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ُمقدمة

يشكل اكتشاف مرض الرسطان لدى أحد الوالدين بداية فرتة صعبة لدى أفراد العائلة .يحتاج
األوالد إىل الشعور باألمان واالهتامم منكم ،بصفتكم الوالدين ،ال سيام يف الفرتة الصعبة جدا التي
ميرون بها .ت ُستثمر طاقة كثرية يف التفكري يف املخاوف لدى كل فرد يف العائلة ،يف القلق ،والحاجة
إىل إجراء فحوص التخاذ قرارات صعبة .تُطرح أسئلة كثرية وتُثار شكوك.
يرغب معظم الوالدين بشكلٍ
طبيعي يف حامية األوالد وتجنيبهم األمل .هناك صعوبات لدى
ّ
الكثري منا يف مشاركة األوالد يف املخاوف والصعوبات .يعتقد الكثريون ،غالبا عن طريق الخطأ ،أن
األوالد ليسوا قادرين عىل فهم مرض الرسطان يف العائلة ومواجهته ،لذا يتجنون إخبارهم ،ملنع
تعرضهم للصعوبات .ولكن تشري تجاربنا إىل أنه يف هذه الفرتة بشكل خاص هناك أهمية كبرية
إلقامة عالقات تستند إىل التواصل الرصيح .يتيح الرشح لألوالد وفق عمرهم ،فهمهم ،ومنوهم
العاطفي ،مواجهة الوضع الجديد بشكل أفضل ،وفق ما هو مناسب لقدراتهم .وتشري األبحاث إىل
أن تشخيص مرض الرسطان لدى أحد الوالدين قد يؤدي إىل تط ّور أعراض أو صعوبات عاطفية،
التغلب عىل
ولكن ال يؤدي إىل مرض نفيس غالبا .ميكن من خالل اإلصغاء والتواصل الرصيح
ُ
معظم الصعوبات .قد يتعرض أحد الوالدين إىل مرض نفيس إذا كان يعاين من صعوبات نفسية
سابقا ،لهذا تحتاج هذه العائالت إىل مساعدة خاصة.
حاولنا يف هذه الكراسة توفري إجابات عن أسئلة كثرية .ليست هناك إجابة واحدة عن جزء كبري
من األسئلة ،وعىل كل شخص أن يجد اإلجابة املالمئة له .ما زالت هناك أسئلة مفتوحة ،وما زال
املهنيون يتعلمون املوضوع ويبحثونه.
تستند الكراسة إىل كراسة "مرشد للوالد" التي نرشتها جمعية مكافحة الرسطان األمريكية .ترجم
عامل اجتامعيون من معاهد طب األورام يف البالد املعلومات وحللوها .عىل مر السنوات ،ويف
ظل املعلومات التي ُج ِم َعت ،أضفنا مفاهيم جديدة.
نتقدم بشكرنا إىل املربني ،املعلمني ،وامل ُعالِجني املختلفني ،عىل مالحظاتهم وتوضيحاتهم ،وإىل
الوالدين واألوالد الذين قرأوا املسودات وساعدونا عىل إصدار هذه الكراسة.
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المواجهة...

التحدث...

ُمشاركة المشاعر...

كيف يمكن أن تساعدوا أوالدكم؟

تهدف املعلومات يف هذه الكراسة إىل توجيهكم أيها الوالدون يف هذه الفرتة من مواجهة املرض
والعالجات ،وتقديم بعض النصائح لكم ملساعدة أوالدكم (الذين أعامرهم  3حتى  18عاما) عىل
فهم التغيريات والصعوبات التي يشعرون بها يف هذه الفرتة.
هناك ثالثة أقسام يف الكراسة:

1

القسم األول  -التحدث...

يشتمل هذا القسم عىل إجابات عن أسئلة :ملاذا يُستحسن أن تخربوا أوالدكم مبرض الرسطان،
َمن عليه أن يخربهم ،متى يجب إخبارهم ،وكيف تخربون األوالد يف أعامر مختلفة ،وهو
يقدم عددا من األمثلة التي قد تساعدكم.

2

القسم الثاني  -المواجهة...

يتطرق هذا القسم إىل الطريقة التي تواجه فيها العائلة مرض الرسطان معا .يجب مواجهة
عدم اليقني ،التغيريات ،والحاجة إىل التعامل مع األوالد يف األعامر املختلفة ،كام من املهم
الحفاظ عىل اإلطار العائيل والروتني العائيل املعروف .يوفر لكم القسم فرصة لتق ّيموا
بأنفسكم املشاعر السائدة يف العائلة.

3

القسم الثالث ُ -مشاركة المشاعر...
يتطرق هذا القسم إىل أهمية العائلة كمصدر طبيعي للدعم العاطفي .بهدف تقديم دعم
يعب كل أفراد العائلة عن مشاعرهم :الفرح والنجاح،
عاطفي والحصول عليه ،من املهم أن ّ
وكذلك األمل والحزن .يركّز هذا الفصل عىل توجه إيجايب يتيح التعبري عن املشاعر بشكل
يعزز العالقات العائلية ،التعبري عن القلق املتبادل ،االهتامم باآلخر ،والتعاطف .يتضمن هذا
القسم طرقا مختلفة للتعبري العاطفي .فهو يتحدث عن أهمية قضاء الوقت معا ،املواجهة
عند مكوث الوالد املريض يف املستشفى ،والتجربة املتعلقة مبشاركة املشاعر.
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أية أمور ال تحتويها الكراسة؟

ال تتضمن الك ّراسة مواضيع ذات صلة بنهاية الحياة .ولكنها تركّز عىل املراحل األوىل من املرض ،يف
تطرح مواجهة نهاية الحياة
حني قد يُطرح موضوع الوفاة ولكنه ال يشكل تهديدا حقيقيا وقريباُ .
أسئلة إضافية معقّدة كثرية ،يُستحسن التحدث عنها مع الطاقم النفيس االجتامعي الذي يرافقكم.
تعرض جمعية مكافحة الرسطان خدمة إرشاد الوالدين (أو األجداد والجدات) عندما يعاين
أحدهام من الرسطان .توفر الخدمة القطرية معلومات ،دعام ،وأدوات عملية ملواجهة
أسئلة مثل :كيف ميكنني إبالغ أوالدي ،كيف ميكنني يف فرتة العالجات التغلب عىل حاالت
الضائقة واملرض ،كيف ميكنني مواجهة نهاية الحياة ،وغريها .ملزيد من التفاصيل ،ميكن
التوجه إىل مديرة قسم إعادة التأهيل والرفاه ،هاتف 03-5721614 :أو الربيد اإللكرتوين:
.orit-spira@cancer.org.il
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المواجهة...

التحدث...

ُمشاركة المشاعر...

 1التحدث...

لم من المهم أن تخبروا أوالدكم بالمرض؟
َ
• يحق لكل ولد أن يعرف األمور التي تؤثر يف عائلته ويفهمها.
تنطبق هذه القاعدة عىل مرض الرسطان أيضا.

•

•
•

•
•

يالحظ األوالد أ ّن األمور ال تسري كام ينبغي ،أو أ ّن تغيريات
تطرأ عىل العائلة حني يحدث ذلك .من املهم أن يفهموا
الواقع الذين يعيشونه جيدا .عند حدوث عدم وضوح
بشكل عام ،يصعب عليهم فهم األمور وإدارة حياتهم.
قد يؤدي إخفاء املعلومات إىل من ّو أفكار وقلق لديهم،
تكون مهددة وخطرية أكرث من الواقع ذاته.
ال يتمثل دور الوالدين يف الحفاظ عىل أوالدهم من التع ّرض
للحاالت الخطرية فحسب ،بل يف منحهم األمان والثقة يف العامل ،واإلميان أنهم قادرون عىل
مواجهة أزمات يتعرضون لها .تبثّ املحادثة املفتوحة حول املرض قوة وقدرة من الوالدين.
يخىش البالغون من التحدث مع أطفالهم عن مرض الرسطان ألنهم يخافون أن تشكل هذه
املحادثة عبئا عاطفيا لديهم يصعب عليهم مواجهته .ال يعني الرسطان املوت بالرضورة.
فهناك أمل .إن االمتناع عن التحدث عن مرض الرسطان يجعل املرض مخيفا ،غامضا ،وخياليا.
يبث الوالدون الذين يجرأون عىل التحدث القوة واألمان .قد ينقل الوالدون الذين يخشون
التحدث شعورا أن التهديد كبري إذ يصعب التحدث عنه.
ميكن أن يكتشف األوالد الحقيقة عرب اآلخرين .فهم مع ّرضون لوسائل اإلعالم ويتلقون معلومات
جزئية من محادثات مختلفة .إن معرفة املعلومات بهذه الطريقة ال تتيح لهم استيعاب
املعلومات املتعلقة بهم ،وال تتيح عالج التأثريات العاطفية للمعلومات التي يتلقونها.
يرى األوالد ويسمعون أمورا كثرية ،وال يعرفون كيف يفرسونها تفسريا صحيحا دامئا .مثال ،قد
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•
•
•

يفكرون" :أعرف أن جدي تويف بعد أن مكث يف املستشفى ،ومبا أن والدي يدخل املستشفى
اآلن ،فقد ميوت أيضا ،"...أو" :طلبت والديت أن نكون هادئني يف ساعات الظهر لتنام وتستجمع
قواها .واآلن صحتها سيئة .وقد أصبحت مريضة وضعيفة .رمبا حدث هذا ألننا مل ن َدعها
ترتاح".
عندما يعرف األوالد عن املرض ،ال داعي إلخفاء املعلومات والتظاهر .عندها يشعر أفراد
العائلة جيدا ويسهل عليهم التواصل.
يتمع األوالد بقدرة رائعة عىل مواجهة الحقيقة .إ ّن الحقيقة ،مهام كانت صعبة ،متنح راحة
مقارنة بعدم اليقني.
تشكل مواجهة العائلة بشكل جيد للمرض مصدر قوة نفسية ونض ًجا سليام من جهة األوالد.
فبوسعهم تعلم مواجهة املشاعر الصعبة والكشف عن قوة كامنة فيهم ويف العائلة.

َمن يجب أن يخبر األوالد؟
• يُستحسن أن تخربوا ،أنتم كوالدين ،أوالدكم باملعلومات .ومن املهم أن تجدوا وقتا للجلوس
معهم وإخبارهم حول تشخيص مرض الرسطان وبرنامج العالج .من املسموح أن تبكوا أنتم
وأوالدكم ،وأن تشعروا ببعض االرتباك والتوتر.
• من املهم أن يشارك الوالد امل ُعاىف يف املحادثة ليشعر األوالد أن املواجهة هي مواجهة عائلية
مشرتكة.
• ميكن أن تستعينوا باالختصاصيني القادرين عىل إسداء النصيحة لكم حول كيفية إدارة املحادثة
مع أوالدكم .وميكن أن تستعدوا مسبقا لها ،وتتدربوا عىل املواضيع التي ستتحدثون عنها
مبساعدة األصدقاء أو االختصاصيني .يعمل يف معهد طب األورام طاقم نفيس اجتامعي يف
وسعه مساعدتكم عىل التغلب عىل الحرية يف هذا املوضوع واالستعداد لهذه املحادثة.
• يف حاالت مع ّينة ،ميكن أن تحصلوا عىل مساعدة ومرافقة قريب أو أخصايئ أثناء املحادثة.
يعبوا
• من املهم أن يتيح أقرباء بالغون آخرون لألوالد التحدث عن مرض أحد الوالدين وأن ّ
عن قلقهم.
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متى يجب إخبار األوالد؟
• شاركوا أوالدكم باملعلومات التي تعرفونها عندما يكون التشخيص واضحا وتشعرون أن يف
وسعكم إخبارهم .يجوز لكم أن تخربوهم أنه ليست كل األمور واضحة متاما وأنكم ستخربونهم
مبزيد من املعلومات الحقا.
• من املهم إخبار األوالد عند بدء عالج جديد .ويُستحسن أن توضحوا لهم أهداف العالج،
األعراض الجانبية ،وكيف تنوي العائلة االستعداد لهذه العالجات .مييل األطفال إىل التفكري
أن مرض الرسطان لدى أحد الوالدين قد يؤدي إىل عدم االهتامم باحتياجاتهم .لهذا من املهم
أن متنحوهم األمان أنكم ستوفرون لهم احتياجاتهم األساسية حتى إذا طرأت تغيريات عىل
روتني الحياة العائيل .ومن املهم أن توضحوا لهم ماذا تتوقعون منهم أثناء املواجهة العائلية.
مثال ،يوىص أن تخربوهم من سيساعد الوالد املريض ويرافقه أثناء تلقي العالج ،و َمن سيبقى
معهم عندما يعودون من املدرسة أو الروضة.
• من املهم متابعة إطالع أوالدكم عىل أحدث املعلومات عند انتهاء العالج ،ونقل رسالة لهم
أنكم ستواصلون تحديثهم الحقا.
كيف تخبرونهم؟
• عىل كل عائلة أن تجد الطريقة املالمئة لها .ميكن أن
تخربوا كل ولد وحده من خالل أخذ عمره ومشاعره يف
االعتبار .توفر املحادثة العائلية املشرتكة دعام متبادال.
• من املهم أن تتحدثوا مع أوالدكم بلغة يفهمونها .ميكن
أن تستعدوا للمحادثة وتستعينوا مبساعدة أخصائيني،
يكونون قادرين عىل التفكري يف األسئلة والصعوبات التي
قد تنشأ.
ماذا تخبرون أوالدكم؟
• أخربوهم باملعلومات وفق مستوى فهمهم .ووضحوا لهم ماذا حدث ،وما هي فرتة اإلجراءات
والعالج.
• دعوهم يشعرون باألمل ،حتى إذا مل تكونوا متأكدين من أن األيام القادمة ستكون أفضل.
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•
•
•
•
•
•
•
•

دعوهم يشعرون بأنكم ما زلتم تحبونهم وأنكم ستهتمون بهم يف
كل األوقات رغم تعرضكم للمرض.
أصغوا إىل أقوالهم .هكذا ميكن أن تتعلموا بشكل أفضل
كيف تتعاملون مع املعلومات.
أجيبوا بشكل بسيط وواضح عن أسئلتهم.
حاولوا أن تعرفوا ماذا يعرف أوالدكم عن الكلمة "رسطان".
حي وبني
تحدثوا معهم عن الفارق بني الرسطان ككائن ّ
مرض الرسطان .وأوضحوا لهم أن ال عالقة بينهام.
اهتموا باملخاوف والقلق التي يشعرون بها.
انتبهوا إىل معلوماتهم غري الدقيقة أو الخاطئة حول املرض .من املهم أن تصححوها ،ال سيام
عندما تكتشفون مشكلة لدى أوالدكم.
اهتموا بأن تتحدثوا معهم عن مشاعرهم ،وليس عن الحقائق فحسب ،وتأكدوا من أنهم
قادرون عىل التمييز بينها.
شاركوا أوالدكم يف اتخاذ القرار حول َمن يريدون مشاركته باملعلومات (املعلمني ،املربيات يف
الروضة ،والدي أصدقائهم) ،وأخربوهم َمن هم األشخاص اآلخرون الذين يعرفون عن املرض
لئال يتفاجأوا من ر ّد فعلهم ومعاملتهم.

ستحسن تجبنه؟
ما الذي ُي
َ
ِ
• ال تكذبوا  -حاولوا تجنب الكذب قدر املستطاع (ال يعني االمتناع عن الكذب ذكر كل الحقائق
بتفاصيلها).
• ال ت ُكرثوا الحديث مع أوالدكم عن تفاصيل طبية ال داعي لها قد تثري قلقا لديهم.
• ال ت ُخيفوا أوالدكم بذكر الصعوبات املالية ،إال إذا دعت الحاجة إىل ذلك.
• ال تعدوهم بأمور ال ميكنكم تلبيتها .ميكن أن تقولوا" :سأعمل كل ما يف وسعي"" ،أومن أين
سأتعاىف" ،وما شابه.
• ال ترتددوا يف أن تعرتفوا بأنكم ال تعرفون كل اإلجابات.
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ال تجربوا أوالدكم عىل التحدث.
م ّيزوا بني املواضيع التي عليكم التحدث عنها مع الزوج أو الزوجة وبني املواضيع التي تتحدثون
عنها مع أوالدكم .فالعالقتان هام من نو َعني مختلفَني .هناك الكثري من الطرق للتحدث.
أمامكم عدد من األمثلة عليكم مالءمتها مع مستوى فهم أوالدكم:
"اجتزتُ عملية جراحية يف املستشفى ألن األطباء عرثوا عىل كتلة يجب أال تكون يف
جسمي .هذه الكتلة مك ّونة من خاليا رسطانية استأصلها األطباء أثناء العملية الجراحية.
أتلقى اآلن عالجا لتدمري الخاليا الرسطانية ،يف حال بقي جزء منها يف جسمي .إذا كانت
يل ،أو عىل املاما /البابا .هناك َمن يخاف من
لديكم أسئلة ميكنكم دامئًا أن تطرحوها ع ّ
مرض الرسطان ،ولكن ميكن التعايف منه .آمل أن أتغلب عليه وأتعاىف".
"أنا حزين/ة ج ًّدا بسبب مريض ،ولكنكم تساعدونني عىل أن أكون فرحا/ة أكرث .لكن
يُسمح لكم أيضا أن تشعروا بحزن أحيانا .تتغري مشاعرنا ،فأحيانا نكون حزينني أو فرحني،
ولكننا نشعر باملحبة واالهتامم دامئا".
"تحاول الخاليا الرسطانية االنتشار يف جسمي مجددا ،وهذا يغضبني ويحزنني .عيل تلقي
عالج أصعب واجتياز عملية جراحية .يستخدم األطباء يف وقتنا هذا أجهزة تكنولوجية أكرث
من املايض تساعدهم عىل عالج مرض الرسطان .وهم يعملون كل ما يف وسعهم لتقديم
العالج يل .آمل أن ننجح".

كيف أعرف أن الولد قد فهم؟
إحدى الطرق الستيعاب املعلومات هي أن نتحدث عنها مع أنفسنا ومع اآلخرين .عندما
تسمعون أوالدكم يتحدثون عن مرضكم مع اآلخرين ،ميكن أن تفهموا أكرث ما هي املعلومات
كل من مربية الحضانة ،املعلم،
التي فهموها .لذا يُستحسن أن تطلبوا منهم أن يخربوا معكم ّ
أو أحد األقرباء ما حدث للامما أو للبابا ،وما أُخرب به .هناك طريقة أخرى للتفكري مع أوالدكم
حول ما يرغبون يف أن تقولوه يف املدرسة عن املرض .هكذا ميكن أن تعرفوا "القصة" التي يعرفها
ابنكم أو كيف يريد أن تعرضوها .إذا أراد أوالدكم إخفاء كل املعلومات ،ميكن التحدث معهم
عن املوضوع ومحاولة فهم أية معلومات يريدون إخفاءها و َمن هم األشخاص الذين ال يرغبون
يف الكشف عنها أمامهم.
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 2المواجهة...

أحيانا كل ما نحتاجه هو وقت ٍ
كاف للتأقلم .خُذوا وقتا كافيا لكم وألوالدكم .هناك أمور كثرية
ميكنكم القيام بها تساعدكم عىل املواجهة:
عدم اليقين
أحد األمور التي تجعل مرض الرسطان يثري مشكلة هو عدم اليقني املتعلق به والخوف من املوت
(لألسف الشديد ،يف حاالت كثرية ،هناك أشخاص ما زالوا يربطون بني مرض الرسطان واملوت،
رغم أن نسب التعايف مرتفعة حاليا مقارنة باملايض) .يشكل عدم اليقني جزءا من حياة مرىض
الرسطان .فهناك أسئلة ما زالت دون جواب .من املهم أن تقبلوا بهذه الحقيقة يك تتمكنوا من
مسا َعدة أوالدكم .من املهم أن تحاولوا توضيح الحقائق لهم قدر املستطاع واإلجابة عن أسئلتهم
ليفهموا الوضع ويواجهوه بشكل أفضل.
التغييرات في العائلة
يؤدي مرض الرسطان إىل تغيريات كثرية يف العائلة .فهناك تغيريات يف الجو العاطفي العام ،ويف
املظهر الخارجي للوالد املريض بعد العملية أو العالجات التي يتلقاها .يف أحيان كثرية ،يطرأ
انخفاض عىل األداء العام وقدرة الوالد عىل القيام بوظائفه العادية يف إطار العائلة .من املهم
الحفاظ عىل الروتني اليومي قدر اإلمكان .يجدر االهتامم بتلبية احتياجات األوالد ،ال سيام
عندما يكونون صغارا .ميكنكم االستعانة بأقرباء العائلة أو مصادر خارجية ،ولكن من املهم أن
يكون يف وسعكم االعتامد عليهم.
تتطلب مواجهة األزمات مرونة عائلية وقدرة عىل تبادل األدوار .متنح املواجهه الجيدة للحاالت
املتغية األوال َد الثقة بالنفس واألمان العائيل.
ّ
غالبا ،تكون قدرة األوالد عىل قبول إعاقة خفية أو ظاهرة أفضل من قدرة البالغني .يكفي أن
تقدموا ألودكم سببا للتغيري يف املظهر أو الشعور ليستطيعوا متابعة روتني حياتهم.
من املهم أن تعرفوا أن اآلخرين قد يتحدثون أمامهم عن مرضكم ،لذا من املهم أن يكونوا
مستعدين ويجروا محادثة مفتوحة حول املوضوع.فهذا يخفف عليهم مواجهة هذه الحالة
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أيضا .كونوا مرنني وغري متصلبني .شاركوا أوالدكم بالتغيريات التي قد تطرأ عىل برنامجكم العائيل،
وعندها سيكونون مصدر دعم ومساعدة لكم.
ماذا عليكم أن تفعلوا عندما يمكث أحد الوالدين في المستشفى؟
• ميكن لألوالد أن يزوروا الوالد املريض يف املستشفى ويلتقوا به يف غرفة الطعام أو خارج
القسم.
رسة الكهربائية ،وغريها .حاولوا
• ميكن أن تشاركوهم باألجهزة الكثرية يف املستشفى :املصاعد ،األ ّ
أن متنحوهم الشعور أنهم يفهمون ويسيطرون عىل ما يرونه من حولهم.
• يف وسع أوالدكم أن يحافظوا عىل عالقة مع الوالد عرب الهاتف ،الرسائل النصية القصرية أو
محادثات الفيديو ،ويرسلوا رسومات ورسائل.
• يف وسعهم أيضا رشاء أو تحضري تذكارات صغرية ألحد الوالدين.
• عندما يعود أحد الوالدين من املستشفى إىل البيت دعوا األوالد يشاركون يف االستقبال ،تحضري
املنزل ،تزيينه ،وغريها.
• عندما ميكث أحد الوالدين يف املستشفى ،شاركوا األوالد يف النشاطات املختلفة ،دعوهم
يشاركون يف املهام الصغرية ،ولكن اتركوا لهم وقتا حرا كافيا.
• ميكن أن تستعينوا بكتب عن جسم اإلنسان أو باملعلومات يف اإلنرتنت يك تفهموا معا ماذا
يح ُدث لدى الوالد املريض من ناحية جسامنية.
• يُوىص بتشجيع األوالد عىل التكلم والتحدث معهم عرب
يعب األوالد عن مشاعرهم
اللعب ،الدمى ،أو الرسمّ .
عرب اللعب  -لهذا يوىص باإلصغاء إليهم.
• ميكن أن ترسموا أو تكتبوا معا قصة مشرتكة "عندما
مرِض أيب" أو " عندما مرضت أمي".
• ميكن أن تتحدثوا مع أوالد آخرين عاىن والدوهم من
مرض الرسطان أيضا.
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نمو مختلفة
أعمار مختلفة – مراحل ّ
تتطلب مساعدة األوالد عىل فهم الوضع حساسية ومتعنا .هناك حاجة إىل وقت ٍ
كاف الستيعاب
تتغي احتياجات
املعلومات ،ومن املهم أن تعرفوا التوقيت املالئم .أثناء مواجهة املرض ،قد ّ
الوالدين واألوالد أيضا .قد يخاف األوالد الصغار من ال ُفراق ،وقد يشعرون بغربة وبعزلة أحيانا.
قد يشعر أوالدكم أنكم تتخلون عنهم بسبب املكوث يف املستشفى ،لهذا يُستحسن أن يكون
قريب عائلة معروف لهم قريبا منهم .من املهم التحدث معهم ومنحهم األمان بأنكم ستعودون
إىل املنزل بعد الترسيح من املستشفى .عندما يزور األوالد الوالد املريض يف املستشفى من املهم
أن يأخذوا معهم لعبة يحبونها.
فهم يشعرون أحيانا بقوة غري واقعية ،ويبدو لهم أن كل ما يشعرون به ،يفكرون فيه ،أو يطلبونه
سيتحقق فعال .قد تؤدي هذه املشاعر إىل شعور بالذنب فيام يتعلق بأسباب املرض ونتائجه.
من املهم التأكيد لألوالد أن املرض ليس مرتبطا بعمل قاموا به أو نتيجة له ،أو لحلم حلموا به
أو فكروا فيه .قد يظهر لدى األوالد والشبان (األوالد يف عمر  5حتى  16عاما) قلق مفرط بشأن
أحد الوالدين ،والصحة بشكل عام .لهذا من املهم أال تغمروهم بتفاصيل وأمور مقلقة كثرية
فيام يتعلق باملرض والعالجات .يُستحسن أن يعرف الطاقم الرتبوي يف املدرسة املرحلة التي مير
بها ابنكم ،ويتيح له التحدث عن املوضوع (انظر الرسالة للعاملني يف الرتبية حول األوالد الذين
يواجهون مرض الرسطان لدى الوالدين ،يف الصفحة .)18
غالبا ،ليست هناك حاجة إىل التدخل العالجي املهني .رغم
ذلك ،قد تطرأ لدى األوالد تغيريات يف عادات األكل ،األداء يف
املدرسة ،ومشاكل اجتامعية .وقد يحدث تراجع يف السلوك
يف كل األعامر ،مثل التب ّول ،التأتأة ،العدوانية ،نوبات البكاء
الغضب ،العزلة ،واملشاكل يف الدراسة .يف أحيان كثرية ،يكون
يعب األوالد بهذه الطريقة عن أنهم
هذا الرتاجع مؤقتا إذ ّ
يرغبون يف أن يهتم بهم أحد .يف مثل هذه الحاالت ،ميكن
أن يقدم لكم طاقم املدرسة والبالغون املق ّربون منكم دعام
عاطفيا .من املهم أن تتذكّروا أنه يف معظم الحاالت ال يتطور
مرض نفيس بعد تشخيص الرسطان لدى أحد الوالدين ،ولكن قد
تتطور صعوبات يجدر بكم االنتباه إليها.
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رمبا تكون هذه الفرتة صعبة بشكل خاص للمراهقني .يتميز جيل املراهقة بتغيريات يف التوازن
العاطفي والسعي نحو االستقاللية ،ما قد يؤدي إىل رصاع مع الوالد املريض أو امل ُ َع َاف .قد يحتاج
املريض إىل مساعدة املراهق ،حتى إنه قد يكون متعلقا مبساعدته ،يف الفرتة نفسها التي "يكافح"
فيها املراهق من أجل استقالليته .يحدث لدى جزء من املراهقني تراجع يف السلوك ،مثل نوبات
غضب ،عزلة اجتامعية ،اضطرابات يف األكل ،تراجع يف الدراسة ،وته ّرب من تح ّمل املسؤولية.
قد يتمرد املراهقون ،وهناك من يختار تحمل مسؤوليات أكرث بكثري مام يستطيع ،فيام يختار
آخرون أن يكونوا ال مبالني إزاء الوضع أو يتعاملون معه باستخفاف مبالغ به .يظهر لدى معظم
املراهقني أكرث من منط سلوك واحد.
رغم ذلك ،عندما تستمر أية مشكلة لوقت طويل ،يُستحسن التوجه إىل اختصايص يف املدرسة أو
معهد طب األورام .فيمكن أن يتحدثا معكم أو مع ابنكم املراهق أو مع العائلة كلها ومينحاكم
أدوات ملتابعة املواجهة العائلية.
الحفاظ على الروتين اليومي والحدود
من الصعب الحفاظ عىل روتني وحدود يف هذه الفرتة املستعرة والحساسة التي تواجهونها .رغم
هذا ،من املهم أن تتذكّروا أن كرس اإلطار الحايل واجتياز الحدود قد يؤديان إىل فقدان السيطرة
العائلية .من املهم أن توضحوا ألوالدكم أنكم تعرفون الصعوبات التي يتعرضون لها ،ولكنكم
ستحسن أن تشجعوا ،تدعموا ،وتعززوا السلوكيات
ترفضون ترصفات هدامة أو غري الئقة .ويُ
َ
الجيدة .يحظى االهتامم والتعاون برتحاب .تذكّروا دامئا أنه مل يكن كل يشء مثاليا حتى قبل املرض.

ُ 3مشاركة المشاعر...

اختبار مشاركة المشاعر
يقرر كل واحد كيف يريد مشاركة مشاعره مع اآلخرين ،وكيف يكون رد فعله عىل مرض
الرسطان .تشكل مشاركة أفراد العائلة باملشاعر خطوة عائلية إيجابية .يخطط األفراد سلم
أولويات جديدا يف مجاالت الحياة املختلفة .يؤدي التقييم والتخطيط من جديد إىل بذل جهد
كبري يف إطار العائلة وإىل تعزيز العالقات العائلية .يف أحيان كثرية ،يرتعرع األوالد يف ظروف
تتطلب منهم مواجهة أوضاع صعبة مختلفة .عندما تنجح العائلة يف مواجهة التغيريات واألزمات،
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فهذا يثري لدى كل أفراد العائلة شعورا بالقوة والتكتل .يتعلم األوالد كيف يتحملون املسؤولية
أكرث ،يهتمون باحتياجات اآلخرين ،ويحبون اآلخرين أكرث .يشعر أفراد العائالت الذين ينجحون
يف مواجهة مرض الرسطان لدى أحد أفراد العائلة بفخر وأمان يف قدرتهم كعائلة رغم الصعوبات
املنوطة بذلك .تعزز هذه التجارب العالقات العائلية ،وكذلك قدرات كل فرد فيها عىل حدة.
طرق التعبير العاطفي لدى األوالد
يؤثر املرض لدى أحد الوالدين يف عامل الطفل الداخيل الخفي .يف كثريٍ من األحيان ،يكون هذا
التأثري خفيا وليس علنيا .كلام استمر املرض وازدادت الصعوبات املتعلقة به ،قد تؤثر الصعوبات
التي يتعرض لها الوالدان يف العائلة كلها .يف مثل هذه الحاالت ،من املهم أن تفحصوا مجددا
مشاعر أوالدكم املختلفة ،وتسمحوا لهم بالتعبري عنها .تؤدي مواجهة مرض الرسطان إىل مشاعر
يعب األوالد عن مشاعرهم ،قد تصبح
مختلفة ،ومن املهم أال تتجاهلوها أو تنكروها .عندما ال ّ
هذه املشاعر مصدر تهديد .لذلك ،من املهم تشجيع األوالد عىل التعبري عنها بطرقهم الخاصة .من
الطبيعي أن نشعر بالحزن ،وال داعي أن نخاف من التعبري عن مشاعرنا .إذا مل تتحدثوا يف املايض
عن مشاعركم ،فمن املتوقع أن أوالدكم لن يتحدثوا عن مشاعرهم أيضا .قد تؤدي املحادثة حول
املشاعر إىل التخفيف من األمل والصعوبات .فهي تتيح التخلص من التوتر وتزيد الشعور باألمان.
هناك أوالد يشعرون بالندم والشفقة عىل الذات عندما يعرفون أن أحد والديهم مريض .فهم
يشعرون أحيانا أن عليهم أن يحزنوا ويفكروا يف والدهم املريض ،وأنه ال يُس َمح لهم باالهتامم
بأمورهم الشخصية .لهذا قد يغضبون عىل الوالد املريض ألنه أدى إىل اإلخالل بتوازن روتينهم
اليومي .قد تراودهم أفكار "رشيرة" ،رمبا أنه من األفضل أن يختفي الوالد املريض وهكذا تختفي
معه الصعوبات كلها .هذه املشاعر صعبة ومفزعة ،وقد تؤدي إىل الشعور بالذنب .مثال ،قد يقول
األوالد" :ال يُعقل أن تكون والديت مريضة يف العطلة الصيفية .عىل األوالد أن يتمتعوا بالعطلة،
وليس أن يكونوا مع والدتهم املريضة" .بعد ذلك ،رمبا يخجلون من أقوالهم .إن قدرة األمهات
عىل استيعاب تعبري أوالدهم عن حزنهم مهمة ألنها تتيح للعائلة مساعدة األوالد عىل املوازنة
بني مشاعرهم والتعامل معها بشكل مناسب.
قد تظهر مشاعر الذنب ضمن سلوكيات مختلفة ،مثل ترصف إيجايب مبالغ به ومتط ّرف ،وضع
معايري ليست واقعية ،وتوقعات ال تالئم الترصفات.
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يخىش جزء من األوالد من مغادرة املنزل خوفا من أن يتعرض الوالد املريض ملشكلة أثناء غيابهم.
يظهر لدى جزء من األوالد سلوك غري وا ٍع يتمثل يف محاولة االنفصال عن البيت ،بسبب الخوف
الالواعي من أنهم قد يضحون باستقالليتهم ،أو ألنهم يعتقدون أنه يُتوقع منهم أن يكونوا
مستقلني يف حال وفاة أحد الوالدين.
يتذمر جزء من األوالد ألنه يُتوقَّع منهم مساعدة الوالد املريض ،فقد
كانوا معتادين عىل وضع مختلف متاما إذ أن الوالد املريض هو
الذي كان مصدر مساعدة لهم.
قد يظهر سلوك شاذ ،مثل الضحك دون سبب ،إلخفاء املشاعر
الصعبة واملؤملة ،وكذلك اإلحراج.
قد تظهر أعراض نفسية جسامنية تتمثل بالقلق أو الحاجة إىل
كسب االهتامم .يف مثل هذه الحاالت ،حتى املرض الطفيف
قد يُضحي مشكلة كبرية.
هناك قلق لدى جزء من األوالد من أن يصبحوا هم أيضا مرىض
بالرسطان ،وهم يطرحون أسئلة حول الحالة الوراثية ملرض الوالد.
يزول جزء من املشاعر والسلوكيات مع مرور الوقت ،ولكن يظهر جزء آخر يف وقت غري متوقع.
من املهم أن تكونوا يقظني للتغيريات ،أن تفهموها ،وتتحدثوا مع أوالدكم وتتيحوا لهم التعبري
عن مشاعرهم.
أن نكون معا
حاولوا التفكري يف نشاطات مشرتكة ميكنكم القيام بها معا وال تتطلب جهدا جسامنيا كبريا مثل
القراءة املشرتكة ،مشاهدة أفالم فيديو أو برامج تلفزيونية ،كتابة قصة عائلية ،أو أفكار إبداعية
أخرى .من املهم أن تجدوا الطريقة األفضل ألن تكونوا معا وتتغلبوا عىل مشاعر اإلحباط التي قد
تظهر لديكم يف أعقاب مواجهة مرض الرسطان .إن الضحك معا جيد .فهو يساعد عىل الحفاظ
عىل الشعور الجيد لدى كل العائلة .فكّروا يف املستقبل الذي تنتظركم فيه فرتات جيدة مشرتكة،
إذ تكونون فيها قادرين عىل التمتع معا ،حتى أكرث من املايض.
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من املهم مشاركة الطاقم الرتبوي يف املدرسة يف حال مرض أحد الوالدين .أمامكم توصيات تقدمها الجمعية
اإلرسائيلية النفسية املتعلقة بطب األورام وجمعية مكافحة الرسطان موجهة للرتبويني ،ويوىص مبشاركتهم
بهذه املعلومات.

رسالة إىل العاملني يف الرتبية
فيام يتعلق باألطفال الذين يعاين أحد والديهم من الرسطان

الجمعية اإلرسائيلية النفسية املتعلقة بطب األورام

تحية ِ
عطرة وبعد،
وضعت الجمعية اإلرسائيلية النفسية املتعلقة بطب األورام أمامها هدف دفع املعلومات وزيادة الوعي حول التأثريات
املختلفة ملرض الرسطان يف العائلة ،ال سيام التأثريات عىل األطفال يف العائلة.
قد تكون هناك تأثريات كثرية ومستمرة ملرض الرسطان لدى الوالدين عىل األوالد من ناحية عاطفية ،جسامنية ،وسلوكية،
تتمثل أحيانا يف مشاكل يف السلوكيات يف الصف وانخفاض التحصيالت التعليمية ،وأحيانا ال تتجسد يف تغيريات خارجية.
يف كل مرة تعرفون فيها عن مرض أحد الوالدين نويص بـ :
• مراجعة كراسات اإلرشاد التابعة لجمعية مكافحة الرسطان يف موقع الجمعية عىل اإلنرتنت.www.cancer.org.il:

•

مراجعة صفحات الرشح واإلرشاد الرقمية يف موقع الجمعية الكندية النفسية واملتعلقة بطب األورام:
http://www.capo.ca/start-the-talk

•

يف حال كان الوالدان يوافقان ،ميكن التوجه إىل العامالت االجتامعيات يف معهد طب األورام الذي يتلقى فيه أحد الوالدين
عالجا ،وتلقي معلومات ،استشارة ،وتوجيه حول طرق مساعدة األوالد عىل مواجهة مرض أحد الوالدين.

•	االستشارة العامة (دون الكشف عن هوية األوالد أو والديهم) مع العامالت االجتامعيات اللوائيات وقسم إعادة التأهيل
والرفاه يف جمعية مكافحة الرسطان:
مديرة قسم إعادة التأهيل والرفاه ،العاملة االجتامعية ،أوريت شبريا ،W.S.M ،هاتف،03-5721614 :
الربيد اإللكرتوينorit-spira@cancer.org.il :
يف الشامل :العاملة االجتامعية أريئال ليتبيتش رشمان ،هاتف ،04-8511715. :الربيد اإللكرتوينs.w-zafon@cancer.org.il :
يف املركز :العاملة االجتامعية دانا ركبي هلري ،هاتف ،03-5721618 :أو الربيد اإللكرتوينs.w-mercaz@cancer.org.il :
يف الجنوب :العاملة االجتامعية مريي مور يوسف ،هاتف ،03-5721618 :أو الربيد اإللكرتوينs.w-darom@cancer.org.il :
ترسنا خدمتكم وتقديم معلومات وتطوير طرق أخرى بالتعاون معكم ملساعدة األوالد عىل مواجهة مرض أحد الوالدين.

مع فائق االحرتام،
الربوفيسور مريي كوهني
باسم إدارة الجمعية اإلرسائيلية النفسية لطب األورام

cohenm@research.haifa.ac.il
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مجموعة الدعم والمساعدة في جمعية مكافحة السرطان -
للمرضى ،للمتعافين ،وألفراد عائالتهم
ت ُدير الجمع ّية مجموعة معلومات ودعم واسعة م ّجانًا للمرىض ،املتعافني ،وأفراد عائالتهم.
مركز املعلومات الهاتفي "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 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 ،يف
صفحة الجمعية يف الفيس بوك ،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 :
مجموعات دعم
تدير جمعية مكافحة الرسطان مجموعات دعم ملرىض الرسطان وعائالتهم ،يت ّم تشكيلها وفق
الطلب والحاجة .يقوم اختصاصيون (عاملون اجتامعيون ،اختصاصيون نفسيون ،وممرضات)
مؤهلون بتوجيه املجموعات .تعمل املجموعات يف إطار فروع الجمعية يف مختلف أنحاء البالد
ويف مراكز الدعم .ملزيد من املعلومات ولالنضامم ،ميكن التو ّجه إىل قسم إعادة التأهيل والرفاه
يف الجمعية ،عرب هاتف ،03-5721618 :أو الربيد اإللكرتوينshikum@cancer.org.il :
معا"® التابعة لجمعية مكافحة السرطان
مراكز النشاطات والدعم "أقوياء ً
تشكّل 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 جفعتايم ،القدس ،حيفا ،العفولة ،برئ السبع ،وفروع الجمعيّة يف أرجاء البالد .تقدم
املراكز تشكيلة من نشاطات الدعم ،املعلومات ،اإلثراء ،واالستجامم ،التي تساعد عىل املواجهة
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الشخصية والنفسية مع املرض .املراكز مع ّدة أيضً ا للمرىض الذين أنهوا العالج النشط ،ولكنهم ما
زالوا يحتاجون إىل الدعم والتأهيل .ت ُق َّدم جميع اللقاءات للمرىض وأبناء عائالتهم مجانًا .للحصول
عىل تفاصيل إضافية ميكن التوجه إىل قسم إعادة التأهيل والرفاه ،عىل هاتف03-5721670 :
أو الربيد اإللكرتوين.hazakim.giva@cancer.org.il :

املفصلة حول نشاطات مراكز الدعم متوفرة عىل موقع اإلنرتنت التابع
املعلومات ّ
للجمعية.www.cancer.org.il :
خدمة قطرية إلرشاد الوالدين عندما يعاني أحدهما من السرطان
عندما يكون أحد الوالدين (أو الجدات أو األجداد) مريضا بالرسطان  -تجتاز العائلة بأكملها،
مبا يف ذلك األوالد ،فرتة طويلة وصعبة من املواجهة .أحيانا ،بهدف الحفاظ عىل األوالد ،يختار
الوالدون إخفاء املعلومات ،القلق ،والصعوبات .للتخفيف عن الوال َدين يف هذه الفرتة وملساعدتهام،
بواسطة املعلومات والوسائل العملية ،تُشغل جمعية مكافحة الرسطان خدمة إرشاد ومساعدة
ملواجهة األسئلة مثل كيف ميكنني إبالغ أوالدي ،كيف ميكنني يف فرتة العالجات التغلب عىل حاالت
الضائقة واملرض وأوضاع نهاية الحياة ،وغري ذلك .تُقدّ م الخدمة يف قسم إعادة التأهيل والرفاه ،عىل
هاتف ،03-5721614/647 :الربيد اإللكرتوين.orit-spira@cancer.org.il ،danar@cancer.org.il :
مرافقة اجتماعية  -تعليمية
يساعد الطالب الجامعيون الذين يحصلون عىل منحة ويعملون يف إطار منظومة الدعم التابعة
لجمعية مكافحة الرسطان مرىض الرسطان الذين يعيشون مبفردهم ،األوالد مرىض الرسطان،
األوالد األصحاء الذين يعاين أحد والديهم من مرض الرسطان ،اإلخوة األصحاء الذين يعاين أحد
إخوتهم من مرض الرسطان ،أو يقدمون املساعدة الرضورية يف أقسام طب األورام املختلفة.
يشارك يف املرشوع طالب جامعيون يعملون يف إطار برامج إميبكت ،شاحاك ،وهيسيغ ،وتديره
عامالت اجتامعيات لوائيات تابعات لجمعية مكافحة الرسطان وتقدمن إرشادا مهنيا.
للحصول عىل تفاصيل إضافية ،ميكن التوجه إىل قسم إعادة التأهيل والرفاه ،عىل هاتف:
 03-5721678أو الربيد اإللكرتوين.michalk@cancer.org.il :
"ياد لهحلماه" (يد للشفاء)®
هذه الخدمة قطرية وتتضمن مئات املتطوعات اللوايت عانني من مرض رسطان الثدي ويدعمن
مريضات الرسطان الجديدات يف كل مراحل الكشف ،املواجهة ،والحياة الروتينية .تتم مالءمة
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متطوعات "ياد لهلحامه"® للمريضات وفق الجيل واللغة ،وهن يساعدنَه ّن يف تردداتهن املختلفة،
ويق ّدم َن له ّن دعام عاطفيا وعمليا ،بنا ًء عىل خربتهن الشخصية .تدعم املتطوعات النساء أيضا
يف يومنا هذا يف مواجهة رسطان الثدي النقييل .تجتاز املتطوعات تأهيال مهنيا ،ويف وسعهن
إحالة النساء املريضات إىل االختصاصيني املالمئني وإىل نشاطات جمعية مكافحة الرسطان فيام
يتعلق بالحقوق ،مجموعات الدعم ،ورشات العمل من أجل املرىض يف مرحلة التعايف ،مالءمة
الشعر املستعار ،وغريها.
ندعو النساء املعن ّيات بالدعم واملساعدة ،وكذلك النساء املعن ّيات بالتطوع واالنضامم إىل حلقة
الوردي
الدعم "ياد لهحلامه" ،إىل التو ّجه إىل هاتف رقم 1-800-36-07-07 :أو النقر عىل الز ّر
ّ
يف موقع جمع ّية مكافحة الرسطان عىل اإلنرتنت www.cancer.org.il :أو الربيد اإللكرتوين:
.yad@cancer.org.il
"المظهر الحسن والشعور األحسن" ®
متثل جمعية مكافحة الرسطان يف إرسائيل وتنفذ مرشوع "املظهر الحسن والشعور األحسن" .
تهت ّم يف إطار املرشوع أخصائيات من مجال التجميل ،املكياج ،وتصفيف الشعر ،تط ّو ًعا مبرىض
الرسطان يف معاهد طب األورام ،يف فروع جمعية مكافحة الرسطان ،يف املجمتع املحيل ،ويف ال ُن ُزل
املنزيل .يحصل متلقو العالج عىل عالج تجمييل وإرشاد حول كيفية العناية بوجههم وشعرهم
و/أو مالءمة ترسيحة الشعر بهدف تحسني إحساسهم .إضافة إىل ذلك ،يهتم مصففو الشعر
املتط ّوعون بالشعر املستعار ويالمئونه ملتلقي العالج .يف حاالت كثرية ،يُعطى الشعر املستعار م ّجانًا.
يعمل يف بيت ماطي ،مقر جمعية مكافحة الرسطان يف جفعتاييم ،مركز عناية وإعارة شعر
ُمستعار م ّجانًا.
للحصول عىل املزيد من املعلومات ،ميكن التوجه عرب هاتف ،03-5721618 :أو الربيد اإللكرتوين:
.lookgood@cancer.org.il
®

"خطوات نحو جودة حياة"®
يف إطار نشاطات جمعية مكافحة الرسطان املم ّيزة ،يدرب املعالجون الوظيفيون يف معاهد طب
األورام الذين اجتازوا تأهيال خاصا لهذا الهدف مرىض الرسطان عىل متارين رياضية أثناء مرحلة
االنتظار أو العالج .يهدف املرشوع إىل تعريف مرىض الرسطان عىل مزايا النشاط الجسامين الصحية،
تشجيعهم عىل دمج نشاط مخطط ومربمج ضمن روتني حياتهم ،وتقديم استشارة ومرافقة مهنية
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للمرىض الذين يختارون تبني املرشوع واالنخراط فيه .للحصول عىل املزيد من املعلومات ،ميكن
التوجه عرب هاتف ،03-5721618 :أو الربيد اإللكرتوينsilvia_a@cancer.org.il :
"التعافي نحو حياة صحية"®
ورشة عمل خاصة تهدف إىل مرافقة املتعافني من الرسطان يف املواجهة ما بعد املرض ،تحسني
جودة حياتهم ،تقديم إرشاد حياة صحية ،وتشجيعهم عىل العودة إىل منط الحياة الشخيص
واملجتمعي الفعال .تُجرى الورشة يف مراكز الدعم التابعة لجمعية مكافحة الرسطان ،يف فروع
الجمع ّية ،واملراكز الطبية.
تجرى اللقاءات بتوجيه وإرشاد مهنيني من مجال علم األورام النفيس ،عاملني اجتامعيني ،ممرضات،
خرباء بالعالج الوظيفي ،اختصاصيي تغذية ،وغريهم.
للحصول عىل معلومات ولالنضامم ،ميكن التوجه عرب هاتف رقم ،03-5721618 :أو الربيد
اإللكرتوينmichalk@cancer.org.il :
استشارة جنسية قطرية
تق ّدم جمعية مكافحة الرسطان استشارة يف مجال النظرة الذاتية والجنسانية ملرىض من كل
األعامر .تشتمل الخدمات عىل معلومات حول تأثريات مرض الرسطان عىل الحياة الجنسية،
استشارة بخصوص إمكانيات العالج وتأهيل األداء الجنيس ،وكذلك اإلحالة إىل اختصاصيني آخرين.
تُقدِّ م الخدمة م ّجانًا ممرض ٌة ومستشارة جنسانية يف جمعية مكافحة الرسطان ،ميكن االتصال
عىل هاتف ،03-5721643 :أو الربيد اإللكرتوين. lenak@cancer.org.il :
استشارة ضريبية قطرية
تتوفر خدمة االستشارة الرضيبية يف فروع جمعية مكافحة الرسطان بالتعاون مع نقابة املستشارين
الرضيبيني يف إرسائيل .وهي ت ُق َّدم للمرىض الذين حددت لهم اللجنة الطبية التابعة ملؤسسة
التأمني الوطني نسبة العجز ،وفقط حول الشؤون الرضيبية املتعلقة باملرض .تُقدم االستشارة
مجانا وتطوعا ،ضمن لقاء شخيص ،أو عرب الهاتف.
قسم إعادة التأهيل والرفاه ،شارع رفيفيم  ،7جفعتايم .هاتف.03-5721670 :
فرع حيفا ،بيت روزنفلد ،شارع روزنفلد  ،25بات جاليم .هاتف.04-8511715/7 :
فرع نتانيا ،شارع رميز  ،13هاتف.09-8344268 :
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المواجهة...

التحدث...

ُمشاركة المشاعر...

ُنزل مرضى السرطان على اسم السير تشارلز كلور
يف عام  ،1976أقامت جمعية مكافحة الرسطان ال ُن ُزل عىل اسم تشارلز كلور يف غفعتايم ،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 .تتم اإلحالة إىل املركز من قبل الطاقم الطبي – التمرييض يف معاهد عالج األورام.
ملزيد من املعلومات ،ميكن التوجه إىل طاقم ال ُن ُزل عرب الهاتف ،03-5721623/4/7 :فاكس:
 03-7313812أو الربيد اإللكرتوين.maon-clore@cancer.org.il :
جميع نشاطات الجمعية قطر ًّيا ،مجموعات الدعم ،ومراكز الدعم  -م ّجان ّية!
للحصول عىل دعم ،طرح أسئلة ،وتلقي استشارة ،توجهوا إىل طاقم العامالت االجتامعيات يف معهد
طب األورام أو العاملة االجتامعية يف جمعية مكافحة الرسطان يف منطقة سكنكم:
مديرة قسم إعادة التأهيل والرفاه ،العاملة االجتامعية ،أوريت شبريا،W.S.M ،
هاتف ،03-5721618 :أو الربيد اإللكرتوينorit-spira@cancer.org.il :
يف الشامل :العاملة االجتامعية أريئال ليتبيتش رشمان ،هاتف ،03-5721618 :أو الربيد اإللكرتوين:
s.w-zafon@cancer.org.il
يف املركز :العاملة االجتامعية دانا ركبي هلري ،هاتف ،03-5721618 :أو الربيد اإللكرتوين:
s.w-mercaz@cancer.org.il
يف الجنوب :العاملة االجتامعية مريي مور يوسف ،هاتف ،03-5721618 :أو الربيد اإللكرتوين:
s.w-darom@cancer.org.il
كذلك ،ميكن التوجه إىل منتدى دعم وحقوق مرىض الرسطان وعائالتهم يف موقع جمعية مكافحة
الرسطان.www.cancer.org.il :
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للحصول عىل معلومات إضافية ومواد إرشادية حول أمراض الرسطان
وطرق منعها ،تو ّجهوا إىل جمعية مكافحة الرسطان ،م ّجانًا:
"تيليميداع"® باللغة العربية1-800-36-36-55 :
telemeyda@cancer.org.il

"تيليميداع"® باللغة العربية1-800-599-995 :
"تيليميداع"® باللغة الروسية1-800-34-33-44 :

للحصول عىل خدمات معلومات متقدمة:
مركز املعلومات03-5721608 :
أو info@cancer.org.il

النفيس األو ّيل:
للدعم
ّ

"تيليتميخاه"®1-800-200-444 :

زوروا موقعنا عىل اإلنرتنت:
www.cancer.org.il

للت ُّربعات*1-800-35-46-46 :

ستوديو بيلت

جمعية مكافحة الرسطان

الرقم الكتالوجي1032 :

قسم التوعية واإلرشاد ،جمعية مكافحة الرسطان،
هاتف ،03-5719577 :فاكس ،03-7322780 :الربيد اإللكرتوينinfo@cancer.org.il :
© جمعية مكافحة الرسطان يف إرسائيل ،أيلول 2017
نشاطات الجمع ّية ممكنة بفضل الت ُّربعات الجامهرييّة،
دون متويل من ميزانية أية وزارة حكومية

* التربعات لجمعية مكافحة الرسطان معرتف بها بهدف االستحقاقات الرضيبية ،وفقًا للبند  46من مرسوم رضيبة الدخل

