
ماذا يفعل مقدم الرعاية؟

يعترب مقدم الرعاية أحد أفراد فريق رعاية مرىض الرسطان، والذي 

يشمل كذلك املريض والطاقم الطبي. يقوم مقدمو الرعاية بأشياء 

كثرية، مثل: 

مساعدة املريض يف الحصول عىل التغذية وارتداء املالبس   •

واالستحامم.

التأكد من تناول املريض للطعام والحصول عىل الراحة.  •

التأكد من تناول املريض لألدوية كام ينبغي.  •

تتبع املواعيد الطبية.  •

االهتامم مبشاكل التأمني.  •

توصيل املريض.  •

املساعدة يف تلبية احتياجات أفراد األرسة اآلخرين.  •

التحدث مع فريق الرعاية حول حالة املريض.  •

مساعدة املريض عىل عيش حياة طبيعية قدر اإلمكان.  •

مقدم الرعاية هو من يساعد املصاب بالرسطان - دون أن يتقاىض أجرا مقابل ذلك،  يف أغلب األحيان. يف معظم 

الحاالت، يكون مقدم الرعاية الرئييس هو الزوج أو الرشيك أو اإلبن البالغ. يف بعض األحيان، قد يقوم األصدقاء 

املقربون أو زمالء العمل أو الجريان بهذا الدور. يعد مقدم الرعاية جزءا أساسيا من نظام الرعاية ملرىض الرسطان. 

ً

ً ً ُ

مواصفات مقدم الرعاية 

يف أغلب األحيان يكون مقدم الرعاية الجيد هو الوحيد الذي يعرف 

كل ما يحدث مع املريض. ال ترتدد يف طرح األسئلة وتدوين املالحظات 

خالل زيارات الطبيب. تعرف عىل أعضاء فريق رعاية مرىض الرسطان 

وكيفية االتصال بهم. 

ّ

أرشك املريض يف التخطيط لر عايته.   •

ساعد املريض عىل القيام باملطلوب منه بشكل أفضل.

دع املصاب بالرسطان يتخذ القرارات. إذا اتخذ املريض خيارات   •

سيئة، تحدث معهم عن خياراتهم. ثم تحدث مع فريق رعاية 

مرىض الرسطان واحصل عىل مساعدتهم. )أشياء مثل عدم تناول 

األدوية أو تجاوز حدود األنشطة قد تكون خيارات سيئة وال 

ينبغي تجاهلها(.

يف بعض األحيان قد تحتاج إىل وضع بعض التحديدات للمريض.   •

عىل سبيل املثال، اجعل املريض يعتني بنفسه بقدر ما يستطيع، 

وشجعهم عىل التحدث عن أشياء أخرى غري الرسطان واملرض.
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تذكر أن املساعدة املهنية متوفرة لك كذلك. من الطبيعي أن   •

تشعر باإلحباط واالنزعاج والتوتر عند رعاية شخص مصاب 

بالرسطان. اطلب من فريق رعاية مرىض الرس طان املساعدة 

عند الحاجة. 

اهتم باحتياجاتك الخاصة. بينام تقوم مبساعدة أحبتك،  يجب   •

عليك أن تعتني بنفسك. تأكد من االلتزام مبواعيدك الطبية 

والحصول عىل ما يكفي من النوم ومامرسة الرياضة وتناول 

األطعمة الصحية والحفاظ عىل روتينك املعتاد قدر اإلمكان.

ال تحاول أن تفعل كل يشء بنفسك! تواصل مع اآلخرين.   •

وأرشكهم  يف حياتك ويف األشياء الو اجب عليك القيام بها من 

أجل أحبتك.

عندما يرغب اآلخرون باملساعدة 

ميكن لطلبك املساعدة أو السامح لآلخرين باملساعدة أن يريحك من 

بعض الضغوط  وإتاحة الفرصة  لك لالعتناء بنفسك. غالبًا ما ترغب 

العائلة واألصدقاء بتقديم املساعدة ولكنهم ال يعرفون الكيفية أو ما 

الذي تحتاج إليه.  إليك بعض النصائح للعمل مع العائلة واألصدقاء: 

ابحث عن النواحي التي تحتاج فيها إىل املساعدة. إعمل قامئة.   •

اعقد اجتامعات عائلية منتظمة إلبالغ الجميع باملستجدات   •

استخدم هذه االجتامعات كفرتة للتخطيط لرعاية املريض .

أرشك املريض.

اسأل العائلة واألصدقاء عن الفرتة التي يستطيعون فيها تقديم   •

املساعدة. واألمور التي ميكنهم القيام بها. كن واضح ا يف

 تبيان حاجاتك
ً

عند سامعك لكل شخص، دون ذلك يف قامئتك للتأكد من أنهم   •

سيقومون مبا تحتاج إليه.

ماذا لو فشلت؟ 

مهام فعلت، من املحتمل أن تصل إىل مرحلة تشعر فيها بأنك قد 

خذلت فيها املريض بطريقة ما. عىل الرغم من بذل قصارى جهدك، 

ستكون هناك أوقات تشعر فيها بأنه كان بإمكانك بذل املزيد. حاول 

أال تلوم نفسك. سامح ذاتك وأمض قدما لألمام من املفيد أن تضع 

يف اعتبارك أنك ستستمر يف ارتكاب األخطاء، وحاول أال تأخذ األمور 

بجدية مفرطة. ركز عىل تلك األشياء التي تقوم بها بشكل جيد. 

ً

إن رعاية شخص خالل فرتة العالج من الرسطان مهمة تتطلب الكثري 

من الجهد، والقيام بذلك بشكل جيد مينحك إحساسا بالفخر واإلنجاز. 

ميكن لهذه املشاعر اإليجابية أن متنحك القوة لالستمر ار كلام

دعت الحاجة. 

ً

ليس من السهل أن تكون من مقدمي الرعاية، و لكنها مهمة 

مجزية للغاية. 

ملزيد من املعلومات حول كونك مقدم الرعاية، اتصل بجمعية مكافحة 
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