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تـــم إعـــداد هـــذا الدليـــل بنـــاء علـــى المعلومـــات 
ـــدي  ـــرطان الث ـــي لس ـــز الوطن ـــن المرك ـــة م المقدم
والمبـــادرة الوطنيـــة لمكافحـــة الســـرطان فـــي 
ــة  ــع جمعيـ ــاون مـ ــك وبالتعـ ــو كلينـ ــتراليا ومايـ أسـ

األخصائييـــن االجتماعييـــن 



أوال: ماهي بعض المشاكل 
النفسية واالجتماعية التي 
قد تواجه المصابين بمرض 

السرطان ؟
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المشاكل العاطفية

)مث���ل  احل���ادة  امل�ش���اعر  نوب���ات  تع���د 
ال�ش���يطرة  ع���ن  باخل���روج  وال�ش���عور  الغ�ش���ب 
واخلوف والعجز( ردود فعل طبيعية خالل وبعد 

ت�ش���خي�ض مر����ض ال�ش���رطان.

المشاكل االجتماعية

تظهر م�ش���كالت ع���دم  التكيف  وال�ش���عور 
بال�شي���ق ل���دى ال�ش���خ�ض امل�شاب بال�ش���رطان 
مماينعك����ض تاأثريه���ا عل���ى حياته���م الأ�ش���رية 

والجتماعي���ة.

التـــي  النفســـية  المشـــاكل 
خاصـــة: معالجـــة  تتطلـــب 

الكتئاب اأو القلق	 

�شعوبات يف العالقات الأ�شرية	 

امل�ش���اكل املتعلق���ة مبفه���وم ال���ذات ، و�ش���ورة 	 
اجل�ش���م ه���ي اأ�ش���باب �ش���ائعة للم�ش���اكل 
النف�ش���ية ، وتوؤث���ر عل���ى ال���زوج / الزوج���ة 

اأي�ش���ا.

المشاكل الجسدية:

توؤث���ر الأعرا����ض اجل�ش���دية املتعلق���ة باملر����ض والعالج / الآث���ار اجلانبية لالأدوية والعالج الإ�ش���عاعي 
والكيميائي ب�شكل كبري على جودة احلياة وتزيد من خطر الإ�شابة باأعرا�ض القلق والكتئاب. تت�شمن 

الأعرا�ض التي يجب مراعاتها: اإعياء، �شيق، ع�شبية، فقدان الرغبة يف الأكل وغريها.

الرعاي���ة  ه���ي  التلطيفي���ة:  الرعاي���ة 
الطبي���ة املتخ�ش�ش���ة الت���ي ترك���ز عل���ى 
توف���ري تخفي���ف الأمل والأعرا����ض الأخرى 
ملر����ض ال�ش���رطان، وه���ذا بغ����ض النظ���ر 
املر����ض.  مرحل���ة  اأو  الت�ش���خي�ض  ع���ن 
وته���دف ف���رق الرعاي���ة التلطيفي���ة اإىل 
حت�شني جودة احلياة لكل من الأ�شخا�ض 
امل�شابني واأ�شرهم. يقدم هذا النوع من 
الرعاي���ة جنب���ا اإىل جنب مع خطة العالج 
الطبي���ة اأو غريه���ا م���ن العالج���ات الت���ي 

يتلقاه���ا املري����ض.
مايو كلينك
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االحتياجات العملية والقضايا المالية:

ميكن اأن توؤثر املخاوف املتعلقة بالتمويل على التعامل مع مر�ض ال�شرطان، منها ما يلي:

الو�شول اإىل امل�شت�شفى، ال�شفر والإقامة.

احل�شول على امل�شاعدة املنزلية والدعم لرعاية الأطفال.

رحلة العالج والتشافي:

بع�ض الأمور التي يواجهها الناجون من ال�شرطان غالًبا ما تكون:

التغريات يف اأولويات احلياة.	 

التاأقلم والتعاي�ض مع املر�ض اأو الآثار اجلانبية للعالج.	 

ال�شعور بالختالف عن الآخرين يف املواقف الجتماعية.	 

التغريات يف التوظيف والو�شع املايل.	 

القلق من اأن ال�شرطان قد يعود مرة اأخرى.	 

ق���د يواج���ه الناج���ون م���ن ال�ش���رطان �شعوب���ة يف العالق���ات الأ�ش���رية والجتماعي���ة مم���ا ي���وؤدي لالنع���زال 	 
والوحدة.



ثانيا: مهارات التطرق 
لنهاية الحياة، والرعاية 

التلطيفية
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م���ن املقابل���ة الأولي���ة ، يج���ب عل���ى املمار�ش���ني ال�شحيني حماولة ق���ول احلقيقة با�ش���تمرار واإعطاء اأكرب 	 
قدر من املعلومات لديهم يف ذلك الوقت. 

ل تقم بالت�شخي�ض ونقل معلومات غري موؤكدة.	 
ابداأ بالتو�شيح وقل 	هناك احتمال الإ�شابة بال�شرطان- واأخرب احلقائق بدقة بعد اإجراء ت�شخي�ض 	 

حم���دد عل���ى الرغ���م م���ن اأن ال�ش���رح والتو�شي���ح الدقي���ق �شروري ، ل ت�شدم امل�ش���اب باحلقائق دون 
النظر يف حالة املري�ض النف�شية.

كن م�شتعًدا )وبرفق �شديد( ل�شرح احلقائق بو�شوح وبب�شاطة عند ال�شرورة.	 
ل بد اأن تتوقع اأن يتعامل كل م�شاب بال�شرطان مع كل املوقف ب�شكل خمتلف عن غريه.	 
اإخبار املري�ض ومب�شداقية باأنه م�شاب بال�شرطان اأو �شيمر بوعكة / عودة ال�شرطان.	 
تاأكد من نقل الأخبار يف مكان هادئ ي�شمن اخل�شو�شية ومنحه وقت كاف لالأ�شئلة دون انقطاع.	 
�شجع اأحد اأفراد الأ�شرة على احل�شور اإذا كان ذلك منا�شًبا للم�شاب.	 
قم بتقييم فهم وا�شتيعاب امل�شاب حلالته والختيارات املتاحة حلالته.	 
ا�شرح باإيجاز وو�شوح العملية التي مت من خاللها الو�شول اإىل الت�شخي�ض.	 
توفري املعلومات ب�شكل علمي واحرتايف ، على �شبيل املثال املن�شورات والفيديو.	 
�شجع امل�شاب على التحدث عن تاأثري املر�ض على م�شاعره وقدم الدعم املنا�شب.	 
ا�شرح بو�شوح اأن ال�شخ�ض لديه القرار النهائي ب�شاأن رعايته وعالجه.	 



ثالثا: إرشادات لتصميم 
برنامج وإطار مهني 

ومهارات الدعم النفسي 
االجتماعي
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يج���ب مراع���اة العوام���ل الجتماعي���ة مث���ل اخللفية الثقافي���ة ، الو�شع املادي والعم���ر عند التعامل مع 
م�شاب���ي مر����ض ال�ش���رطان واأ�ش���رهم، اإن�ش���اء اإطار مهن���ي يحتم علينا الأخذ بالعتب���ار بع�ض من العوامل 

وذلك لتعزيز ا�شتيعاب املري�ض وفهمه وحت�شني �شعوره العاطفي.

مناقشة التشخيص

يحت���اج امل�ش���اب مبر����ض ال�ش���رطان اإىل معلوم���ات وا�شحة حول ت�ش���خي�شه، وذلك لي�ش���تطيع اتخاذ 
قرارات حول رحلة العالج.

�ش���تتاأثر ق���رارات ع���الج املر�ش���ى بعوام���ل اأخ���رى وق���د تك���ون غ���ري املعلوم���ات الطبي���ة الت���ي يقدمه���ا 
املمار�ش���ون ال�شحي���ون ، مب���ا يف ذل���ك: العوام���ل الدميوغرافي���ة مث���ل العم���ر واجلن����ض واخللفي���ة الثقاف���ة، 
و�ش���ائل الإعالم والأ�ش���رة والأ�شدقاء، خماوف تغريات ال�ش���كل اخلارجي للج�ش���م واملعتقدات ال�شخ�شية 

)الجتماعي���ة اأو الديني���ة مث���ال( ح���ول العالج.

مناقشة خيارات العالج:

عن���د تق���دمي املعلوم���ات والختي���ارات ح���ول رحل���ة الع���الج يختل���ف املر�ش���ى يف حاجته���م النف�ش���ية 
والجتماعي���ة، و�ش���وف تتغ���ري احتياجاته���م م���ع ا�ش���تمرار الع���الج عن���د مناق�ش���ة رحل���ة الع���الج:

حتديد تف�شيل املري�ض فيما يتعلق بتن�شيق وتوقيت وكمية املعلومات التي يرغبون يف تلقيها.	 

حتقق من رغبة املري�ض يف امل�شاركة يف �شنع القرار.	 

توفري معلومات حول ال�ش���رطان املحدد ، وخيارات العالج ، واحتمال جناح العالج ، والآثار ال�ش���لبية 	 
املحتملة للعالج 	 وامل�شاكل العملية.

تقيي���م م���ا اإذا كان املري����ض ق���د تلق���ى كمية كافية م���ن املعلومات وفهم طبيعة وفوائد وخماطر الإجراء 	 
اأو العالج.

مناق�شة اهتمام املري�ض بالعالجات البديلة والتكميلية وا�شتخدامها.	 

حت�ش���ري املر�ش���ى لإج���راءات وعالج���ات ق���د ته���دد حياته���م )معلوم���ات اإجرائي���ة 	 تفا�شي���ل عملي���ة 	 
ح���ول م���ا �ش���يحدث قب���ل الإج���راء وخالل���ه وبعده(.
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اإن تزوي���د املر�ش���ى مبعلوم���ات ح���ول الإج���راء ال���ذي ه���م عل���ى و�ش���ك اخل�ش���وع ل���ه يقل���ل ب�ش���كل كب���ري 	 
من ال�شطراب العاطفي ويح�ش���ن �ش���فائهم النف�ش���ي	 واجل�ش���دي )ما الذي من املحتمل اأن يعانيه 

ال�ش���خ�ض ج�ش���دًيا ، وامل�ش���اعر ا�ش���تجابة للع���الج ، وكمي���ة ون���وع الأمل املتوق���ع (.

تق���دمي بع����ض اإ�ش���رتاتيجيات التاأقل���م مث���ل: اإ�ش���رتاتيجيات ال�ش���رتخاء ، التثقي���ف ح���ول التماري���ن 	 
الريا�شي���ة اخلفيف���ة.

تحضير المرضى لالنتقال من العالج إلى العالج التلطيفي

     النتق���ال م���ن مرحل���ة الع���الج اإىل الع���الج التلطيف���ي مرحل���ة �شعب���ة عاطفي���ا ل���كل م���ن امل�شاب���ني 
مبر����ض ال�ش���رطان ، اأ�ش���رهم واملمار�ش���ني ال�شحي���ني تت�شم���ن النق���اط التي يجب مراعاته���ا عند النتقال 

اإىل الرعاي���ة التلطيفي���ة م���ا يل���ي:

حتديد واختيار اجلهات املكلفة يف جمال الرعاية التلطيفية يف وقت مبكر.	 

التاأكد من فهم املري�ض للرعاية التلطيفية واأهمية دوره.	 

ا�شرتاك جميع املمار�شني ال�شحيني امل�شوؤولني عن رعاية املري�ض كفريق متكامل.	 

طمئن املري�ض باأنه �شوف يتلقى الرعاية املثلى ولن يتم التخلي عنه.	 

قد تكون الأ�شئلة التالية مفيدة:	 
"ما اأكرث ما ي�شغل بالك يف مر�شك؟"

"ما هي اآمالك وتوقعاتك وخماوفك ب�شاأن امل�شتقبل؟"

إنشاء إطار مهني للرعاية النفسية

الكث���ري م���ن املمار�ش���ني ال�شح���ني م���ن اطب���اء ممر�ش���ني ومتطوع���ي اجلمعي���ات الجتماعي���ة ق���د 
يفتق���دوا اإىل التدري���ب املهن���ي لتق���دمي الدعم النف�ش���ي وال���ذي يح�شل علية الطبيب النف�ش���ي، الأخ�شائي 
النف�ش���ي / الجتماعي، ولكن هذا ل مينعهم من تقدمي الرعاية النف�ش���ية قبل حتويلهم لأحد املخت�شني 

يف ه���ذا املجال.
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التحويل للرعاية المتخصصة

مثل ال�شت�شارة اأو العالج النف�شي اأو العالج الطبيعي، اأو اأخ�شائي العالج التخاطبي والتطبيقي، 
اجلراحة التجميلية اأو الرتميمية اأو اأخ�شائي التغذية، ت�شاعد م�شاب ال�شرطان على التح�شن نف�شيا.

التحويل للتدخل النفسي
ق���د يرف����ض النا����ض التحوي���ل ب�ش���بب اخلج���ل اأو الذن���ب اأو ب�ش���بب ع���دم فه���م فوائ���د الع���الج النف�ش���ي 
الجتماع���ي ح���اول ا�شتك�ش���اف امل�ش���اكل اجل�ش���دية مث���ل الأمل قب���ل النتق���ال اإىل امل�ش���اكل العاطفي���ة. مث���ال 
" لحظ���ت اأن���ك قل���ت اإن���ك بخ���ري ، لكن���ك ل تن���ام يف اللي���ل. ه���ذه م�ش���كلة مهم���ة. رمب���ا ميكنن���ا م�ش���اعدتك 

يف ذلك".

تذك���ر اأن توقي���ت حتوي���ل امل�ش���اب ق���د ل يك���ون منا�ش���با وق���د حتت���اج اإع���ادة املحاول���ة يف وق���ت اآخ���ر 
ميكن تقليل الإحجام عن قبول التحويل للعالج النف�شي و الجتماعي من خالل تو�شيح اأن ال�شطراب 
النف�ش���ي و الجتماعي �ش���ائع عند م�شابي ال�ش���رطان ول يقل عن اأهمية العالج اجل�ش���دي، املتخ�ش�شون 
يف علم النف�ض الجتماعي جزًءا مهمًا من فريق العالج ومن املهم تقدميهم كم�شدر متاح من البداية.

أنواع التدخالت والعالجات النفسية واالجتماعية

العالج���ات النف�ش���ية لب���د اأن ت�شم���م بن���اء عل���ى جترب���ة ال�ش���خ�ض ، وميك���ن اأن ت�ش���مل ح���ل م�ش���كالت 
مير بها ، العالج ال�شلوكي، والتدريب على ال�شرتخاء. وميكن اأن يكون العالج مفيًدا للمري�ض والأزواج 
والأ�شرة اأي�شا ب�شكل عام ، فاإن العالجات الدوائية املعتادة للقلق والكتئاب قد تكون فعالة ولكن يجب 
متابعة احلالة مع طبيب نف�شي ا�شاأل املري�ض عن �شالمته النف�شية والعاطفية ، وا�شتك�شف اأي خماوف 

اأو م�شاكل حمددة مثل:

القلق والتوتر.	 

احلزن والكتئاب.	 

التوا�شل بني اأفراد الأ�شرة.	 

التاأقلم مع الأعرا�ض اجل�شدية.	 

م�شاكل �شورة اجل�شد.	 
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دليـــل عملـــي لبعـــض العبـــارات واألمثلـــة التـــي يمكـــن اســـتخدامها 
عنـــد تقديـــم برنامـــج رعايـــة نفســـية:

القلق واالكتئاب

"القلق �ش���ائع ب�ش���كل مفهوم لدى الأ�ش���خا�ض الذين عوجلوا من ال�ش���رطان. هل تقول اأن القلق م�ش���كلة  	
" ؟ ل���ك لن�ش���بة  با

"اإن التاأقل���م م���ع ال�ش���رطان ل يقت�ش���ر فق���ط عل���ى الق�شاي���ا اجل�ش���دية، ولك���ن التاأث���ري العاطف���ي مه���م  	
ا" اأي�شً

ميكن اأن يتبع هذا املوجه باأ�شئلة مفتوحة مثل:

"هل ميكن اأن تخربين عما يعنيه ال�شرطان عاطفيًا؟" 	

السؤال عن األفكار االنتحارية

اأحياًن���ا ي�ش���عر النا����ض بالإره���اق النف�ش���ي ورغبته���م يف اإنه���اء حياته���م ب�ش���بب التقلب���ات النف�ش���ية الت���ي 	 
ي�ش���عرون بها مع مر�ض ال�ش���رطان.

"هل �شعرت بهذا ال�شعور من قبل؟" 	

"هل �شعرت من قبل اأنك ل ت�شتطيع ال�شتمرار؟" "هل ت�شعر اأن الأ�شياء �شتتح�شن؟" 	

مخاوف صورة الجسم

"ال�ش���رطان يغ���ري م���ا ن�ش���عر ب���ه حي���ال اأنف�ش���نا ، واأود اأن اأ�ش���مع اإذا كان لدي���ك خم���اوف خا�ش���ة ح���ول  	
الطريق���ة الت���ي ق���د يوؤث���ر به���ا ال�ش���رطان والعالجات على ج�ش���مك 

	 "كيف تبدو وكيف ت�شعر؟"	 
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صعوبات العالقة الزوجية

يوؤثر ال�شرطان على العديد من جوانب احلياة مبا يف ذلك �شورة اجل�شم والعالقة الزوجية. 

"هل ميكنك اأن تخربين قلياًل عن الطريقة التي اأثر بها ال�شرطان عليك "على هذه امل�شاكل؟"

مشاكل أسرية

"ت�شخي�ض وعالج ال�شرطان يوؤثر على كل فرد يف الأ�شرة" 	

"كن���ت اأت�ش���اءل كي���ف ت�ش���ري الأم���ور لعائلت���ك ... كي���ف ت�ش���عر اأن زوج���ك/ زوجت���ك وعائلت���ك يتعامل���ون  	
مع الأمور؟"

األعراض أو الصعوبات الجسدية

"اإن ال�ش���عور ب���الأمل اأو الأعرا����ض الأخ���رى يح���دث بالتاأكي���د فرًق���ا كب���رًيا يف الطريق���ة الت���ي ن�ش���عر به���ا  	
���ا. م���ن امله���م اأن يك���ون لديك وعي مبدى �شعوبة " هذه الأعرا�ض بالن�ش���بة لك ، ومدى  عاطفًي���ا اأي�شً

تاأثريه���ا على حياتك"

مخاوف نهاية الحياة

" م���ن امل���وؤمل للغاي���ة لأي من���ا اأن يفك���ر يف نهاي���ة احلي���اة. هل هناك خماوف اأو اأفكار معينة ب�ش���اأن املوت  	
وماذا يعني ذلك؟"

مشاكل نفسية

"هل وجدت اأنك ت�شعر بال�شيق والنزعاج ب�شهولة؟"

"كيف تعتقد اأن ال�شرطان اأثر عليك عاطفيًا؟"

للمزيد من املعلومات
https://www.mayoclinic.org/ar 
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