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متت كتابة الكراسة عىل يد:
السيدة إيريس كوهني  -ممرضة مسؤولة يف قسم املكوث النهاري
يف مجال طب األورام سابقا ،املركز الطبي عىل اسم شيبا
السيدة ساره بن عامي – خبرية رسيرية مبجال العالج الداعم،
مديرة قسم التمريض ،مركز مرياف لصحة الثدي،
املركز الطبي عىل اسم شيبا
نتقدم بجزيل الشكر إىل:
د .نوعا إفرات (بن باروخ)
ُمديرة معهد طب األورام يف املركز الطبي كبالن
ورئيسة لجنة التحديث حول رسطان الثدي
يف جمعية مكافحة الرسطان عىل مالحظاتها وتوضيحاتها
السيدة ميخال غلفور
ممرضة مسؤولة يف قسم أمراض طب األورام،
املركز الطبي عىل اسم شيبا
تنقيح ومراجعة :فاتن غطاس ،مدير فعاليات
جمعية مكافحة الرسطان يف املجتمع العريب.

مفصلة حول األدوية
ميكن الحصول عىل معلومات ّ
املذكورة يف هذه الكراسة يف نرشة األدوية
يف موقع وزارة الصحة.
صدرت الك ّراسة برعاية رشكة رافيه
ّ
مستقل
بت ّربع
© جميع الحقوق محفوظة ،حزيران 2017
تهدف املضامني الواردة يف هذه الك ّراسة إىل تزويد معلومات
فقط ،وهي ال ّ
تشكل استشارة طبية ،رأ ًيا مهن ًّيا ،أو ً
بديل عن
ّ
مختص يف كل مجال .يف حال وجود أية مشكلة طبية،
استشارة
ّ
يجب التوجه إىل الطبيب.
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خلف ّية
الغثيان والتقيؤ هام عارضان جانبيان شائعان يف أوساط املرىض
الذين يتلقون عالجا كيميائيا وإشعاعيا .من املتوقع أن يعاين نحو
 80%من مرىض الرسطان الذين يتلقون عالجات كيميائية من
الغثيان والتقيؤ إذا مل يحصلوا عىل عالج وقايئ.
ُتساعد األدوية الجديدة والناجعة عىل التغلب عىل هذه األعراض
الجانبية وتجنب االنزعاج الذي ال داعي له.
من املهم أن تعرف* أنك لست ُمجربا عىل تح ّمل املعاناة .بصفتك
متلقي عالج تتلقى عالجا يف مجال طب األورام ،تستحق معاملة
مهنية ملواجهة هذه األعراض كجزء من العالج الشامل ملرضك.
قد يؤدي الغثيان والتقيؤ اللذان ال تتم معالجتهام إىل الجفاف،
الضعف ،صعوبة يف الرتكيز ،خسارة الشهية ،وخسارة الوزن .عندما
تزداد حدة هذه األعراض أو عندما تستمر ،قد تؤدي إىل رضر يف
األداء اليومي وجودة الحياة.
يزيد النجاح يف منع الغثيان والتقيؤ بدءا من العالج األول احتامالت
النجاح يف العالجات القادمة.
تهدف هذه الكراسة إىل مساعدتك عىل فهم أسباب الغثيان والتقيؤ
فهام أفضل ،تقليص و/أو منع خطر تطور هذه األعراض الجانبية،
والتخفيف عنك.
ال تشكل املعلومات يف هذه الكراسة بديال لإلرشاد واملعلومات
التي يقدمها الطبيب واملمرضة اللذان يعالجانك .تكون القرارت
العالجية التي يحددها الطاقم مالءمة لحالتك.

* ُكتبت الكراسة بصيغة املذكر ،لكنها تتطرق إىل النساء والرجال عىل حد سواء.
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ما هو الغثيان والتقيؤ؟
يحدث الغثيان والتقيؤ غالبا معا ،ولكن قد يحدث كل منهام عىل
انفراد:
• الغثيان هو شعور مزعج ،يف الحلق واملعدة قد يؤدي إىل التقيؤ.
• التقيؤ هو التخلص من محتويات املعدة خارج الجسم ،ترافقه
تقلصات يف عضالت املعدة .يقول الكثري من متلقي العالج إنهم
يشعرون بالحاجة إىل بذل جهد والتقيؤ ولكن ال يتقيأون.

ما هي أسباب الغثيان والتقيؤ؟

قد يعاين مرىض الرسطان من غثيان وتقيؤ ألسباب مختلفة ،مثال:
• العالج الكيميايئ
• العالج اإلشعاعي
• الورم ذاته
• أسباب أخرى – مثل األدوية ،التلوثات ،وأمراض أخرى.
تر ّكز هذه الكراسة عىل الغثيان والتقيؤ بشكل أسايس اللذين
يرافقان العالج الكيميايئ ،ولكن تر ّكز عىل الغثيان والتقيؤ اللذين
يحدثان بسبب العالج اإلشعاعي أيضا .إذا كنت عىل وشك تلقي
عالج ،يُستحسن أن تتوجه إىل الطاقم الذي يعالجك ،لتحصل عىل
نصائح مالءمة لك بشكل شخيص ملنع الغثيان والتقيؤ .
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ما هي آليات العمل التي تؤدي إلى
الغثيان والتقيؤ؟
يسيطر مركز التقيؤ املوجود يف الدماغ عىل التقيؤ ،ولكن آلية
الغثيان ليست مفهومة متاما.
عندما يحصل املريض عىل عالج كيميايئ ،تصل رسائل إىل الدماغ
عرب إحدى الطريقينت التاليتني:
• إثارة مركز التقيؤ يف الدماغ بشكل مبارش.
• إثارة منطقة معينة يف الجهاز الهضمي (املريء ،املعدة،
األمعاء الدقيقة ،واألمعاء الغليظة) تؤثر يف الدماغ.
ما هي العوامل التي تؤثر في
الغثيان والتقيؤ؟
تؤثر األسباب التالية يف الغثيان والتقيؤ لدى املرىض الذين
يتلقون عالجا كيميائيا:
أ .أسباب ذات صلة بالعالج الكيميائي:

•

•
•
•

نوع العالج الكيميايئ – من املتوقع أن تؤدي أدوية كيميائية معينة
إىل غثيان وتقيؤ أكرث (انظر القامئة أدناه).
جرعة الدواء الكيميايئ – تزيد الجرعة العالية خطر ظهور الغثيان
والتقيؤ.
تكرارية العالج – كلام ُيعطى العالج الكيميايئ يف أحيان قريبة
أكرث للمريض يكون وقت التعايف من أعراض العالج السابق أقل.
طريقة إعطاء الدواء – عندما ُيعطى العالج عرب الوريد ،فقد يظهر
الغثيان والتقيؤ يف وقت أبكر (مقارنة بالعالج الذي ُيعطى عرب
الفم).

ب .رد فعل شخصي على العالج:

يكون احتامل ظهور الغثيان والتقيؤ بعد العالج الكيميايئ أعىل لدى
متلقي العالج الشبان ،النساء ،واملرىض الذين تلقوا عالجا كيميائيا
يف املايض وعانوا من غثيان وتقيؤ رغم املعالَجة الوقائ ّية.
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تصنيف األدوية الكيميائية
هناك أربع مجموعات من األدوية الكيميائيةُ ،تصنّف وفق
مدى احتامل أن ُتسبب التقيؤ والغثيان.
تتطرق هذه املعطيات إىل حاالت ال ُيعطى فيها عالج وقايئ
للغثيان والتقيؤ.
خطر مرتفع

هناك احتامل لحدوث غثيان
وتقيؤ بنسبة أعىل من 90%
نتيجة األدوية الكيميائية.

خطر متوسط

هناك احتامل لحدوث غثيان
وتقيؤ لدى املرىض نسبته
.90%-30%

خطر منخفض

هناك احتامل لحدوث غثيان
وتقيؤ لدى املرىض نسبته
.30%-10%

خطر منخفض جدا

هناك احتامل لحدوث غثيان
وتقيؤ لدى املرىض نسبته أقل
من .10%
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خصائص الغثيان والتقيؤ
قد يكون الغثيان والتقيؤ حادَين ،متأخ َرين ،معتدلَني ،أو فجائيني.
الغثيان والتقيؤ الحادَين :يبدآن غالبا بعد مرور بضع ساعات
من العالج الكيميايئ ويستمران حتى نحو  24ساعة من العالج.
ظهور الغثيان والتقيؤ يف وقت متأخ ر :يبدآن بعد مرور 24
حتى  48ساعة منذ تلقي العالج الكيميايئ وقد يستمران بني
ستة حتى سبعة أيام.
الغثيان والتقيؤ املعتدالن :يظهران قبل إعطاء العالج الكيميايئ،
ُقبيل العالج القادم .غالبا يكونان متعل َقني بتجارب سلبية يف
العالج السابق.
الغثيان والتقيؤ الفجائيان :يحدثان رغم العالج الوقايئ،
ويتطلبان تعامال مالمئا.
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كيف ُيعا لَج الغثيان والتقيؤ؟
تتيح تشكيلة األدوية الكبرية ا ُملستخدمة يف يومنا هذا للوقاية
من الغثيان والتيقؤ وعالجهام للطاقم أن يختار العالج األفضل
لك .غالبا ال يكون دواء واحد فردي لعالج الغثيان والتقيؤ
ناجعا ،وهناك حاجة إىل دمج عدة أدوية مضادة لهام ،للحصول
عىل نتائج أفضل.

يهدف العالج الدوايئ إىل منع ظهور الغثيان والتقيؤ.
يستند الربنامج العالجي الدوايئ املعد لك إىل:
• مستوى خطر العالج الكيميايئ.
• تجربتك السابقة – هل ظهر غثيان وتقيؤ يف العالجات
السابقة ،وهل كان العالج املضاد لهام ناجعا يف املايض.
• األعراض الجانبية املضادة لعالج الغثيان والتقيؤ الذي حصلت
عليه.
• قد تؤثر خصائصك الشخصية يف رد فعلك عىل العالج
الكيميايئ.
بهدف منع الغثيان والتقيؤ منعا ناجعا ،يجب بدء تناول أدوية
وقائية قبل العالج الكيميايئ ،وأحيانا هناك حاجة إىل متابعة
تناولها عدة أيام أخرى بعد إنهاء العالج.
حسن الوقاية الناجحة من الغثيان والتقيؤ جودة الحياة أثناء
ُت ّ
العالج الكيميايئ وبعده وتساهم يف أن تحصل عىل العالج
املعد لك.
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الدوائي للوقاية من الغثيان والتقيؤ
العالج
ّ
ّ
يحض الطبيب واملمرضة اللذان يعالجانك برنامجا دوائيا للوقاية
من الغثيان والتقيؤ .يختلف العالج الوقايئ بني شخص وآخر ،ويكون
مالءما شخصيا ملتلقي العالج ،ويتغري مدى نجاعته بني مريض وآخر.

إذا كنت تعاين من غثيان وتقيؤ رغم العالج الوقايئ الذي تحصل
عليه فأبلغ الطاقم ا ُملعالِج فورا ،ليالئم دمجا دوائيا آخر لك.
كيف تُعطى األدوية للوقاية من الغثيان والتقيؤ؟

ُتعطى األدوية عرب الفم أو عرب ترسيب وريدي .يويص لك الطاقم
ا ُمل َعالج الطريقة املالمئة لك.
أمامك قامئة من األدوية ا ُملستخدمة للوقاية من الغثيان والتقيؤ
اللذين يرافقان العالج الكيميايئ وعالجهام.
املجموعة

اسم الدواء

هدف العالج

جرانيسرتون Granisetron-
(كيرتيل®*)Kytril®-
ُيعطى الدواء عرب الفم أو
بترسيب وريدي ،بجرعة 1 :ملغم

ُمعد لعالج
الغثيان والتقيؤ
الحادَين

معيقات بالونوسيرتون Palonosetron-
مستقبالت (بلوكيس®*)Paloxi®-
5-HT3
ُيعطى الدواء عرب الوريد ،ملرة
واحدة قبل العالج الكيميايئ،
ويوفر حامية ملدة  5أيام.
الجرعة 0.25 :ملغم
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ُمعد للمرىض
الذين لديهم خطر
متوسط وعال
للتع ّرض للغثيان
والتقيؤ الحادَين
واملتأخ َرينُ .مصادق
عليه لالستخدام
لدى األطفال.

املجموعة

اسم الدواء
أبريبيتانت Aprepitant -
(إمييند®*)Emend®-

هدف العالج

يعمل هذا الدواء وفق
آلية عمل جد يد ة
ُيعطى الدواء عرب الفم ،الجرعة 125 :وناجعة لعالج الغثيان
ملغم يف اليوم األول ،و ُيعطى يف اليومني والتقيؤ املتأخ َرين.
معيقات التاليني بجرعة  80ملغم مرة يف اليوم.
ُيعطى للمرىض الذين
مستقبالت
إعطاء عرب ترسيب وريدي:
يتلقون عالجا كيميائيا
NK1
الجرعة 150 :ملغم يف اليوم األول من ولديهم خطر عال
العالج ،مرة واحدة ،قبل نصف ساعة و متو سط للتع ّر ض
من بدء العالج .يكون إعطاء الدواء للغثيان والتقيؤ.
عرب الوريد شبيها من حيث نجاعته
بإعطائه عرب الفم.
بالونوسيرتون  /نيتيوبيتانت -
Palonosetron/ Netupitant
(أكينزيو® *)Akynzeo® -

ُيعطى هــذا الــدواء
معيقات
للمرىض الذين لديهم
مستقبالت
يعطى الدواء عرب الفم ملرة واحدة ،قبل خطر مرتفع للتع ّرض
 NK1و
ُساعة من بدء العالج الكيميايئ .ويوفر للغثيان والتقيؤ نتيجة
مستقبالت
 5-HT3أيضا حامية حتى  5أيام .الجرعة :بالونوسيرتون العالج الكيميايئ.
 0.5ملغم ،نيتيوبيتانت  300ملغم.
دكسامتزون Dexamethazone -
(دكسامتزون® *)Dexamethazone®-
ُيعطى الدواء عرب الفم والوريد أيضا .الدواء ناجع يف عالج
السرتوئييدات ُتعطى الجرعة وفق توصية الطبيب الغثيان والتقيؤ الحادَين
وغالبا تكون كميتها  4ملغم حتى واملتأخ َرين.
 12ملغمُ .يعطى الدواء قبل العالج،
وميكن إعطاؤه أيضا خالل ثالثة حتى
أربعة أيام من انتهاء العالج وفق نوع
العالج الكيميايئ.
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املجموعة
معيقات
مستقبالت
الدوبامني

اسم الدواء

هدف العالج

ميتوكلوبراميد Metoclopramid -
(برامني® *)Pramin®-

يكون الدواء ناجعا
عندما ُيعطى بالدمج
مع أدوية أخرى
مضادة للغثيان والتقيؤ
اللذين مل يستجيبا
للعالج السابق.

ُيعطى عرب الفم أو بترسيب وريدي.
ُيحدد الطبيب ا ُمل َعاِلج الجرعة الدوائية.

لورازيبام Lorazepam -
(لوريفان® *)Lorivan® -
بنزوديازيبينات ُيعطى الدواء عرب الفمُ .يحدد
الطبيب ا ُمل َعاِلج الجرعة
الدوائية.

أدوية مضادة
للذهان

أوالنزابني Olanzapine -
(زيربكسا®)Ziprexa®-
ُيعطى الدواء عرب الفمُ .يحدد
الطبيب ا ُمل َعاِلج الجرعة
الدوائية.

ُيقلل الدواء القلق
و ُيهدئ ،وهو
ناجع يف الحامية
والتخفيف عن
الشعور بالغثيان
والتقيؤ املعتدلَني.
ُيعطى الدواء بالدمج
مع أدوية أخرى.

الدواء ناجع يف
عالج الغثيان
والتقيؤ اللذين
ال يتوقفان بعد
العالج الوقايئ.

الناتجني عن العالج
يتضمن العالج الدوايئ للغثيان والتقيؤ
َ
الكيميايئ أدوية من مجموعات مختلفة وفقا ملستوى الخطر
لدى متلقي العالج.
* أو أدوية تتضمن مواد فعالة شبيهة ذات أسامء تجارية أخرى.
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األعراض الجانبية للوقاية من الغثيان والتقيؤ

هناك أعراض جانبية مرافقة لكل دواء تتعلق بنوع الدواء وجرعته.
األعراض الجانبية التي قد تظهر :إمساك ،صداع ،شعور بالحرقة،
رغبة يف النوم ،وغريها.
يقدم لك الطاقم إرشادا حول األعراض الجانبية املتوقعة نتيجة
العالج الذي ستحصل عليه .من املهم التوجه إىل الطاقم الطبي
وإبالغه بأي عارض جانبي كان.
أَخرب الطاقم عندما ال تكون األدوية املضادة للغثيان والتقيؤ
ناجعة كفاية.
ُيعترب الغثيان مقاوما للعالج الدوايئ أكرث ،ورمبا يظهر عندما
يتوقف التقيؤ كرد فعل عىل الدواء .لذلك من املهم أن ُتب ّلغ
بالتقيؤ والغثيان أيضا.
املفصل الطاقم ا ُمل َعالِج عىل مالءمة عالج آخر لك،
يساعد اإلبالغ ّ
للتخفيف عنك وتحسني مشاعرك.

طرق ليست دوائية لعالج الغثيان والتقيؤ
الطريقة األساسية لعالج الغثيان والتقيؤ هي استخدام أدوية معدة
لهذا الهدف .رغم ذلك ،هناك طرق عالجية ليست دوائية قد تساعد،
ال سيام عىل أعراض الغثيان والتقيؤ املعتدلة ،وميكن استخدامها
بالدمج مع العالج الدوايئ أو من دونه.
تدمج هذه الطرق بني الجسم والنفس ،وغالبا ُتستخدم لدى متلقي
العالج الذين جربوها.
تعمل هذه الطرق العالجية على:

• محاولة زيادة الهدوء النفيس (يزيد عدم الهدوء النفيس من
خطر املعاناة من الغثيان والتقيؤ).
• إلهاء انتباه متلقي العالج عن العالج.
• زيادة الشعور بالسيطرة وتقليل شعور عدم القدرة.
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ال ترافق هذه الطرق غالبا األعراض الجانبية التي ُتيز العالجات
الدوائية ،ويف وسع معظم املرىض االستعانة بها دون بذل جهد
كبري .رغم ذلكُ ،يستحسن استشارة الطاقم ا ُملعالِج قبل بدء العالج
بهذه الطرق.
الوخز باإلبر (( )Acupunctureطريقة عالج صينية)

هو عالج لتخفيف الغثيان والتقيؤ بواسطة إدخال إبر صغرية إىل
منطقة الهدف يف الجسم .يقوم بهذه الخطوة مهني خبري باملجال.
االسترخاء

يعمل اإلنسان يف هذه الطريقة عىل االسرتخاء من خالل االسرتخاء
التدريجي ملجموعة من عضالت الجسم .هذه الطريقة ناجعة
يف تقليل الغثيان والتقيؤ املراف َقني للعالج الكيميايئ .قد يستخدم
املرىض االسرتخاء الذين تعلموه ملواجهة حاالت أخرى يف الحياة
حتى بعد انتهاء العالج الكيميايئ .قد يساعد االسرتخاء يف حاالت
مثل العصبية ،التوتر ،األمل ،الغضب ،والصداع.
االرتجاع البيولوجي ()Biofeedback

يتعلم اإلنسان بواسطة هذه الطريقة السيطرة عىل رد فعل جسامين
خاص .تحدث هذه العملية من خالل الحصول عىل معلومات حول
تغيريات جسامنية تحدث يف الجسم ،يف كل لحظة ،وتؤدي إىل رد
فعل جسامين .يتيح استخدام االرتجاع البيولوجي تجنب التغيريات
يف درجة حرارة الجلد التي تحدث قبل الغثيان والتقيؤ .يكون
استخدام االرتجاع البيولوجي ناجعا أكرث عند استخدام االسرتخاء.
جه
الخيال المو ّ

هو عملية تفكري تتيح لإلنسان عندما يجتاز عالجا أن يتخيل أنه يف
بيئة توفر له هدواء وطأمنينة (مثال :موقع استجامم جميل ،غرفة
معينة يف املنزل ،أو أي مكان ممتع آخر) .من خالل التفكري يف
أمور ممتعة مثل نكهات ،روائح وأحاسيس ،يف وسع اإلنسان إعاقة
الشعور بالغثيان والتقيؤ.

القنب الطبي ()Medical Cannabis

يتضح من األبحاث التي أجر َيت مؤخرا أن القنب الطبي قد يساعد
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عىل تسكني اآلالم (من مصدر عصبي بشكل خاص) ،تخفيف الغثيان
والتقيؤ ،وزيادة الشهية .يحتوي القنب الطبي عىل مادة فعالة برتكيز
عال حيث ميكن استهالكه بواسطة الزيت (تقطريه تحت اللسان)،
التدخني أو التبخري عرب جهاز استنشاق خاص.
عىل مرىض الرسطان املعنيني باستخدام القنب الطبي التوجه إىل
الطبيب ا ُمل َعالِج للحصول عىل طلب املصادقة من وزارة الصحة .بعد
املصادقة يجب التوجه إىل مز ّودين معتمدين من قبل وزارة الصحة.
ُتعطى املصادقة لوقت محدود ويجب تجديدها وفق الحاجة.

التغذية
تعني "التغذي ة السليمة" استهالك أطعمة متنوعة تتضمن بروتينات،
كربوهيدرات ،دهنيات ،ماء ،وفيتامينات ومعادن رضورية ألداء
الجسم ومواجهة املرض.
مثة أهمية للتغذية السليمة بشكل خاص لدى مرىض الرسطان .قد
تؤثر عوامل كثرية مرتبطة باملرض والعالج يف الشهية وتح ّمل الجسم
ألطعمة معينة .يقدم لك الطاقم ا ُمل َعالِج إرشادا حول كيفية مالءمة
التغذية الحتياجاتك الشخصية.
تناول األكل الصحيح أثناء العالج يساعدك على أن:

•
•
•
•
•
•

تشعر أفضل.
تحافظ عىل قدراتك.
تحافظ عىل وزنك وعىل مج ّمعات املواد الغذائية الرضورية للجسم.
تواجه األعراض الجانبية للعالج.
ُتقلل خطر حدوث تلوثات.
حسن عملية التعايف.
ُت ّ

توصيات لتغذية سليمة أثناء العالج الكيميائي

• هناك أهمية كبرية للرشب و/أو تناول وجبة خفيفة قبل العالج
الكيميايئ.
• ُيعطى معظم العالجات الكيميائية يف إطار وحدات العالج النهاري.
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•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

قد يستغرق العالج الكيميايئ دقائق حتى بضع ساعاتُ .يستحسن
االستعداد لذلك وإحضار وجبة خفيفة.
الضعف (نقص القوة والطاقة) هو ظاهرة شائعة أثناء العالج
الكيميايئ .ميكن تخفيف هذه الظاهرة من خالل التخطيط املراقب
للنشاطات ،االسرتاحة ،األخذ بعني االعتبار التقييدات الجسامنية
يف هذه الفرتة ،والحرص عىل تناول تغذية سليمة.
يف حال وجود صعوبة يف تناول األكل ،يوىص بتناول وجبات صغرية
يف أحيان قريبة .يجدر بك اختيار أطعمة فاتحة للشهية .يف األيام
التي تشعر فيها جيدا وتكون شهيتك سليمة ،تناول وجبات عادية.
انتبه الحتياجات جسمك ،وال ترغم نفسك عىل تناول أطعمة ال
تحبها أو تناول األكل عندما تكون شبعانا.
ال ترتد يف طلب مساعدة من أقربائك عىل املشرتيات ،الطبخ،
وتحضري الوجبات.
يكون معظم األعراض الجانبية مؤقتا وعابرا .إذا شعرت بأعراض
جانبية أيا كانت تشكل صعوبة لديك ،فتوجه إىل الطاقم ا ُمل َعالِج.
احرص عىل تناول تغذية مالمئة لألعراض الجانبية ،وحافظ عىل
وزن جسم سليم.
حاول تناول الوجبات عندما تكون قادرا عىل ذلك .يكتشف الكثري
من األشخاص أنه من األسهل عليهم تناول األكل أثناء وجبة الفطور.
تناول وارشب أطعمة "سهلة الهضم" ،مثل أطعمة مهروسة ،خبز
محمص ،وملبس حامض.
ال تجرب نفسك عىل تناول األكل عندما تشعر بغثيان.
تناول أطعمة باردة أو بدرجة حرارة الغرفة.
ّ
عندما تشعر بغثيان اطلب من شخص آخر أن يحض وجبة لك.
حافظ عىل نظافة فمك ،وبعد التقيؤ قم بشطفه.
اهتم أثناء الغثيان بأن تتنفس هواء ُمنعشا .ميكن استخدام مروحة.
تجنب روائح وأطعمة تثري الشعور بالتقيؤ لديك.
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يُستحسن قراءة كراستَي "العالج الكيميايئ (كيموترابيا)" و
"العالج الغذايئ الداعم" ،اللتني تحتويان عىل معلومات كثرية
حول املوضوع .للحصول عليهام ،مجانا ،ميكن التوجه مبكاملة
مجانية إىل "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان
عىل هاتف.1-800-36-36-55 :

إذا كان من الصعب عليك تناول األطعمة أو أنك تحتاج إىل تغذية
مالمئة خاصة (مثال ،إذا كنت تعاين من السكري) ،فأبلغ الطاقم
الطبي الذي ترسه مساعدتك.

العالقة بين العالج اإلشعاعي وبين
الغثيان والتقيؤ
إن تأثري العالج اإلشعاعي يف احتامل املعاناة من الغثيان والتقيؤ
يتعلق مبنطقة العالج ،كمية اإلشعاع ،ووترية العالجات اإلشعاعية.
يزداد خطر التع ّرض للغثيان والتقيؤ عندما ُيعطى اإلشعاع يف منطقة
البطن العلوية ،حيث من املتوقع حينها أن يعاين نحو  50%من
املرىض من الغثيان والتقيؤ.
قد يتطور الغثيان والتقيؤ خالل ساعة حتى ساعتني منذ بدء العالج
اإلشعاعي ،وقد يستمر أثناء العالج ذاته ،وحتى أنه قد يستمر لعدة
أيام بعده.
إن الدمج بني العالج اإلشعاعي والعالج الكيميايئ يزيد خطر التع ّرض
للغثيان والتقيؤ .كذلك ،يزداد هذا الخطر لدى املرىض الذين يتلقون
عالجا إشعاعيا ملرة واحدة بجرعة عالية.
يقدم الطاقم ا ُمل َعالِج عالجا مضادا للغثيان والتقيؤ للمرىض الذين
يتلقون عالجا إشعاعيا وفق احتامل حدوثهام نتيجة العالج اإلشعاعي
ويتضمن أدوية من مجموعة حارصات مستقبالت  ،5-HT3مثل
كيرتيل ( ،)KYTRILزوفــران ( ،)Zofranو/أو السرتوئييدات
[(ديكساميتازون) (.])Dexamethasone
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ملزيد من املعلومات ،يوىص بقراءة كراسات جمعية مكافحة
الرسطان التي تتطرق إىل العالج اإلشعاعي ،وفق منطقة
العالج الخاصة بك .للحصول عىل الكراسات املناسبة لك،
مجانا ،ميكن التوجه مبكاملة مجانية إىل "تيليميداع"® التابع
لجمعية مكافحة الرسطان .1-800-36-36-55

التغذية الموصى بها أثناء العالج
اإلشعاعي
•
•
•
•

قد يظهر غثيان وتقيؤ وفقدان الشهية عند إعطاء عالج
إشعاعي ملنطقة الدماغ ،العمود الفقري ،األمعاء الدقيقة أو
الغليظة ،الربوستات ،وعنق الرحم.
هناك لكل منطقة يف الجسم تجتاز عالجا إشعاعيا أعراض
جانبية مختلفة وتختلف ردود الفعل بني شخص وآخر.
حاول أن تأكل شيئا معينا قبل العالجُ .يستحسن عدم تلقي
عالج إشعاعي عندما ال يتم تناول طعام قبله.
يف حال كنت تسكن بعيدا عن معهد اإلشعاع ،أحرض معك
طعاما ورشابا عندما تكون خارج املنزل.

يُستحسن التحدث مع أشخاص يجتازون عالجا شبيها بعالجك،
مثال االنضامم إىل مجموعة دعم مجانا .ميكن العثور يف هذه
املجموعات عىل مصدر معلومات ودعم أحيانا.
ملعرفتك تهدف هذه الكراسة إىل التخفيف عنك أثناء مواجهة
الغثيان والتقيؤ .يف حال عدم السيطرة متاما عىل الغثيان
والتقيؤ ،رغم العالج الدوايئ ،إضافة إىل بقية النصائح التي
عرضناها ،يُرجى التوجه إىل الطاقم ا ُملعا ِلج.
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مجموعة الدعم والمساعدة في
جمعية مكافحة السرطان  -للمرضى
والمتعافين وأبناء عائالتهم
مجا ًنا -
ُتدير الجمع ّية مجموعة معلومات ودعم واسعة ّ
للمرىض ،املتعافني ،وأفراد عائالتهم:
• مركز املعلومات الهاتفية "تيليميداع"® :هاتف رقم1-800-36-36-55 :
• مركز املعلومات 03-5721608 :أو info@cancer.org.il
• معلومات واسعة ومنتديات عىل اإلنرتنت للمرىض ،املتعافني،
وأفراد عائالتهم ،بإدارة خرية االختصاص ّيني  -يف موقع جمعية
مكافحة الرسطانwww.cancer.org.il :
• أيام دراسية :تحديثات وتطويرات من ِقبل أط ّباء اختصاصيني -
معلومات عن التواريخ يف موقع الجمع ّية عىل اإلنرتنت.
مجموعات دعم

تدير جمعية مكافحة الرسطان مجموعات دعم ملرىض الرسطان
يتم تشكيلها وفق الطلب والحاجة .يقوم أشخاص
وعائالتهمّ ،
مهنيون (عاملون اجتامعيون ،أخصائيون نفسيون ،وممرضات)
مؤهلون بتوجيه املجموعات .ملزيد من املعلومات واالنضامم ميكن
التوجه إىل ميخال كهالين يف قسم إعادة التأهيل يف الجمعية ،عرب
هاتف .03-5721678 :تعمل املجموعات يف إطار فروع الجمعية
يف مختلف أنحاء البالد ويف مراكز الدعم.
معا" التابعة
مراكز النشاط والدعم "أقوياء ً
لجمعية مكافحة السرطان

تش ّكل مراكز الدعم "أقوياء م ًعا" التابعة لجمعية مكافحة الرسطان
بيتًا يف املجتمع املحيل للمرىض ،املتعافني ،وأفراد عائالتهم .تعمل
مراكز الدعم "أقوياء م ًعا" التابعة لجمعية مكافحة الرسطان يف
چڤعتايم ،القدس ،حيفا ،العفولة ،برئ السبع ،وفروع الجمع ّية يف
أرجاء البالد .تقدم املراكز تشكيلة من نشاطات الدعم ،املعلومات،
اإلثراء واالستجامم ،التي تساعد عىل املواجهة الشخصية والنفسية
مع املرض .املراكز مع ّدة ً
أيضا للمرىض الذين أنهوا العالج النشط،
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ولكنهم ما زالوا يحتاجون إىل الدعم والتأهيل .جميع اللقاءات
التوجه إىل مييل فاينباخ
املع ّدة للمرىض وعائالتهم مجانية .ميكن ّ
يف ِقسم إعادة التأهيل والرفاه.03-5721670 :
املفصلة حول نشاطات مراكز الدعم متوفرة عىل موقع
املعلومات ّ
اإلنرتنت التابع للجمعيةwww.cancer.org.il :
أيام دراسية لمرضى السرطان وعائالتهم

ينظم قسم إعادة التأهيل والرفاه أيا ًما دراسية كثرية ،حول تشكيلة
من املواضيع ذات الصلة بأمراض الرسطان وتأثرياتها ،مثال :طرق
العالج ،األعراض الجانبية ،وجوانب مختلفة ملواجهة املريض وأفراد
عائلته للمرض .ميكن االطالع عىل معلومات حول األيام الدراسية
يف اإلنرتنت والصحافة املكتوبة ،كام يتم إجراء تسجيل صويت
للمحارضات وتحميلها عىل موقع اإلنرتنت التابع للجمعية .إضافة
إىل ذلك ،ميكن التوجه إىل قسم إعادة التأهيل والرفاه يف جمع ّية
مكافحة الرسطان ،الذي ينظم أياما دراسية عىل مدار السنة ،عىل
هاتف 03-5721678 :او .04-6550655
"يد لهحلماه" (يد للشفاء)

جمعية "ياد لهحلامه" التابعة لجمعية مكافحة الرسطان مك ّونة من
نساء متط ّوعات واجهنَ رسطان الثدي ،وخضعنَ لتأهيل خصويصُ ،يتيح
لهنّ مساندة النساء اللوايت يواجهنَ املرض .تجري مال َءمة املتط ّوعات
املحية
للمريضات وفق السنّ واللغة ،وهنّ يساعدنهنّ يف الخيارات ّ
املختلفة ،تقديم املعلومات ،والدعم العاطفي والعميل ،من خربتهنّ
الشخص ّيةُ .تدعى النساء املعن ّيات بالدعم واملساعدة ،وكذلك النساء
التوجه
املعن ّيات بالتطوع واالنضامم إىل حلقة الدعم "ياد لهحلامه" إىل ّ
إىل الهاتف رقم 1-800-36-07-07 :أو النقر عىل الز ّر الورديّ يف
التوجه إىل رفيتال
موقع جمع ّية مكافحة الرسطان عىل اإلنرتنت :أو ّ
(تويل) موهليفر عرب الربيد اإللكرتوينrevitalm@cancer.org.il :
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"المظهر الحسن والشعور األحسن"

متثل جمعية مكافحة الرسطان يف إرسائيل وتنفذ مرشوع "املظهر
تهتم يف إطار املرشوع أخصائيات من
الحسن والشعور األحسن"ّ .
مجال التجميل ،املكياج ،وتصفيف الشعر ،تط ّوعًا مبرىض الرسطان
يف معاهد طب األورام ،يف فروع جمعية مكافحة الرسطان ،يف
املجمتع املحيل ،ويف ال ُنزُل املنزيل .يحصل متلقو العالج عىل عالج
تجمييل وإرشاد حول كيفية العناية بوجههم وشعرهم و/أو مالءمة
إحساسهم .إضافة إىل ذلك ،يهتم
ترسيحة الشعر بهدف تحسني
ّ
مصففو الشعر املتط ّوعون بالشعر املستعار ويالمئونه ملتلقي العالج.
مجا ًنا.
يف حاالت كثريةُ ،يعطى الشعر املستعار ّ
يعمل يف بيت ماطي ،مقر جمعية مكافحة الرسطان يف جفعتاييم،
مجا ًنا .تدير املرشوع تطوع ًيا
مركز عناية وإعارة شعر مُستعار ّ
الدكتورة فرنسني روبنسون ،متطوعة يف "يد لهحلامه" .ملزيد من
املعلومات ،ميكن التوجه إىل مر ّكزة املرشوع ،سيلفيا ألشفييل ،عرب
هاتف رقم،03-5721618 :
أو الربيد اإللكرتوينsilvia_a@cancer.org.il :
"خطوات نحو جودة حياة"

®

مرشوع تم إعداده بهدف تعريض مرىض الرسطان ملزايا النشاط
الجسامين الصحية ،تشجيعهم عىل دمج نشاط مخطط ومربمج
ضمن روتني حياتهم ،وتقديم استشارة ومرافقة مهنية للمرىض
الذين يختارون تبني املرشوع واالنخراط فيهُ .يع َقد املرشوع يف
مراكز طبية يف أنحاء البالد ،بإرشاد جامعي من محرتفني يف مجاالت
الرتبية البدنية والعالج الطبيعي .يحصل املشا ِركون عىل ك ّراسة رشح
ومتابعة ،كرة مطاطية صغريةّ ،
ومطاطة تدريب إلجراء التدريبات.
ّ
ملزيد من املعلومات واالنضامم ،ميكن التوجه إىل مركزة املرشوع،
سيلفيا ألشفييل ،عىل هاتف.03-5721618 :
الربيد اإللكرتوينsilvia_a@cancer.org.il :
"التعافي لحياة صحية"

®

ورشة عمل خاصة تهدف إىل مرافقة املتعافني من الرسطان يف
املواجهة ما بعد املرض ،تحسني جودة حياتهم ،تقديم إرشاد حياة
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الغثيان والتقيؤ المرافقان للعالج الكيميائي واإلشعاعي

صحية ،وتشجيعهم عىل العودة إىل منط الحياة الشخيص واملجتمعي
الفعالُ .تجرى الورشة يف مراكز الدعم التابعة لجمعية مكافحة
الرسطان ،يف فروع الجمع ّية ،واملراكز الطبية .تتم اللقاءات بتوجيه
وإرشاد مهنيني من مجال علم األورام النفيس ،عاملني اجتامعيني،
ممرضات ،خرباء بالعالج الوظيفي ،أخصايئ تغذية ،وغريهم .ملزيد
من املعلومات ولالنضامم ميكن التوجه إىل ميخال كهالين عىل
هاتف.03-5721678 :
الربيد اإللكرتوينmichalk@cancer.org.il :
استشارة جنسية ُقطر ّية

تق ّدم جمعية مكافحة الرسطان استشارة يف مجال النظرة إىل الجسم
والجنسانية ملرىض من كافة األعامر ،تشتمل عىل:
• معلومات حول تأثري مرض الرسطان عىل الجنسانية والخصوبة.
• استشارة حول إمكانيات عالج األداء الجنيس وإعادة تأهيله.
• التوجيه إىل خرباء مهنيني آخرين.
مجا ًنا من ِقبل لينا كورتس  -أملوج ،ممرضة ومستشارة
ُتق َّدم الخدمة ّ
جنسانية يف جمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف،03-5721618 :
أو الربيد اإللكرتوينlenak@cancer.org.il :
النُُزل على اسم السير تشارلز كلور

أقامت جمعية مكافحة الرسطان ال ُنزُل عىل اسم تشارلز كلور يف
جفعتايم ،بهدف تقديم العالج الداعم ملرىض الرسطان الذين يسكنون
يف مناطق نائية ويتلقون عالجا يف املستشفيات الواقعة يف مركز البالد.
يستقبل املركز مرىض من كافة صناديق املرىض وتديره جمعية مكافحة
الرسطان .يتم التحويل من قبل الطاقم الطبي – التمرييض يف معاهد
عالج األورام .ملزيد من املعلومات ،ميكن التوجه إىل طاقم ال ُنزُل
عرب الهاتف ،03-5721623/4/7 :فاكس 03-7313812 :أو الربيد
اإللكرتوينmaon_clore@cancer.org.il :

جميع نشاطات الجمعية قطر ًّيا ،مجموعات الدعم،
مجان ّية!
ومراكز الدعم ّ -
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الغثيان والتقيؤ

المرافقان للعالج الكيميائي

للحصول عىل معلومات إضافية ومواد إرشادية حول أمراض الرسطان،
طرق العالج وإعادة التأهيل ،وحقوق املرىض
مجا ًنا:
توجهوا إىل جمعية مكافحة الرسطانّ ،
ّ
"تيليميداع"® باللغة العربية1-800-36-36-55 :
"تيليميداع"® باللغة العربية1-800-599-995 :
"تيليميداع"® باللغة الروسية1-800-34-33-44 :
أو info@cancer.org.il

للت ُّربعات1-800-35-46-46 :

قسم اإلعالم واإلرشاد ،جمعية مكافحة الرسطان
بيت ماطي ،لذكرى متيلدا ريكانايت،
شارع رفيفيم  ،7ص.ب ،437 .چڤعتاييم5310302 ،
هاتف ،03-5721616 :فاكس03-5719578 :
© جميع الحقوق محفوظة ،حزيران 2017
نشاطات الجمع ّية ممكنة بفضل الت ُّربعات الجامهري ّية،
دون متويل من ميزانية أية وزارة حكومية
الت ُّربعات لجمع ّية مكافحة الرسطان ُمعرتَف بها لغرض اإلعفاء الرضيبي،
وفق البند  46من أمر رضيبة الدخل.
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ّ
"تيليتميخاه"® ،هاتف1800-360-707 :
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