
ما الذي يسبب تساقط الشعر لدى األشخاص املصابني 
بالرسطان؟

ينمو الشعر طوال الوقت ومع تساقط الشعر القديم يحل شعر 

جديد محله. تلحق العديد من عقاقري العالج الكيميايئ الرضر بالشعر 

املتنامي مام يجعله يسقط. ميكن أن تسبب بعض أدوية العالج 

الكيميايئ بجعل الشعر خفيفاً أو تسبب تساقط الشعر يف منطقة 

فروة الرأس فقط. كام يتسبب البعض اآلخر يف جعل شعر العانة أو 

شعر الذراع والساق أو الحاجبني أو الرموش خفيفاً أو جعله يتساقط. 

ميكن أن يتسبب العالج اإلشعاعي يف الرأس بتساقط الشعر من فروة 

الرأس أيضاً.

إذا كان شعرك سيسقط، فإنه يبدأ يف الغالب بعد 

أسبوع إىل 3 أسابيع من بدء العالج ويزداد سوءاً يف 

غضون شهر إىل شهرين. لكن الشعر غالباً ما يعود 

للنمو مرة أخرى حتى قبل انتهاء العالج أحياناً.

الحصول على المساعدة

لتساقط الشعر
Getting Help for Hair Loss - Arabic

تجعل بعض عالجات الرسطان األشخاص يفقدون بعض أو كل شعرهم. من الطبيعي أن تشعر باالنزعاج لفقدان شعرك، ولكن 
عادة ما ينمو الشعر مرة أخرى، وميكنك القيام بأشياء لجعل تساقط الشعر أقل إشكاليًة بالنسبة لك.

أشياء ميكنك القيام بها للتحضري لتساقط الشعر

اسأل طبيبك عن احتاملية تساقط الشعر. يف حال وجود احتاملية  •

تساقط الشعر، اسأل عام إذا كان سيحدث برسعة أو مع مرور 

الوقت.

تحدث إىل فريق رعاية مرىض الرسطان حول ما إذا كانت قبعة  •

التربيد قد تساعد يف تقليل خطر اإلصابة بالرسطان. يتم إجراء 

املزيد من األبحاث ملعرفة ما إذا كانت قبعات التربيد فعالة 

وآمنة. وميكن أن يكون لقبعات التربيد بعض األعراض الجانبية 

مثل الصداع وآالم فروة الرأس واالنزعاج يف الرقبة والكتف. تحدث 

إىل فريق رعاية الرسطان الخاص بك حول فوائد ومخاطر قبعات 

التربيد وأعراضها الجانبية.

قد يغطي التأمني الصحي الخاص بك الشعر املستعار وأغطية  •

فروة الرأس األخرى جزئياً أو كلياً. إذا كان التأمني يغطي، فاطلب 

من فريق الرعاية الصحية الخاص بك وصفة طبية للشعر 

املستعار. يقدم برنامج ®Tender Loving Care التابع 

للجمعية الرسطان األمريكية مجموعة متنوعة من القبعات 

واألوشحة والشعر املستعار بأسعار معقولة. ميكن الرشاء عن 

طريق زيارة موقع tlc"TM" اإللكرتوين: tlcdirect.org أو 

االتصال عىل الرقم 18008509445.

قد تختار قص شعرك قصًة قصريًة جداً أو حتى حلق رأسك قبل أن  •

يبدأ يف التساقط.

https://tlcdirect.org/


أشياء أخرى ميكنك القيام بها عندما تعاين من تساقط 
الشعر:

قد تشعر بالحكة أو الحساسية يف فروة رأسك. تعامل بلطف  •

عند تنظيف شعرك بالفرشاة وغسله. قد يساعد استخدام مشط 

عريض األسنان يف ذلك.

عدم متشيط أو سحب الشعر بالفرشاة كثرياً قد يقلل من تساقط  •

الشعر إىل حد ما. تجنب أو تعامل بحذر عند عمل ترسيحات 

الشعر أو الضفائر أو استخدام البكرات أو تجفيف الشعر أو 

استخدام مكواة التجعيد أو املكواة املسطحة.

إذا أصبح شعرك خفيفاً جداً أو اختفى متاماً، فتأكد من حامية  •

الجلد عىل فروة رأسك من الحرارة والربودة والشمس. استخدم 

واقياً من الشمس واسع الطيف مع عامل حامية من الشمس 

)SPF( ال يقل عن 30 وارتدي قبعة. ارتد قبعًة أو وشاحاً لتغطية 

رأسك يف الطقس البارد للبقاء دافئاً.

عندما يبدأ الشعر الجديد يف النمو، قد يتقصف بسهولة يف  •

البداية. تجنب تجعيده واستخدام األصباغ يف األشهر القليلة 

األوىل. حافظ عىل شعرك قصرياً وسهل الترسيح.

قد يكون ملمس أو لون شعرك مختلفاً عندما يبدأ يف النمو مرة  •

أخرى. من املرجح أن يعود األمر إىل ما كان عليه قبل العالج مع 

مرور الوقت.
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النماذج المستخدمة ألغراض التوضيح فقط.

للحصول عىل معلومات حول الرسطان واملساعدة اليومية والدعم، تفضل بزيارة موقع جمعية الرسطان األمريكية  عىل
cancer.org أو اتصل بنا عىل 18002272345. نحن هنا عند الحاجة

أخرب أصدقاءك أو أحباءك مبا ميكنهم فعله للمساعدة. 

ْد تَُكون قادراً عىل التعامل مع املوضوع بشكل  قَ

أفضل مع دعمهم وتفهمهم.

https://cancer.org/

