
التعامل مع السرطان
patienteducation@aub.edu.lb
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Stock Number xxx



  إذا تّم تشخيصك بالسرطان أو قد أنهيت العالج، قد تواجه مجموعة من المشاعر المختلفة. 	 
  ليس هناك طريقة صحيحة أو خاطئة لما قد تشعر به. فالسرطان مرض صعب ويحتاج إلى 	 

قدرة كبيرة من التأقلم.
  قد تبدو بعض المشاعر التي تواجهها متضاربة، كما قد تتغير في أوقات مختلفة، ولكن كن 	 

واثقاً أن كل هذه المشاعر التي تشعر بها هي مشاعر طبيعية.
  قد تختلف مشاعرك عن اآلخرين، ألّن لكل شخص طريقة مختلفة في التعامل مع السرطان في 	 

ظل ظروف فريدة وخالل رحلة المرض.
  يواجه بعض المرضى اضطراباً عاطفياً كبيراً يؤثر على قيامهم بمهامهم اليومية.	 
  يعمل فريق أخصائيي الصحة النفسية لمرضى السرطان مع فريقك الطبي على معالجة 	 

االضطراب العاطفي الذي قد تواجهه خالل رحلتك مع المرض. قد يشمل ذلك األدوية، أو 
اإلستشارة الفردية، أو العالج النفسي، أو العالج الجماعي، أو العالج الشفائي )بما فيه العالج 

بالموسيقى أو العالج بالفن(.

يمكنك استشارة فريق أخصائيي الصحة النفسية لمرضى السرطان للمزيد من المعلومات 
والمساعدة. الرجاء اإلتصال على الرقم المباشر 759620-01، أو على 01-35000،

الرقم الداخلي 5650.
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 ما هي المشاعر المختلفة التي
قد أختبرها؟

 
  اإلنكار/عدم التصديق: قد تجد 	 

صعوبة في تصديق أنك مصاب 
بالسرطان أو أن تتقبّل أّن هذا 

التشخيص هو التشخيص الصحيح 
لحالتك. قد تشعر أّنك غير قادر على فهم 
جميع المعلومات. كما قد تشعر بالخدر 

 وقد يبدو الوضع كلّه غير حقيقّي.
قد تتستّر على مدى شعورك بالتعب 
واإلرهاق عبر محاولة البقاء نشيطاً 

حتى حين ال يكون باستطاعتك ذلك. 
قد تحاول إخفاء مشاعرك وعواطفك، 

خاصًة عن األطفال أو األشخاص 
المقرّبين منك. قد يكون من الصعب 

التحدث مع العائلة واألصدقاء عن 
السرطان وقد تشعر بأنك تريد تفادي أّي حديث حوله. يمكنك إعالم المحيطين بك أّنك تفضل 

عدم الكالم عنه، ولكن تذكر أّن التكلم مع األشخاص المقرّبين بشكل منفتح يساعدك على التعامل 
مع المرض بشكل أفضل.

  الغضب: قد تشعر بالغضب ألنك مصاب بالسرطان، وقد تتساءل لماذا أصبت به، أو تشعر أّن 	 
تشخيصك بالمرض أمر غير عادل. وهذه األحاسيس طبيعية، خاصًة حين تشعر أنك لست بخير 

أو حين تشعر بالضغط النفسي أو القلق على مستقبلك بعد العالج.
  الشعور بالذنب/اللوم: قد تحاول تبرير سبب إصابتك بالسرطان. قد تلوم نفسك، أو تفكر 	 

بما قد فعلته أو لم تفعله، أو قد تلقي اللوم على عامل خارجي. تذكر أّنه في معظم األوقات، من 
 الصعب معرفة ما يسبب السرطان إذ أن هناك عوامل عدة لذلك.

قد تقلق أيضاً من أن تكون عبئاً على أحبائك أو أن تضعهم في مواقف مزعجة. فمثالً، قد تتوقف عن 
طلب المساعدة أو تنكر حاجتك لها. وقد تعبّر عن ذلك بالقول مثالً "أنت تفعل الكثير ألجلي". ولكن 

كن على يقين بأن األشخاص المقرّبين لك سيشعرون بالراحة والسرور إذا تمكنوا من مساعدتك.
  اإلحباط/اليأس/الشعور بالضغف: من الشائع جداً أن يخسر المرضى الذين يواجهون 	 

السرطان األمل أو أي معنى لحياتهم، وأن ال يتمكنوا من التطلّع نحو أيام أفضل. قد تشعر أّن 
المرض قد استولى على حياتك، أو أنه ال يمكنك فعل أّي شيء، أو أنك تفقد السيطرة. كل هذه 

األحاسيس ستجعلك  تفكر بأّن الحياة ال تستحق العيش. ستتمكن من تخطي هذه المشاعر 
تدريجياً كلما تعلمت المزيد عن حالتك وكيف يمكنك السيطرة عليها.



  الوحدة/العزلة: قد يجعلك تشخيص اصابتك بالسرطان تشعر وكأّنك تكافح المرض لوحدك، 	 
وقد تعتقد أّن اآلخرين ال يفهمون حقاً ما تمّر به، وقد تشعر بالعزلة. كما وقد ال ترغب بالتحدث 

عن مشاعرك لتفادي إجراء محادثة مؤلمة أو أن تبدو تافهاً )مثل شعورك باالنزعاج بسبب خسارة 
 الشعر وظهور الندوب(. وقد تطمئن عائلتك وأصدقائك بأّنك بخير حتى لو لم تكن كذلك.

تذكر أّنه كلّما قلّلت من التعبير عن نفسك، كلّما وجدت نفسك تفّكر بمخاوفك وتتعامل معها 
وحدك. قد يساعدك التحدث إلى شخص ما بشكل كبير.

  الحزن: قد تشعر بأنك سريع االنفعال أو أنك تفقد المتعة في األمور اليومية التي كنت تستمتع 	 
بها. وقد تجد أّنه من الصعب التأقلم مع الشعور بأّن الحياة ال تسير بحسب مخططاتك. قد تستمّر 

هذه المشاعر، أو قد تظهر وتختفي احياناً.
  االنطواء: من الطبيعي أن تلجأ الى قضاء بعض الوقت لوحدك للتأقلم مع مشاعرك. مع الوقت، 	 

ستجد الطرق التي تساعدك على التأقلم بشكل أفضل. ولكن إذا كنت تشعر بأنك تريد أن تكون 
وحدك معظم الوقت أو لفترات طويلة دون التحدث الى أحد، قد يكون ذلك مرتبطاً باضطرابات 

المزاج. إستشر فريق أخصائيي الصحة النفسية لمرضى السرطان الذي يمكنه تقديم النصائح لك 
ومساعدتك على الشعور بحال أفضل.

  القلق/الشك/الخوف: من الطبيعي أن تشعر بالقلق أو الخوف حين يتّم تشخيصك بالسرطان. 	 
قد تقلق حول التغيرات التي سيسببها السرطان وعالجه في جسمك، وحياتك، وعائلتك. قد تشعر 

باالرتباك بسبب القرارات التي عليك اتخاذها وقد تصبح سريع االنفعال، وتشعر باإلجهاد، والتعب، 
كما قد تجد صعوبة في التركيز أو النوم. إذا كنت قد انتهيت من العالج، قد تشعر بالقلق أيضاً 

حول ظهور السرطان مجدداً أو بالقلق من المستقبل. قد يكون الشعور بالقلق من المستقبل 
صعباً ويزيد من الضغط النفسي لديك. تعلّم المزيد عن مرضك وعالجه من أجل التخفيف من 

القلق. تذّكر أّن توّقع نتيجة العالج قد يكون صعباً. ما يعرفه أطباؤك هو فعالية العالج لدى معظم 
الناس، ولكن ال يمكن تأكيد ذلك في كّل حالة.

  تراجع االنتباه/الذاكرة: قد ال تكون قادراً على التركيز وقد تشعر بأّنك تنسى كثيراً. قد يكون 	 
ذلك مرتبطاً بالقلق وتقلبات المزاج، ويمكن معالجته بسهولة.

  النظرة إلى الجسم: يمكن للتغيرات التي قد ترافق العالج )مثل خسارة الشعر، وخسارة الوزن، 	 
والعمليات الجراحية، والندوب( أن تؤثر على نظرتك لنفسك. وقد تؤثر أيضاً على حياتك الحميمة. 

سيبدو التأقلم مع هذه التغيرات أسهل مع الوقت عندما تبدأ اآلثار الجانبية للعالج باالنخفاض.



كيف يمكنني التأقلم مع مشاعري؟
 

قد تكون معرفة كيفية التأقلم مع السرطان أمراً صعباً، خاصًة إذا كنت تشعر بأنك لست بخير 
عاطفياً وجسدياً. سيبدو التأقلم أقل تحدياً تدريجياً بينما تتعلم كيف تتعامل مع المرض.

  تكلّم عن مشاعرك ومخاوفك: قد يساعدك التكلم عن السرطان مع المقرّبين منك ومع أصدقائك 	 
على التعامل مع مخاوفك حول المرض، وتحسين قدرتك على مواجهة صعوباته. كما يمكنه 
مساعدتك على تحديد سبب مخاوفك، وحل المشاكل، واكتساب الشعور بالسيطرة، والشعور 

براحة أكبر لدى اتخاذ القرارات، واالحساس بالدعم. تذكر أّن هذه المشاعر هي مشاعر طبيعية 
وقد يساعدك التعبير عنها بالشعور بحال أفضل.

  قم بإدارة األمور بشكل يومي: إذا كان التعامل مع األمور يبدو صعباً في البداية، حاول إدارة 	 
 األمور بشكل يومي مع محاولة التركيز على الحاضر. ومع مرور الوقت، سيبدو التعامل مع

األمور أسهل.
حاول األكل جيداً كّل يوم. )إذا كنت تعاني من نقص الشهية أو إذا كان لديك مشاكل في األكل،   -

إستشر فريقك الطبي(.
إنهض وارتِد مالبسك كّل يوم اذا أمكن . قد يساعدك الخروج من المنزل أيضاً.  -

استرح بقدر ما تحتاج حين تشعر بتوّعك.  -

تجنّب تأجيل المواعيد الطبية.  -

حاول المحافظة على روتين النوم نفسه )النوم واالستيقاظ في الوقت نفسه كّل يوم(.  -

أعِط نفسك اإلذن لالستسالم لمشاعرك. ليس عليك أن تكون إيجابياً طوال الوقت.  -

إبَق على تواصل مع أصدقائك المقرّبين.  -
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حّدد العوارض التي تشعر بها حين تشعر بتوّعك واستشر فريقك الطبي.  -

ضع أهدافاً صغيرة لتحقيقها. سيساعدك ذلك على تحقيقها بسهولة أكثر وعلى إبقائك مندفعاً.  -

حدد بعض الوقت للقيام بأنشطة تستمتع بها، مثل تمضية الوقت مع العائلة واألصدقاء، أو القيام   -

بأنشطة ترفيهية، أو ممارسة التمارين الرياضية برفقة أحدهم. فقد يعطيك ذلك شيئاً تتطلّع إليه.
خصص وقت لالسترخاء. حاول أن تجعل محيطك مريحاً بقدر المستطاع.  -

  حافظ على نشاطك: ممارسة التمارين الرياضية هي طريقة جيدة للسيطرة على الضغط 	 
النفسي والقلق خالل العالج وبعده. حافظ على نشاطك بقدر المستطاع عندما تشعر بتحسن. 

يمكن أن يساعد النشاط البدني على تحسين مزاجك، وتخفيف الضغط النفسي، وتحسين طاقتك، 
وإبعاد تفكيرك عن الهموم، وتحسين قيامك بمهامك اليومية. كما يمكنه كسر حلقة التعب التي 
يمكن ان يتسبب بها السرطان وعالجه. غالباً ما يؤدي نقص الطاقة إلى نقص في الحركة، التي 

بدورها تخفض مستوى الطاقة. يمكن أن تساعدك التمارين الرياضية على التعامل مع اآلثار 
الجانبية للعالج وعلى الشعور أنك تتحّكم باألمور بشكل أفضل. ويمكنها أيضاً تحسين نومك 

وشهيتك. إن أّي قدرمن النشاط البدني يمكن أن يساعد حتى لو كان 10 دقائق فقط. حاول أن 
تكون نشيطاً في روتينك اليومي أيضاً. يمكن أن تكون رفقة أحدهم لك عند أّي نشاط ممتعة وأن 

تبعد تفكيرك عن السرطان. كما أن ممارسة النشاطات في الخارج تعرضك للضوء المفيد الذي 
يساهم في تحسين مزاجك ونومك أيضاً.
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  تعلّم عن المرض: تساعد معرفة معلومات كافية عن السرطان، وعالجه، وآثاره الجانبية 	 
المحتملة، على إدارة مسار المرض بشكل أفضل. ويمكنها أن تخّفف قلقك وتساعدك على اتخاذ 

القرارات األساسية. إن فريقك الطبي هو مصدر المعلومات األفضل حول مرضك حيث أنهم 
يعرفون حالتك. 

  تحكم في رعاية نفسك: حاول القيام بالتغييرات التي تحتاج إليها في نمط حياتك ووضع 	 
جداول زمنية لألمور التي عليك القيام بها، وابَق مهتماً في رعايتك الصحية عبر تتبّع مواعيدك. 

فقد يساعدك ذلك على استعادة الشعور بالسيطرة.

يمكنك استشارة شبكات الرعاية الداعمة التي يمكنها مساعدتك في التعايش مع السرطان، وقد تؤمن دعماً 
كبيراً لك ولعائلتك.

http://www.balsam-lb.org 01-748574 :جمعية بلسم: هاتف
http://lbcfoundation.org 03-338507 :الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي: هاتف

جمعية سارة الخطيب للسرطان والبتر، Look Forward: هاتف: 03-248978

 يحتوي هذا المستند على معلومات عامة ال تشّكل نصائح طبية بأي شكل من األشكال.
إستشر المسؤول عن رعايتك الصحية لمعرفة ما إذا كانت المعلومات الواردة هنا تنطبق عليك.
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