الســيطرة عل ــاول دوائك،حي ــم شــديًدا لتتن ــح األل ــى يصب يجــب أال تنتظــر حت
ســهولًة مــن الســيطرة علــى األلــم الشــديد، ويجــب عليــك تنــاول مســكنات األلــم بانتظــام )إذا كان األلــم الــذي 
تعانــي منــه موجــود معظــم الوقــت( وحســب تعليمــات طبيبــك، ويعنــي ذلــك عــادًة تنــاول الــدواء وفــق برنامــج 
منتظــم وعلــى مــدار الســاعة، حتــى عندمــا ال تشــعر باأللــم. كمــا ميكنــك اســتخدام العاجــات األخــرى، مثــل 

متاريــن التنفــس واالســترخاء، أو اســتخدام  الكمــادات  الدافئــة أوالبــاردة بقــدر مــا تريــد.

تشــير الدراســات إلــى أن "التعلــق" مبســكنات األلــم أو "اإلدمــان عليهــا" هــو أمــر نــادر للغايــة، وعليــك أن تتذكــر 
أنــه مــن الضــروري تنــاول مســكنات األلــم بانتظــام وذلــك إلبقــاء األلــم حتــت الســيطرة.
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فقدان الشهية ونقصان الوزن

يعــرف فقــدان الشــهية بأنــه قلــة أو عــدم االهتمــام بتنــاول الطعــام أو الشــراب، ويوجــد هــذا العــرض لــدى 80 
إلــى 90 يف املئــة مــن املرضــى الذيــن يعانــون مــن أمــراض متقدمــة كالســرطان، وقــد تــؤدي مضاعفــات فقــدان 

الشــهية والــوزن وفقــدان الكتلــة العضليــة إلــى الشــعور بالتعــب الشــديد. 

األسباب

هناك عوامل كثيرة تؤدي إلى فقدان الشهية، ومنها:

الغثيان 	

اإلمساك 	

جفاف الفم أو تغيُّر الطعم )التذوق( 	

صعوبة يف البلع 	

االكتئاب 	

انتفاخ البطن أو ضيق التنفس 	

االرتباك 	

الســموم التــي ينتجهــا الــورم لــدى املرضــى املصابــن بالســرطان )حيــث تــؤدي إلــى تغييــرات متنــع  	
اجلســم مــن االســتفادة مــن الكربوهيــدرات والدهــون والبروتينــات بالشــكل الصحيــح.(

العالج

يهدف الفريق الطبي إلى حتسن جودة احلياة من خال:

السيطرة على األعراض 	

حتفيز الشهية 	

استشارة أخصائي التغذية من أجل حتسن التغذية 	

نصائح للمساعدة يف حالة فقدان الشهية:

تناول الوجبات الصغيرة بشكل متكرر 	

تناول كميات أكبر من الطعام يف الصباح. 	
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جتنب األطعمة الغنية بالتوابل. 	

جتنب األطعمة ذات الرائحة القوية. 	

ال تتنــاول وجبــات الطعــام بدافــع الضــرورة فقــط، بــل حــاول أن جتعلهــا فعاليــات اجتماعيــة  	
ممتعــة.

تناول األطعمة املفضلة للشعور بالراحة واملتعة التي توفرها. 	

مقاومة الرغبة يف تناول الطعام رغماً عنك، حيث سيؤدي ذلك إلى مشاكل أخرى. 	
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اإلمساك

ــام، أو  ــة أي ــدة ثاث ــاء مل ــة األمع ــب واجلــاف وتوقــف حرك ــراز الصل ــة مــرور الب ــه صعوب يعــرف اإلمســاك بأن
مبعــدل أقــل ممــا كانــت عليــه قبــل املــرض، ويؤثــر اإلمســاك علــى أكثــر مــن 50 يف املائــة لــدى املرضــى 
املصابــن بســرطان متقــدم و95 يف املائــة مــن املرضــى الذيــن يتناولــون املســكنات  األفيونيــة. ويعتبــر اإلمســاك 
أكثــر شــيوًعا يف املرضــى املســنن واإلنــاث، وكذلــك املرضــى املصابــن بالســرطان يف منطقــة البطــن. يف 
جســم اإلنســان، يتــم اســتبدال بطانــة األمعــاء بأكملهــا )حوالــي 21 قــدم( بشــكل طبيعــي كل يــوم، وتختلــط 
هــذه البطانــة مــع البكتيريــا التــي يتــم إنتاجهــا يف البطــن أيًضــا ممــا يــؤدي إلــى تكويــن البــراز. لذلــك، يســتمر 
الشــخص يف إنتــاج البــراز حتــى عنــد تنــاول كميــات قليلــة مــن الطعــام أو حتــى إذا لــم يتناولــه نهائًيــا. وتعتبــر 
هــذه املعلومــة هامــة جــًدا، حيــث يعتقــد معظــم النــاس بــأن أمعائهــم لــن تتحــرك لعــدم تناولهــم الطعــام أو 

ألنهــم يعانــون مــن ضعــف يف الشــهية.

األسباب

األدوية )مبا يف ذلك مسكنات األلم ومدرات البول واملهدئات ومضادات الهيستامن واحلديد( 	

قلة احلركة أو اخلمول 	

فقدان الشهية الناجت عن السرطان مبراحله املتقدمة 	

قلة تناول السوائل واجلفاف 	

ضغط األورام على األمعاء أو األعصاب التي تتضرر نتيجًة لذلك 	

املضاعفات

آالم وانتفاخ يف البطن 	

الغثيان والتقيؤ 	

اإلسهال يف حاالت اإلمساك الشديد 	

ألم يف البطن أو الظهر 	

البواسير أو تشقق يف فتحة الشرج 	

احتباس البول 	

شعور بالتوتر أو االرتباك )ال سيما لدى املرضى املسنن( 	

يتفــاوت عــدد املــرات التــي تتحــرك فيهــا األمعــاء بشــكل طبيعــي مــن شــخص آلخــر، وعليــك  	
مراعــاة منــط حركــة أمعائــك قبــل تشــخيص املــرض.
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العالج

ــي باالستفســار عــن منــط  ــم الطب ــن عاجــه، وســيقوم الطاق ــر م ــن اإلمســاك أســهل بكثي ــة م ــر الوقاي تعتب
حركــة األمعــاء لديــك يف الســابق، كمــا ســيتم إجــراء الفحــص الســريري، وقــد يقــوم أحــد أعضــاء الطاقــم 
الطبــي بفحــص الشــرج باســتخدام اإلصبــع، وميكــن اســتخدام صــورة األشــعة الســينية للبطــن لتحديــد شــدة 

اإلمســاك أو للكشــف عــن وجــود أي عائــق يف األمعــاء.

قــد تشــمل املعاجلــة األوليــة مجموعــة مــن احملفــزات وامللينــات التــي تســاعد علــى إنتــاج البــراز  	
ــا. والتــي يتــم تناولهــا يومًي

ميكــن زيــادة جرعــة احلبــوب امللينــة بحيــث تصبــح مــن قرصــن إلــى أربعــة أقــراص، حيــث يتــم  	
ــع مــرات يف اليــوم عنــد الضــرورة. تناولهــا أرب

إذا أصبــح اإلمســاك مشــكلة مســتمرة، قــد يصــف الطبيــب الاكتواليز)شــراب ملــن(، والــذي يتــم  	
تناولــه عــادًة كل ســت ســاعات لتحفيــز حركــة األمعــاء.

قد يتطلب عاج اإلمساك الشديد إلى حتميلة أو حقنة شرجية. 	

قد يحتاج أحد أعضاء فريق الرعاية إلى تفتيت البراز يدوًيا. 	

قــد يتحــدث معــك الطبيــب أو املمــرض حــول الطــرق األخــرى املتوفــرة ملعاجلــة اإلمســاك الــذي  	
تعانــي منــه.

ــة  ــة التلطيفي ــق الرعاي ــه، وســيقوم فري ــك للســيطرة علي ــة وذل ــة للغاي ــة مــن اإلمســاك ضروري ــر الوقاي وتعتب
ــاة. ــف املعان ــي ســهل لتخفي ــة بإعــداد برنامــج وقائ واملنزلي
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اجلفاف

ــة  ــًرا للغاي ــدان الســوائل خطي ــون فق ــد يك ــاء مــن اجلســم."، وق ــرط للم ــدان املف ــه "الفق ــاف بأن ــرف اجلف يع
بحيــث يشــكل تهديــًدا حليــاة املريــض، ويعتبــر حصــول اجلســم علــى قــدر كاٍف مــن املــاء مهًمــا لراحــة املريــض 
وللســيطرة علــى هــذا العــرض علــى حــٍد ســواء، حيــث يتــم إعطــاء املريــض الســوائل عــن طريــق الوريــد أو 
احلقــن حتــت اجللــد حســب احلاجــة، وذلــك يف حــال لــم يتمكــن املريــض مــن تنــاول الســوائل عــن طريــق الفــم.

العالمات واألعراض

اإلعياء )اإلرهاق( 	

الغثيان 	

االرتباك 	

العطش 	

األرق 	

انخفاض ضغط الدم 	

الدوخة )الُدوار( 	

جفاف وترهل اجللد على الذراعن والساقن 	

اخلمول  	

خروج كمية أقل من البول 	

غشاء مخاطي جاف 	

العالج

ســيقوم فريــق الرعايــة التلطيفيــة أو املنزليــة بتقييــم مــدى احلاجــة إلــى املــاء، وســتتم مراقبة حالتك الســريرية 
يومًيــا، وتعديــل كميــات الســوائل التــي ســيتم اعطائهــا عــن طريــق الوريــد ملنــع زيــادة الســوائل يف اجلســم.
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املخاوف العائلية

لــدى أحــد أعضــاء أســرتي جتمــع وزيــادة ســوائل يف االطــراف ملــاذا طلــب الطبيــب إدخــال الســوائل  	
عــن طريــق احلقــن الوريديــة؟ ال تعتبــر زيــادة الســوائل يف االطــراف مؤشــًرا جيــًدا علــى مســتوى 
الســوائل يف اجلســم لــدى املرضــى املصابــن  بالســرطان يف املراحــل املتقدمــة، وغالًبــا مــا تكــون 

نتيجــة لســوء التغذيــة.

يطلــب أحــد أفــراد أســرتي املــاء باســتمرار أو يشــكو مــن العطــش الدائــم، ملــاذا يبــدو فمــه  	
متشــققاً وجافــاً جــًدا؟ ال يعتبــر العطــش أو الفــم اجلــاف مؤشــًرا ميكــن االعتمــاد عليــه للداللــة 
ــة األخــرى، أو بســبب  ــم واألدوي ــاول مســكنات األل ــج عــن تن ــا ينت ــا م ــه غالًب ــاف، ولكن ــى اجلف عل
ــة  ــج والعناي ــق الفــم، وميكنــك اســتخدام شــرائح الثل ــات الفيروســية أو التنفــس عــن طري االلتهاب

بالفــم باســتمرار.

ــاج املرضــى ذوي احلــاالت  	 ــة ألحــد أفــراد أســرتي؟ يحت ــب مــن احلقــن الوريدي ــل الطبي ــاذا يقل مل
ــن. ــًة باملرضــى اآلخري ــات أقــل مــن الســوائل مقارن ــى كمي ــرة إل اخلطي
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القلق

يعرف القلق بأنه الشعور باالضطراب أو اخلوف أو الهلع.

األسباب

هناك عوامل عدة قد تسبب أو تزيد من الشعور بالقلق، والتي تشمل ما يلي:

تشــخيص مــرض متقــدم مثــل الســرطان أو أمــراض القلــب أو اجلهــاز التنفســي أو  اإلعتــال يف  	
وظيفــة عضــو مــا أو الســكري.

اخلوف من املستقبل، ومناقشة السرطان أو األمراض األخرى مع األسرة 	

األلم وصعوبة النوم، ال سيما إذا لم تتم معاجلته  	

 تغيير يف احلالة الذهنية )عملية التفكير( 	

االعراض اجلانبية جراء تناول األدوية  	

صعوبة يف التنفس أو ضيق التنفس 	

العالمات

إذا كنت تعاني من القلق، قد تعاني كذلك مما يلي:

الشعور بالتوتر  	

األرق 	

ضربات القلب غير املنتظمة والسريعة 	

ألم يف الصدر 	

التعرق 	

صعوبة يف التركيز 	

الشعور باالختناق 	

التنفس بصعوبة وبشكل سريع 	
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العالج

ــه دون اللجــوء  ــم معاجلت ــا مــا يت ــد الســبب، وغالًب ــق يف حتدي ــى القل تكمــن اخلطــوة األولــى يف الســيطرة عل
ــة. الســتخدام األدوي

ويستطيع طاقم التمريض واألسرة القيام مبا يلي:

 توفير بيئة آمنة وداعمة 	

تثقيفك عن املرض والعاج  	

إباغك عن الفحوصات واإلجراءات القادمة 	

اإلجابة على األسئلة وإتاحة وقت كاٍف لك للتفكير 	

تشجيعك على التحدث عن مخاوفك واألمور التي تسبب القلق  	

سيقوم فريق الرعاية الصحية مبا يلي:

مساعدتك يف حتديد العوامل املثيرة للقلق. 	

مساعدتك يف حتديد الطرق اإليجابية والسلبية للتغلب على القلق 	

تقييم آليات التغلب على القلق احلالية والسابقة 	

تشجيعك على التحدث عن مخاوفك وما يقلقك 	

شرح أساليب التغلب على القلق، مثل متارين االسترخاء 	

تقدمي التعزيز اإليجابي الستراتيجيات التغلب على القلق 	

توضيح الغرض من األدوية التي يتم وصفها وآثارها لك وألسرتك 	

نصائح  للسيطرة على القلق

يف بعــض األحيــان، قــد يبــدو املرضــى املصابــون مبــرض متقــدم يف حالــة قلــق أو اضطــراب بســبب املشــاكل 
الكامنــة، والتــي تشــمل:

األلم 	

الغثيان 	

ضيق التنفس 	
سيضمن التقييم الدقيق الذي يقوم به الفريق الطبي وصف األدوية املناسبة للسيطرة على األعراض.

27



الهذيان

ــة األخــرى  ــراض املتقدم ــات الســرطان أو األم ــط مبضاعف ــر، ويرتب ــة بالتفكي ــان مشــكلة متعلق ــر الهذي يعتب
وعاجهــا، وقــد يصاحبــه صعوبــة يف التركيــز، وتذكــر األشــياء، والشــعور باإلرتبــاك، ومــن املهــم جــًدا معاجلــة  

األســباب الرئيســية املؤديــة للهذيــان.

ومن املرجح أن يصيب الهذيان املرضى الذين:

يعانون من سرطان يف مراحله املتقدمة  أو غيرها من األمراض املتقدمة 	

املسنن 	

يعانون من اضطراب ذهني سابق 	

لديهم مستويات متدنية من األلبومن )البروتن( يف الدم 	

املصابن بالتهاب 	

يتناولون األدوية التي تؤثر على الذهن أو السلوك 	

يتناولــون جرعــات كبيــرة مــن مســكنات األلــم أو األدويــة األخــرى التــي تؤثــر علــى التفكيــر، مثــل  	
املهدئــات واألدويــة املضــادة للقلــق ومضــادات الهيســتامن واحلبــوب املنومــة.

العالمات واألعراض

قــد يتعــرض املرضــى الذيــن يعانــون مــن الهذيــان لفقــدان الوعــي بــن احلــن واآلخــر، وهــذا يعنــي بأنهــم قــد 
ال يكونــون متيقظــن متامــا أو واعيــن لفتــرة طويلــة مــن الزمــن، ورمبــا قــد يعانــون مــن مشــاكل يف الذاكــرة، 
ــاء الليــل. ويف احلــاالت اخلطيــرة، قــد يقــوم بعــض  ــق أثن ــاء النهــارواألرق أو القل وقــد يشــعرون بالنعــاس أثن
املرضــى بخلــع املابــس أو إزالــة أنابيــب القســطرة أو األنابيــب الوريديــة، وأحياًنــا، قــد يلحــق املرضــى األذى 
بأنفســهم أو بأفــراد األســرة أو املمرضــن، ويف بعــض األحيــان قــد يتوهــم املرضــى أشــياًء غيــر موجــودة / أو 
قــد يصابــون بتشــنجات عضليــة أو يقومــون بحــركات ال مبررلهــا. وقــد يتغيــر هــذا الوضــع مــن وقــت آلخــر، 

وقــد تتغيــر حالــة معظــم املرضــى مــا بــن الشــعور بالهيجــان أو الهــدوء واإلتــزان.

األسباب

هناك العديد من العوامل التي تساهم يف الهذيان، وتشمل:

فشل أعضاء اجلسم )مثل الفشل الكلوي  أو الكبدي( 	
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اجلفاف 	

السرطان أو عاجه  	

اختاالت يف توازن املعادن املهمة، مثل امللح والبوتاسيوم والكالسيوم والفسفور 	

االلتهاب 	

األدويــة، مبــا يف ذلــك مســكنات األلــم ومضــادات االكتئــاب واألدويــة املضــادة للذهــان ومضــادات  	
الهيســتامن )عــادًة مــا تختفــي هــذه األعــراض اجلانبيــة بعــد التوقــف عــن تنــاول الــدواء(.

املشاكل األخرى

قد يكون املرضى الذين يعانون من الهذيان أكثر عرضًة ملا يلي:

السقوط 	

اإلصابة بسلس البول )عدم القدرة على السيطرة على املثانة واألمعاء( 	

اإلصابة باجلفاف )شرب كميات قليلة جًدا من املاء )للحفاظ على الصحة( 	

صعوبة يف التواصل بشكل جيد مع األسرة ومقدمي الرعاية الصحية 	

العالج 

ــة أو أحــد  ــة الصحي ــدم الرعاي ــد مق ــد يعتق ــًا، ق ــك، فمث ــم احتياجات ــة يف تقيي ــى الصعوب ــان إل ــؤدي الهذي ي
أفــراد أســرتك بأنــك عاطفــي للغايــة بســبب األلــم الشــديد، يف حــن أنــك يف واقــع األمــر تعانــي مــن الهذيــان.

ويتــم تقييــم حالتــك الذهنيــة باســتخدام فحــص مختصــر، ويقــوم فريــق الرعايــة الصحيــة بتكــرار هــذا 
الفحــص بشــكل دوري الكتشــاف املشــاكل يف أقــرب وقــت ممكــن، وذلــك التخــاذ اإلجــراءات  الصحيحــة لعــاج 

تلــك املشــاكل.

وملعاجلتك، قد يقوم مقدم الرعاية الصحية مبا يلي:

وقف أو تقليل األدوية التي تسبب الهذيان 	

اعطــاء الســوائل عــن طريــق الوريــد )يف الوريــد( أو حتــت اجللــد )أســفل اجللــد( للمســاعدة يف  	
التخلــص مــن اجلفــاف. 

عاج الزيادة يف كالسيوم الدم )وجود كميات كبيرة من الكالسيوم يف الدم( 	

إعطاء املضادات احليوية لالتهابات 	
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إعطاء األدوية املسكنة )املهدئة(  	

الطلــب مــن أحــد أفــراد األســرة البقــاء معــك طــوال الوقــت أو لبعــض مــن الوقــت أثنــاء تواجــدك  	
يف املستشــفى

نصائح ملقدمي الرعاية

ضع ساعة أو رزنامة يف مكان بحيث يستطيع املريض رؤيتها. 	

عند اإلمكان، اطلب حضور أحد أفراد األسرة 	

وضع املريض يف غرفة هادئة وجيدة اإلضاءة وحتتوي على أشياء مألوفة. 	

التقليل من عدد مقدمي الرعاية. 	

ــد  ــان ق ــون ناجحــة، إال أن الهذي ــد تك ــان ق ــون مــن الهذي ــن يعان ــد مــن املرضــى الذي رغــم أن معاجلــة العدي
يســتمر لــدى البعــض، حتــى عنــد تلقيهــم للعــاج املناســب، وقــد يعنــي ذلــك أن املريــض قــد وصــل إلــى مرحلــة 
متقدمــة مــن املــرض. فتصبــح حينهــا أهــداف الرعايــة هــي توفيــر الراحــة للمريــض بــدال مــن إطالــة معاناتــه 

عــن طريــق التدخــل الطبــي غيرالــازم.
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االكتئاب

يعــرف االكتئــاب بأنــه شــعور باحلــزن أو اليــأس يســتمر لفتــرة طويلــة، ورغــم أن األفــراد الذيــن يعانــون مــن 
أمــراض متقدمــة كالســرطان يتعرضــون ملســتويات مختلفــة مــن التوترواإلضطــراب العاطفــي، إال أّن 10 يف 
ــن يشــعرون باحلــزن أو  ــد مــن املرضــى الذي ــاب احلــاد. وال يتعــرض العدي ــة فقــط ســيعانون مــن اإلكتئ املائ
باإلســتياء الكتئــاب فعلــي، بــل يواجــه غالبيتهــم صعوبــة يف التكيــف مــع مــرض الســرطان ومضاعفاتــه، وغالًبــا 

ال تكــون هنــاك حاجــة للــدواء للعــاج يف مثــل تلــك احلــاالت.

العالمات واألعراض

قد يعاني املرضى املصابون  باالكتئاب مما يلي:

الشعور باحلزن أو الكآبة أو البكاء الشديد  دون أي سبب 	

الشعور بالذنب واحتقار النفس والشعور بالعجز وانعدام الثقة بالنفس 	

الشعور بأن احلياة ال معنى لها أو امتاك نظرة سلبية للمستقبل 	

فقدان االهتمام بالنشاطات التي كانت ممتعة يف السابق 	

انقطاع العاقات االجتماعية 	

سرعة االنفعال واملبالغة يف ردة الفعل 	

مواجهة صعوبة يف النوم أو النوم لفترات طويلة.  	

التفكير يف املوت 	

العالج  

علــى الرغــم مــن أن االكتئــاب قــد يختفــي مــن تلقــاء نفســه، إال أن بعــض األشــخاص قــد ال يســتطيعون 
التخلــص منــه مــن تلقــاء أنفســهم، وعــادًة مــا يشــتمل عاجــه علــى العــاج النفســي أو الــدواء، أو كليهمــا مًعــا.

ســيقوم الطبيــب أو ممرضــو الرعايــة التلطيفيــة أو املنزليــة بإجــراء تقييــم لــك ملعرفــة فيمــا إذا كنــت تعانــي 
مــن االكتئــاب، وعنــد تشــخيصه، ســيحدد الطبيــب فيمــا إذا كنــت بحاجــة لتنــاول األدويــة لعاجــه. ويف العديــد 
ــب  ــاك طبي ــاب مــن خــال تقــدمي الدعــم واملســاعدة، وإذا كان هن ــى االكتئ ــم الســيطرة عل مــن احلــاالت، تت
ــه أو قــد يقــوم مقدمــو الرعايــة الصحيــة  نفســي ســريري ضمــن الفريــق، فقــد تكــون هنــاك حاجــة ملراجعت
باستشــارته بالنيابــة عنــك. ويتــم شــفاء العديــد مــن األشــخاص بعــد اجللســة األولــى وذلــك بعــد معرفتهــم 

بوجــود مــن يفهمهــم ومــن بإمكانــه تقــدمي املســاعدة لهــم.
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ــت  ــك،إذا كان ــاب يف أداء عملهــم بشــكل طبيعــي، ومــع ذل ــون مــن االكتئ ــن يعان ويســتمر معظــم املرضــى الذي
لديــك أو لــدى أحــد ممــن حتــب أفــكار تتعلــق بإيــذاء نفســه أو إيذائــك، عليــك بإبــاغ الطبيــب أو املمــرض 

ــا أخــذ األفــكار املتعلقــة بإيــذاء النفــس علــى محمــل اجلــد. علــى الفــور، حيــث يجــب دائًم

جفاف الفم

يحدث جفاف الفم بسبب النقص يف كمية اللعاب التي يتم إنتاجها، وقد يكون دائًما أو مؤقًتا.

ويعتبــر اللعــاب مهًمــا ألنــه يســاعد علــى إزالــة الطعــام واملخلفــات والترســبات عــن أســطح األســنان، وبالتالــي، 
فإنــه يســاعد علــى منــع تــآكل األســنان، ومعادلــة األحمــاض وهضــم الطعــام، حيــث يســاعدك اللعــاب علــى 

املضــغ والبلــع.

األسباب

العاجات: العاج باألشعة، والذي قد يسبب تلفاً دائًما للغدد اللعابية 	

األدوية 	
مسكنات االلم  	
مزيل االحتقان   	
خافضات ضغط الدم 	
مضادات االكتئاب 	
مضادات الهيستامن 	
مدرات البول 	
تلــف األعصــاب )قــد تــؤدي اإلصابــة أو اجلراحــة يف الرقبــة أو الــرأس إلــى تلــف األعصــاب  	

التــي تعمــل علــى إنتــاج اللعــاب(

العالمات واألعراض

حرقة يف اللسان 	

شعور باللزوجة واجلفاف يف الفم 	

صعوبة املضغ واألكل والبلع، وخصوًصا األطعمة اجلافة 	

صعوبة التحدث 	
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عطش متكرر 	

صعوبة ارتداء أطقم األسنان 	

شفاه جافة متشققة أوجفاف يف زوايا الفم 	

التهاب يف الفم 	

العالج

االحتفاظ بالسوائل اخلالية من السكر بالقرب منك وبجانب السرير يف الليل 	

امتصاص رقائق الثلج 	

اإلكثار من شرب املاء واملشروبات اخلالية من السكر  	

شــرب املــاء أو املشــروبات اخلاليــة مــن الســكر أثنــاء تنــاول الوجبــات )سيســاعدك ذلــك يف املضــغ  	
والبلع(  

جتنــب املشــروبات التــي حتتــوي علــى الكافيــن، مثــل القهــوة والشــاي وبعــض املشــروبات الغازيــة  	
)حيــث ســتؤدي إلــى جفــاف الفــم(

جتنب التبغ والكحول  	

مضــغ العلكــة اخلاليــة مــن الســكر أو امتصــاص قطــع احللــوى اخلاليــة مــن الســكر )بنكهــة  	
اللعــاب انتــاج  النعنــاع( لتحفيــز  احلمضيــات أو القرفــة أو 

اســتخدام أي ســائل معــروف لــدى املريــض ملســح الفــم )الشــاي املبــرد أو القهــوة املبــردة أو عصيــر  	
الفواكــه، أو املشــروبات الغازيــة أو احلســاء اخلفيــف املبــرد أو اآليــس كــرمي أوالزبــادي(

جتنب األطعمة احلارة أو املاحلة، حيث أنها تؤدي إلى الشعور باأللم يف الفم اجلاف 	

استخدام مرطب الشفاه باستمرار. 	

استخدام جهاز الترطيب  أثناء النوم 	

استخدام األكسجن املرطب إذا كان املريض يضع قناع األكسجن 	

استخدام اللعاب الصناعي 	

أســأل مقــدم الرعايــة الصحيــة )حيــث أنــه قــد يصــف لــك األدويــة للمســاعدة يف حالــة جفــاف  	
ــا.( ــا أو جزئًي ــك اجلفــاف مؤقًت الفــم، إذا كان ذل
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ضيق التنفس

يعــرف ضيــق التنفــس أو "التــوق للحصــول علــى الهــواء" بأنــه صعوبــة يف التنفــس وشــعور بعــدم "وصــول كميــة 
كافيــة مــن الهــواء إلــى الرئتــن"

األسباب 

األلم 	

انسداد مجرى الهواء بفعل الورم. 	

االضطراب العاطفي، مبا يف ذلك اخلوف أو القلق 	

االلتهابات، مثل االلتهاب الرئوي 	

وجود سوائل يف الرئتن 	

الضغط الناجت عن أعضاء البطن املتضخمة 	

جتمع السوائل يف البطن والضغط على احلجاب احلاجز 	

فقر الدم 	

العالج

فيما يلي بعض الطرق للمساعدة يف تخفيف ضيق التنفس بسرعة:

التحكــم يف التنفــس: يعتبــر ضيــق التنفــس مــن األعــراض الشــائعة ألمــراض الرئــة أو بعــض أنــواع  	
الســرطانات، حيــث مــن املمكــن أن يحــدث ذلــك بســهولة عــن طريــق دخــول املريــض بحلقــة مفرغــة 

تنتهــي بعــدم قدرتــه علــى التنفــس، لذلــك مــن الضــروري االســترخاء بأســرع وقــت ممكــن.

ــي اســتغرقتها محــاوال  	 ــد الثوانــي الت ــي وقــم بع ــدأ بأخــذ نفــس طبيع ــس بشــفاه صــاّرة: اب التنف
االستنشــاق مــن خــال أنفــك. اضغــط علــى الشــفتن معــاً مــع ابقــاء فوهــة صغيــرة بينهمــا ثــم قــم 
بالزفيــر،  بحيــث تســتغرق ضعــف عــدد الثوانــي التــي احتجتهــا لاستنشــاق. فعلــى ســبيل املثــال، 
إذا استنشــقت ملــدة ثــاث ثوانــي قــم بالزفيــر ملــدة ســت ثوانــي. قــم مبحاولــة إصــدار صــوت صفيــر 
ــر بطريقــة تســيطر عليهــا مــن  ــى إخــراج الهــواء وحــاول الزفي ــر نفســك عل ــر. ال جتب ــد الزفي عن

خــال الشــفتن

تســتهلك  	 املتوتــرة  العضــات  وذلــك ألن  األهميــة  بالــغ  أمــر  االســترخاء  يعتبــر  االســترخاء:   
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األكســجن مبعــدل أســرع مــن العضــات املرخيــة، وعليــك أن تقــوم بتدويــر كتفيــك بضعــة مــرات، 
أو حتريكهمــا لألعلــى ولألســفل، كمــا يجــب إرخــاء الكتفــن والذراعــن طــوال اليــوم. وينبغــي 
عليــك معرفــة األوقــات التــي تكــون فيهــا متوتــًرا، وذلــك لكــي تســتطيع االســترخاء قبــل أن تصــاب 

ــق يف التنفــس. بضي

ــدأ بتخيــل  	 ــم اب ــح وتنفــس بضــع مــرات بشــكل منتظــم، ث ــات التخيــل: ابحــث عــن موقــع مري تقني
ــد تتضمــن  ــة يف أي مــكان و ق ــون هــذه الوضعي ــد تك ــدوء، وق ــة تشــعرك باالســترخاء واله وضعي
ــى االســتلقاء يف الســرير، وعليــك االســتمرار  ــى الشــاطئ إل أي شــيء، مــن مشــاهدة األمــواج عل
ــدأ بالتاشــي مــن  ــر قــد ب ــأن التوت ــى تشــعر ب ــل هــذا الوضــع والتنفــس واالســترخاء، حت يف تخي

جســدك.

 وجود مروحة بالقرب من السرير 	

األكســجن اإلضــايف: قــد يســاعدك األكســجن يف الســيطرة علــى ضيــق التنفــس، وســيقوم  	
الطبيــب واملمــرض وأخصائــي العــاج التنفســي مبراقبتــك وتزويــدك باألكســجن عنــد احلاجــة، 
وقــد يســاعد وجــود مروحــة يف الغرفــة واندفــاع الهــواء علــى وجهــك يف التخلــص مــن ضيــق 

التنفــس.

األدويــة: يــؤدي املورفــن ومســكنات األلــم األخــرى إلــى تقليــل الشــعور بضيــق التنفــس بالطريقــة  	
ــن خالهــا معاجلــة األلــم نفســها التــي تتــم م

 تساعد الستيرويدات )املنشطات( أحياًنا يف حاالت االلتهاب وضيق التنفس 	
األدوية التي تعمل على احلد من القلق 	
املضادات احليوية يف حالة وجود التهابات 	
األدوية التي يتم وصفها لتوسيع القصبات الهوائية 	
مدرات البول 	
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اإلرهاق )اإلعياء(

يعــرف اإلرهــاق بأنــه الشــعور املفــرط  بالتعــب الــذي قــد ال يتاشــى عــن طريــق النــوم أو الراحــة  لفتــرات 
أطــول، وهنــاك إمكانيــة للســيطرة علــى اإلرهــاق.

األسباب

األلم 	

االضطراب العاطفي / قلة النوم 	

االلتهابات 	

انخفاض عدد خايا الدم احلمراء  	

اخلمول/ عدم التأقلم 	

املرض املتقدم مثل السرطان أو عاجه 	

صعوبة التنفس 	

العالج

استراتيجيات للمساعدة يف السيطرة على اإلرهاق الذي تعاني منه:

إعادة تقييم أهدافك اليومية بحيث تصبح واقعية وقابلة للتحقيق 	

السيطرة على املسببات القابلة للعاج، مثل األلم أو االلتهابات أو اجلفاف 	

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام 	

التبرع بالدم 	

معاجلة املشاكل العاطفية 	

إذا لم تكن هناك أسباب ميكن تصحيحها، حينها قد يفكر الطبيب يف إعطاءك 	

املنشطات أثناء النهار 	
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األرق

يعــرف األرق بأنــه عــدم احلصــول علــى القســط الــكايف مــن النــوم أو صعوبــة االســتغراق يف النــوم أو النــوم 
املتقطــع أو النــوم بشــكل غيــر جيــد، أو النــوم غيــر املجــدد للنشــاط، وتشــير البيانــات إلــى أن 50 يف املائــة أو 
أكثــر مــن املرضــى املصابــن مبــرض متقــدم مثــل الســرطان قــد يعانــون مــن اضطرابــات يف النــوم. وقــد تســبب 
احلبــوب املنومــة أعراضــاً جانبيــة لــدى هــؤالء املرضــى، كالهذيــان أو زيــادة اإلرهــاق. ويتوجــب علــى الطاقــم 

الطبــي أن يــوازن بــن فوائــد هــذه األدويــة وإمكانيــة حــدوث املضاعفــات واألعــراض اجلانبيــة.

األسباب

األلم املزمن  	

القلق 	

الهذيان 	

احلزن 	

األدوية 	

االكتئاب 	

مرحلة املرض 	

البيئة احمليطة غير املألوفة 	

العالج

يجب تقييم أسباب األرق بدقة قبل البدء يف العاج.

اإلستمرار قدر اإلمكان  يف برنامج منتظم للنوم واإلستيقاظ. 	

جتنب البقاء يف السرير دون سبب أثناء النهار. 	

إذا كنــت طريــح الفــراش، حــاول احلصــول علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن احملفزات العقلية واجلســدية  	
أثنــاء ســاعات النهار.

خــذ قيلولــة عنــد الضــرورة فقــط، وجتنــب أخذهــا يف وقــت متأخــر بعــد الظهــر ويف املســاء كلمــا  	
أمكــن ذلــك.

حافــظ علــى جــدول فعــال أثنــاء النهــار كلمــا أمكــن ذلــك. )يجــب أن يشــمل ذلــك العاقــات  	
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قــادًرا.( تكــون  الرياضيــة اخلفيفــة عندمــا  والتماريــن  االجتماعيــة 

حــاول التقليــل مــن حــاالت االنقطــاع عــن النــوم أثنــاء الليــل بســبب تنــاول األدويــة أو الضجيــج أو  	
الظــروف البيئيــة األخــرى.

جتنب االستلقاء يف السرير لفترات طويلة أثناء الليل يف حالة تيقظ أو إحباط أو توتر.  	

القــراءة أو االنخــراط يف نشــاطات االســترخاء خــارج الســرير )كلمــا لــزم األمــر(  وحتــى الشــعور  	
بالنعــاس.

إزالة أية مؤثرات مزعجة من بيئتك احمليطة، مثل الساعات. 	

حتديــد املشــاكل أو الهمــوم اليوميــة قبــل محاولــة النــوم واتبــاع نهــج معــن ملعاجلــة مثــل تلــك  	
املشــاكل.

جتنب املواد املنبهة )الكافين أو النيكوتن(، ال سيما ساعات ما قبل النوم مباشرًة. 	

احلفاظ على تناول مسكنات األلم املائمة خال فترة الليل  	

إن أخصائيي العاج الطبيعي والوظيفي متواجدين ملساعدتك يف القيام بالتمارين والنشاطات. 	

إذا لم تكن هذه التدخات ناجحة، قد يأخذ طبيبك يف عن االعتبار إعطاءك أدوية منومة. 	
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الغثيان

يعرف الغثيان بأنه الشعور باالنزعاج وعدم االرتياح يف املعدة، والذي قد يؤدي )أو ال يؤدي( إلى التقيؤ

األسباب

العاج الشعاعي أو العاج  الكيماوي 	

بعض األدوية، وخصوًصا مسكنات األلم  	

اإلمساك 	

انسداد األمعاء 	

األلم الذي لم  تتم معاجلته 	

االلتهابات 	

اختاالت يف توازن السوائل واملعادن 	

الضغط على الدماغ بسبب السوائل او االورام 	

القلق 	

الفشل الكلوي أو فشل الكبد 	

التخدير 	

العالج

ال جتبر نفسك على تناول الطعام. 	

جتنــب االســتلقاء مباشــرًة بعــد تنــاول الطعــام، وإذا رغبــت يف احلصــول علــى قســط مــن الراحــة،  	
اجلــس او اســتلقي  ورأســك لألعلــى ملــدة 30 إلــى 60 دقيقــة علــى األقــل.

إذا كنــت تعانــي مــن الســعال واالختنــاق بســبب اإلفــرازات الســميكة، وكان ذلــك يحفــز علــى  	
ــب مــن  ــام. وأطل ــاول الطع ــد تن ــل وبع ــح والدافــئ قب ــاء املال ــم باملضمضــة بامل ــؤ، ق ــان والتقي الغثي

طبيبــك أن يصــف لــك دواء للســعال.

قــد تســاعد وســائل الترفيــه يف الســيطرة علــى هــذا العــرض، ويجــب عليــك تركيــز انتباهــك علــى  	
االســتماع إلــى شــيء مــا، أو القيــام بعمــل يــدوي، أو ممارســة األلعــاب أو مشــاهدة التلفــاز أو كتابــة 

الرســائل أو القــراءة.
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تعلم تقنيات االسترخاء ملساعدتك على التحكم يف الغثيان. 	

حترك ببطء للحفاظ على االتزان. 	

قد يؤدي اإلمساك إلى الغثيان، وعليك التأكد من أن أمعاءك تتحرك بصورة منتظمة. 	

يعتبــر )امليتوكلوبراميــد( مــن األدويــة الفعالــة للســيطرة علــى الغثيــان لــدى معظــم املرضــى، وقــد  	
تكــون األدويــة األخــرى فعالــة كذلــك، ولكــن معظمهــا  قــد يســبب النعــاس الشــديد.

ما األطعمة التي يجب أن أتناولها عند شعوري بالغثيان؟

حــاول تنــاول اخلبــز احملمــص أو البســكويت الهــش اخلالــي مــن الســكر أو األطعمــة اجلافــة  	
األخــرى.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة طوال اليوم. 	

تعتبــر األطعمــة البــاردة والطريــة، مثــل الساندويتشــات والفاكهــة واجلــن والزبــادي واآليــس كــرمي  	
مــن األغذيــة اجليــدة اخلاليــة مــن الروائــح القويــة.

ــة  	 ــن اخللطــات اجلاف ــة م ــة املصنوع ــة الفاكه ــل واملشــروبات بنكه ــل الزجنبي شــرب الســوائل، مث
وقطــع الفاكهــة املجمــدة ورقائــق الثلــج واملشــروبات الغازيــة. أو حلــوى اجلياتــن أو مكعبــات الثلــج  

املصنعــة مــن هــذه الســوائل.

ما األطعمة التي ينبغي أن أجتنبها؟

جتنــب األطعمــة الدهنيــة واملقليــة وذلــك بســبب صعوبــة هضمهــا، حيــث أن األطعمــة التــي حتتــوي  	
علــى نســبة عاليــة مــن الدهــون قــد تــؤدي إلــى الشــعور باالمتــاء ورمبــا تــؤدي إلــى الغثيــان.

جتنــب األطعمــة احلــارة واألطعمــة التــي حتتــوي علــى نســبة عاليــة مــن التوابــل، وتنــاول األطعمــة  	
الطازجــة بــداًل منهــا.

جتنب األطعمة ذات الروائح القوية، والتي قد تؤدي إلى الغثيان. 	

نصائح بخصوص تناول الطعام

تناول دواء الغثيان يف مدة تتراوح بن 30 دقيقة وساعة واحدة قبل تناول الطعام. 	

احلرص على عدم بقاء املعدة فارغة. 	
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االحتياجات العاطفية والنفسية

التأقلم

خــال أوقــات الشــدة، يعتبــر الشــعور بالضيــق النفســي والشــعور باألســى أمــراً طبيعيــاً للغايــة، ويف احلقيقــة، 
يعانــي مــا بــن 35 و45 يف املائــة مــن مرضــى الســرطان مــن هــذا الضيــق )وقــد يشــمل ذلــك االكتئــاب(.

إلى أي حٍد يعتبر شعور أفراد األسرة باالضطراب العاطفي أمًرا طبيعًيا؟

يعتبــر شــعور األســرة واألصدقــاء باالضطــراب العاطفــي أمــراً طبيعيــاً للغايــة، فتفكيــر األســرة يف مــرض أحــد 
األحبــاء أمــر مخيــف للغايــة، وأحياًنــا قــد تشــعر األســرة بالضيــق واألســى أكثــر مــن املريــض نفســه، باإلضافــة 

إلــى شــعورهم بالوحــدة والعجــز.

كيف لي أن أعلم فيما إذا كنت أنا أو أسرتي بحاجة إلى استشارة متخصصة؟

ســيعاني معظــم النــاس مــن ضغوطــات عاطفيــة، ومــع ذلــك، يختلــف األمــر مــن شــخص إلــى آخــر. وفيمــا يلــي 
قائمــة باألســئلة التــي ميكنــك أن توجههــا لنفســك أو ألســرتك ملســاعدتك يف حتديــد مــدى احلاجــة ملراجعــة 

املستشــار املختــص

هل يجب أن أخجل من طلب املساعدة؟

ــي التوجــه ألحــد األشــخاص  ــب املســاعدة، وال يعن ــد طل ــاس باخلجــل أو بضعــف عن ــد مــن الن يشــعر العدي
لطلــب املســاعدة بأنــك يف حالــة ضعــف، بــل يف احلقيقــة، يعتبــر طلــب املســاعدة مؤشــر علــى القــوة، حيــث 
أنــك تعتــرف بعــدم اســتطاعتك التأقلــم مــع الوضــع الصحــي الصعــب مبفــردك. كمــا يوفــر طلــب املســاعدة 
املتخصصــة حلــواًل للمريــض وملقدمــي الرعايــة لاســتمرار يف الســيطرة علــى األمــور التــي تصعــب الســيطرة 

عليهــا.
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الموارد الروحانية

يأتــي النــاس مــن خلفيــات مختلفــة، وقــد يختلــف النــاس يف الثقافــة والديــن واملعتقــد، ومــن املهــم أن حتظــى 
أنــت وعائلتــك باالحتــرام اجلســدي والعاطفــي والروحانــي.

وال تعنــي الروحانيــة بالضــرورة ديانــة معينــة، بــل هــي مــا يعطــي حلياتنــا املعنــى احلقيقــي، وهــي شــعور بوجــود 
شــيء هــو أعظــم منــا، والــذي ميكننــا أن نســتمد مــن خالــه الشــعور بالراحــة واألمــل والشــجاعة والقــوة.

توقــف حلظــة للتفكيــر فيمــا يعنيــه ذلــك بالنســبة إليــك، فدينــك وصلواتــك وتأماتــك والطبيعــة والفــن 
واملجتمــع ليســت ســوى بعــض الطــرق العديــدة التــي يتواصــل مــن خالهــا األشــخاص مــع ذاتهــم الروحانيــة.

أسئلة حول اجلانب الروحانّي لديك

رمبــا يكــون فقــدان التواصــل مــع القــوة الداخليــة أو العقانيــة أو الروحانيــة لإلنســان واحــداً  مــن أكثــر 
ــا  ــت تؤمــن به ــي كن ــر املعتقــدات واالفتراضــات الت ــد تتغي ــة مــن املــرض املتقــدم، فق ــة واملؤمل املراحــل املخيف
طــوال حياتــك، وقــد تتغيراألولويــات، فمثــًا، قــد تقــل أهميــة األمــور املاديــة، بينمــا تصبــح األولويــة القصــوى 

ــة. ــات االجتماعي لألســرة وللعاق

ــة معتقداتهــم، ورمبــا يجــد البعــض اآلخــر أنفســهم  ــى تقوي وبالنســبة للبعــض، تعمــل وجهــة النظــر هــذه عل
ــد منهــم يف هــذا الوقــت. ــدى العدي ــة ل ــون لوجــود مخــاوف ومســائل روحاني يعان

ويكمــن دور املستشــار الروحانــي يف التعــرف عليــك وعلــى أســرتك، والتحــدث إليــك حــول األســئلة املوضحــة 
أدنــاه، أو بخصــوص املســائل األخــرى التــي تعتبــر مهمــة لــك:

كيف اعتدُت أن أحيا حياتي ؟ 	

ما األمور التي ساعدتني خال األوقات الصعبة األخرى من حياتي؟ 	

ما األمور التي لها معنى بالنسبة لي؟ 	

هل هناك هدف حلياتي يف هذه التجربة؟ 	

هل تساعدني معتقداتي وأسرتي وأصدقائي على التأقلم أم أنهم يزيدون من أعبائي؟ 	

ما الذي تعلمته، وكيف ميكنني مشاركة اآلخرين به؟ 	

من األشخاص الذين ينبغي أن أسامحهم، ومن هم الذين يجب أن أطلب السماح منهم؟ 	
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ما الذي ينبغي"التخلي عنه" أو "إزالته" للشعور باالطمئنان؟ 	

ما هي النعم التي كانت يف حياتي، وملاذا أنا شاكر لها؟ 	

ما هي مصادر أملي وقوتي وراحتي واطمئناني؟ 	

التخطيط للخروج )من المستشفى(

قــد يكــون التخطيــط للخــروج مــن املستشــفى عمليــة معقــدة، حيــث يشــمل زيــادة الســيطرة علــى األعــراض 
والعــاج، وســيعمل الطبيــب ومنســق التمريــض واألخصائــي االجتماعــي مًعــا ملســاعدتك ومســاعدة أســرتك 

علــى حتديــد االجــراءات الازمــة وفًقــا لتعليمــات اخلــروج مــن املستشــفى.

وتبــدأ عمليــة التخطيــط للخــروج مــن املستشــفى يف اليــوم االول مــن دخــول املستشــفى، حيــث يقــوم فريــق 
تخطيــط اخلــروج مــن املستشــفى بتقييــم احتياجاتــك الطبيــة، وخــال كل خطــوة مــن خطــوات عمليــة 

التخطيــط، ســيأخذ الفريــق بعــن االعتبــار النقــاط التاليــة:

ــذي  	 ــد مــن العــاج للمــرض ال ــاك حاجــة للمزي ــت هن ــة  للمــرض: فيمــا إذا كان اخلطــط العاجي
ــا. ــم يكــن هــذا األمــر واضًح ــب الرئيســي إذا ل ــى  االتصــال بالطبي ــاج إل ــا قــد نحت ــه، حينه ــي من تعان

رغباتك ورغبات أسرتك، فيما إذا كنت تفضل البقاء يف املنزل. 	

وجــود أفــراد األســرة أو املــوارد األخــرى للمســاعدة علــى تقــدمي الرعايــة بعــد خروجــك مــن  	
املستشــفى.

سيقوم املمرض املسؤول عن اخلروج من املستشفى مبا يلي:

العمــل مــع فريــق الرعايــة الصحيــة واملريــض واألســرة علــى تقييــم وتنســيق احتياجــات الرعايــة   	
الطبيــة والتخطيــط لانتقــال.

حتديــد املشــاكل الفعليــة واحملتملــة يف اخلدمــات والعاجــات، ونقلهــا لفريــق الرعايــة متعــددة  	
التخصصــات.

 يعتبــر مســؤوالً عــن التنســيق والتثقيــف بخصــوص خيــارات الرعايــة الصحيــة واملــوارد املتاحــة  	
)إلــى جانــب األخصائــي االجتماعــي(.
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تشمل مستويات الرعاية املتوفرة عند اخلروج من املستشفى ما يلي:

خدمات العيادات اخلارجية 	

خدمات الرعاية املنزلية 	

التخطيط للرعاية الصحية المنزلية

إذا لــم توجــد خطــط أخــرى لبقــاء املريــض يف املستشــفى، وكانــت هنــاك حاجــة للرعايــة الطبيــة، ميكــن تقــدمي 
الرعايــة الطبيــة املطلوبــة يف املنــزل مــن قبــل مقدمــي الرعايــة الصحيــة املدربــن.

وعادًة ما تغطي خدمة الرعاية الصحية املنزلية التلطيفية اخلدمات اآلتية:

زيــارات الرعايــة املنزليــة التــي يقــوم بهــا املمرضــون إلجــراء التقييــم املائــم ومراقبــة حالــة املريــض  	
وتقدمي

الرعاية املناسبة للحفاظ على راحته 	

الدعم الروحاني عند طلب ذلك 	

العمل االجتماعي أو خدمات االستشارة 	

التجهيزات الطبية 	

األدوية الازمة للسيطرة على األعراض والتخلص من األلم 	

العاج الطبيعي وعاج النطق والعاج الوظيفي وتقدمي االستشارات الغذائية  	

أين يتم تقدمي خدمات الرعاية الصحية املنزلية التلطيفية ؟

ــات  ــق بعمــل الترتيب ــزل، حيــث ســيقوم الفري ــة يف املن ــة التلطيفي ــة املنزلي ــم تقــدمي معظــم خدمــات الرعاي يت
الازمــة لبقائــك يف املستشــفى عنــد احلاجــة، ولــدى عــودة املرضــى الذيــن اســتقرت حالتهــم الصحيــة إلــى 

ــزل(. ــة )يف املن ــزل، سيســتمر الفريــق يف تقــدمي الرعاي املن

كيفية احلفاظ على سالمة أحباءك يف املنزل

ســيقوم فريــق الرعايــة الصحيــة املنزليــة بالتجــول يف منــزل املريــض بحًثــا عــن أيــة مخاطــر قــد تكــون موجــودة 
يف الغــرف أو يف أنحــاء املنــزل قــد تــؤدي إلــى تعثــر املريــض أو ســقوطه، كمــا ســيقوم الفريــق بفحــص طــرق 
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الدخــول للمنــزل واألبــواب واملمــرات وطريــق الدخــول إلــى احلمــام واملطبــخ وغرفــة النــوم وغطــاء األرضيــات 
ونظــام التدفئة/التبريــد. ووفًقــا لذلــك، ســيقترح الفريــق إجــراء التعديــات املطلوبــة لضمــان ســامة املريــض.
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دور المجتمع في الرعاية التلطيفية والمنزلية

إّن العمــل التطوعــي جــزء مــن صميــم املجتمــع؛ حيــث يعــزز الثقــة والتعامــل باحلســنى، ويقــوي الروابــط 
والتكافــل والتضامــن بــن أفــراد املجتمــع. وقــد تكــون مشــاركة املتطوعــن يف رعايــة املرضــى يف منازلهــم مهمــة 

ألنهــا تســاهم حتديــداً يف خلــق مجتمــع أكثــر متاســًكا وشــموليًة.

وتشــمل الرعايــة غيــر الرســمية مســاعدة األصدقــاء واألســرة واملجتمعــات الدينيــة واجليــران وغيرهــم 
ممــن يتشــاركون يف مســؤوليات تقــدمي الرعايــة. وقــد تســاعد مجموعةالدعــم "غيــر الرســمية" هــذه يف 
مهــام محــددة )مثــال: األعمــال املنزليــة، وحتضيــر الوجبــات( وتقــدمي الدعــم العاطفــي للمرضــى وألحبائهــم 
ومســاعدة املرضــى يف احلفــاظ علــى مســتوى صحــي مــن النشــاط االجتماعــي والترفيهــي، وتوفيــر الرفقــة 
أو اإلشــراف الوقائــي. كمــا ميكــن مســاعدة املرضــى مــن خــال توفيــر املعــدات الطبيــة األساســية لهــم، مثــل 

الكراســي املتحركــة وجهــاز املشــي )الواكــر(. 

وتقــوم مجموعــات الدعــم )عنــد توفرهــا( بدعــوة األصدقــاء وأفــراد األســرة للتجمــع بشــكل منتظــم لتبــادل 
املعلومــات ومناقشــة احللــول العمليــة للمشــاكل املشــتركة، حيــث تعتبــر هــذه املجموعــات مصــدًرا جيــًدا 

ــوارد املتاحــة. ــق بامل ــي تتعل ــات الت للمعلوم

كمــا توفــر مجموعــات الدعــم الفرصــة ملقدمــي الرعايــة واملرضــى لفهــم ودعــم اآلخريــن الذيــن يعانــون مــن 
مخــاوف مشــابهة، وقــد يكــون التفاعــل مــع مقدمــي الرعايــة اآلخريــن مبثابــة مســاعدة حقيقيــة للتخفيــف مــن 

الضغوطــات التــي يتعرضــون لهــا. 
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معدات الرعاية المنزلية 

قــد يحتــاج املرضــى يف املنــزل إلــى معــدات طبيــة خاصــة لضمــان راحتهــم، مثــل مولــد األكســجن أو الكرســي 
املتحــرك أو ســرير هوائــي أو ســرير مجهــز كمــا هــو احلــال يف املستشــفى، حيــث يعتمــد ذلــك علــى احلالــة 
الســريرية للمريــض واحتياجاتــه الطبيــة. وقــد تتوفــر لــدى خدمــات الرعايــة الصحيــة املنزليــة بعــض املعــدات 
الطبيــة، حيــث يســتطيع املريــض اســتعارتها، علًمــا بأنــه عنــد إعــادة املعــدات، يتــم تنظيفهــا وفحصهــا مــرة 
أخــرى لضمــان توفــر الســامة فيهــا وتقدميهــا للشــخص التالــي. ومــع ذلــك، إذا لــم تكــن هــذه املعــدات 

متوفــرة، يتحمــل املريــض واألســرة مســؤولية توفيرهــا. 
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