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مقدمة:

احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل..........وبعد:
ما �أجمل �أن تتعا�ضد اجلهود  ،وتتكامل اخلربات  ،لتقدم ماينفع مر�ضى ال�سرطان وتتح�س�س حاجاتهم بكل �أبعادها,
لن�ضمن املحافظة على م�ستوى ال�صحة النف�سية واالجتماعية ملر�ضى ال�سرطان  ،بو�صفها
خطوة �أوىل نحو ال�شفاء العاجل من هذا املر�ض الفتاك � .إن الهدف احلقيقي من �إعداد هذا
الدليل هو تزويد املري�ض باملعلومات واملبادئ الأ�سا�سية املب�سطة  ،التي تتعلق بهذا املر�ض
الذي تطورت تقنيات عالجه  .وحماولة عر�ض بع�ض اخلربات ال�سابقة ملجموعة من
مر�ضى ال�سرطان املتعافني  ،التي تعينه على زيادة ثقافته حول مر�ضه وكيفية
التعاي�ش معه � ,إ�ضافة �إىل �إعطائه القدرة على حتديد م�شكالته اليومية  ،التي
ي�ست�شعر من خاللها وجود املر�ض وطرق التغلب عليها  ،و�إيجاد �أهداف جديدة
يف حياته  ,ومعاونته للمحا فظة على ا�ستقرار �صحته
النف�سية  ,وتدعيم عالقاته االجتماعية ب�شكل ي�ضمن
بعده الكامل عن التدخالت املجتمعية ال�سلبية التي
تعتمد غالباً على ال�شائعات وغريها.
لكي ي�صل املري�ض �إىل هذا كله  ،بل و�أكرث ،فال بد �أن
يكون على ات�صال مبا�شر مع الأخ�صائي االجتماعي
مبركز الأورام و�أمرا�ض الدم املتخ�ص�صة  ,الذي
يهتم باجلوانب الت�أهيلية النف�سية واالجتماعية
للمري�ض متزامناً بذلك مع اهتمام الطبيب
املعالج باجلانب الت�شخي�صي والعالجي للمري�ض.
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التشخيص:

�إن �إخبارك ب�أنك م�صاب ب�أحد الأمرا�ض ال�سرطانية رمبا ي�شكل لك �صدمة قد ت�شعر من
خاللها باخلوف � ،أو الغ�ضب � ،أو ال ت�صدق مات�سمعه  ،وجميع هذه امل�شاعر طبيعية ؛ فاخلرب
رمبا يربك املري�ض �أو �أح��د �أف��راد �أ�سرته  ،والبع�ض ي�شعر �أن��ه الي�ستطيع
الوقوف على قدميه � ،أو ال ي�ستطيع التقاط �أنفا�سه !!

يقول �أحد الآباء الذي �أ�صيب ابنه مبر�ض �سرطان الدم:
«�شعرت بخوف مل �أ�شعر به يف حياتي  ،كانت حلظات �صعبة ومملوءة
بالرعب  ،قطعت تلك امل�سافة من عيادة الطبيب �إىل املنزل  ،و�أنا
�أنظر �إىل ابني وال �أدري ما العمل » .

وتقول �إح��دى مري�ضات �سرطان
الثدي :
« خ��رج��ت م ��ن ع �ن��د ال �ط �ب �ي��ب ح��ائ��رة
خائفة  ،وحملتني قدماي �إىل البيت ،
ومل �أمتكن من النوم طوال تلك الليلة,
كان من ال�صعب تقبل كل �شيء» .
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ويقول مري�ض �آخر :

« كان املر�ض مثل ال�ضيف الثقيل الذي نزل بداري » .
الأ�شخا�ص امل�صابون ب�أمرا�ض ال�سرطان يقولون � :إن حدة هذه امل�شاعر (ال�صدمة �أو
اخلوف) التدوم طويال بحمد اهلل  ،مع �أن القلق رمبا يبقى  .فهم قادرون على تكوين
م�شاعر من الأمل ت�ساعدهم ب�إذن اهلل  ،على متابعة العالج  ،واجتياز مراحل م�ضاعفات
املر�ض .
من خالل هذه امل�شاعر الإيجابية �ست�ستطيع ب�إذن اهلل ا�ستعادة توازنك بزيادة معلوماتك عن
املر�ض  ،وخطة العالج  ،ومتابعة نتائجها  ,وخيارات العالج الأخرى و�آثارها اجلانبية � .إذ هي التي
ت�ساعدنا بعد اهلل على ا�ستعادة القوة وال�سيطرة .

تقول �إحدى مري�ضات �سرطان الدم :

« جمعت الكثري من املعلومات عن املر�ض من خالل القراءة املتوا�صلة والدائمة للمجالت الطبية  ،والعلمية  ،على �شبكة
الإنرتنت ؛ ما جعلني �أكرث قوة على مواجهة املر�ض  ،وم�ضاعفاته اجلانبية » .

يقول �أحد مر�ضى �سرطان الرئة والذي يبلغ من العمر � 24سنة:

علي من الأمل والإميان  ,ف�أنا �أنظر �إىل حتقيق طموحاتي و�إكمال
يعود الأمل من جديد واحلياة م�ستمرة �« ،أحمد اهلل على ما �أنعم به ً
درا�ستي اجلامعية »  .من خالل �شعور هذا املري�ض جند الثبات احلقيقي الذي �سي�ساعده على املحافظة على �صحته النف�سية ،التي
�ست�ضمن �إن �شاء اهلل جناح العالج  .قال تعاىل:
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التغريات اجل�سمية والنف�سية �أثناء العالج :

عالج ال�سرطان قد ي�سبب عدة تغريات يف ج�سمك ويف م�شاعرك  ,كاال�ستئ�صال
اجلزئي �أو الكلي للثدي � ،أو الرئة � ،أو �أع�ضاء �أخ��رى ؛ وك��ذل��ك ف ��إن العالج
الكيمائي والإ�شعاعي قد ي�سبب لك ال�شعور بال�ضعف والتعب و�سقوط ال�شعر ,
وهذه التغريات ت�سبب م�شاعر احلزن واحلرية يف نف�س املري�ض مما ي�شكل جز ًءا
من امل�صاعب التي تواجه املري�ض �إ�ضافة �إىل بع�ض الغثيان  ،والقيء  ،وفقدان
ال��وزن ،التي تعترب من الأعرا�ض اجلانبية التي ت�ؤثر على �شعورك  ,والعالج قد
ي�ستغرق فرتة طويلة ح�سب درجة املر�ض  ،ولكن يف النهاية �ستنتهي فرتة العالج ب�إذن
اهلل  ،وتبد�أ هذه الآثار بالزوال التدريجي حتى تختفي �إن �شاء اهلل.

التغريات اجل�سمية للم�صابات ب�سرطان الثدي :

تعد هذه من �أ�صعب الأمور التي على املر�أة التعامل معها  ,تقول مري�ضة �أ�صيبت ب�سرطان الثدي « :بالن�سبة للمر�أة  ،لي�س
من ال�سهل �أن تقبل بفقدان �أح��د �أع�ضاء ج�سمها ؛ ولكن بعد ذلك �أدرك��ت بحمد اهلل �أن اخل�سارة الت�ؤثر  ،مقارن ًة مبا مت
احلفاظ عليه  ,كان البد من ا�ستئ�صال الثدي  ،لأن غري ذلك يعني انت�شار املر�ض يف جميع �أنحاء ج�سمي  ,وهذا يعني معانا ًة
كبرية التنتهي  .ف�أخذت �أت�أمل هذا الإدراك  ،فكانت البداية ال�صحيحة للعالج التام املنتهي بال�شفاء �شبه الكامل » .
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النظرة إلى الذات:
من واقع م�شاهدات الأخ�صائيني االجتماعيني  ،وقربهم من م�شاعر هذه الفئة الغالية من املجتمع  ،مت
التو�صل �إىل بع�ض الن�صائح التي ميكن �أن حتافظ على ذات املري�ض  ،وترفع
معنوياته ومنها :
ك��ن م��ؤم�ن�اً ب ��أن م��ا �أ��ص��اب��ك مل يكن ليخطئك ،وم��ا �أخ �ط ��أك مل يكن
لي�صيبك  ،وهذا من قوة الإميان  ،وهذه القوة متنحك التفا�ؤل .
تق َبل م�شاعرك وع��واط�ف��ك  ,و�أح���س��ن التعامل معها  ,ال تكبتها
فتكون غا�ضبا  ,ف��ذل��ك رمب��ا ي�ضر ب�صحتك  ,تحَ َ � � � �د ًْث عنها
ف�سوف ت�شعر براحة .
(( ت��ذك��ر �أن الأم� ��ور ال�ت��ي ك��ان��ت ت�شعرك
ب��ال�غ���ض��ب ق �ب��ل امل ��ر� ��ض غ��ال � ًب��ا م��ات�ب�ق��ى
تغ�ضبك بعد املر�ض  ،وقد ت�شعرك
بالغ�ضب الآن )) .
ح � ��اول ال �ت �م �ت��ع ب �ج��رع��ة م ��ن امل � ��رح ,
فاالبت�سامة يف وجه �أخيك �صدقة ( ،فما
�أعظمها عندما تكون منك �أنت) .
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حاول ممار�سة ن�شاط جديد ي�ساعدك على التغلب على امل�شاعر ال�سلبية ،كالقلق واخلوف .
حاول امل�شاركة يف الأعمال اخلريية  ،وزيارة املر�ضى اجلدد امل�صابني مبر�ض ال�سرطان  ،ف�أنت ت�سهم
يف �إي�صال الدعم املعنوي لهم .
اال�سرتخاء  ،والتنف�س ببطء �شديد  ،وا�ستعادة اللحظات ال�سعيدة والذكريات
اجلميلة � ،ست�ساعدك ب�إذن اهلل على التغلب على املر�ض  .وملعرفة تقنيات
اال�سرتخاء حاول تطبيق هذا التمرين الآن :
 -1خذ و�ضعا مريحا جل�سمك .
 -2ركز نظرك على نقطة معينة يف اجلدار .
 -3تنف�س ببطء (خذ نف�ساً بو�ضع ال�شهيق واحب�سه ملدة  4ثواين  ,ثم
بو�ضع الزفري وذلك ب�شكل تدريجي ببطء
�أخ� ��رج النف�س
ملدة  8ثواين ثم كرر العملية  10مرات).
 -4خالل هذه العملية التنف�سية �أرخ كل
ع�ضلة يف ج�سمك اب�ت��داء م��ن الأ�سفل
و��ص�ع��وداً �إىل الأع�ل��ى والعك�س  ،بينما
تركز على النقطة يف احلائط  ,وت�سمع
�� �ص ��وت ��ش�ه�ي�ق��ك وزف� �ي ��رك � � .س��وف
ت�شعر ب��أن �أ�صابع قدميك مرتاحة ،
ومرتخية  ,وا�صل �إرخ��اء كل ع�ضالت

ج�سمك حتى ت�شعر بثقل يف جفون عينك  ,وتقرر الآن ب��أن تغم�ض عينيك  ,وت�شعر
بالراحة واال�سرتخاء �أكرث و�أكرث  ،وكل ع�ضلة من ج�سمك مرتاحة وم�سرتخية متاماً.
تذكر االنتقال برتتيب بني �أع�ضاء ج�سمك  ,و�أنك تزداد ا�سرتخاء وراحة � ,أح�سنت .
�أنت م�سرتخ متاماً ا�سرتجع �أجمل املواقف يف حياتك  ,وع�شها بكل م�شاعرها �صوتاً
و�صور ة � ،ستكون �أكرث �سعادة وا�ستقرا ًرا .
قبل العودة �إىل احلا�ضر ت�أكد �أنك �سوف تكون �أكرث قوة  ،وحت ُم ً
ال  ،و�سعادة .
ركز على و�سائل الإيجابية الق�صرية .
�أنا �أحب نف�سي كما هي  ،رغم �صعوبة املر�ض .
�س�أتغلب على املر�ض بحول اهلل ،ف�أنا �أقوى.
على الرغم �أنني �أعاين من مر�ض � ،إال �أنني �أقبل نف�سي متاما وبعمق.
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حياتك اليومية:
�أخ��ي املري�ض  ،احلياة مع مر�ض ال�سرطان قد تكون من �أك�بر التحديات التي
عليك مواجهتها  ,و�سوف متر عليك �أي��ا ُم �سعيدة و�أخ��رى حزينة  ,وم��ن واقع
م�شاهدة العديد من املتعافني من مر�ض ال�سرطان ُوجِ َد �أنه من املفيد �أن ُيبقوا
�أنف�سهم م�شغولني  ،و�أن يعودوا �إىل حياتهم الطبيعية ب�أ�سرع وقت ممكن  ،كرعاية
الأطفال  ,واالهتمام ب�ش�ؤون املنزل  ،تدخل البهجة �إىل النف�س .
�أما الذين يعملون بالوظائف املختلفة حتى الإ�شرافية فيجب عليهم العودة �إىل
العمل بعد انتهاء العالج  ,فهذا �أمر مهم  ,و�إذا كنت الزلت حتت العالج فاخلروج �إىل
العمل ي�شكل تغرياً يف اجلو العام للحياة �أليومية  ،مع الأخذ بعني االعتبار االعتدال وعدم
�إرهاق نف�سك .
تقول �إحدى املري�ضات � « :صديقتي وزميالتي يف العمل ُك َن �أبطال املرحلة الأوىل من التجربة مع مر�ض

ال�سرطان » .
ويقول مري�ض �أخر  « :كنت م�شغو ًال جداً بعملي  ،فهو يتطلب مني الكثري من اجلهد  ,ولكن بعد املر�ض �أ�صبحت �أكرث قربا
واهتماما ب�أطفايل » .
تأثير السرطان على العائلة
ت�شخي�ص الإ�صابة مبر�ض ال�سرطان ي�ؤثر على جميع �أف��راد العائلة  ,ي�شعرون باخلوف والإنكار  ،وقد ي�شعرون بال�ضيق
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عندما تكون حتت العالج  .ولكن طريقة تعاملك مع العائلة يحدد بدرجة كبرية ردود الفعل  ,فمناق�شتك
للمر�ض وما ي�صاحبه من م�شاعر وتطويرات العالج ونتائجه ت�شعر الأ�سرة بطم�أنينة .
تقول �إحدى مري�ضات �سرطان الدم :
« وقوف زوجي و�أهلي �إىل جانبي �ساعدين على تخطي مرحلة املر�ض » .
تأثيرإصابة أحد الوالدين بالسرطان:
�إ�صابة �أح��د الوالدين بال�سرطان يجعل الطرف الآخ��ر يق�ضي معظم
الوقت معه �سواء كان منوماً �أو مراجعاً يف امل�ست�شفى بعيداً عن الأ�سرة,
في�شعر الأط �ف��ال ب��اخل��وف البتعاد ال��وال��دي��ن عنهم  ,وق��د ي�صابون
بالقلق  ,ويحتاجون �إىل التوا�صل معهم لي�شعروا �أن كل �شيء على
مايرام عن طريق االت�صال الهاتفي ،
�أو احلديث عما فعلوه يف ذلك اليوم فهذا
يقلل من خماوف وقلق الأطفال .
بعض األفكار المفيدة:
-1ال ت���ش�ع��ر ب��اخل��وف �أو اخل �ج��ل من
م� ��� �ش ��اع ��رك � ,آخ � � � ��رون �� �ش� �ع ��روا مب�ث��ل
م�شاعرك يف هذا الو�ضع.
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� -2شارك م�شاعرك مع �صديق �أو قريب فامل�شاركة مفيدة �أحياناً .
 -3تعرف على مر�ض ال�سرطان وطريقة عالجه � ،ستجد �أن الأمور لي�ست �سيئة كما تتخيل .
� -4إذا �سمعت �شخ�صاً ما يتكلم عن مر�ض ال�سرطان و�شعرت ب�أن حديثه �أخافك  ,فاطلب منه تف�سرياً
ملا �سمعت  ,فمن املمكن �أنك مل ت�صغ جيداً ملا يقوله � ,أو �أنه ال يعرف �شيئا عن املر�ض .
 -5جتربتك مع املر�ض تختلف عن الآخرين  ,ف�شخ�صيتك لها طبيعة �أثناء
فرتة العالج  ,ف�إدراكك لذلك ي�ساعدك على التغلب على املر�ض .
-6ا�صنع لنف�سك �أهدافاً ب�سيطة وقريبة ت�ستطيع حتقيقها �أثناء فرتة
العالج  ,فهذا ي�ساعدك على التغلب على املر�ض .
 -7ابحث ع��ن الإي�ج��اب�ي��ات التي �أ�ضــافها مر�ض ال�ســرطان �إلــى
حــياتك  ,و�سوف جتدها ب�إذن اهلل.
باحلديث عن الإيجابيات التي اكت�سبتها
-8اب��د�أ
من خالل تعاملك مع هذا املر�ض ب�شيء
من الإيجابية مع مر�ضى �آخ��ري��ن � ،أو
�صديق � ،أو مع الأ�سرة  ،فهذا يحد من
الإحباط الذي تواجِ ُه ُه .
 -9ك ��ن ح��ري �� �ص �اً ع �ل��ى ال �ب �ح��ث عما
ي�سعدك مع املر�ض  ,فهو م�لازم لك
حتى يكتب لك ال�شفاء ب�إذن اهلل .

 -10ت�أكد �أن هناك من يقدم امل�ساعدة لك ولعائلتك ؛ فـــالأخ�صائي االجتماعي
ي�ساعدك وجميع �أف��راد العائلة على تفهم م�شاعركم امل�صاحبة للمر�ض  ،وكيفية
التعامل مع امل�شكالت التي من املمكن ظهورها .
تجارب بعض المرضى:
ال�سرطان ي�ؤثر ب�شكل كبري على ال�شخ�ص امل�صاب  ,ولكن بقليل من التفكري والت�أمل ،
وبالرجوع �إىل اهلل  ،وتفوي�ض الأمر �إليه  ،والإميان بالق�ضاء والقدر خريه و�شره  ،تطمئن
النف�س  ،وت�سكن امل�شاعر  ،ويبقى الأمل يف ما لدى اهلل .وحتى ال تنقلب هذه ال�صورة من �إميان
بق�ضاء اهلل �إىل ا�ست�سالم للمر�ض البد من النهو�ض والعمل  ،و�إيجاد هدف ت�سعى �إىل حتقيقه خالل
هذه املرحلة � .سوف ت�شعر وتالحظ �أنك حققت هدفني ولي�س هدفاً وحداً  ،فلقد تغلبت على املر�ض بروح ونف�سية
عالية  ,وحققت جزءاً من �أهدافك يف احلياة .
ويف هذا اجلزء �سوف جتد ق�ص�صاً من ق�ص�ص الذين حددوا بع�ض الأه��داف  ،من خالل مقاالت عن جتاربهم مع مر�ض
ال�سرطان ؛ ليفيدوا م�صاباً جديداً باملر�ض  .وهناك من اجته �إىل الر�سم كطريقة للتعبري عما يف نف�سه  ،وهناك من نظر �إىل
تخليد ا�سمه بديوان �شعري � ،أو كتيب يفيد به الكثري .
ح�سن حممد العمر �)29( ،سنة �أب لطفلة � .أ�صيب ب�سرطان الغدد اللمفاوية ومن خالل جتربتة مع مر�ض ال�سرطان قدم
لنا عدداً من اخلواطر ,ومنها:
املري�ض طبيب نف�سه:
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دخلت امل�ست�شفى قبل عام ,وكنت يف حالة نف�سية �سيئة للغاية لدرجة �أين �أ�صبحت
معروفا لدى جميع الأطباء واملمر�ضني ,وك��ان اجلميع يتحا�شى الدخول علي
يف ذلك الوقت ال �أري��د الطبيب وال املمر�ض وال �أحب امل�ست�شفى يف ي�أ�س رهيب
والعياذ باهلل ال �أح��ب ال��زي��ارة� ,أح�س بــاملوت يف كل حلظة� ,أغلقت يف وجهي كل
الأبواب �....ضيقة �صدر...هم ...قلق...غ�ضب .
ك��ل ه��ذا و�أك�ث�ر مناعتي تنق�ص ي��وم�اً بعد ي��وم ,وك��ان �أم�ل��ي يف اخل��روج م��ن هذا
ال�سجن هو ارتفاع املناعة ,فكنت �أتابعها يوماً بعد يوم ،على �أمل �أن ترتفع و�أخرج
ولكن دون فائدة ,بل �إنها كانت تنق�ص ليزداد الأمر �سوءاً ,وكان �آخر حتليل قمت به
يوم الأربعاء؛ �أي نهاية الأ�سبوع طال تفكريي خالل يومي اخلمي�س واجلمعة ,ووقفت
مع نف�سي ,وفكرت كثرياً ,وت�أملت يف هذه احلياة ويف حايل  ..تعبت من التفكري ,وحاولت �أن
�أتنا�سى ,ولكن مل �أ�ستطع ,كان التفكري ي�شغل ذهني  ..فكرت  ..وفكرت �إىل �أن خرجت بالكثري من
الأ�سئلة والتي �أذكر منها:
 ملاذا �أنا غا�ضب ؟ هل �أنا م�ؤمن بق�ضاء اهلل وقدره ؟! هل هذا الغ�ضب �سخط من املر�ض واعرتا�ض عليه ؟ ملاذا مل يكن غريي هو املري�ض ؟ ملاذا مل �أكن ر�ضياً متفائال ؟ -ملاذا ال �أ�ستمتع مبر�ضي ؟

 ملاذا ال �أعده �صديقا يل ؟ ملاذا ال �أحت�سبه عند اهلل ليطهر به ذنوبي الكثرية ؟ ملاذا .....مل��اذا......ومل��اذا...........؟ �أ�سئلة كثرية وتفكري عميق كاد ر�أ�سي �أن ينفجر منه ,ويف يومال � �غ� ��م ,
اجلمعة بعد �أن تعبت من التفكري جل�أت �إىل اهلل عز وجل  ,فارج الهم وكا�شف
ودعوته �أن يفرج همي ويك�شف غمي ويلطف بحايل  ,ويهدي �سري  ,دعوته
كثرياً حتى غلبني النوم  ,حيث �أنني مل �أذق طعمه منذ عدة �أيام وبعد �أن
ا�ستيقظت من منامي �شعرت ب��أين �شخ�ص �آخ��ر خمتلف ج��داً  ,حاولت
�أن �أن�سى ذل��ك الغ�ضب  ,وذل��ك الهم  ,وبالفعل وهلل احلمد وال�شكر
ا�ستطعت �أن �أتغري  ,كان والدي ووالدتي وزوجتي و�إخواين يف حالة
نف�سية �سيئة مثلي وب�سببي  ,حيث كان احلزن مي � � �ل� � ��أ ق � �ل� ��وب � �ه� ��م
ب� � �ه � ��ا
ويفي�ض دمعاً من عيونهم  ,واحلال ال يعلم
�إال اهلل .
ات�صلت بهم و�أخربتهم ب�أين �أعي�ش �سعادة
بالغة حيث تغري حايل  ,و�أ�صبحت �أحب
مر�ضي � ,أحب طبيبي وممر�ضي  ,و�أحب
امل�ست�شفى املعالج  ,و�أحبهم هم �أي�ضا .
فرحوا بهذا اخلرب  ،وتبا�شروا به وزال
عنهم احلزن الذي �سببته لهم .
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ويف م�ساء يوم اجلمعة دخل علي املمر�ض وهو خائف جداً من معاملتي له  ,لي�سحب مني الدم للتحليل
فتفاج�أ عندما رحبت به و�ضحكت معه  ,واعتذرت منه  ,و�سحب مني العينة اخلا�صة بتحليل الدم ,
وذهب وهو منده�ش وم�سرور  .عندما ح�ضر الطبيب املعالج �صباح يوم ال�سبت وكالعادة تفح�ص
ملفي لريى نتائج التحليل عندها ر�أى ال�شيء ال��ذي مل ي�صدقه  ,ر�أى العجب  ,فلي�س على اهلل
بعزيز  ,ر�أى مناعتي ارتفعت ب�شكل كبري جداً على غري املعتاد حتى �أنه كاد �أن
يعيد التحليل لأنه �شك يف النتائج الأوىل  ,ب�شرين بهذه النتيجة  ,ففرحت
فرحاً مل �أفرحه من قبل لأن هذه النتيجة تعني يل الكثري والكثري ,
كنت �أغفل عنها  ,ومن هذه الأمور التي �أيقنت بها ؛ �أن اهلل عز وجل
قادر على كل �شيء �سبحانه �أن املري�ض هو طبيب نف�سه .
خرجت من امل�ست�شفى ي��وم ال�سبت مبا�شرة  ,فاحلمد هلل ف�أنا ال
�أزال يف �سعادة بالغة مع م َر�ضي  ،حمباً
ل�ط�ب�ي�ب��ي  ،ومم��ر� �ض��ي  ،وللم�ست�شفى
املعالج  ،و�أهلي وكل من حويل  ،وفخور
بهم جميعاً .
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عدنان يبلغ من العمر (� )24سنة ,
ط��ال��ب يف اجل��ام�ع��ة م�صاب ب�سرطان
الرئة  ,حر�ص على نقل م�شاعره من

خالل ال�شعر فعكف خالل فرتة املر�ض على نظم دي��وان( من تكون )  ،خرج بهذا
العمل من دائرة مر�ض ال�سرطان �إىل دائرة �أو�سع وهدف حمدد � ,أبعده عن التفكري
امل�ستمر باملر�ض  ،الذي قد �أحكم �سيطرته على عدد من املر�ضى  .وهذا جزء من ن�ص
من ديوانه (من تكون) .

القدر
هل هذا هو القهر �أم القدر
�أم �أنها تقادير الزمان والدهر
ال �أعلم �إىل �أين املفر
�إىل الأر�ض �أم �إىل القمر
احلب
احلب يف القلب انحفر
وال ي��زال هناك الكثري من املر�ضى ممن لديهم القدرة على الإب��داع  ،من خالل رقة �إح�سا�سهم مبر�ض ال�سرطان  ,ف�أنت
ت�ستطيع اخلروج �إىل دائرة �أو�سع و�أجمل  ,فما عليك �إال �أن حتاول �أن تكون على ات�صال م�ستمر مع الأخ�صائي االجتماعي ،
الذي ي�ساعدك على اجتياز هذه املرحلة  ,و�أنت بكل ت�أكيد قادر على ذلك �إن �شاء اهلل .
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ماذا تعرف عن األخصائي االجتماعي ؟
هو ال�شخ�ص احلا�صل على م�ؤهل علمي يف اخلدمة االجتماعية  ,حيث يكون
لا ت��أه�ي� ً
م��ؤه� ً
لا علمياً ومهنياً يف جامعات متخ�ص�صة  .ه��ذا الت�أهيل العلمي
والعملي يجعل من الأخ�صائي االجتماعي م�س�ؤو ًال مهنياً عن جميع عمليات
اخلدمة االجتماعية الطبية داخل امل�ؤ�س�سات ال�صحية والت�أهيلية � ،أو يف البيئة
اخلارجية للمري�ض  ،بهدف �إح��داث عمليات التغري االجتماعي  ،و�إع��ادة ت�أهيل
املري�ض  ،ومتكينه من التكيف  ،واالندماج االجتماعي .
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ما األهداف األساسية التي يسعى األخصائي االجتماعي إلى
تحقيقها؟
 .1م�ساعدة املر�ضى �أفرا ًدًا كانوا �أو جماعات على مواجهة م�شكالتهم من خالل ممار�سة �أدوارهم الأ�سا�سية يف املجتمع املحيط
بهم .
 .2م�ساعدة املري�ض على اال�ستفادة من و�سائل العالج املتاحة .
 .3م�ساعدة املري�ض نف�س ًيا واجتماع ًيا للو�صول �إىل مرحلة ال�شفاء ب�أ�سرع وقت .
 .4تذليل ال�صعوبات التي تواجه املري�ض قبل وبعد فرتة العالج .
� .5شرح الت�أثريات اجلانبية امل�صاحبة للمر�ض على املري�ض و�أ�سرته  ,حيث �أن الظروف امل�صاحبة للمر�ض قد ترتك �أث ًرا
على املري�ض و�أ�سرته  ،التي رمبا تعيق عملية اال�ستجابة الطبيعية للعالج  ،ويكون ت�أثريها على املري�ض و�أ�سرته �أ�شد من �أثر

املر�ض الع�ضوي ذاته.
 .6تعديل الأ�ساليب البيئية واملجتمعية اخلاطئة التي يعي�ش فيها املري�ض .
 .7م�ساعدة الطبيب املعالج وهيئة التمري�ض للتعرف على ظ��روف املري�ض اخلا�صة  ،وم�شكالته
االجتماعية اخلا�صة والتي لها عالقة مبا�شرة يف جناح العالج .
 .8رب��ط امل�ست�شفى باملجتمع اخل��ارج��ي  ،وم�ؤ�س�ساته  ،لتوفري اخل��دم��ات
وامل�ساعدات التي ت�ساعد املري�ض على �إكمال عالجه .
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