
مركز املعلومات املجاين عن مرض الرسطان 

يقدم املركز القومي ملعلومات الرسطان التابع للجمعية األمريكية 

ملكافحة الرسطان املساعدة  لك أثناء تعاملك مع مرض الرسطان عن 

طريق ربطك مبوظفينا املدربني واملؤهلني لإلجابة عن األسئلة املتعلقة 

بالتشخيص، أو تحديد املوارد، أو االستامع للمخاوف أو تقديم اإلرشاد 

. نقدم املساعدة يف مواضيع التأمني الصحي، وبرامج جمعية  مكافحة 

الرسطان األمريكية، واإلحاالت وغريها من الخدمات. اتصل بنا عىل 

2345-227-800-1 أو قم بزيارة cancer.org للمحادثة عرب اإلنرتنت 

ميكننا تقديم املساعدة باللغة اإلنجليزية واإلسبانية وأكرث من 200 لغة 

أخرى عرب خدمات الرتجمة. 

املواد املطبوعة عن مرض الرسطان

ميكن ملوادنا مساعدتك وأحبائك يف فهم التشخيص والعالج واآلثار 

الجانبية املحتملة، وتقديم معلومات مفصلة عن برامجنا وخدماتنا. 

املواد املطبوعة لدينا متاحة مجانا عند اال تصال بنا عىل

 2345-227-800-1 أو من خالل فريق رعاية مرىض الرسطان. 

أماكن اإلقامة أثناء العالج

يوفر برنامج Hope Lodge® مكانا لإلقامة ملرىض الرسطان والقامئني 

عىل رعايتهم عند االضطرار للسفر للعالج. ويف بعض املناطق حيث 

ال يتوفر برنامج Hope Lodge®  أو عدم توفر أماكن، يتيح برنامج 

الفنادق الرشيكة للمرىض ومقدمي الرعاية اإلقامة مجانا أو بأسعار 

مخفضة يف الفنادق القريبة من املكان الذي يتلقون فيه العالج.

نقل املرىض لتلقي العالج

أحد أكرب العقبات يف وجه معالجة الرسطان يف الوقت املناسب هي 

نقص وسائل النقل. قد تحصل عىل املساعدة من العائلة واألصدقاء، 

ولكن عىل مدار عدة أشهر، قد ال يتوفر لديهم الوقت أو املوارد لكل 

رحلة عالج. لهذا السبب بدأت جمعية الرسطان األمريكية بربنامج 

ً

ً

ً

Road To Recovery®. وهو مصمم إلزالة الحواجز التي تحول دون 

الحصول عىل جودة الرعاية الصحية من خالل توفري خدمات نقل 

املرىض لتلقي العالج وغريه من املواعيد املتعلقة بالرسطان من خالل 

السائقني املتطوعني والرشكاء واملنظامت املجتمعية. 

مالحو الخدمات للمريض

يساعد "املالحون" املتواجدون يف العديد من املستشفيات، املرىض 

يف الحصول عىل الخدمات التي يحتاجونها حتى يتمكن بقية فريق 

رعاية مرىض الرسطان من الرتكيز عىل العالج. كام ميكن للمالحني توفري 

معلومات مخصصة عن الرسطان والعالج لكل تشخيص للمريض ، 

ومساعدتهم يف العثور عىل املوارد املحلية للمساعدة يف حصولهم عىل 

العالج الذي يحتاجونه، وأكرث من ذلك. 

Cancer Survivors NetworkSM )شبكة الناجني من 

مرض الرسطان( 

قم بزيارة csn.cancer.org لالنضامم إىل مجتمعنا عىل اإلنرتنت 

لألشخاص املصابني بالرسطان وعائالتهم. ابحث عن اآلخرين وتواصل 

مع األشخاص تحت العالج، والناجني عىل املدى الطويل، أو مقدمي 

الرعاية من خالل البحث عن األعضاء، وجلسات املناقشة، وغرف 

الدردشة، والربيد اإللكرتوين الخاص بشبكة الناجني من الرسطان. 

Reach To Recovery® )التواصل ممن أجل التعايف(

يربط برنامج Reach To Recovery مرىض رسطان الثدي مع 

متطوعني مدربني لديهم خطط تشخيص وعال ج مشابهة لتقديم 

الدعم الفردي. 

تقدم جمعية مكافحة الرسطان األمريكية الدعم لك يف مجتمعك وعىل اإلنرتنت ملساعدتك أثناء وبعد عالج الرسطان. قم بزيارةcancer.org أو 
اتصل بنا عىل 2345-227-800-1 للمزيد من املعلومات.

1.800.227.2345  |  cancer.org

المساعدة للمر ضى، 
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”tlc” – Tender Loving Care® )العناية املحببة(

تقدم النرشة منتجات تساقط الشعر واستئصال الثدي للنساء التي 

تتعامل مع الرسطان بأسعار معقولة، وتقديم املشورة حول كيفية 

استخدامها. وتشمل املنتجات الشعر املستعار، ووصالت الشعر، 

والقبعات ، والعامئم، وقوالب الثدي، وحامالت الصدر والسرتات 

القصرية ومالبس السباحة املخصصة إلستئصال الثدي.  اتصل عىل 

 tlcdirect.org  9445-850-800-1، أو قم بزيارة املوقع اإللكرتوين

لطلب املنتجات أو الكتالوجات

كتب جمعية مكافحة الرسطان األمريكية 

لدينا أكرث من 40 كتابا حائزا عىل جوائز حول أنواع معينة من 

الرسطان، واملعلومات العامة، وتقديم الرعاية، والتعامل مع الرسطان 

واآلثار الجانبية، والدعم العاطفي، والكتب للعائالت واألطفال، 

وغريها. ميكنك رشاء كتب جمعية مكافحة الرسطان األمريكية والكتب 

اإللكرتونية عىلcancer.org/bookstore أو من متاجر الكتب.

ً ً

املبادئ التوجيهية واملوارد للناجني من املرض

لدينا مواد وموارد للناجني للمساعدة يف تحسني نوعية الحياة 

واالحتياجات األخرى  أثناء وبعد عالج الرسطان. تساعد اإلرشادات 

الخاصة بالناجني من بعض أمراض الرسطان األطباء عىل إدارة 

االحتياجات الفريدة للناجني، كام تساعدك إرشادات التغذية والنشاط 

البدين للناجني عىل معرفة كيفية عيش حياتك بالشكل األفضل وتقليل 

خطر اإلصابة بالرسطان مرة أخرى.

ما بعد التشخيص بالرسطان

هذه األداة متاحة عىل اإلنرتنت للناجني من الرسطان، التي أنشأتها 

جمعية مكافحة الرسطان األمريكية واملعهد الوطني للرسطان، وهي 

متاحة عىل survivorship.cancer.gov. ميكن للمرىض والناجني 

إنشاء مجموعات عمل مخصصة، ومجموعات من املعلومات املختارة 

ملساعدتهم عىل التواصل بشكل أفضل مع مقدمي الرعاية وفرق 

رعايتهم  إلدارة شؤونهم الجسدية والعاطفية بعد التشخيص بالرسطان.

ملقدمي الرعاية

يؤثر الرسطان عليك وعىل أحبائك. تساعد املعلومات ملقدمي 

الرعاية cancer.org/caregivers عىل االهتامم بك مع عدم إغفال 

احتياجاتهم ويوضح لهم كيفية طلب املساعدة والدعم. ميكنهم أيضا 

زيارة csn.cancer.org ملنتديات الرعاية.

التجارب الرسيرية 

إذا كنت ترغب يف معرفة املزيد عن التجارب الرسيرية التي قد تكون 

مناسبة لك، ابدأ بسؤال طبيبك عام إذا كانت عيادتك أو املستشفى 

تجري تجارب رسيرية أو اتصل بنا عىل 2345-227-800-1 وتحدث مع 

أحد موظفينا املؤهلني واملدربني. 

cancer.org

يتيح موقعنا اإللكرتوين الوصول إىل أحدث املعلومات عن مرض 

الرسطان وأكرثها دقة ويساعدك يف العثور عىل الربامج والخدمات يف 

منطقتك. بعض الصفحات ملهمة هي:

 •cancer.org/survivors - مركز ملوضوعات الدعم والعالج، 

وأدوات العالج والنجاة، وقصص تثري األمل واإللهام 

 •cancer.org/videos - يضم مقاطع فيديو متطورة حول 

املوضوعات املتعلقة بالرسطان، مبا يف ذلك أساسيات الرسطان، 

وعالج الرسطان، والتجارب الرسيرية، وبرامج وخدمات جمعية 

الرسطان األمريكية، وآثار النجاة من الرسطان، و القصص 

الشخصية ، وغريها. 

 •cancer.org/treatmentdecisions - أدوات وموارد التخاذ 

القرار حول عالج الرسطان ملساعدتك أ ثناء تشخيص 

الرسطان وعالجه

 •cancer.org/support - مزيد من املعلومات حول جمعية 

مكافحة الرسطان األمريكية وغريها من الرب امج 

والخدمات يف منطقتك

 •cancer.org/phm - معلومات وأوراق تتبع  ملساعدة املرىض عىل 

تنظيم وإدارة تجربة اإلصابة الرسطان

 •cancer.org/languages - يربط املتحدثني غري الناطقني 

باإلنجليزية مبعلومات عن الرسطان بلغات أخرى

 •دردشة مبارشة مع موظفينا املدربني واملؤهلني ببساطة عن طريق 

الذهاب إىل cancer.org والنقر عىل "الدردشة املبارشة"
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