
التواصل الجيد مهم عندما تكون جزًءا من فريق. فمدى قدرتك عىل التحدث مع فريق رعاية مرىض الرسطان 

الخاص بك بأريحية هي املعيار للحصول عىل الرعاية األفضل لك. 

بني ملساعدتك يف التعامل  سيكون لديك فريق من األشخاص املُدرَّ
مع مرض الرسطان. وسيشمل هذا الفريق األطباء وغريهم من 

املتخصصني يف الرعاية الصحية مثل املمرضني املامرسني ومساعدي 
األطباء والصيادلة واألخصائيني االجتامعيني وممريض العيادة أو العالج 

الكيميايئ والفنيني واملساعدين الطبيني وأخصائيي التغذية ومرشدي 
املرىض. ولكل منهم دوره الخاص، فإذا طرحت سؤاالً ال ميكنهم اإلجابة 

عليه فسيعرفون من ميكنه املساعدة.

ما هو كم املعلومات الذي أريد أن أعرفه؟

قد يرغب بعض األشخاص يف معرفة الكثري عن مرض الرسطان لديهم 
ألنهم يشعرون بقدر أكرب من السيطرة عىل ما يحدث عندما يعرفون 
كل الحقائق. وقد يرغبون يف معرفة الكثري من املعلومات والتفاصيل 

حول رعايتهم.

وقد ال يرغب البعض اآلخر بأن يتم إخبارهم بالكثري يف آٍن واحد 
وقد تشعرهم التفاصيل الكثرية بالتوتر أو اإلرهاق. فقد يفضل بعض 

الناس ترك معظم القرارات لطبيبهم. أخرب فريق رعاية مرىض الرسطان 
الخاص بك مبا يناسبك.

قم بطرح األسئلة

من املهم أال تنىس أن نوع الرعاية والعالج الذي تحصل عليه هو أمٌر 
مرتوك لك. لذا ميكن أن يساعدك التعرف عىل مرض الرسطان وكيفية 

عالجه عىل اتخاذ هذه القرارات مع طبيبك.

ال تخف من طرح األسئلة. ينتظر العديد من األطباء منك طرح 
األسئلة، لكنك قد ال تعرف ماذا تسأل حتى. كام أنَّ من السهل أن 

تنىس ما تريد أن تسأل عنه، لذا اكتب األسئلة التي تخطر ببالك 
وخذها معك عندما تذهب إىل املواعيد.

فيام ييل بعض األسئلة الشائعة التي يطرحها األشخاص حول الرسطان:

ما هو نوع الرسطان الذي أعاين منه؟ •

ما حجم الرسطان الذي أعاين منه؟ يف أي جزء من الجسد؟ هل  •
انترش إىل أجزاء أخرى من جسدي؟

هل سأحتاج إىل خزعة أو اختبارات أخرى؟ •

ما هو العالج الذي تقرتحه؟ •

من سيقدم يل هذا العالج؟ •

هل هناك عالجات أخرى قد تساعدين؟ •

ما هي األدوية التي سأحصل عليها؟ فيم يتم استعامل هذه  •
األدوية؟

ما هي املخاطر واآلثار الجانبية لكل عالج؟ •

كيف سأشعر أثناء العالج؟ •

هل هناك أي آثار جانبية أو عالمات غري معتادة يجب أن أخربك  •
عنها فور حدوثها؟

ما الذي ميكن فعله حيال اآلثار الجانبية؟ •

ما هو أفضل وقت لالتصال إذا كان لدي سؤال أو مشكلة؟ ما  •
الرسعة التي ميكن أن أتوقع أن يتم بها إعادة االتصال يب؟

ماذا عيل أن أفعل إذا كانت لدي مشكلة خطرية وكان مكتبك  •
مغلًقا؟

ن؟ • هل يجب أن أحصل عىل رأي ثاين؟ ِممَّ

يجب أن يأخذ فريق رعاية مرىض الرسطان الخاص بك أسئلتك عىل 
محمل الجد. يجب أن يرغبوا يف معرفة مخاوفك وأال يجعلوك تشعر 

بأنهم يستعجلونك. فإذا مل يستجيبوا بهذه الطريقة، أخربهم بذلك.

 التحدث مع طبيبك وفريق رعاية
مرىض الرسطان الخاص بك
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نصائح لتذكُّر ما يخربك به فريق رعاية مرىض الرسطان

من الصعب تذكر كل ما يقال لك يف كل زيارة. لذا فمن املفيد أن 
تحرض نفس الشخص معك يف كل مرة حيث ميكنه تذكريك باألسئلة 

التي تريد طرحها ومساعدتك عىل تذكر ما قيل.

تأكد من قيامك أنت أو الشخص الذي معك بتدوين ما اطلعت عليه 
يف مواعيدك. إذا كنت ترغب فلك أن تسأل طبيبك أو أي عضو آخر يف 

الفريق عام إذا كان من املقبول تسجيل الحديث الذي يدور بينكم.

إذا كنت بحاجة إىل مزيد من التفاصيل، فقل ذلك. يف بعض األحيان 
يستخدم أعضاء فريق رعاية مرىض الرسطان كلامت يصعب فهمها. 

فإذا كنت ال تفهم شيئًا ما فاطلب منهم رشحه. وقد يكون من املفيد 
طلب الصور أو املواد املطبوعة أو روابط مواقع الويب أو الفيديو أو 

أشياء أخرى ميكنك االطالع عليها عندما تصل إىل املنزل.

عندما تحصل عىل التعليامت، قم بتدوينها. وتأكد من فهمك 
للمعلومات قبل مغادرة املكان. ثم اتبَّع التعليامت بالضبط. وال بأس 

من االتصال مبكتب الطبيب إذا كان لديك املزيد من األسئلة الحًقا.

 اعرث عىل الطبيب املناسب لك

إنَّ عالقتك مع طبيبك مهمة، ولكل شخص طريقته الخاصة يف التواصل 
ومشاركة املعلومات. لهذا السبب قد ال يكون أفضل طبيب لشخٍص ما 

مناسبًا لشخٍص آخر. فبعض األشخاص يريدون طبيبًا يشارك الحقائق 
بطريقة تخصصية وعملية. وال يتوقعون أن يكون الطبيب صديقهم. 

بينام يريد أشخاص آخرون طبيبًا يشعرون بأنهم قريبون منه. لذا 
حاول معرفة ما تحتاجه وأخرب طبيبك.

يف حال حصلت مشكالت يف التواصل فتحدث إىل طبيبك عنها. وكن 
رصيًحا بشأن مخاوفك ورغباتك. وإذا مل تكن راضيًا عن العالقة، فال 

مشكلة يف تغيري األطباء. وأخرب طبيبك عن قرارك وأسباب اتخاذه. 
واطلب مساعدته يف نقل رعايتك إىل الطبيب الجديد.

إنه فريق رعاية مرىض الرسطان الخاص بك أنت

أنت جزء مهم من فريق رعاية مرض الرسطان الخاص بك. سيعتمد 
فريقك عليك لتكون رشيًكا فعاالً.ً. وهذا يعني الذهاب إىل مواعيد 
زيارات مكتب الطبيب وتناول األدوية عىل النحو املوصوف وإخبار 

فريقك عن أي مشكالت أو مخاوف لديك واإلجابة عىل أسئلتهم 
وطرح أسئلتك الخاصة ومساعدتهم عىل اتخاذ القرارات بشأن رعايتك.

أنت وأحباؤك وحدكم من ميكنكم املساعدة يف تحديد األفضل لك. قد 
يستغرق األمر وقتًا لتتعلم كيف تكون عضًوا نشطًا يف الفريق، ولكن 

قد تتفاجأ كم ستصبحون جيدين بهذا األمر أنت وأحباؤك.
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