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ما هو العالج الكيميايئ؟

هو عالج خاص ضد مرض رسطاين يشمل عالجا كيميائيا ،عالجا بالهورمونات ،وعالجا بيولوجيا.
العالج الكيميايئ هو عالج بأدوية كيميائية (تسمى  ،)Drug Cytotoxicويهدم خاليا خبيثة (خاليا
ورم رسطاين) .يف كثري من الحاالت يتضمن العالج عدة أدوية .ميكن إعطاء العالج الكيميايئ بالدمج
مع عالجات أخرى أو باإلضافة إليها ،مثل العالج اإلشعاعي ،العالج البيولوجي و/أو العالج الهرموين.

ما هي أهداف العالج الكيميايئ؟
للعالج الكيميايئ هدفان رئيس ّيان:
1.1هدم ّ
كل خاليا الورم الرسطاين بهدف محاولة شفاء املريض.
ّ
2.2تصغري الورم وإطالة الحياة  -حني ال تكون هناك طريقة للشفاء التام ،ميكن أن يقلل العالج
الكيميايئ حجم الورم الرسطاين ،يؤخر تقدم املرض ،أو حتّى أن يؤدي إىل فرتة هدأة .يف مثل
هذه الحالُ ،يعطى العالج الكيميايئ إلطالة حياة متلقي العالج وتحسني جودة حياته.
من أجل تحقيق ه َذين الهد َفني ،مثة عدد من برامج العالج التي تدمج العالج الكيميايئ:
•العالج الكيميايئ كعالج وحيد.
•العالج الكيميايئ قبل التدخل الجراحي (العمل ّية الجراح ّية)  -هدف هذا العالج هو
تقليص حجم الورم الرسطاين ليكون ممكنًا استئصاله جراحيا بسهولة أكرب ،مع التخفيف
املس باألعضاء املجاورةُ .يدعى العالج الكيميايئ قبل العمل ّية
من ا ُملضاعَفات املحت َملة ،مثل ّ
الجراح ّية نيوأدجوبانت ( .)Neoadjuvant
•العالج الكيميايئ بعد العمل ّية الجراح ّية  -حتى بعد استئصال الورم الرسطاين ،أو جميع أجزائه
الظاهرة ،ال يزال هناك خطر بقاء خاليا رسطانية يف الجسم .الهدف يف هذه الحالة هو إكامل
العالج وهدم خاليا الورم غري الظاهرة ،أو تلك التي مل يكن استئصالها متاحا يف العمل ّية
عالجا
الجراح ّيةُ .يدعى العالج الكيميايئ بعد العمل ّية الجراح ّية أدجوبانت (  ،)Adjuvantأو ً
مك ّم ًل.

1

كيف تعمل األدوية الكيميائية؟
تهدم األدوية الكيميائ ّية الخاليا الرسطانية عرب اعرتاض دورة حياتها .الخاليا التي تنقسم برسعة
هي األكرث تأ ّث ًرا .مبا ّأن األدوية الكيميائية تعرتض انقسام الخاليا بشكل ال يقترص عىل الخاليا
الرسطانية ،فقد تؤ ّثر ً
الجسم ،ال سيام الخاليا ذات االنقسام الرسيع،
أيضا يف أنسجة سليمة يف ِ
وج َريبات ّ
الشعر .إثر ذلك ،قد تنتج بعد
مثل األنسجة املخاطية يف الجهاز
الهضمي ،نخاع العظامُ ،
ّ
العالج الكيميايئ أعراض جانبية متعلقة بهذه األعضاء ،مثل إسهال ،جروح يف الفم ،تسا ُقط َّ
الشعر،
تترضر ً
وانخفاض تعداد الدم .مع ذلك ،قد ّ
أيضا أنسجة سليمة ،ال يكون انقسام الخاليا فيها رسي ًعا.
مثة اختالف كبري بني األدوية املختلفة يف طريقة عملها ،مدى نشاطها ض ّد أورام مختلفة ،ومدى
ُس ّميتها.

مهم ًّجدا أن نتذكر أن هناك أنواع عالج ملعظم األعراض الجانبية لتقليل حدتها وتحسني
الشعور العام .باإلضافة إىل ذلك ،يكون معظمها مؤقتا ألن الخاليا السليمة لديها القدرة عىل
التجدد الرسيع.
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قبل العالج
تخطيط العالج

التخاذ القرار بشأن أكرث أنواع العالج املناسبة لك،عىل الطبيب ا ُمل َعالِج مراعاة عدة معطيات مثل:
• نوع مرض الرسطان الذي ُش ّخص لديك
• مكان الورم الرسطاين
• مرحلة املرض
• عمرك ووضعك الصحي العام
حسب هذه املعلومات ُتحدد خطة عالجك (التي تسمى :بروتوكوال عالجيا) وتشمل تركيبة األدوية،
الجرعة ،املدة التي ستتناول فيها األدوية وطريقة تناولهاُ .تالءم جرعات األدوية عادة مع مساحة
الجسم (مؤرش ُيستند إىل الطول والوزن) .مبا أن العالج يخطط لكل مريض شخصيا ،يكون رد الفعل
شخصيا أيضا .هذا يعني أن متلقي العالج املختلفني قد يتناولون األدوية ذاتها ،لكن من ا ُملحتمل أن
يكون هنالك فرق يف شعورهم العام ويف األعراض الجانبية التي تظهر عند كل منهم.
ُيقدّم قسم من أنواع العالج يف إطار عيادة أو املكوث يف املستشفى ليوم واحد ويتطلب بعضها
مكوثا يف القسم ،تحديدا ،بهدف إعطاء األدوية والسوائل بشكل متواصل.
ُيقدّم العالج عادة يف سلسلة عالجات تدعى دوارت عالجيةُ .تقدّم دورات العالج حسب الفرتات
الزمنية التي يحددها الطبيب وفق الربنامج الذي تم وضعه مسبقا مع مراعاة رد فعلك عىل العالج
واألعراض الجانبية .تسمح فرتات التوقف بني مراحل العالج للجسم باالنتعاش .هنالك حاالت
تقتيض تأجيل جلسة العالج القادمة ،مثال ،عندما ينخفض تعداد فحص الدم بشكل كبري يف أعقاب
تلقي العالج.
سيرشح لك الطاقم ا ُملعالِج برنامج العالج واألعراض الجانبية املحتملة .غالبا ،من الصعب عادة
تذ ّكر التفاصيل الكثرية املتعلقة باملعلومات الجديدة ،لهذا ُت ّ
فضل كتابة النقاط األساسية أو التوجه
إىل شخص آخر تعرفه وتعتمد عليه ،والطلب منه أن يكون حارضا عندما تتلقى رشحا .يوىص أيضا
بأن تطلب من املمرضة املرشدة رقم الهاتف لالتصال بها وتلقي اإلجابات عن أسئلة قد تواجهك
الحقا .إذا كانت لديك أسئلة أخرىُ ،ي ّ
فضل أن تسجلها وتوجهها إىل الطاقم ا ُملعالِج عرب الهاتف أو
يف زيارتك القادمة إىل العيادة.
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خالل فرتة العالج الكيميايئ ُتجرى متابعة املريض عن كثب .تشمل هذه املتابعة :فحوص جسدية،
فحوص دم ،تقييم األعراض الجانبية وأحيانا فحوص بول ،وصور محاكاة (تصوير أشعة ،مسح ،تصوير
طبقي محوسب ،وغريها) أيضا .أحيانا ،يجب وقف أو تغيري نوع العالج حسب قرار الطاقم الطبي .مهم
جدا إبالغ الطاقم باألعراض الجانبية التي تشعر بها مبا فيها األعراض الجانبية الجديدة وغري املعروفة.

من املهم التذ ّكر!
ليست هناك عالقة بني األعراض الجانبية  -مدى ظهورها وقوتها  -ونجاعة العالج.
املوافقة عىل تلقي العالج
قبل العالج الكيميايئ يرشح لك الطبيب ا ُملعالِج والطاقم أهداف العالج ،األدوية التي يتضمنها
برنامج عالجك( ،الربوتوكول العالجي) وكيفية تناولها.
ُيطلب منك التوقيع عىل استامرة موافقة عىل تلقي عالج كيميايئ ،تصادق عىل أنك تسمح لطاقم
املستشفى بأن يقدّم لك عالجا كيميائيا معينا .ال ميكن تقديم عالج لك دون الحصول عىل موافقتك
عن وعي وإدراك.
قبل توقيعك عىل هذه املوافقة عليك تلقي املعلومات عن:
• نوع العالج املوىص به
• أهداف العالج
• حسنات العالج
• املخاطر واألعراض الجانبية الهامة للعالج (عىل املدىيني القريب والبعيد)
• هل هناك أنواع أخرى من العالج ميكن الحصول عليها للهدف ذاته؟
• كيف ستتم متابعة تأثريات العالج؟
ال ترتدد يف إبالغ الطاقم ا ُملعا ِلج إذا مل تفهم أية معلومات ،وذلك لتحصل عىل رشح إضايف .أنت
لست ملزما بالرد فورا .يحق لك التفكري يف موافقتك واستشارة أشخاص آخرين.
مبا أنه من املهم أن تعرف ما هي اإلجراءات العالجية املقرتحة قبل موافقتك عليها ،نعود ونكرر
توصيتنا الواردة يف فصل "تخطيط العالج" :مبا أنه من الصعب عادة تذ ّكر التفاصيل الكثرية املتعلقة
باملعلومات الجديدة ُتفضل كتابة النقاط األساسية أو التوجه إىل شخص آخر تعرفه وتعتمد عليه،
والطلب منه أن يكون حارضا عند تلقيك الرشح .يوىص أيضا بأن تطلب من املمرضة املرشدة رقم
الهاتف لالتصال بها وتلقي اإلجابات عن أسئلة من املمكن أن تواجهك يف وقت الحق .إذا كانت
لديك أسئلة أخرىُ ،ي ّ
فضل أن تسجلها وتوجهها إىل الطاقم ا ُملعالِج من خالل الهاتف أو يف زيارتك
القادمة إىل العيادة.
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من حقك أال توافق عىل تلقي العالج أو اختيار عالج آخر يُقرتح عليك .إذا اخرتت القيام بذلك
سيرشح لك الطاقم ا ُملعا ِلج أهمية قرارك.

شعورك تجاه العالج
بعد اتخاذ قرار لتلقي العالج الكيميايئ يشعر بعض املرىض بالقلق ،الضغط ،أو التوتر .مهم جدا أن
تتذكر أن هذا الشعور طبيعي جدا.
راحتك النفسية وصحتك الجسدية هامتان جدا .يحتاج كل شخص إىل املساعدة يف هذه الفرتة
ويحق لك أن تختار مصادر الدعم واملساعدة .يعمل لخدمتك طاقم أطباء وممرضات ،عاملني
اجتامعيني ،أخصائيني نفسيني ،وبالطبع أفراد عائلتك.
تعمل يف جمعية مكافحة الرسطان منظومة دعم مجانا ،بإمكانك االستعانة بها .وهي تشمل مركز
معلومات هاتفيا ،مراكز دعم يف أنحاء البالد تشمل مجموعات دعم وغريها.
باإلضافة إىل ذلك توجد لدى الجمعية كراسات معلومات مختلفة بإمكانك أن تطلبها مجا ًنا
مبحادثة مجانية مع "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل الهاتف رقم:
 ،1-800-36-36-55أو يف موقع اإلنرتنت التابع للجمعيةwww.cancer.org.il :
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العالج

كيف يُقدّم العالج؟
أسايس عرب الوريد ،أو الفم (أي ابتالع أقراص دواء) .أحياناُ ،يعطى
ُيعطى العالج الكيميايئ بشكل
ّ
العالج بالحقن داخل أعضاء أو مناطق مختلفة يف الجسم ،مثل العمود الفقري ،املثانة البولية أو
داخل التجويف الصفاقي .الحقن داخل الوريد هو األكرث انتشارا ويتم عرب إدخال حقنة وريدية
ُيحقن الدواء عربهاُ .يعطى كل نوع دواء بناء عىل تعليامت خاصة .هنالك أدوية تتطلب تحضريات
أو ترتيبات خاصة بناء عىل أعراض جانبية معروفة.
إحدى طرق إعطاء الدواء بالحقن الوريدي هي عرب قسطار ثابت يف الوريد طوال فرتة العالج.
وصل القسطار مبارشة بوريد رئييس و ُتنقل عربه األدوية .حسنات هذا القسطار هي:
ُي ّ
أ .إعطاء حقنة وريدية بسهولة داخل الوريد.
ب.حقن الدواء بشكل مستمر عرب مضخة موصولة بالحقنة الوريدية الرئيسية يحملها املريض معه
طوال فرتة العالج دون الحاجة إىل املكوث يف املستشفى.
تناول أدوية أخرى مبوازة العالج الكيميايئ
عند زيارتك األوىل ألخصايئ األوارم الرسطانية عليك أن تذكر بالتفصيل األدوية التي تتناولها بصورة
ثابتة .هنالك أدوية قد ترض بالعالج الكيميايئ أو تؤثر فيه .إذا كانت هنالك حاجة إىل عالج آخر
خالل العالج الكيميايئ ،مثل التطعيم ،عالجات العيون واألسنان ،وغريها ،عليك إبالغ أخصايئ األوارم
الرسطانية وإعالم الطبيب الخبري باملجال اآلخر حول العالج الكيميايئ الذي تتلقاه.
هل يرافق األمل العالج الكيميايئ؟
بعد إدخال إبرة الحقنة الوريدية ،ال يسبب العالج الكيميايئ أملا .قد يسبب القليل من األدوية
الحساسية يف الوريد والشعور بالحرقة عند تلقي العالج ،لكن هذه األعراض ليست شائعة .إذا
ظهر األمل خالل العالج ،عليك إبالغ املمرضة أو الطبيب فورا.
هل ميكنني مواصلة النشاط االعتيادي خالل فرتة العالج الكيميايئ؟
ميكن بل يوىص مبتابعة النشاطات العادية خالل تلقي العالج .ميكن متابعة العمل ،االلتقاء
باألصدقاء ،قضاء أوقات الرتفيه والخروج يف نزهات .يشعر بعض األشخاص بحاجة إىل الحد من
نشاطاتهم والتخفيف من ضغوطاتهم اليومية .نويص مبامرسة النشاط الجسامين املراقب مثل
امليش .يجب مالءمة نوع النشاط الجسامين ،مدته وحدته وفق قدرات املريض .تجدر املعرفة
أنه نتيجة العالج الكيميايئ قد يحدث هبوط مؤقت يف تعداد كريات الدم مام يزيد من إمكانية
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النزيف والتلوث .باإلضافة إىل ذلك يجب مراعاة األعراض الجانبية الخاصة بكل دواء والتي سيخربك
بها الطاقم .لذلك من املهم تخطيط النشاط وفق توصية الطاقم ا ُمل َعالِج واالمتناع عن نشاطات قد
تسبب مضاعفات غري رضورية.
التغذية خالل العالج الكيميايئ
يف الفرتة التي تتلقى فيها عالجا كيميائيا مهم جدا أن تتناول تغذية متوازنة تز ّود الجسم بالطاقة
وباملر ّكبات الغذائية الرضورية حفاظا عىل قدراتك ووزن جسمك السليم .مع ذلك قد ترض األدوية
بالشهية ،حاسة الذوق ،وبالقدرة عىل األكل بشكل الئق .عمليا ،ليس هناك غذاء يجب االمتناع
عنه ،ولكن امتنع عن األطعمة وفق توصية الطاقم ا ُملعالِج أو وفق شعورك الشخيص .يف كل معهد
لعالج األورام الرسطانية ُتقدّم استشارة غذائية ملرىض الرسطان إلرشادهم حول كيفية االهتامم
باحتياجاتهم الغذائية حتى خالل عالج مرضهم.
توجد لدى جمعية مكافحة الرسطان كراسة حول موضوع "العالج الغذايئ املساند ملرىض الرسطان"
وهي تشتمل عىل معلومات كثرية ونصائح مفيدة ملواجهة صعوبات األكل.
للحصول عىل الك ّراسة مجانا ميكن التوجه إىل "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان
مبكاملة مجانية عىل هاتف رقم.1-800-36-36-55 :
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األعراض الجانبية

قد تحدث يف أعقاب العالج الكيميايئ أعراض جانبية مختلفة وفقا لألدوية التي يتم تناولها .لكل
شخص ردة فعل مختلفة عىل العالج .ال تظهر لدى بعض األشخاص أعراض جانبية أبدا ،لكن معظم
الطبي خطوات ملنع ،أو خفض
املرىض يشعر بأعراض جانبية معينة .يف إطار العالج ،يتّخذ الطاقم
ّ
شدّة األعراض الجانبية .يجدر التذ ّكر ّأن معظم األعراض الجانبية مؤقتة ،و ُيتو َّقع أن تزول بعد انتهاء
العالجات.
اإلعياء والتعب
يبلغ الكثري من املرىض عن شعور بالتعب واإلعياء خالل العالج الكيميايئ وبعده .تختلف الفرتة
التي يستمر فيها هذا الشعور بني عالج وآخر .من املمكن أن ينعكس اإلعياء والتعب بطرق
مختلفة مثل الشعور بنقص الطاقة غري املرتبط بالنشاط الجسامين أو الجهد ،الضعف املتواصل،
الصعوبات يف األداء اليومي ،الصعوبات يف التفكري والقدرة عىل الرتكيز ،وغريها .ال يحسن النوم
بالرضورة األعراض التي توثر يف النشاطات اليومية ،النشاطات االجتامعية ،القدرة عىل العمل ،ويف
جودة الحياة بشكل عام.
هنالك عدد من التوصيات التي ميكن القيام بها لتخفيف هذا الشعور ومواصلة تنفيذ األداء اليومي:
	•نويص بوضع جدول زمني معقول ،ذي أهداف جديدة ميكن تحقيقها.
	•نويص بتفادي املبالغة يف ساعات الراحة وعدم مامرسة أي نشاط .أحيانا عندما نسرتيح كثريا
نشعر بالتعب أكرث .عند الحاجة إىل االسرتاحةُ ،يستحسن الجلوس أو االستلقاء عىل فرتات
متقاربة أكرث ،ولكن لفرتات زمنية قصرية .مهم جدا أن نعلم أن أبحاثا كثرية تشري إىل أن النشاط
الجسامين املنظم مثل امليش ،يحسن بشكل واضح الشعور باإلعياء والتعب.
	•نويص بتناول تغذية مالمئة ورشب السوائل بكميات كافية.
	•من ّ
املفضل محاولة تحسني جودة النوم ،استخدام وسائل االسرتخاء والعثور عىل عمل مناسب
يشغلك (مثل ،مشاهدة فيلم ،االلتقاء مع أصدقاء ،القراءة ،طي الغسيل) ،وذلك الستبعاد
الشعور باإلعياء والتعب.
	•مهم جدا تخطيط اليوم بشكل تنفذ فيه النشاطات التي تتطلب جهدا وطاقة أكرث يف الساعات
التي تشعر فيها بتعب وإعياء أقل.
	• ُي ّ
فضل وضع سلم أولويات للفروض والنشاطات خالل اليوم واالستعانة بأفراد العائلة واألصدقاء.
ُ
	•يجب إبالغ الطاقم املعالِج بالشعور بالتعب واإلعياء .حسب الحاجة ،يفحص الطاقم إمكانية
توفري عالج دوايئ أو التوجيه الستشارة تغذية.
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أصدرت جمعية مكافحة الرسطان كراسة تتناول موضوع "اإلعياء والتعب لدى مرىض الرسطان".
للحصول عليها ،مجانا ،ميكن التوجه مبكاملة مجانية إىل "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة
الرسطان عىل هاتف رقم.1-800-36-36-55 :
الغثيان والتقيؤ
قد ُيسبب بعض األدوية الكيميائية الغثيان والتقيؤ .مع ذلك ،ال يشعر الكثري من األشخاص
بالغثيان أو التقيؤ خالل فرتة العالج أبدا .قد يستمر الغثيان والتقيؤ مبارشة بعد تلقي العالج أو
بعد نحو  24ساعة من العالج وليوم أو عدة أيام .مهم أن تعلم أنه توجد اليوم أدوية ناجعة أكرث
للوقاية من الغثيان والتقيؤ اللذين يسببهام العالج الكيميايئ وعالجهام.
يف معظم أنواع العالج ُيعطى قبل العالج الكيميايئ عالج مضاد للتقيؤ والغثيان .باإلضافة إىل ذلك
سيزودك الطبيب واملمرضة بأدوية وتعليامت ملواصلة العالج يف البيت .مهم جدا الحرص عىل
تناول األدوية يف البيت حسب تعليامت الطاقم واإلبالغ عن شعورك يف زيارتك القادمة لتلقي
العالج .من املهم أن تشارك الطاقم بشعورك يف البيت بعد العالج ملالءمة عالج الغثيان والتقيؤ.
نصائح أخرى لتخفيف الشعور بالغثيان والتقيؤ:
	•لتخفيف الشعور بالغثيان أو املذاق اليسء عند تناول الدواء ،مهم جدا إبالغ الطاقم ا ُمل َعالج
بذلك ومحاولة تناول سكريات بطعم النعناع ،قطعة من حبة الليمون ،أو مكعب ثلج ،أو
االنشغال واالستامع إىل املوسيقى ،إجراء محادثة ،مشاهدة التلفزيون ،وغري ذلك.
	•االمتناع عن األكل أو تحضري األكل عند الشعور بالغثيان.
	•االمتناع عن تناول املأكوالت املقلية ،املتبلة ،واألغذية الغنية بالدهنيات.
	•تناول وجبات خفيفة ،عىل فرتات متقاربة ومضغ الغذاء جيدا.
	•رشب الكثري من السوائل ،وتناول كمية قليلة يف كل مرة.
	•استخدام نباتات التوابل التي تساعد عىل تفادي الغثيان والتقيؤ مثل الزنجبيل.
أصدرت جمعية مكافحة الرسطان كراسة تتناول موضوع "الغثيان والتقيؤ اللذين يرافقان العالج
الكيميايئ" وهي تتضمن معلومات كثرية حول املوضوع ونصائح عملية أخرى .للحصول عليها
مجانا ،ميكن االتصال عرب مكاملة مجانية بـ"تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل
هاتف رقم.1-800-36-36-55 :
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تغيريات يف الشهية
تحصل التغيريات يف الشهية نتيجة تأثري العالج الكيميايئ وتنعكس بطرق مختلفة:
	•غثيان بسبب تأثري األدوية عىل املركز العصبي الدماغي املسؤول عن الغثيان.
	•إصابة يف غدد التذوق يف اللسان.
	•زيادة الشهية بسبب تناول الستريوئيدات.
	•أمل ال سيام أثناء تناول األكل أو االبتالع بسبب إصابة يف الغشاء املخاطي يف الفم والبلعوم.
	•جفاف يف الفم بسبب التع ّرض لألشعة يف منطقة الرأس والعنق.
	•إسهال ،إمساك نتيجة إصابة الغشاء املخاطي يف األمعاء.
نصائح للتخفيف:
	•رشب مرشوبات غنية بالسعرات الحرارية (عصري عنب ،تفاح وما شابه) ،بكميات قليلة وعىل
فرتات متقاربة.
	•تناول وجبات صغرية يف أحيان قريبة.
ُ
	•تناول أدوية مضادة للغثيان والتقيؤ حسب توصية الطاقم املعالِج.
	•العناية بالفم (من خالل فرك األسنان واستخدام محاليل لغسل الفم) قبل الوجبة وبعدها.
	•تناول األكل حسب الرغبة والقدرة الشخصية وليس بالرضورة حسب أوقات الوجبات املتعارف
عليها.
	•تناول منتجات غنية بالسعرات الحرارية لالستفادة من سعرات حرارية إضافية ولكن بكميات أقل.
	•فحص مذاقات مختلفة يف فرتات عالج مختلفة :إذا كانت هذه املذاقات غري مالمئة – يتعني
االنتقال إىل صنف آخر من الغذاء.
	•إذا شعرت بالحرقة أو األمل يف الفم أو خالل االبتالع ُ -ي ّ
فضل تناول مأكوالت باردة وهرس األكل.
	•إذا كنت تشعر بانزعاج من رائحة الطعام ُ -ي ّ
فضل االمتناع عن الطهي يف البيت بل تناول مأكوالت
جاهزة أو باردة.
	•تناول الطعام يف مكان لطيف مع األصدقاء.
	• ُت ّ
فضل االستعانة بخربة مرىض آخرين.
هنالك منتجات خاصة توفر األغذية الرئيسية ،الفيتامينات ،واملعادن .قبل رشائهاُ ،ت ّ
فضل االستعانة
بتوصية الطاقم ا ُملعالِج.
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اإلسهال
قد ُيلحق بعض األدوية الكيميائية رضرا بالغشاء املخاطي يف الجهاز الهضمي وقد يؤدي إىل إسهال.
يؤثر نوع األدوية الكيميائية ،الجرعة ،والوترية يف حدة اإلسهال.
	•مهم جدا اإلكثار من رشب السوائل وذلك الستكامل كمية السوائل التي فقدها الجسم بسبب
هذه الظاهرة.
	• ُي ّ
فضل تناول الغذاء الفقري باأللياف ،الدهنيات ،واللكتوز والحد من تناول الغذاء الغني
باأللياف (مثل الخرضاوات والفواكه ذات القرشة ،الخبز األسمر ،النخالة ،واألرز غري ّ
املقش)،
منتجات غنية بالدهنيات (مثل مرجرين ،زبدة ،ميونيز ،وشوكالطة) ومنتجات الحليب السائلة.
	•يوىص باالمتناع عن الكفائني ،املرشوبات الغازية ،واملأكوالت الغنية بالتوابل.
	• ُي ّ
فضل تناول وجبات صغرية.
	•ميكن تناول املوز ،التفاح ّ
املقش ،األرز ،الخبز املحمص ،البطاطا ،واملعكرونة.
	•مهم جدا الحفاظ عىل نظافة فتحة الرشج وتفادي التلوث املوضعي ،وإبالغ الطاقم عند
الشعور بالحساسية واألمل يف هذا املوضع.
	•يجب غسل اليدين باملاء والصابون بعد كل مرة تدخل فيها إىل املرحاض.
عىل أي حالُ ،ت ّ
فضل استشارة الطاقم ا ُملعالِج أو أخصايئ التغذية بالنسبة للتغذية املوىص بها .يجب
إبالغ الطاقم ا ُملعا ِلج بوترية اإلسهال يف كل يوم ،شكل الرباز (سائل أو طري) ،لونه (أسود ،أحمر،
آخر) وباألعراض الجانبية التي ترافق اإلسهال مثل آالم يف البطن والضعف.
أحيانا ،يقرر الطبيب إعطاءك أدوية لعالج اإلسهال أو آالم البطن ،يحرص عىل أن ترشب السوائل،
أو يطلب منك إجراء فحوص دم للتأكد أنك ال تعاين من الجفاف ،تغيريات يف مستوى األمالح يف
الدم ،وغريها.
اإلمسا ك
إحساسا بعدم االرتياح واملس
قد يظهر اإلمساك عند جزء من متلقي العالج الكيميايئ .وقد يسبب
ً
بجودة الحياة .من املمكن أن يكون تناول أدوية ملنع الغثيان أحد األسباب السائدة لإلمساك.
مهم جدا إبالغ الطاقم ا ُملعا ِلج بظهور اإلمساك ووترية التربز .لعالج هذا العارض الجانبي يجب
رشب الكثري من السوائل وتناول مأكوالت غنية باأللياف (مثل :الخرضاوات ،الفواكه ،الخبز األسمر،
والشوفان) وإضافة زيت زيتون إىل قامئة الغذاء .ميكن استشارة الطاقم ا ُملعالِج أو أخصايئ التغذية
بالنسبة للتغذية املوىص بها .من املمكن أن يشجع النشاط الجسامين املعتدل والثابت مثل امليش
عىل عمل األمعاء .عند الحاجة وبعد االستشارة الطبية ميكنك االستعانة بأدوية مضادة لإلمساك أو
استبدال األدوية التي تسببه.
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إصابة يف الغدد املخاطية يف الفم والبلعوم
قد يسبب بعض األدوية الكيميائية إصابة يف الخاليا املخاطية يف الفم والبلعوم .نتيجة لذلك قد
تظهر قروح ،فطريات أو التهاب يف الفم والبلعوم أثناء العالج .قد تكون لإلصابة يف الفم والبلعوم
تأثريات مؤقتة عىل القدرة عىل األكل ،الرشب ،والشعور العام.
ملواجهة هذه الظاهرة رضوري جدا ونويص بـ:
	•العناية بالفم بشكل ثابت أثناء تلقي العالج وبعده.
	•تنظيف الفم واللثة بفرشاة أسنان طرية لتفادي حدوث جروح ،وذلك بعد كل وجبة وقبل
النوم.
	•إخراج طقم األسنان (الشدّة) من الفم وتنظيفه بعد كل وجبة وقبل النوم.
	•االمتناع عن تناول املأكوالت ،واملرشوبات ،والتوابل الحارة ،التدخني ،واستهالك الكحول.
	•استخدام مطري الشفاه لحامية الشفتني .إبالغ الطاقم ا ُملعالِج إذا ظهر احمرار ،حساسية،
جروح يف الفم والشفتني وصعوبة يف االبتالع.
	•مراجعة طبيب األسنان قبل بدء العالج الكيميايئ وإذا كان باإلمكان ُي ّ
فضل إنهاء عالج األسنان
قبل العالج الكيميايئ أو االنتظار حتى انتهائه .استشارة أخصايئ األورام الرسطانية يف كل
الظروف حول الوقت املالئم لعالج األسنان وإبالغ طبيب األسنان بالعالج الكيميايئ الذي
ستتلقاه أو تلقيته سابقا.
	•يشري متلقي العالج إىل أن امتصاص الثلج أثناء تلقي الترسيب الوريدي يساعد عىل اإلصابة
يف الطبقة املخاطية يف الفم والبلعوم ومينعها .كذلك يوىص بإنجاز شطف الفم كثريا مباء امللح.
الجفاف يف الفم والحلق
الجفاف يف الفم والحلق هو عارض جانبي شائع نسبيا .يساعد امتصاص الثلج أو املثلجات ،تناول
طعام طري ،بارد ،ورطب مثل :البوظة أنواع البودينغ والبطيخ ،مضغ علكة ،أو حبة سكاكر عىل
تخفيف حدته .يجب االمتناع عن تناول مأكوالت حارة أو حامضةُ .ي ّ
فضل االمتناع عن التوابل
الحارة ،التدخني ،وعن تناول مرشوبات حامضية أو استهالك الكحول .ميكن رشب شاي النباتات
الفاتر .قد تحدث تغيريات يف املذاق ،لكنها تختفي غالبا بعد انتهاء العالج .إذا ظهرت قروح
يف الفم و /أو آالم خالل االبتالع يجب إبالغ الطاقم ا ُملعا ِلج .يقد يفكر الطبيب يف إعطائك
مستحرضات للعالج أو التخفيف.
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تساقط الشعر
ّ
ميكن أن يظهر تساقط الشعر كامال أو جزئيا يف بعض أنواع العالج الكيميايئ .من املهم التذكر أن
تساقط الشعر مؤقت وأن الشعر سينمو بأكمله بعد انتهاء العالج .يعود تساقط الشعر إىل وترية
تكاثر خاليا الشعر العادية وتأثري العالج الكيميايئ .ال يؤدي بعض األدوية إىل تساقط الشعر أبدا،
ولكن يسبب بعضها تساقط الشعر الخفيف بينام يسبب البعض اآلخر تساقطا كثريا أو كامال .قد
يكون تساقط الشعر بطيئا جدا وتدريجيا إال أنه قد يكون رسيعا وفوريا أيضا .عادة يحدث تساقط
الشعر بعد مرور أسبوعني من تلقي أول عالج كيميايئ.
هنالك أشخاص ال يخفون تساقط الشعر ،وباملقابل يرغب آخرون يف إخفاء هذه الظاهرة .عندما
يخربك الطاقم أنه من املتوقع حدوث تساقط الشعر بأكمله ميكن االستعداد وتجهيز قبعة ،غطاء
رأس أو شعر مستعار .إذا قررت استخدام الشعر املستعار ُي ّ
فضل رشاؤه قبل تساقط الشعر لتتسنى
لك مالءمته مع مظهر شعرك الطبيعي ولونه ،وليك يكون يف متناول اليد عند الحاجة .يف وسع
الطاقم ا ُملعالِج يف املستشفى أن يخربك بقامئة حوانيت بيع الشعار املستعار .نوىص أصحاب الشعر
الطويل بحلقه قليال مسب ًقا.
تشارك صناديق املرىض بتكاليف رشاء شعر مستعار ملرىض الرسطان .ميكن الحصول عىل مزيد
من املعلومات والنصائح التي قد تساعد يف التعامل مع هذه الظاهرة يف كراسة "مواجهة تساقط
الشعر" التي أصدرتها جمعية مكافحة الرسطان .للحصول عىل الكراسة مجا ًنا ،ميكن التوجه مبكاملة
مجانية إىل "تيليميداع" التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف.1-800-36-36-55 :
تش ّغل جمعية مكافحة الرسطان يف إرسائيل وتن ّفذ مرشوع "املظهر الحسن والشعور األحسن" من
أجل النساء والرجال الذين يكافحون مرض الرسطان .ملزيد من املعلومات انظر الصفحة .18
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تغيريات يف نتائج فحص الدم
تتكون خاليا الدم يف النخاع الشويك وهي حساسة لتأثريات العالج الكيميايئ .بناء عىل ذلك بعد
أسبوع أو أسبوعني من تناول األدوية الكيميائية يتوقع انخفاض تعداد الدم .يسبب كل دواء
كيميايئ هبوطا يف عدد كريات الدمُ .ينتج النخاع الشويك عدة أنواع من خاليا الدم ً
علم بأن عدد
كل منها ميكن أن ينخفض يف أعقاب العالج:
أ .خاليا الدم البيضاء
( ُيشار إليها يف استامرة تعداد الدم باسم  .)WBCوظيفة هذه الكريات هي "محاربة" التلوثات.
أهم مجموعة فرعية من بني الكريات البيضاء هي الخاليا املتعادلة (ُ ( )Neutrophilsيشار إليها
يف استامرة تعداد الدم باسم  ،)NEUTوهي تشكل خط دفاع أوليا يف محاربة التلوث .قد يؤدي
انخفاض تعداد كريات الدم البيضاء ال سيام الخاليا املتعادلة ( -ظاهرة تسمى قلة العدالت) إىل
عالجا كيميائ ًّيا .كلام استمرت الظاهرة أكرث
أن تصبح أكرث عرضة للتلوث مقارنة مبرىض مل يتلقوا ً
كلام ازداد خطر تطور تلوث .أحيانا ترافق قلة العدالت أعراض جانبية مثل :ارتفاع الحرارة ،سعال،
تنفس رسيع ،قشعريرة ،قروح وجروح جديدة ،شفط عند التب ّول وشعور عام يسء .عليك إبالغ
الطاقم ا ُملعالِج بكل ظاهرة جديدة أو تغيري يف شعورك .يف بعض الحاالت (يتعلق بنوع الدواء
الكيميايئ) من املعتاد إعطاء حقن لتقليل خطر حدوث هبوط حاد يف عدد الكريات البيضاء ،الذي
قد يشكل خط ًرا لديك.
مفصل حول كيف عليك العمل عند هبوط عدد الكريات البيضاء
سريشدك الطاقم ا ُملعالِج بشكل ّ
لكن هنالك عدد من الخطوات التي يجب اتخاذها للحد من خطر التلوث:
	•غسل اليدين ملدة  15ثانية عىل األقل قبل دخول املرحاض وبعده.
	•تجنب زيارة أشخاص مرىض أو االلتقاء بهم.
	•تنظيف الفم واألسنان بعد كل وجبة وقبل النوم.
	•تحايش مالمسة إفرازات الحيوانات.
تجدر املعرفة :يستمر الهبوط الحاد يف تعداد خاليا الدم البيضاء عادة عدة أيام ويف هذه الفرتة
من الرضوري جدا تجنب االقرتاب من املرىض باإلضافة إىل االبتعاد عن األماكن املكتظة .ال حاجة
إىل العزل الكامل خالل هذه الفرتة .يسمح بالتج ّول خارج البيت يف الهواء الطلق.
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إذا كانت درجة حرارة جسمك أعىل من  38درجة مئوية خالل فرتة العالج ،عليك التوجه فورا إىل
وحدة األورام الرسطانية التي تتلقى العالج فيها أو إىل قسم الطوارئ (يف ساعات الليل واألعياد
وأيام السبت ً
أيضا).
ب .خاليا الدم الحمراء
( ُيشار إليها يف استامرة تعداد الدم باسم  .)RBCيف هذا الفحص ُيفحص مستوى الهيموغلوبني
يف خاليا الدم الحمراء( .يف استامرة تعداد الدم ُيشار إىل مستوى الهيموغلوبني بـ  .)HGBوظيفة
خاليا الدم الحمراء هي نقل األوكسجني إىل األنسجة .إذا انخفض تعداد خاليا الدم الحمراء يحدث
فقر الدم الذي قد يسبب ضعفا ،تعبا ،اصفرار ،دوارا ،وضيقا يف التنفس .يتحسن معظم حاالت فقر
الدم تلقائيا ،لكن قد تكون هنالك حاجة إىل عالج دوايئ أو إعطاء دم عرب حقنة وريدية .إذا شعرت
بأحد هذه األعراض ،أخرب الطاقم ا ُملعالِج.
ج .الصفائح الدموية

( ُيشار إليها يف استامرة تعداد الدم باسم  - )PLTوظيفتها هي املساعدة يف تخرث الدم .يختلف
تأثري العالج عىل الصفائح الدموية بني العالجات .هنالك أنواع عالج ال ُيتوقع أن تؤدي إىل هبوط
ً
هبوطا حادًّا يف تعداد الصفائح .هنالك حاالت
ملحوظ يف عدد الصفائح ،بينام يسبب جزء منها
تتطلب إعطاء حقنة صفائح دم وريدية للمحافظة عىل مستواها .قد يسبب الهبوط الحاد يف عدد
الصفائح إىل نزيف يدوم أكرث من املعتاد عند اإلصابة بجروح أو أعراض نزيف مختلفة مثل ظهور
عالمات زرقاء عىل الجلد ،نزيف من اللثة أو من األنف ،تب ّول دم وبراز أسود .يجب إبالغ الطاقم
ا ُملعالِج بكل نزيف أو التوجه إىل قسم الطوارئ.
إصابات يف الجلد واألظافر
قد يؤثر بعض األدوية يف الجلد واألظافر .قد يطرأ شعور بالجفاف والحكة ،وميكن تخفيفهام
باستخدام مستحرضات الرتطيب والكرميات .يوىص بتجنب التع ّرض للشمس يف الساعات الحارة
وحامية الجلد بكريم يحتوي عىل عامل حامية  SPF 15أو أعىل ،اعتامر قبعة واسعة ،وتغطية
يتغي لون األظافر ومبناها يف بعض أنواع العالج الكيميايئ .عادة تختفي
الجسم مبالبس طويلة .قد ّ
هذه التغيريات بعد انتهاء العالج.
تأثري العالج عىل الجهاز العصبي
يؤثر بعض األدوية يف األعصاب يف أقىص أطراف الجسد ويف أصابع اليدين والقدمني بشكل خاص.
هنالك مرىض يبلغون عن شعور بالقرص الخفيف أو بتخدير يف هذه املنطقة .تسمى هذه الظاهرة
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اعتالل األعصاب املحيطية ( .)Peripheral neuropathyقد تحدث أعراض أخرى تضمن أملا،
إمساكا ،وغريها .قد تطرأ أحيانا صعوبات يف األداء مثل صعوبة عند ربط الحذاء أو إغالق أزرار
الثوب .إذا شعرت بأحد هذه األعراض أو أعراض أخرى ،أخرب الطاقم ا ُملعا ِلج.
تغيريات يف أداء الكىل
قد يؤثر بعض األدوية يف أداء الكىل .لذلك هنالك أنواع من العالج ُتعطى بعد أو خالل تلقي
السوائل عن طريق الوريد .باإلضافة إىل ذلك يجب تناول سوائل وفق توصية الطاقم ا ُملعالِج.
هنالك حاالت ُيطلب منك فيها إجراء فحص بول قبل العالج أو خالله .حسب الحاجة ،ستُجرى
فحوص دم لتقييم أداء الكىل.
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حاالت طارئة خالل العالج الكيميايئ

كام ذكرنا خالل العالج الكيميايئ قد تحدث مضاعفات مختلفة يتطلب جزء منها التوجه مبارشة إىل
مفصل من
الطبيب وأحيانا يتطلب التوجه رسيعا إىل غرفة الطوارئ .مهم جدا الحصول عىل إرشاد ّ
أخصايئ األورام الرسطانية حول متى ،كيف ،ومن ميكن التوجه إليه يف الحاالت املختلفة.

يجدر االنتباه إىل أنه قد تظهر أعراض جانبية أخرى ليست واردة يف هذه الكراسة ،تكون
مرتبطة باألدوية التي تتناولها مثل تغيريات يف السمع ،يف أداء القلب ،وغريها .يعرف الطاقم
ا ُملعا ِلج هذه األعراض الجانبية والخطوات التي يجب اتخاذها لتشخيصها يف الوقت املناسب،
وعالجها أو تفادي حدوث تدهور.
عليك إبالغ الطاقم ا ُملعا ِلج بكل ظاهرة جديدة تحدث لديك.
ميكن الحصول يف جمعية مكافحة الرسطان عىل معلومات عن أنواع العالج واألدوية ،مجانا،
عرب مكاملة مجانية إىل "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عىل هاتف رقم:
.1-800-36-36-55
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تأثريات العالج عىل الصحة الجنسية والخصوبة
تأثري العالج عىل الخصوبة:
تؤثر األدوية الكيميائية املتنوعة بشكل مختلف يف الخصوبة عند املرأة والرجل عىل حد سواء.
غالبا ،يكون هذا التأثري قابال لإلصالح .ميكن االحتفاظ بالحيوانات املنوية قبل بدء العالج الكيميايئ.
عالجا كيميائ ًّيا مع ّقدة أكرث و ُيتخذ القرار بشأنها
عملية حفظ الخصوبة عند النساء اللوايت يتلقني ً
حسب حالة املريضة.
عىل الرغم من أن األدوية الكيميائية قد ترض بالخصوبة إال انه ما زالت هنالك إمكانية للحمل.
مبا أنه يجب تجنب الحمل خشية من حدوث عيوب خلقية لدى الجنني ،نويص الزوجني بتوخي
الحظر واستخدام وسائل منع الحمل خالل تلقي العالج .يرسي مفعول هذه التوصية سواء كان
الزوج يتلقي العالج أو الزوجة .عند كل تخطيط حمل بعد انتهاء العالج الكيميايئ يجب استشارة
الطاقم ا ُملعالِج أوال .تجدر اإلشارة إىل أنه بناء عىل املصادر العلمية مل يُشاهَ د انتشار واسع للعيوب
الخلقية عند األطفال الذين ُولدوا لوالدين مرىض رسطان بعد أن تعافوا من املرض يف أعقاب تلقي
عالج كيميايئ.
تأثري العالج عىل الصحة الجنسية:
الجنس هو الحاجة إىل االقرتاب ،املالمسة ،العالقة ،واملتعة .هناك حاالت يؤدي فيها العالج إىل
الضعف ،اإلعياء ،ونقص الطاقة لدرجة أن بعض الرجال أو النساء يشعرون بانعدام الدافع الجنيس
والرغبة يف مامرسة العالقات الجنسية .كذلك تؤثر مشاعر الخوف والقلق التي ترافق املرض
يرسع العالج الكيميايئ انقطاع الطمث عند
والعالج ،يف انخفاض الرغبة واألداء الجنسيني .قد ّ
النساء ويقلل الهورمونات التي ينتجها املبيضان ،يف هذه الحالة قد تشعر املريضة بأعراض سن
انقطاع الطمث مثل موجات ارتفاع حرارة الجسم ،جفاف يف املهبل ،أمل عند الجامع ،تغيريات يف
املزاج ،أرق ،وغريها.
قد تؤثر األعراض الجانبية املرافقة للعالج يف تغيري النظرة الذاتية واملظهر الخارجي لدى الرجال
والنساء وهناك من يشعر باالرتباك وبصعوبة التأقلم مع الوضع الجديد .قد يص ّعب اختالل الروتني
باإلضافة إىل العبء النفيس والجسدي الذي مير به الزوجان عىل بعض األزواج بل قد تتسبب هذه
العوامل يف البعد الحيس بني الزوجني .باملقابل ،هنالك أزواج تتوطد العالقات بينهم وتتعزز يف
أعقاب املرض والعالج.
تجدر املعرفة أنه طبيا ُتسمح مامرسة الجنس يف فرتة العالج .ومع ذلك يجب التأكيد عىل أنه يوىص
بتفادي الحمل خالل تلقي العالج الكيميايئ(انظر الفصل السابق حول "الخصوبة").
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ال يزيد النشاط الجنيس من خطورة املرض وال يعيق العالج الكيميايئ .هناك تقييدات فقط عندما
تكون نتائج فحص الدم منخفضة جدًّا ،ألنها قد تؤدي إىل نزيف أو تلوث .استشارة الطاقم ا ُملعا ِلج
بشأن نتائج فحص الدم التي يسمح يف إطارها بإقامة عالقة جنسية هامة ج ًّدا.
مبا أن جهاز املناعة قد يكون عرضة لإلصابة أكرث من املعتاد ،بشكل مؤقت ،نويص مبامرسة الجنس
اآلمن واستخدام الواقي الذكري لتجنب إصابة املريض بالعدوى .ليس هناك دليل قاطع عىل نقل
مواد كيميائية إىل الزوج /الزوجة السليم /السليمة أثناء مامرسة العالقة الجنسية إال أن أعضاء
الطاقم ،يف معظم املستشفيات يوصون ،بزيادة األمان والسالمة ،واستخدام الواقي الذكري لعدة
أيام بعد تلقي العالج الكيميايئ.
يف كثري من األحيان تشغل بال النساء والرجال أسئلة حول النشاط الجنيس خالل املرض وكيفية
التغلب عىل التغريات التي تطرأ ،لكنهم ميتنعون عن طرحها تجنبا لإلحراج .ميكن مساعدة الزوجني
عىل التع ّرف إىل االحتياجات والصعوبات الجديدة لديهام يف أعقاب املرض والعالج ،ومعرفة ما هو
األفضل ،واألكرث راحة ومتعة .ما هو املسموح به وعام يجب االمتناع ،وكيف ميكن تحسني الوضع
القائم.
تجدر اإلشارة إىل أن تشخيص الرسطان لديك ال يعني نهاية العالقة الحميمة ،ألنه غالبا ،هناك
طرق أخرى لتبادل الحب .بإمكان الطاقم ا ُملعالِج أن يساعدك يف تلقي املعلومات واالستشارة بشأن
تأثريات املرض والعالج عىل األداء الجنيس أو توجيهك لتلقي استشارة مهنية.
تقدّم جمعية مكافحة الرسطان استشارة يف مواضيع الجنس والخصوبة لكل املرىض املعنيني
مبشاركة شعورهم مع املرض .وميكن الحصول عىل معلومات ،دعم وإحالة إىل املختصني وفق
زوجي ،وهي ال تتطلب إحالة طبية .للحصول عىل
مجا ًنا بشكل فرديّ أو
الحاجةُ .تق َّدم الخدمة ّ
ّ
املزيد من املعلومات ،ميكن االتصال عىل هاتف رقم.03-5721643 :
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تجارب رسيرية

االختبار الرسيري هو املرحلة األخرية يف عملية بحث وتطوير عالج جديد يقدّم ملرىض الرسطان.
يتم يف هذه املرحلة فحص العالج الجديد عىل املرىض للتأكد من فعاليته ونجاعته .كذلكُ ،تفحص
اقت َحت عليك املشاركة يف اختبار رسيري عليك مناقشة املوضوع مع
أعراضه الجانبية املختلفة .إذا ُ ِ
الطاقم ا ُملعالِج وفحص جميع اإلمكانيات املطروحة أمامك.

هناك لدى جمعية مكافحة الرسطان ك ّراسة تتناول موضوع "االختبارات الرسيرية يف عالج مرض
الرسطان" بإسهاب .للحصول عىل الكراسة مجانا ميكن التوجه إىل "تيليميداع"® مبكاملة مجانية
عىل هاتف رقم.1-800-36-36-55 :

املكمل أو املدمج (التكاميل)
الطب
ّ

يتناول هذا الطب العالج املك ّمل ويقدّم مبوازاة أو باإلضافة إىل الطب املتعارف عليه ،وليس كبديل
له .يف مراكز طبية يف أرجاء البالد تعمل طواقم يف وحدات األورام الرسطانية بالتعاون مع الطواقم
يف وحدات الطب املك ّمل .مهم جدا االستفسار وإبالغ أخصايئ األورام الرسطانية ا ُملعا ِلج عن
الرغبة يف االستعانة بالطب املك ّمل.

أصدرت جمعية مكافحة الرسطان كراسة تتناول موضوع "الطب املك ّمل والرسطان" .للحصول
عليها مجانا باإلمكان التوجه إىل "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان عرب مكاملة مجانية
هاتف رقم.1-800-36-36-55 :
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تهون عىل نفسك خالل العالج الكيميايئ؟
كيف
ّ

هنالك عدة أمور ميكنك القيام بها ملواجهة الصعوبات التي قد تواجهك يف هذه الفرتة بشكل أفضل:

معلومات
املعلومات حول املرض وأنواع العالج من شأنها أن متنحك شعورا بالسيطرة .قد تشغل بالك أسئلة
حول تأثري العالج الكيميايئ عىل املرض وجودة الحياة .تساعد املعلومات واإلجابات عن هذه األسئلة
عىل مواجهة املجهول .بإمكانك تجهيز دفرت تسجل فيه كل األسئلة التي تراودك .الح ًقا ،يف اللقاء مع
الطاقم ا ُملعالِج ،ميكنك طرحها وتسجيل اإلجابات التي ستحصل عليها.
يعمل ضمن جمعية مكافحة الرسطان مركز معلومات مرتبط مبراكز املعلومات يف البالد والعامل .ميكن
التوجه إىل مركز املعلومات من خالل موقع الجمعية عىل شبكة اإلنرتنت ومنتدياتها عىل العنوان:
 ،www.cancer.org.ilأو التوجه مجانا إىل "تيليميداع" عىل هاتف رقم1-800-36-36-55 :
أو هاتف 03-5721608 :أو عرب الربيد اإللكرتوينinfo@cancer.org.il :
يوميات العالج
يعبون
يوثق جزء من املرىض يف يوميات العالج املرحلة التي ميرون بها ،يتابعون التغيرياتّ ،
عن مشاعرهم وأفكارهم ،ويجمعون الوثائق الهامة يف ملفات .اليوميات هامة يف حال قررت
استشارة أخصائيني آخرين يف مرحلة ما من مرضك أيضا.
تبني وجهة نظر إيجابية
أحيانا ليس من السهل تبني وجهة نظر إيجابية عندما يتغري روتني حياتك كليا بسبب املرض
والعالج .يعنى تبني وجهة نظر إيجابية تق ّبل الوضع الراهن ومحاولة رؤية اإليجابيات ،والتفاؤل،
ومعرفة أن يف هذه الفرتة يطرأ تقدم وتدهور أيضا .يب ّلغ الكثري من األشخاص عن تقدم شخيص يف
أعقاب املرض .يوىص بقراءة كتب ومواد عن املوضوع أو التحدث مع خبري بعلم النفس الخاص
باألورام الرسطانية.
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تنظيم الوقت
عىل الرغم من أن العالج الكيميايئ قد يسبب أحيانا أعر ً
اضا جانبية غري مريحة هنالك أشخاص
يواصلون مامرسة منط حياة ف ّعال .هنالك من ّ
يفضل مواصلة العمل جزئيا ،االلتقاء مع األصدقاء
وأفراد العائلة ،القراءة ،كتابة املذكرات ،امليش يوميا ،االنشغال .قد يساهم تخطيط اليوم وتحديد
األهداف حسب قدراتك يف تحسني مزاجك وشعورك العام.

كيف ميكن أن يساعدك اآلخرين؟

أحيانا يكون بعض املرىض معني ،بالبقاء وحدهم واالهتامم بأمورهم بينام ّ
يفضلون يف أحيان أخرى
قضاء الوقت مع أحبائهم ومشاركتهم مبشاعرهم.

العائلة واألرسة
يف كثري من األحيان يكون أفراد العائلة واألصدقاء معنيني مبساعدتك .قد يواجهون صعوبات يف
فهم وإدراك ما تشعر به متاما ،وأحيانا يريدون تقديم املساعدة لكن ال يعرفون كيف .لهذا ميكن
أن يقرروا تقديم املساعدة خال ًفا لرغبتك .لتفادي ذلك ّ
يفضل أن تخربهم ما الذي يخفف عنك
أو يحسن شعورك (مثال ،الطهي ،رعاية األوالد ،البحث عن معلومات حول املرض والعالج ،تنسيق
موعد استشارة أخرى ،إجراء املشرتيات ،إقامة املحادثة ،املرافقة أثناء امليش ،وغريها) .يف وسع
التواصل الجيد واملحادثة أن يساعدا.
مير أفراد العائلة أيضا بتغيريات وهم يعانون من عبء املهام التي مل يؤدوها سابقا قبل إصابتك
باملرض .لذا فإن التحديد الواضح للمجاالت التي ميكن أن يساعدوا فيها من ناحية ،والتعبري
والتقدير من ناحية أخرى ،قد يساعدا يف التعامل املشرتك مع املرحلة املع ّقدة التي مترون بها.

من املهم التذ ّكر أن األطباء واملمرضات مستعدون دامئا لتقديم املساعدة.
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مجموعة الدعم واملساعدة يف جمعية مكافحة
الرسطان للمرىض واملتعافني ،وأفراد عائالتهم.
مجموعات الدعم
تعمل يف جمعية مكافحة الرسطان مجموعات دعم ملرىض الرسطان وأبناء عائالتهم ،يتم إنشاؤها
وف ًقا للطلب والحاجة ،مثل مجموعة دعم للنساء الشابات (األعامر  ،)30-50مجموعة دعم
للمعافني الذين يدعمون رشكاءهم املرىض ،مجموعة دعم لألزواج ،مجموعة دعم للعائالت الثكىل،
مجموعة دعم للمريضات اللوايت يعانني من أمراض رسطانية نسائية ،مجموعة دعم ألفراد العائلة
املرافقني وغريها ،ويتلقى جميعها توجيها من أخصائيني (عامل اجتامعيني ،أخصائيني نفسيني،
وممرضات) مؤهلني .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.
مجموعة املعلومات التابعة لجمعية مكافحة الرسطان
مجا ًنا للمرىض ،املتعافني ،وأفراد عائالتهم.
ُتدير الجمع ّية مجموعة معلومات ودعم واسعة ّ
• مركز املعلومات الهاتفي "تيليميداع"® :هاتف رقم1-800-36-36-55 :
• مركز املعلومات 03-5721608 :أو info@cancer.org.il
• منتديات 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
اإلنرتنت التابع للجمعيةwww.cancer.org.il :
مراكز النشاطات والدعم "أقوياء م ًعا" التابعة لجمعية مكافحة الرسطان
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 جفعتاييم ،القدس ،حيفا ،العفولة ،برئ السبع ،وفروع الجمع ّية يف أرجاء البالد .تقدّم املراكز
نشاطات الدعم ،املعلومات ،اإلثراء ،واالستجامم ،التي تساعد عىل املواجهة الشخصية والنفسية مع
املرض .املراكز معدّة ً
أيضا للمرىض الذين أنهوا العالج النشط ،ولكنهم ما زالوا يحتاجون إىل الدعم
والتأهيلُ .تقدَّم جميع اللقاءات للمرىض وأبناء عائالتهم مجا ًنا.
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لالتصال والحصول عىل تفاصيل أخرى:
• مركز "أقوياء م ًعا" يف جفعتاييم :بيت ماطي ،مقر جمعية مكافحة الرسطان ،شارع رفيفيم  ،7جفعتاييم.
هاتف ،03-5721630 :الربيد اإللكرتوين.hazakim@cancer.org.il :
• مركز "أقوياء م ًعا" ،مركز النشاط والدعم على اسم يسرائيل وليلى ألطر في أورشليم-القدس :شارع ياد
حاروتسيم  ،3تلبيوت ،القدس .هاتف ،02-6256721 :فاكس ،02-6256497 :البريد اإللكتروني للتواصل
مع العاملة االجتماعية داليت بن ريمون.dalitb@cancer.org.il :
• مركز "أقوياء م ًعا" ،مركز النشاط والدعم على اسم عمانوئيل ج .روزنبلط في حيفا :بيت أهارون وأولغا
روزنفلد ،شارع روزنفلد ،بات غاليم ،حيفا .هاتف .04-8511712/5/7 :فاكس ،04-8511716 :البريد
اإللكتروني للتواصل مع العاملة االجتماعية ،ناحي فاينغولد.nechif@cancer.org.il :
•مركز "أقوياء م ًعا" على اسم روت وروبل (شنايدر) العفولة :بيت فوزنيك ،جفعات هموريه ،العفولة .هاتف:
 ،04-6424862 ،04-6591004/5البريد اإللكتروني للتواصل مع داليا فلوزنيك.daliaploz@gmail.com :
•مركز الدعم "بيت إيدي معغان" ،برئ السبع  -الذي أقيم بالتعاون ومبساعدة جمعية مكافحة
الرسطان ،وجامعة بن غوريون ،وبلدية برئ السبع ،واملركز الطبي الجامعي سوروكا .شارع هار
بيكاع  13رموت ،برئ السبع ،هاتف ،08-6490802 :الربيد اإللكرتوين :للتواصل مع فيفيان حرمون:
.maagancenter@gmail.com
املفصلة حول نشاطات مراكز الدعم متوفرة عىل موقع اإلنرتنت التابع للجمعية:
املعلومات ّ
www.cancer.org.il
"ياد لهحلامه"
تتألف "ياد لهحلامه" التابعة لجمعية مكافحة الرسطان من نساء متطوعات كن قد أصنب برسطان
الثدي ،واجتزن تأهيال خاصا ،يتيح لهن دعم نساء يواجهن املرض .تتم مالءمة املتطوعات للمريضات
من حيث الجيل واللغة ،وتساعدهن عىل تردداتهن املختلفة ،وتوفر لهن دعام عاطفيا وعمليا ،يعتمد
عىل خربتهن الشخصيةُ .تدعى النساء املعن ّيات بالدعم واملساعدة ،وكذلك النساء املعن ّيات بالتطوع
التوجه عىل هاتف رقم 1-800-36-07-07 :أو النقر
واالنضامم إىل حلقة الدعم "ياد لهحلامه" إىل ّ
التوجه
عىل الز ّر الورديّ يف موقع جمع ّية مكافحة الرسطان عىل اإلنرتنت www.cancer.org.il :أو ّ
إىل رفيتال (تويل) موهليفر عرب الربيد اإللكرتوين. revitalm@cancer.org.il :
"املظهر الحسن والشعور األحسن"
ّ
تهتم يف إطار
متثل جمعية مكافحة الرسطان يف إرسائيل وتنفذ مرشوع "املظهر الحسن والشعور األحسن"ّ .
املرشوع أخصائيات من 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 أو مالءمة ترسيحة الشعر بهدف تحسني شعورهم .إضافة
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مجا ًنا.
إىل ذلك ،يهتم مصففو الشعر املتط ّوعون بالشعر املستعار ويالمئونه ملتلقي العالجُ .يعطى الشعر املستعار ّ
مجا ًنا .تدير
يعمل يف بيت ماطي ،مقر جمعية مكافحة الرسطان يف جفعتاييم ،مركز عناية وإعارة شعر ُمستعار ّ
املرشوع تطوع ًيا الدكتورة فرنسني روبنسون ،متطوعة يف "يد لهحلامه" .للحصول عىل معلومات ،ميكن التوجه
إىل مر ّكزة املرشوع ،سيلفيا ألشفييل ،عىل هاتف ،03-5721618 :الربيد اإللكرتوين.silvia_a@cancer.org.il :

"خطوات نحو جودة حياة"®

يهدف هذا املرشوع إىل 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 فيه .أجريت يف السنوات األخرية أبحاث حول املزايا الصحية ،الجسدية والشعورية
للنشاط الجسامين بني أوساط مرىض الرسطان وثبت أن يف وسع هذه النشاطات مساعدة مرىض الرسطان
عىل مواجهة املرض وأعراضهُ .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 صغرية،
ّ
ومطاطة تدريب إلجراء التدريبات .للحصول عىل معلومات ولالنضامم ،ميكن التوجه إىل مر ّكزة املرشوع،
سيلفيا ألشفييل ،عىل هاتف ،03-5721618 :الربيد اإللكرتوينsilvia_a@cancer.org.il :

"التعايف نحو حياة صحية"®
ورشة عمل خاصة تهدف إىل مرافقة املتعافني من الرسطان يف املواجهة ما بعد املرض ،تحسني جودة
حياتهم ،إرشادهم حول الحياة الصحية ،وتشجيعهم عىل العودة إىل منط الحياة الشخيص واملجتمعي
الفعالُ .تعقد يف إطار الربنامج الذي يتم يف مراكز الدعم التابعة لجمعية مكافحة الرسطان ،يف فروع
الجمعية واملراكز الطبية ،سلسلة من اللقاءات يف مختلف املواضيع :العودة إىل منط حياة طبيعي وإىل
العائلة ،العالقات الحميمة والجنسية ،الحفاظ عىل الصحة بعد املرض ومواجهة األعراض الجانبية،
مامرسة النشاط الجسامين املالئم للمتعافني من الرسطان ،التغذية ،الطب املك ّمل وغريهاُ .تجرى
اللقاءات بتوجيه وإرشاد خرباء مبجال علم األورام النفيس ،عاملني اجتامعيني ،ممرضات ،خرباء بالعالج
الوظيفي ،اختصاصيي تغذية ،وغريهم .للحصول عىل معلومات ولالنضامم ،ميكن التوجه إىل ميخال
كهالين عىل هاتف ،03-5721678 :أو عرب الربيد اإللكرتوين.michalk@cancer.org.il :
استشارة جنسية قطرية
تقدّم جمعية مكافحة الرسطان استشارة يف مجال النظرة إىل الجسم والجنسانية للمرىض من كافة
األعامر .وهي 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 جنسانية يف جمعية مكافحة
ُتقدَّم الخدمة ّ
الرسطان عىل هاتف ،03-5721643 :الربيد اإللكرتوينlenak@cancer.org.il :
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استشارة رضيبية قطرية
تتوفر خدمة االستشارة الرضيبية يف فروع جمعية مكافحة الرسطان بالتعاون مع نقابة املستشارين
الرضيبيني يف إرسائيل .وهي ُتقدَّم للمرىض الذين حددت لهم اللجنة الطبية التابعة ملؤسسة التأمني
الوطني نسبة العجز فيام يتعلق بالشؤون الرضيبية املتعلقة باملرض فقط .يتم تقديم االستشارة
مجانا وتطوعا ،بتنسيق موعد شخيص أو هاتفي.
فرع حيفا ،بيت روزنفلد ،شارع روزنفلد  ،25بات جاليم .هاتف.04-8511715/7 :
فرع نتانيا ،شارع رميز  ،13هاتف.09-8344268 :
قسم إعادة التأهيل والرفاه ،شارع رفيفيم  ،7جفعتاييم .هاتف.03-5721670 :
أيام دراسية ملرىض الرسطان 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 :
النّزل عىل اسم السري تشارلز كلور
أقامت جمعية مكافحة الرسطان ال ُنزُل عىل اسم تشارلز كلور يف جفعتاييم ،بهدف تقديم العالج
الداعم ملرىض الرسطان الذين يسكنون يف مناطق نائية ويتلقون العالج يف املستشفيات الواقعة يف
مركز البالد .يستقبل املركز مرىض من كل صناديق املرىض وتديره جمعية مكافحة الرسطان .تتم
اإلحالة إىل املركز من قبل الطاقم الطبي – التمرييض يف معاهد عالج األورام .للحصول عىل املزيد من
املعلومات ،ميكن التوجه إىل طاقم النّزل عرب الهاتف ،03-5721623/4/7 :فاكس 03-7313812 :أو عرب
الربيد اإللكرتوينmaon-clore@cancer.org.il :

مجان ّيــة!
جميــع نشــاطات الجمعيــة قطر ًّيــا ،مجموعــات الدعــم ،ومراكــز الدعــم ّ -

الطاقم ُ
امل َعا ِلج وجمعية مكافحة الرسطان
يتمنيان لك الشفاء العاجل.
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القوائم
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مجان ّية!
للحصول عىل معلومات إضافية ومواد إرشادية ّ
"تيليميداع"® باللغة العربية – 1-800-36-36-55
"تيليميداع"® باللغة العربية 1-800-599-995 -
"تيليميداع"® باللغة الروسية 1-800-34-33-44 -
للحصول عىل خدمات معلومات متقدمة:
مركز املعلومات03-5721608 :
info@cancer.org.il

للنساء اللوايت يواجهنَ رسطان الثدي:
"ياد لهحلامه" 1-800-36-07-07

www.cancer.org.il
للت ُّربعات*1-800-35-46-46 :

بيت ماطي ،لذكرى ماتيلدا ركنايت ،مقر جمعية مكافحة الرسطان يف إرسائيل (جمعية ُمسجلة).
قسم اإلعالم واإلرشاد ،شارع رفيفيم  ،7غفعتاييم.5310302 ،
© جميع الحقوق محفوظة ،ترشين الثاين 2017
*تتم نشاطات جمعية مكافحة الرسطان بفضل تربعات الجمهور ،دون متويل من ميزانية وزارة حكومية أ ًّيا كانت.
* التربعات لجمعية مكافحة الرسطان معرتف بها بهدف االستحقاقات الرضيبية ،وف ًقا للبند  46من مرسوم رضيبة الدخل.

تصميم غرافييك :شارون أسيس

األولي:
النفسي
للدعم
ّ
ّ
"تليتميخاه"® 1-800-200-444

