عندما يعود السرطان
مواجهة التحدي

المقدمة
ال يغيــب عــن ذهــن أي مريــض ســرطان أن املــرض ميكــن أن يعــود .إال أن معظــم املرضــى يتســألون عندمــا
يعــود" :كيــف ميكــن أن يحــدث لــي هــذا مــرة أخــرى؟"

تعــود الصدمــة وتعــود مخــاف – ابــاغ األقــارب واألصدقــاء واحلاجــة إلــى املزيــد مــن املعاجلــة ،واحتمــال
الوفــاة .كمــا يعــود الغضــب أيضــا ،فبعــد ابالغــك بأنــك مصــاب بالســرطان مــرة أخــرى .قــد تشــعر أن مــا

ســبق وعانيتــه يكفــي .بعــد كل مــا مــررت بــه ،لكــن الســؤال الــذي يبقــى بــدون إجابــة هــو" :هــل ســتنجح
املعاجلــة هــذه املــرة؟"

رغــم أنــك قــد تشــعر ببعــض االشــياء التــي ســبق وشــعرت بهــا عنــد تشــخيص املــرض يف املــرة األولــى ،إال أن

األمــر يختلــف اآلن .فقــد ســبق أن مــررت بهــذا .لقــد واجهــت الســرطان ومعاجلتــه والتغييــرات التــي احدثهــا

املــرض يف حياتــك .أنــت تعــرف أنــك ســتجد العنايــة الطبيــة والدعــم املعنــوي .وهكــذا صعوبــة مواجهــة
الســرطان مــرة أخــرى .لكنــه حتــد ميكنــك مواجهتــه.

يتنــاول هــذا الكتيــب موضــوع الســرطان املتكــرر – تشــخيصه ومعاجلتــه واقتراحــات ملواجهتــه ومصــادر
املســاعدة املتوفــرة .تذكــر وأنــت تقــرأ هــذا الكتيــب أن هنــاك أكثــر مــن  100نــوع مختلــف مــن الســرطان.
وأن االســتجابة للمعاجلــة تختلــف مــن شــخص آلخــر أيضــا .بيــد أنــه ال ميكــن ألي كتيــب أن يغطــي كل حالــة
قــد يتعــرض لهــا كل شــخص .لهــذا جتــد أن املعلومــات الــواردة يف هــذا الكتيــب هــي معلومــات عامــة ،وقــد
ال ينطبــق بعضهــا عليــك .مــع ذلــك وجــد الكثيــر مــن املرضــى أن هنــاك طرقــا مشــتركة ملواجهــة الســرطان

املتكــرر ،وقــد تســاعدك خبراتهــم.

ســيخبرك العديــد مــن املرضــى الذيــن واجهــوا عــودة الســرطان أن معرفــة املزيــد عــن مرضــك وطــرق
معاجلتــه تســاعدك علــى املشــاركة يف اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بحياتــك .كمــا أن تعاملــك بواقعيــة مــع

املعاجلــة سيســاعدك علــى الســيطرة علــى بعــض ردود فعلــك املعنويــة واجلســمانية جتاههــا .كمــا أن اعتمــادك

علــى قوتــك الذاتيــة ودعــم املقربــن واملصــادر املتوفــرة سيســاعدك علــى مواجهــة هــذا التحــدي مــرة أخــرى.
ادرجــت بعــض هــذه املصــادر يف نهايــة هــذا الكتيــب ومعظمهــا متوفــر لــدى مكتــب االتصــاالت وتوعيــة املجتمــع

يف مركــز احلســن للســرطان ،أو مــن خــال اتصــال علــى هاتــف اخلــط املجانــي للمعلومــات عــن املجتمــع يف
مركــز احلســن للســرطان ( )080022662والــذي أنشــأه املركــز خصيصــا لهــذه الغايــة.

1

لماذا يمكن أن تتكرر االصابة بالسرطان؟
تكــرار االصابــة بالســرطان هــو عــودة ظهــور املــرض الــذي كان يعتقــد أنــه شــفي وأصبــح خامــا (ســاكنا) .قــد
يعــود الســرطان إلــى الظهــور بعــد بضعــة أشــهر أو بضعــة ســنوات أو ســنوات عديــدة.

يبــدأ الســرطان املتكــرر مــن خاليــا الســرطان التــي لــم تســتأصل أو تدمــر خــال املعاجلــة األصليــة .قــد تكــون

تلقيــت معاجلــة ســابقة قصــد منهــا القضــاء علــى الســرطان األصلــي اضافــة إلــى خاليــا ســرطان قــد تكــون
انتقلــت إلــى جــزء آخــر يف اجلســم .أحيانــا ،وبغــض النظــر عــن نــوع املعاجلــة .ينجــو عــدد صغيــر مــن خاليــا

الســرطان ،وقــد حتتــاج إلــى فتــرة لتنمــو وتتحــول إلــى أورام كبيــرة ميكــن اكتشــافها.

الســرطان املتكــرر يختلــف عــن الســرطان اجلديــد ،حتــى لــو ظهــر يف مــكان جديــد ،وتكــون خاليــا الســرطان

املتكــرر مــن نــوع خاليــا الــورم األصلــي .بغــض النظــر عــن مــكان وجودهــا .مثــا ،إذا ســبق أن اصبــت بســرطان
القولــون وعــاد للظهــور يف الكبــد ،ال يعتبــر الســرطان كبــد .بــل خاليــا ســرطان قولــون انتشــرت إلــى الكبــد.
ومــا زال املــرض ســرطان قولــون( .يدعــى انتشــار الســرطان إلــى مــكان آخــر يف اجلســم "نقيلــة" أو انتشــار).

هــذه النقطــة مهمــة ألن املعاجلــة تختلــف مــن ســرطان إلــى آخــر.

رغــم امكانيــة تطــور ســرطان ثانــوي جديــد كليــا وال عالقــة لــه بســرطانك األصلــي .اال أن هــذه احلالــة أقــل

شــيوعا مــن الســرطان املتكــرر.

أين يمكن أن تتكرر االصابة بالسرطان؟
ال تســتطيع جميــع خاليــا الســرطان التــي تنفصــل عــن الــورم أن تنمــو يف مــكان آخــر .فمعظمهــا يتوقــف منــوه

بفعــل مقاومــة اجلســم الطبيعيــة أو تقضــي عليهــا املعاجلــة .وتختلــف الســرطانات مــن حيــث قدرتهــا علــى
العــودة مــرة أخــرى ومــن حيــث األماكــن التــي يحتمــل أن تظهــر فيهــا.

وتصنــف الســرطانات املتكــررة حســب املــكان  /فمنهــا املوضعــي ،ومنهــا مــا يتكــرر يف مناطــق محــددة مــن
اجلســم ومنهــا مــا هــو بعيــد.
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¦الســرطان املتكــرر املوضعــي ( :)Local Recurrenceيعنــي أن الســرطان عــاد يف مــكان الــورم
األصلــي أو يف مــكان قريــب جــدا منــه .مثــا ،املــرأة التــي مت اســتئصال ثديهــا قــد تصــاب بســرطان
ثــدي موضعــي متكــرر يف منطقــة اجلراحــة .واصطــاح "موضعــي" يعنــي أنــه ال يوجــد مؤشــر علــى
وجــود الســرطان يف العقــد الليمفاويــة أو األنســجة القريبــة األخــرى
¦الســرطان املتكــرر احمللــي ( :)Regional Recurrenceيتضمــن منــو ســرطان جديــد يف العقــد
الليمفاويــة أو األنســجة القريبــة مــن مــكان الســرطان األصلــي ،ولكــن دون أي مؤشــر علــى وجــود
الســرطان يف أماكــن بعيــدة مــن اجلســم .مثــا :الشــخص الــذي اســتؤصل ورم ميالنــي مــن ذراعــه
قــد يتعــرض لســرطان محلــي متكــرر يف العقــد الليمفاويــة لإلبــط.
¦الســرطان املتكــرر البعيــد ( :)Distant Recurrenceيكــون الســرطان األصلــي قــد انتشــر إلــى
أعضــاء وأنســجة بعيــدة عــن موقــع الســرطان األصلــي .مثــا ،قــد يتكــرر ســرطان رجــل أصيــب
بســرطان البروســتاتة يف عظامــه .وال يعتبــر هــذا الرجــل مصابــا بســرطان العظــام .بــل بســرطان
بروســتاتة انتشــر إلــى عظامــه.

تشخيص السرطان المتكرر
رمبــا خضعــت خــال األشــهر أو الســنوات العديــدة املاضيــة لعــدد مــن الفحــوص الطبيــة واملخبريــة ،وال بــد
أن يكــون طبيبــك قــد طلــب منــك مراقبــة أي تغييــرات يف جســمك وابالغــك عــن أي أعــراض غيــر طبيعيــة.

رمبــا الحظــت تغيــرا يف الــوزن أو نزيفــا أو أملــا (ال تعنــي هــذه التغيــرات دائمــا أنــك مصــاب بالســرطان) ،أو

أن طبيبــك اكتشــف مؤشــرات مــرض خــال الفحــص.

يف احلالتــن يتــم اتخــاذ إجــراءات وفحــوص معينــة ملعرفــة الســبب احلقيقــي للمشــكلة واختيــار املعاجلــة
األفضــل .وهــذه اإلجــراءات والفحــوص التــي رمبــا أصبحــت مألوفــة بالنســبة لــك خــال اصابتــك الســابقة

بالســرطان ،تســاعد طبيبــك علــى إجابــة االســئلة التاليــة:

¦هل نتجت هذه املؤشرات واألعراض عن سرطان أو مشكلة طبية أخرى؟
¦اذ تأكد وجود السرطان ،فهل هو سرطان متكرر أم سرطان من نوع جديد؟
¦هل انتشر السرطان يف أكثر من مكان واحد؟
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يقــوم الطبيــب بفحــص أماكــن محــددة يف اجلســم أوال ،بســبب ميــل بعــض أنــواع الســرطان للعــودة إلــى هــذه
األماكــن .وتســاعد نتائــج الفحــوص اجلســمانية واملخبريــة الطبيــب علــى التوصــل إلــى تشــخيص دقيــق.
فالتشــخيص الدقيــق هــو اخلطــوة األولــى يف عمليــة تقريــر الطريقــة األفضــل للمعاجلــة والســيطرة علــى
املــرض مــرة أخــرى.

¦الفحــوص اجلســمانية :اضافــة للفحــص الروتينــي املتمثــل بجــس الكتــل واالنتفــاخ ،قــد يحتــاج
الطبيــب لفحــص بعــض أعضــاء اجلســم .كالقولــون أو املعــدة أو املثانــة أو مجــاري التنفــس أو
غيرهــا مــن األعضــاء للتحقــق مــن عــودة الســرطان اليهــا ،وتســتخدم أدوات خاصــة لرؤيــة أجــزاء
اجلســم املختلفــة ،ويبــدأ اســم معظــم هــذه األدوات بكلمــة" :منظــار" ،فعلــى ســبيل املثــال .تســتخدم
أداة منظــار القصبــات لفحــص مجــاري الهــواء يف الرئــة .ويف بعــض األحيــان يســتخدم الطبيــب
املنظــار الســتئصال عينــة نســيج (خزعــة) لفحصهــا حتــت امليكروســكوب.
¦الفحــوص املخبريــة :يســتخدم عــدد مــن الفحــوص املخبريــة للمســاعدة يف تشــخيص الســرطان
املتكــرر .علــى ســبيل املثــال ،ميكــن فحــص عينــات مــن الــدم .للتحقــق مــن مســتويات مؤشــرات
أورام معينــة ،مثــل االشــارات اجلينيــة الســرطانية ( )Antigen carcinoembryonicالتــي قــد تتغير
عنــد عــودة الســرطان .كمــا جتــري فحــوص أخــرى مثــل فحــص مســحة البــراز (فحــص الــدم
اخلفــي يف البــراز) الــذي يكشــف النزيــف الداخلــي مهمــا كان خفيفــا بحيــث ال ميكنــك مالحظتــه،
وإذا تبــن وجــود دم يف البــراز يتــم التقــاط سلســلة مــن صــور األشــعة الســينية أو أي إجــراء آخــر
مــن الفحــص ملعرفــة مــا إذا كان النزيــف ناجتــا عــن ســرطان أو مشــكلة أخــرى.
التصوير
يســتخدم التصويــر لتشــخيص الســرطان ومشــاكل صحيــة أخــرى .ويختــار الطبيــب نــوع الصــور التــي تســاعد
يف تشــخيص حالتــك .ملعرفــة موقــع الــورم املشــتبه بــه وحجمــه قــد يســتخدم الطبيــب صــور األشــعة الســينية
أو التصويــر املقطعــي أو التصويــر بالرنــن املغناطيســي أو التصويــر النــووي أو الفحــص باملوجــات فــوق
الصوتيــة وال تتوفــر هــذه الفحــوص يف عيــادة الطبيــب عــادة.

جتــرى هــذه الفحــوص باســتخدام األشــعة أو الكمبيوتــر أو معــدات أخــرى متطــورة .إذا كان لديــك أي
أســئلة حــول كيفيــة إجــراء هــذه الفحــوص وفوائدهــا ومخاطرهــا املتوقعــة أو مــاذا يجــب أن تتوقــع أثنــاء

الفحــص .ميكنــك بحــث مــا يقلقــك مــع طبيبــك أو املمــرض أو الفنــي .وميكنــك أن تشــاهد األجهــزة وتعــرف
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كيفيــة إجــراء الفحــص مســبقا .تتطلــب معظــم األجهــزة املســتخدمة يف التصويــر املقطعــي والتصويــر بالرنــن
املغناطيســي تواجــدك يف حيــز ضيــق .ملــدة ســاعة أو أكثــر يف بعــض األحيــان .وقــد يكــون ذلــك مزعجــا ،فــاذا

كنــت تشــعر بانزعــاج مــن األماكــن الضيقــة ناقــش ذلــك مــع طبيبــك قبــل ترتيــب موعــد الفحــص .وقــد تكــون
لــدى فنــي التصويــر املقطعــي أو التصويــر بالرنــن املغناطيســي بعــض االقتراحــات.

¦التصويــر باألشــعة الســينية :ميكــن رؤيــة األورام بالتصويــر باألشــعة الســينية التقليديــة عــادة.
ويســتخدم يف بعــض الفحــوص األشــعة الســينية ومحلــول الباريــوم أو صبغــة أو هــواء إلعطــاء
صــورة واضحــة ألعضــاء ال ميكــن رؤيتهــا بوضــوح باألشــعة الســينية وحدهــا كاملعــدة والكليــة
والقولــون .ومــن أمثلــة هــذه الفحــوص "الفحــوص املعديــة املعويــة الســفلية" ()Lower GI series
حقنــة باريــوم شــرجية يليهــا تصويــر باألشــعة الســينية للقنــاة املعديــة املعويــة .والباريــوم عبــارة عــن
مــادة طباشــيرية بيضــاء ستســاعد علــى توضيــح حــدود القولــون واملســتقيم يف صــورة األشــعة
الســينية.
¦التصويــر املقطعــي (( :)CT Scanويســمى أيضــا التصويــر احملــوري املقطعــي الكمبيوتــري) يف
التصويــر املقطعــي تلتقــط صــور األشــعة الســينية مــن زوايــا مختلفــة وجتمــع معــا يف صــورة
مقطعيــة واحــدة مبســاعدة الكمبيوتــر .يســاعد التصويــر املقطعــي يف احلصــول علــى صــور أكثــر
وضوحــا مــن صــور األشــعة الســينية العاديــة ألعضــاء محــددة مــن اجلســم .ويســتخدم غالبــا
لتصويــر أنســجة كالكبــد والدمــاغ عــادة .ويف بعــض احلــاالت حتقــن صبغــة خاصــة يف الوريــد قبــل
التصويــر املقطعــي للحصــول علــى صــورة أكثــر تفصيــا.
¦التصويــر بالرنــن املغناطيســي ( :)MRIيســتخدم التصويــر بالرنــن املغناطيســي موجــات صوتيــة
ومغناطيســا قويــا بــدال مــن األشــعة الســينية إلعطــاء صــورة مفصلــة لألجــزاء الداخليــة للجســم.
ويســتخدم الكمبيوتــر لتجميــع هــذه صــور يف صــورة واحــدة كمــا هــو احلــال يف التصويــر املقطعــي.
قــد تشــمل هــذه الصــورة أعضــاء وعضــات وأوعيــة دمويــة وأجــزاء أخــرى مــن اجلســم تصعــب
رؤيتهــا باســتخدام أجهــزة أخــرى .عنــد التصويــر بالتصويــر بالرنــن املغناطيســي يطلــب منــك
االســتلقاء بســكون تــام يف جهــاز يشــبه النفــق .وتتوفــر عــادة ســماعات حلجــب صــوت اجلهــاز
املرتفــع.
¦التصويــر النــووي :ويســتخدم لرؤيــة مناطــق داخــل اجلســم عــادة .يتــم ابتــاع مــادة حتتــوي علــى
كميــة ضئيلــة مــن األشــعة ،مشــابهة للكميــة التــي تســتخدم يف تصويــر الصــدر باألشــعة الســينية،
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أو حقنهــا مجــرى الــدم .بحيــث ميكــن مشــاهدتها داخــل اجلســم ثــم تلتقــط صــور ألجــزاء اجلســم
التــي ظهــرت فيهــا املــادة املشــعة باســتخدام ماســح ضوئــي ،ويظهــر الســرطان يف هــذه الصــور
كمنطقــة أكثــر أو أقــل اشــعاعا مــن األنســجة احمليطــة بــه.
¦الفحــص باملوجــات فــوق الصوتيــة :يف هــذا الفحــص يســتخدم جهــاز يشــبه امليكروفــون إلرســال
موجــات صوتيــة ترتــد عــن األعضــاء الداخليــة .كالدمــاغ أو الرئــة .يقــوم الكمبيوتــر بتحويــل
االصــداء الناجتــة عــن املوجــات الصوتيــة إلــى صــور تدعــى مخطــط الصــدى .وتعــرض الصــور
علــى شاشــة تشــبه شاشــة التلفزيــون .فتبــدو األنســجة ذات الكثافــة املختلفــة يف الصــورة متباينــة
الختــاف عكســها ملوجــات الصــوت .فعلــى ســبيل املثــال ميكــن ملخطــط أن يبــن مــا إذا كان الــورم
مجــرد كيــس مملــوء بســائل أو ســرطانا متكــررا.
اخلزعة
هــي اســتئصال عينــة نســيج وفحصهــا حتــت املجهــر للحصــول علــى تشــخيص دقيــق ،وتعتبــر الطريقــة

الوحيــدة للتأكــد مــن احتــواء النســيج علــى خاليــا ســرطان .رغــم إمكانيــة اكتشــاف املنطقــة الشــاذة بواســطة
الفحــص اجلســماني أو التصويــر.

يف بعــض حــاالت االشــتباه بالســرطان يســتخدم الطبيــب إبــرة لســحب (شــفط) ســائل أو اســتئصال عينــة

نســيج صغيــرة (خزعــة إبريــة) .أمــا يف اخلزعــة اجلراحيــة فيتــم اســتئصال الــورم كامــا أو جــزء منــه مــع
اســتخدام تخديــر موضعــي أو كلــي.

طرق المعالجة
يؤخــذ العديــد مــن العوامــل التــي أثــرت علــى قــرارات املعاجلــة للســرطان األصلــي بعــن االعتبــار يف خطــة
معاجلــة الســرطان العائــد تشــمل هــذه العوامــل نــوع الســرطان وحجمــه وموقعــه والوضــع الصحــي العــام

للمريــض واملعاجلــات التــي ســبق وخضــع لهــا.

قــد يوصــي الطبيــب باجلراحــة أو املعاجلــة باألشــعة باســتخدام مضــادات الســرطان (املعاجلــة الكيماويــة) أو

اســتخدام عــدة معاجلــات مجتمعــة .وقــد يقتــرح الطبيــب املعاجلــة الهرمونيــة ألنــواع محــددة مــن الســرطان

كســرطان الثــدي أو ســرطانات األعضــاء التناســلية .وقــد تســتخدم املعاجلــة احليويــة يف حــاالت أخــرى.
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ســيتم توضيــح هــذه الطــرق بالتفصيــل يف الصفحــات القادمــة.
قبــل أن تتفــق مــع طبيبــك علــى خطــة املعاجلــة يجــب أن تعــرف ســبب تفضيــل أحــد أنــواع املعاجلــة علــى
األخــرى .حتــدث مــع طبيبــك عــن أهــداف املعاجلــة وطرقهــا وآثارهــا اجلانبيــة ،وقــارن بــن طريقــة املعاجلــة

املقترحــة والطــرق األخــرى مــن حيــث فوائــد كل منهــا ومخاطرهــا وآثارهــا اجلانبيــة وآثرهــا علــى نوعيــة

حياتــك.

مالحظــة :إذا كنــت ســتخضع للمعاجلــة الكيماويــة أو املعاجلــة باألشــعة يجــب عليــك استشــارة طبيبــك قبــل

تنــاول أي دواء (حتــى األدويــة التــي تبــاع بــدون وصفــة طبيــة كأدويــة الــزكام والصــداع) ألن بعــض هــذ

املنتجــات قــد يؤثــر علــى عالجاتــك األخــرى أو يتفاعــل معهــا.

كمــا ميكنــك لعــب دور فعــال يف قــرارات معاجلتــك بطــرح األســئلة والتعبيــر عــن مشــاعرك .ويتضمــن هــذا
اجلــزء األســئلة التــي يطرحهــا املرضــى عــادة .كمــا قــد ترغــب يف إضافــة أســئلتك اخلاصــة ملناقشــتها مــع

الطبيــب أو املمــرض .كمــا قــد يرغــب بعــض أفــراد العائلــة أو املقربــن يف طــرح بعــض األســئلة أيضــا.
أسئلة ميكن طرحها عن املعاجلة املقترحة:

¦ملــاذا احتــاج إلــى هــذه املعاجلــة؟ هــل هــي للشــفاء أو لتقليــص الــورم وتخفيــف األعــراض لفتــرة
معينــة فقــط؟
¦ملاذا تعتقد أن هذه املعاجلة هي األفضل بالنسبة لي؟
¦هل تعتبر هذه املعاجلة املعتادة لنوع السرطان الذي أعاني منه؟
¦هل هناك معاجلات؟ ما هي؟
¦ما هو املكان األفضل لتلقي املعاجلة؟
¦ما هي الفوائد املتوقعة للمعاجلة؟
¦ما هي اآلثار اجلانبية املمكنة للمعاجلة؟ هل هي مؤقتة أم دائمة؟
¦كيف ميكن معاجلة اآلثار اجلانبية أو تخفيفها؟
¦ما مدى أمان هذه املعاجلة؟ ما هي مخاطرها؟
¦كيف ستعرف ما إذا كانت املعاجلة تسير بنجاح؟
¦هل سأحتاج إلى املكوث يف املستشفى؟
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¦ماذا سيحدث إذا لم اخضع للمعاجلة؟
¦هل سأضطر إلى االنقطاع على العمل أو سأحتاج إلى مساعدة يف البيت؟
¦ماذا يجب أن تعرف أسرتي عن املعاجلة؟ هل ميكنهم املساعدة؟
¦كم ستستغرق املعاجلة؟
¦ما هي أوجه الشبه واالختالف بني هذه املعاجلة واملعاجلة التي خضعت لها سابقا؟
يوضــح املتبقــي مــن هــذا اجلــزء املعاجلــات األكثــر شــيوعا .وبعــض طــرق املعاجلــة اجلديــدة التــي جتــرى
دراســتها حاليــا ،وبعــض الطــرق غيــر التقليديــة التــي قــد ال تكــون مألوفــة بالنســبة لــك.

اجلراحة
اجلراحــة معاجلــة موضعيــة تهــدف إلــى اســتئصال الســرطان واألنســجة احمليطــة بــه وبعــض العقــد الليمفاوية

املجــاورة .تســتخدم اجلراحــة عــادة ملعاجلــة الســرطان ألول مــرة لكنهــا أقــل اســتخداما يف معاجلــة الســرطان
املتكــرر .قــد يوصــي الطبيــب بإجــراء جراحــة إذا اقتصــر الســرطان املتكــرر علــى بقعــة واحــدة أو بقــع قليلــة

يف اجللــد أو الرئــة أو الكبــد أو العظــم أو الدمــاغ أو العقــد الليمفاويــة .وقــد توصــف اجلراحــة أيضــا لتخفيــف

األعراض.

ويف العديــد مــن احلــاالت تبــن أن املعاجلــة الكيماويــة أو املعاجلــة باألشــعة أو املعاجلــة احليويــة أو اســتخدام
عــدة معاجلــات مجتمعــة أكثــر فعاليــة يف معاجلــة الســرطان املتكــرر.

عندمــا يعــود الســرطان للظهــور يف إحــدى العظــام الداعمــة ( )weight-bearing boneكعظــام الســاق .قــد

يتســبب الــورم املتنامــي يف حــدوث كســر .ويف مثــل هــذه احلالــة قــد يوصــي الطبيــب بإجــراء عمليــة لدعــم
العظــم والوقايــة مــن الكســور .يســاعد هــذا اإلجــراء علــى تخفيــف األلــم واحتفــاظ املريــض بنشــاطه أثنــاء

فتــرة انتظــار بــدء تأثيــر املعاجلــات األخــرى ،والســيطرة علــى الســرطان.
أسئلة ميكن طرحها عن اجلراحة:

¦ما نوع التخدير الذي يستخدم؟
¦ما هي اآلثار اجلانبية التي يجب أن اتوقعها بعد اجلراحة؟
¦كيف ميكن معاجلة اآلثار اجلانبية أو تخفيفها؟
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¦ما هي مدة بقاء نشاطاتي مفيدة بعد اجلراحة؟
¦هل تهدف اجلراحة إلى الشفاء من السرطان (شافية) أو لتخفيف بعض األعراض (ملطفة)؟
املعاجلة باألشعة
يف املعاجلــة باألشــعة تســلط أشــعة عاليــة الطاقــة (تفــوق األشــعة املســتخدمة يف تصويــر الصــدر باألشــعة

الســينية بعشــرات آالف املــرات) علــى موضــع الســرطان لوقــف منــو اخلاليــا وانقســامها .ويف بعــض األحيــان

تســتخدم املعاجلــة األشــعة لتقلــص الــورم قبــل اجلراحــة ،كمــا قــد تســتخدم بعــد العمليــة لوقــف منــو خاليــا

الســرطان التــي بقيــت يف جــزء محــدد مــن اجلســم .يف بعــض األحيــان يســتخدم األطبــاء املعاجلــة باألشــعة مــع
مضــادات الســرطان .إضافــة إلــى اجلراحــة أو بــدال منهــا .للقضــاء علــى الســرطان ومنــع عودتــه.

تؤثــر املعاجلــة باألشــعة علــى اخلاليــا الســليمة وخاليــا الســرطان .ويســتخدم جهــاز خــاص لتســليط األشــعة

علــى األورام أو علــى مناطــق محــددة يف اجلســم مباشــرة ،للحفــاظ علــى األنســجة الســليمة قــدر املســتطاع.

وتعتبــر املعاجلــة باألشــعة معاجلــة موضعيــة تؤثــر علــى خاليــا منطقــة املعاجلــة فقــط كمــا هــو احلــال يف
اجلراحــة .يتــم وضــع عالمــات صغيــرة جــدا تســمى "الوشــم الدقيــق" علــى اجلســم ملســاعدة الفنــي علــى

توجيــه املعاجلــة نحــو املــكان الصحيــح يف كل مــرة .ويســتخدم نــوع آخــر مــن املعاجلــة باألشــعة أشــعة مزروعــة
حتتــوي علــى كميــات ضئيلــة مــن األشــعة ،تســمى هــذه املعاجلــة الداخليــة باألشــعة

املعاجلــة باألشــعة مــن طــرق معاجلــة الســرطان الشــائعة .ســيحدد نــوع الســرطان وموقعــه ومرحلتــه (مــدى

انتشــاره) واملعاجلــة باألشــعة ســابقا وعوامــل أخــرى مــا إذا كانــت هــذه املعاجلــة مناســبة لــك .تشــمل األماكــن
التــي ميكــن معاجلتهــا باألشــعة الدمــاغ والرئــة والعظــام .وتشــفى معظــم اخلاليــا الســليمة التــي تتأثــر

باملعاجلــة باألشــعة.

ورغــم أن املعاجلــة باألشــعة تســبب آثــار جانبيــة ،اال أن معظمهــا غيــر خطــر ،ومــن آثارهــا الشــائعة االعيــاء

وتغييــرات اجللــد كاالحمــرار واجلفــاف ،وتعتمــد اآلثــار اجلانبيــة التــي ســتمر بهــا علــى منطقــة املعاجلــة
وجرعــة األشــعة .وتختفــي هــذه اآلثــار بعــد عــدة أســابيع مــن انتهــاء املعاجلــة عــادة ،رغــم أن بعضهــا يســتمر
لفتــرة أطــول.

يجيــب كتيــب "أنــت واملعاجلــة باألشــعة" الصــادر عــن مركــز احلســن للســرطان علــى العديــد مــن األســئلة حــول
أنــواع املعاجلــة باألشــعة املختلفة.
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أسئلة ميكن طرحها عن املعاجلة باألشعة:

¦ما هي الفوائد التي ميكن أن اتوقعها من املعاجلة باألشعة؟
¦ما نوع املعاجلة باألشعة التي سأتلقاها؟
¦كم ستستغرق املعاجلة؟ كم جرع سأحتاج؟ كيف سيتم توزيعها؟
¦هل ميكن تلقي املعاجلة يف وقت محدد من اليوم؟
¦ماذا لو فاتتني جلسة معاجلة؟
¦ما هي مخاطر املعاجلة؟
¦ما هي اآلثار اجلانبية املتوقعة للمعاجلة؟ ماذا أستطيع أن افعل حيالها؟ كم تستمر عادة؟
¦من سيقوم مبعاجلتي؟ وأين؟
¦هل سأحتاج التباع نظام غذائي خاص؟
¦هل ستحد املعاجلة من نشاطاتي؟
¦هل سأنقطع عن عملي أو سأحتاج إلى مساعدة يف البيت؟
املعاجلة الكيماوية
املعاجلــة الكيماويــة هــي اســتخدام األدويــة املضــادة للســرطان ملعاجلــة الســرطان .وقــد تقتصــر علــى دواء
واحــد أو مجموعــة مــن األدويــة .كمــا قــد تســتخدم لوحدهــا أو مــع املعاجلــة باألشــعة أو اجلراحــة أو املعاجلــة

احليويــة.

قــد تعطــى مضــادات الســرطان عــن طريــق الفــم أو باحلقــن يف الوريــد أو العضــل .وتعتبــر املعاجلــة الكيماويــة

املعاجلــة الرئيســية ألنــواع عديــدة مــن الســرطان املتكــرر بعــد انتشــاره يف أكثــر مــن مــكان واحــد .لقــدرة

مضــادات الســرطان علــى الوصــول إلــى خاليــا الســرطان والقضــاء عليهــا يف جميــع أجــزاء اجلســم تقريبــا.

تؤثــر املعاجلــة الكيماويــة علــى خاليــا اجلســم ســريعة النمــو .ســواء كانــت خاليــا ســرطان أم خاليــا ســليمة.
وتعتبــر اخلاليــا املنتجــة للــدم يف نخــاع العظــم واخلاليــا املبطنــة للفــم واجلهــاز الهضمــي واألعضــاء التناســلية

ومنابــت الشــعر مــن أكثــر اخلاليــا الســليمة تأثــرا باملعاجلــة ،اال أن الكثيــر مــن اخلاليــا الســليمة تســتطيع
جتديــد نفســها.
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تختلــف االســتجابة للمعاجلــة الكيماويــة مــن شــخص آلخــر ،فتظهــر لــدى البعــض آثــار جانبيــة محــدودة أو
قــد ال تظهــر أبــدا .ويقــول البعــض أن اآلثــار اجلانبيــة كانــت أقــل حــدة ممــا توقعــوا ،إال أن البعــض يواجهــون

فتــرات أصعــب .ميكــن االستفســار مــن الطبيــب أو املمــرض أو الصيدالنــي عــن اآلثــار اجلانبيــة املتوقعــة
ملضــادات الســرطان املوصوفــة لــك ،حيــث ميكنهــم اقتــراح حلــول للمشــكالت التــي قــد تواجهــك .ورغــم أن
معظــم اآلثــار اجلانبيــة يختفــي تدريجيــا بــن املعاجلــة واألخــرى أو بعــد انتهــاء املعاجلــة ،إال أن االعيــاء الــذي

يشــعر بــه بعــض املرضــى أثنــاء املعاجلــة الكيماويــة قــد يســتمر لفتــرة.

يحتــوي كتيــب "أنــت واملعاجلــة الكيماويــة" الصــادر عــن مركــز احلســن للســرطان مزيــدا مــن املعلومــات عــن
هــذا النــوع مــن معاجلــة الســرطان.

املعاجلة الهرمونية
هــي معاجلــة املــرض بتقييــد أو حصــر الهرمونــات أو تغييــر طريقــة عملهــا ،حيــث أن بعــض انــواع الســرطان

تعتمــد يف منوهــا علــى هرمونــات اجلســم .وحتــول املعاجلــة الهرمونيــة دون حصــول خاليــا الســرطان علــى

الهرمونــات التــي حتتاجهــا أو اســتخدامها تعتبــر املعاجلــة الهرمونيــة معاجلــة جهازيــة .وتعطــى عــن طريــق
الفــم أو عــن طريــق احلقــن كاملعاجلــة الكيماويــة ،ويف بعــض األحيــان تســتخدم اجلراحــة الســتئصال األعضــاء
التــي تنتــج الهرمونــات .كمــا ميكــن للمعاجلــة الكيماويــة واملعاجلــة باألشــعة أن توقــف انتــاج الهرمونــات التــي

حتتاجهــا خاليــا الســرطان للنمــو.

تســتخدم املعاجلــة الهرمونيــة لعــاج ســرطان الثــدي وســرطان الرحــم وســرطان البروســتاتة عــادة .كمــا
جتــري حاليــا دراســة امكانيــة اســتخدام املعاجلــة الهرمونيــة ملعاجلــة أنــواع أخــرى مــن الســرطان كالســرطان

الفيتامينــي (امليالنــي) وســرطان الرحــم وأنــواع معينــة مــن ســرطان الــدم .وقــد تســبب املعاجلــة الهرمونيــة
عــدد مــن اآلثــار اجلانبيــة اعتمــادا علــى نــوع الــدواء أو اإلجــراء املســتخدم .فقــد يصــاب املرضــى بغثيــان أو

انتفــاخ أو زيــادة الــوزن .وقــد تعانــي مريضــات ســرطان الثــدي اللواتــي يتناولــن دواء التاموكســيفني املضــاد
إلنتــاج هرمــون االســتروجني مــن أعــراض مشــابهة ألعــراض ســن االيــاس.
أسئلة ميكن طرحها عن املعاجلة الكيماوية واملعاجلة الهرمونية:

¦ما هو التأثير املتوقع لألدوية؟
¦ما نوع األدوية التي سأتناولها؟ كيف يعطي كل منها؟
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¦أين يتم تلقي املعاجلة؟ كم جلسة سأحتاج؟ ماذا سيحدث إذا فاتتني إحدى اجلرعات؟
¦ما هي مخاطر املعاجلة؟
¦مــا هــي اآلثــار اجلانبيــة املتوقعــة للمعاجلــة؟ مــاذا أســتطيع أن افعــل حيالهــا؟ كــم تســتمر عــادة؟
هــل ســأحتاج التبــاع نظــام غذائــي خــاص؟
¦هل أستطيع تناول أدوية أخرى أثناء املعاجلة؟
¦هل ميكن تأجيل املعاجلة إذا لم أكن مهيئا لها؟
¦هل سأحتاج إلى االنقطاع عن عملي أو إلى مساعدة يف البيت؟
املعاجلة احليوية
(تدعــى أيضــا املعاجلــة املناعيــة) .وهــي طريقــة جديــدة واعــدة ملعاجلــة الســرطان .تســتخدم املعاجلــة احليوية
مواد طبيعية ومواد مصنعة تســمى معدالت االســتجابة احليوية ( )biologic response modifiersلتعزيز

قــدرة جهــاز املناعــة علــى مقاومــة الســرطان أو احلــد مــن اآلثــار اجلانبيــة للمعاجلــة .يواصــل الباحثون دراســة
املعاجلــة احليويــة ملعرفــة أفضــل الطــرق لعمــل معــدالت االســتجابة احليويــة .ومــا هــي أنــواع الســرطان التــي
ميكــن معاجلتهــا بهــا .تشــمل معــدالت االســتجابة احليويــة التــي تســتخدم يف معاجلــة الســرطان النترفيــرون

والنترلوكــن واألجســام املضــادة وحيــدة النســيلة ولقاحــات الســرطان.
أسئلة ميكن طرحها عن املعاجلة احليوية:

¦ما نوع املعاجلة التي سأتلقاها بالتحديد؟ كيف يتم اعطاؤها؟
¦هل ثبت تأثير هذا النوع من املعاجلة على نوع السرطان الذي أعاني منه؟
¦هل سأحتاج إلى تغيير نظامي الغذائي؟
¦هل سأحتاج لالنقطاع عن عملي أو إلى مساعدة يف البيت؟
¦ما هي اآلثار اجلانبية املتوقعة للمعاجلة؟ ماذا أستطيع أن افعل حيالها؟ كم ستستمر؟
¦أين سأتلقى املعاجلة؟
¦من سيكون الطبيب املسؤول عن العناية بي؟
¦كم ستستغرق املعاجلة؟
¦هل سأضطر للمكوث يف املستشفى؟
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زراعة نخاع العظم
قــد تســبب بعــض الســرطانات أو طــرق معاجلــة الســرطان تلفــا يف نخــاع العظــم .وهــو املادة االســفنجية الطرية

التــي توجــد داخــل العظــام .حيــث أنــه أحيانــا تســتدعي احلاجــة ملعاجلــة الســرطان إلــى اســتخدام جرعــات

عاليــة مــن املعاجلــة الكيماويــة أو املعاجلــة باألشــعة .قــد تــؤدي إلــى متيــر نخــاع العظــم الــذي يعتبر انتــاج كريات
الــدم وظيفتــه األساســية .وزراعــة نخــاع العظــم إجــراء الســتبدال نخــاع العظــم إجــراء الســتبدال نخــاع العظــم
املتضــرر بنخــاع عظــم ســليم ،حيــث يتــم اســتئصال النخــاع الســليم بواســطة إبــرة مــن العظــم .ثــم يتلقــى املريض

النخــاع بواســطة احلقــن يف الوريــد فيمــا بعــد .وتنتقــل اخلاليــا القــادرة علــى إعــادة تكويــن جميــع أنــواع كريــات

الــدم الطبيعيــة إلــى مجــرى الــدم أيضــا .تســمى هــذه اخلاليــا باخلاليــا اجلذعيــة ،حيــث ميكــن فصــل هــذه
اخلاليــا عــن الــدم بواســطة جهــاز خــاص ويتــم تخزينهــا ثــم تعــاد إلــى دم املريــض بعــد املعاجلــة.

هنــاك ثالثــة أنــواع مــن زراعــة نخــاع العظــم صنفــت اعتمــادا علــى مصــدر نخــاع العظــم :مــن املريــض نفســه

(زراعــة ذاتيــة) أو مــن تــوأم مطابــق (زراعــة متماثلــة جنيــا) أو مــن شــخص آخــر (زراعــة متباينــة) .ويعتمــد نــوع
الزراعــة التــي ســيتلقاها املريــض علــى عوامــل متعــددة تشــمل نــوع الســرطان وتوفــر متبــرع مناســب( .انظــر

كتيــب زراعــة نخــاع العظــم  BMTالصــادر عــن مركــز احلســن للســرطان)
أسئلة ميكن طرحها عن زراعة نخاع العظم:

¦ملاذا تعتبر زراعة نخاع العظم مناسبة جدا؟
¦هل ستساعد زراعة نخاع العظم على شفائي أو حتسني نوعية حياتي؟
¦هل ميكن استخدام نخاع من عظمي أم سأحتاج إلى متبرع؟
¦ما هي املخاطر املتوقعة؟
¦ما هي اآلثار اجلانبية املتوقعة للمعاجلة؟ ماذا أستطيع أن أفعل حيالها؟ كم ستستمر؟
¦هل سأحتاج التباع نظام غذائي خاص؟
¦هل ستقيد الزراعة نشاطاتي؟
¦هل سأحتاج إلى االنقطاع عن عملي أو املساعدة يف البيت؟
¦أين سأتلقى املعاجلة؟
¦من سيكون الطبيب املسؤول عن العناية بي؟
¦هل سأضطر للمكوث يف املستشفى؟
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املعاجلة الداعمة
قــد تكــون خضعــت ملعاجلــة طبيعيــة أو حصلــت علــى خدمــات مستشــار نفســي أو مرشــد اجتماعــي أثنــاء
معاجلتــك يف املــرة األولــى .وقــد ترغــب يف طلــب هــذا النــوع مــن املســاعدات مجــددا .وهنــاك نوعــان آخــران

مــن املعاجلــة الداعمــة التــي قــد يكونــا مهمــن لــك .وهمــا الدعــم الغذائــي والســيطرة علــى األلــم (العنايــة

التلطيفيــة).

الدعــم الغذائــي :يجــب اعتبــار تغذيــة مريــض الســرطان جــزءا مهمــا مــن خطــة املعاجلــة .تقضــي املعاجلــة

الكيماويــة واملعاجلــة باألشــعة علــى اخلاليــا الســليمة كمــا تقضــي علــى خاليــا الســرطان متامــا .ويســاعد
الغــذاء اجليــد علــى اعــادة تكويــن هــذه اخلاليــا .فقــد اظهــرت الدراســات أن التغذيــة اجليــدة تســاعد املرضــى

علــى مواجهــة الســرطان ومعاجلتــه بشــكل أفضــل .ال ينصــح باتبــاع حميــة غذائيــة اثنــاء املعاجلــة ألنهــا
حتــرم اجلســم مــن الســعرات احلراريــة واملــواد الغذائيــة التــي يحتاجهــا .لهــذا يستحســن أن تناقــش نظامــك
الغذائــي مــع الطبيــب أو اخصائــي التغذيــة أو كليهمــا معــا .والغــذاء اجليــد يعنــي اختيــار األطعمــة الغنيــة

بالبروتــن والســعرات احلراريــة واملــواد الغذائيــة األخــرى التــي يحتاجهــا جســمك للمحافظــة علــى وظائفــه
بشــكل طبيعــي .إذا كانــت لديــك مشــاكل يف األكل والهضــم فقــد تكــون بحاجــة للمكمــات الغذائيــة .أو قــد
جتــد مــن األســهل تنــاول عــدة وجبــات صغيــرة خــال اليــوم بــدال مــن تنــاول وجبــات كبيــرة يف فتــرات الفطــور
والغــداء والعشــاء املعتــادة.

ســتجد العديــد مــن االقتراحــات املفيــدة عــن الطــرق الصحيــة للتغذيــة أثنــاء املعاجلــة يف كتيــب مركــز احلســن

للســرطان "الســرطان والتغذيــة" وكذلــك كتيــب" :أنــت واملعاجلــة الكيماويــة" وكتيــب "أنــت واملعاجلــة باألشــعة"
التــي تتنــاول املشــاكل الغذائيــة املرتبطــة بهــذه األنــواع مــن املعاجلــة.

إذا كان الــكل مبــا يكفــي للحفــاظ علــى وزنــك الطبيعــي يســبب لــك مشــكلة بالرغــم مــن محاوالتــك .اطلــب
التحــدث بخصــوص نظامــك الغذائــي مــع اخصائــي التغذيــة يف املستشــفى الــذي تتلقــى فيــه املعاجلــة .وميكــن

تلقــي معاجلــة خاصــة ملعاجلــة املشــكالت الغذائيــة احلــادة يف املنــزل أو املستشــفى.

14

السيطرة على األلم
ال يعنــي االصابــة بالســرطان الشــعور باأللــم دائمــا ،لكــن إذا شــعر املريــض بألــم فهنــاك عــدة طــرق لتســكينه

أو تخفيفــه .إذ ميكــن الســيطرة علــى ألــم الســرطان أو تســكينه دائمــا تقريبــا.

يحق لك أن تطلب ممن يرعاك طبيا أن يقدم لك املساعدة للسيطرة على األلم قدر املستطاع.
أفضــل طريقــة لتســكني األلــم هــي معاجلــة أســبابه .حيــث ميكــن معاجلــة األلــم باســتئصال الــورم أو تقليــص

حجمــه إذا بــدا واضحــا أنــه الســبب املباشــر لهــذا األلــم .ولتحقيــق هــذا قــد يوصــي الطبيــب بجراحــة أو
معاجلــة باألشــعة أو املعاجلــة الكيماويــة .امــا إذا كان اســتئصال الــورم أو تقليصــه صعبــا أو إذا كان ســبب

األلــم مجهــوال فتســتخدم طــرق أخــرى لتخفيــف األلــم.

ميكــن تســكني معظــم اآلالم باســتخدام أدويــة تعطــى عــن طريــق الفــم .فقــد يوصــي الطبيــب باســتخدام دواء

ال يحتــاج إلــى وصفــة طبيــة لتســكني األلــم اخلفيــف .أو قــد يصــف مســكنات لأللــم املتوســط أو احلــاد.

ويحــاول العديــد مــن املرضــى جتنــب اســتخدام األدويــة املســكنة خوفــا مــن أن "يدمنــوا" عليهــا .لكــن هــذا نــادرا
مــا يحــدث يف معاجلــة الســرطان .فــاذا كانــت لديــك أي مخــاوف ناقشــها مــع الطبيــب أو املمــرض .ميكــن

تســكني اآلالم بفعاليــة أكثــر إذا مت تنــاول الــدواء بانتظــام .وإذا تناولتــه فــور شــعورك باأللــم أبلــغ طبيبــك أو
املمــرض إذا لــم يكــن مســكن األلــم فعــاال.

يجــب أن تكــون دقيقــا قــدر املســتطاع عنــد وصــف األلــم للطبيــب .وقــد يحتــاج الطبيــب إلــى معرفــة األمــور
التاليــة ليتمكــن مــن وصــف املعاجلــة األفضــل لــك:

¦أين مكان األلم بالضبط؟ هل ينتقل األلم بني مكان وآخر؟
¦كيف يبدو األلم (خفيفا ،حادا ،حارقا ،إلخ)
¦ما هي املدة بني نوبة األلم واألخرى؟
¦كم يستمر؟
¦هل يبدا الشعور باأللم يف وقت محدد (صباحا ،ظهرا ،مساء)؟
¦هل يبدو أن بعض األشياء (االستلقاء ،اجللوس ،األكل ،إلخ) تسكن األلم أو تفاقمه؟
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للمســكنات التخديريــة بعــض اآلثــار املخــدرة التــي تختفــي بعــد بضعــة أيــام ،كمــا قــد يســبب هــذا النــوع مــن
األدويــة االمســاك يســتطيع أن يصــف لــك ملينــا تتناولــه مــع غذائــك.

قــد يتفاقــم األلــم عندمــا تخــاف أو تقلــق .لــذا يستحســن ممارســة بعــض متاريــن االســترخاء أو التأمــل ،ميكــن
ممارســة النشــاطات التــي تتضمــن عــادة التنفــس العميــق املتواتــر والتركيــز الهــادئ .يف كل مــكان تقريبــا.

االعتماد على النفس
قــد تذكــر أن معظــم مــا شــعرت بــه مــن خــوف وقلــق عنــد ظهــور الســرطان للمــرة األولــى يف حياتــك كان "خوفــا
مــن املجهــول" .ميكنــك مســاعدة نفســك مــرة أخــرى بجمــع املعلومــات واملشــاركة بفعاليــة يف اتخــاذ القــرارات

اخلاصــة مبعاجلتــك وتوفيــر الدعــم الــازم للتعامــل مــع مشــاعرك.

جمع المعلومات
اعــرف كل مــا ميكنــك عمــا يحــدث معــك .إذا تبــادر إلــى ذهنــك أي ســؤال اطرحــه علــى الطبيــب أو املمــرض.

ويســتطيع الطبيــب اقتــراح بعــض الطــرق ملوجهــة اآلثــار اجلانبيــة للمعاجلــة .إذا لــم تفهــم جــواب ســؤال معــن
عــاود طرحــه.

يتــردد بعــض املرضــى يف ســؤال الطبيــب عــن خيــارات معاجلتهــم العتقادهــم بــأن الطبيــب ال يحــب مناقشــة

اقتراحاتــه ،إال أن معظــم االطبــاء يعتقــدون أن أفضــل مريــض هــو املريــض الــذي يعــرف الكثيــر عــن مرضــه.
ألنهــم يعرفــون جتــاوب املريــض مــع املعاجلــة يصبــح أكثــر ســهولة كلمــا ازداد معرفــة مبرضــه .ولهــذا يشــجعون
املرضــى علــى طــرح مخاوفهــم.

فيما يلي بعض األفكار التي وجدها البعض مفيدة:
قــد يســاعدك تدويــن أســئلتك عــن خيــارات املعاجلــة أو أي شــيء آخــر يتعلــق باملعالــج واحضارهــا معــك أثنــاء

زيــارة الطبيــب علــى تذكــر جميــع االســئلة التــي ترغــب يف طرحهــا( .ميكنــك اصطحــاب هــذا الكتيــب الــذي

يحتــوي علــى بعــض هــذه االســئلة).

اطلــب مــن أحــد األقــارب أو االصدقــاء أن يرافقــك أثنــاء زيــارة الطبيــب .هــي فتــرة زاخــرة باملشــاعر ،وقــد
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يصعــب عليــك أن تركــز علــى كل مــا يقولــه الطبيــب ،لهــذا قــد يكــون مــن األســهل علــى شــخص آخــر تدويــن
املعلومــات وتذكيــرك فيمــا بعــد مبــا متــت مناقشــته.

حتــدث مــع طبيبــك بحريــة عــن احتياجاتــك وتوقعاتــك ورغباتــك ومخاوفــك لتحصــل علــى النصيحــة األفضل.

وال تشــعر بحــرج مــن أن تطلــب مــن الطبيــب أن يعيــد شــيئا مــا أو يوضحــه أو أن يقــوم بتهجئــة كلمــة غريبــة.

المشاركة في اتخاذ قرارات المعالجة
ميكــن للمشــاركة يف اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بالعنايــة بك أن تســاعد على الشــعور بالســيطرة االرتياح .وميكنك
املشــاركة بعــدة طــرق .ومنهــا اتبــاع توصيــات الطبيــب املتعلقــة بالعناية بنفســك كااللتزام بنظــام غذائي خاص.

مــن الطــرق األخــرى أن تبقــى طبيبــك علــى علــم بــكل مــا يحــدث معــك ،أبلغــه بصراحــة بــكل مــا تشــعر بــه،

وإذا بــرزت بعــض املشــاكل صفهــا لــه بأقصــى قــدر ممكــن مــن الدقــة .ال تتــردد أبــدا يف ابــاغ طبيبــك عــن
أي أعــراض تعانــي منهــا أو االستفســار عــن كيفيــة مواجهتهــا .فرغــم أن العديــد مــن املؤشــرات واألعــراض

الصحيــة قــد ال تبــدو مهمــة بالنســبة لــك .اال أنهــا قــد توفــر معلومــات قيمــة لطبيبــك ،تأكــد مــن معرفتــك
للمؤشــرات التــي يجــب أن تنتبــه لهــا ،وإذا ظهــر أي منهــا قــم بإبــاغ طبيبــك فورا.اعــن بنفســك ،وفيمــا يلــي

بعــض األشــياء التــي ميكنــك القيــام بهــا للحفــاظ علــى قوتــك.

¦كل جيــدا :استفســر عــن النصائــح الغذائيــة ملرضــى الســرطان .فقــد تكــون مختلفــة متامــا عــن
االقتراحــات العاديــة حــول األغذيــة الصحــة( .انظــر كتيــب "الســرطان والتغذيــة" الصــادر عــن
مركــز احلســن للســرطان واملتوفــر لــدى مكتــب االتصــاالت وتوعيــة املجتمــع) .حــاول أن تســتغل
األوقــات التــي تكــون فيهــا شــهيتك جيــدة لتــأكل جيــدا.
¦خــذ قســطا اضافيــا مــن الراحــة :سيســتهلك جســمك قــدرا كبيــرا مــن الطاقــة االضافيــة أثنــاء
املعاجلــة ،لــذا عليــك أن تتنــاول قســطا كافيــا مــن النــوم اثنــاء الليــل ،وخــذ غفــوة كلمــا شــعرت
باحلاجــة لذلــك
¦كيــف نشــاطاتك :حــاول أن نتبقــى نشــيطا ،لكــن دون أن جتهــد نفســك كثيــرا ،اطلــب مــن اآلخريــن
القيــام ببعــض مهامــك عنــد احلاجــة ،إذا شــعرت بنقــص يف طاقتــك حــاول القيــام باألشــياء
الضروريــة فقــط واختصــر املهــام األخــرى .حتــدث إلــى طبيبــك إذا كان لديــك اســئلة حــول القيــام
بنشــاطات معينــة
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السيطرة على مشاعرك
يــؤدي تشــخيص االصابــة بالســرطان ســواء كان للمــرة األولــى أو عنــد عودتــه إلــى اضعــاف معنويــات املريــض.

يشــعر البعــض بصدمــة ورغبــة يف االنــكار عنــد اكتشــافهم لعــودة الســرطان .وينســى العديــد منهــم جتاربــه
مــع الســرطان كليــا .وتصدمهــم عــودة الســرطان كمــا صدمهــم يف املــرة األولــى أو رمبــا أكثــر بينمــا ال يفاجــأ

البعــض وكأنهــم كانــوا يتوقعــون عودتــه.

قــد يفــرض بــدء معاجلــة الســرطان مــن جديــد متطلبــات علــى معنوياتــك وجســدك وميكــن ملواقفــك وافعالــك

أن تشــكل فرقــا بالفعــل .تذكــر أنــك واجهــت هــذا الوضــع ســابقا .قــد يســاعدك وضــع أهــداف املعاجلــة نصــب

عينيــك علــى بقــاء معنوياتــك مرتفعــة أثنــاء املعاجلــة .خــال فتــرة املعاجلــة ال بــد أن تشــعر برضــى عــن نفســك
يف بعــض األيــام أكثــر مــن أيــام أخــرى .عندمــا متــر بيــوم ســيء تذكــر األيــام اجليــدة وأن املزيــد منهــا ســيأتي.

إن شــعورك باإلحبــاط اليــوم ال يعنــي أنــك ستشــعر بذلــك غــدا أو أنــك استســلمت .يف هــذه األثنــاء حــاول أن
تشــغل نفســك بقــراءة كتــاب أو ممارســة إحــدى هواياتــك .ويقــول العديــد مــن األشــخاص أن التطلــع حلــدوث
شــيء مــا يســاعد حتــى لــو كان شــيئا بســيطا كنزهــة أو زيــارة صديــق أو اتصــال هاتفــي.

قــد تشــعر يف بعــض األحيــان أن مشــاعر اخلــوف والقلــق والغضــب أو االحبــاط قــد تغلبــت عليــك وأنــك ترغــب

بالبــكاء .ال بــأس بذلــك أيضــا ،تعتبــر هــذه املشــاعر وســائل طبيعيــة ملواجهــة ظــرف صعــب كعــودة الســرطان.
ال تشــعر باحلــرج مــن التعبيــر عــن هــذه املشــاعر عنــد رغبتــك بذلــك ،فهــي ليســت مشــاعر خاطئــة والتعبيــر
عنهــا قــد يســاعدك علــى مواجهتهــا.

قــد حتتــاج لالعتمــاد أكثــر علــى مــن حولــك أثنــاء املعاجلــة ،لكــن هــذا قــد يكــون صعبــا يف البدايــة ،فقــد
ال ترغــب يف قبــول املســاعدة ،وقــد يجــد البعــض صعوبــة يف تقدميهــا ،ال يعــرف العديــد مــن األشــخاص

ماهيــة الســرطان .وقــد يتجنبــك البعــض بســبب خوفهــم مــن مرضــك .وقــد يخشــى البعــض مــن قــول شــيء
خاطــئ قــد يزعجــك .قــد يكــون عليــك أن تكــن املبــادر .حــاول أن تتحــدث بانفتــاح مــع اآلخريــن عــن مرضــك

ومعاجلتــك واحتياجاتــك ومشــاعرك فعندمــا يشــعر اآلخريــن أنــك تســتطيع مناقشــة هــذه األمــور تــزداد
رغبتهــم يف تقــدمي املســاعدة .بالتعبيــر عــن مشــاعرك حملبيــك .تصبــح أنــت وهــم أكثــر قــدرة علــى مســاعدة

كل منكــم لآلخــر يف األوقــات الصعبــة.
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