
تشمل الرعاية الجيدة لمريض السرطان الحفاظ 

عىل كرامته واحترامه ودعمه والتعامل معه 

بمودة، وهي ال تأخذ في االعتبار أثر المرض عىل 

جسمه فحسب ولكنها تراعي أيًضا السالمة 

العاطفية والجنسية واالجتماعية له ولمقّدم 

الرعاية له كذلك. 

الحفاظ عىل كرامة المريض وأسرته 

يُعاني العديد من مرضى السرطان وأسرهم من الشعور بفقدانهم 

السيطرة عىل حياتهم بعد اكتشاف اإلصابة بالمرض. ولذلك، ينبغي 

تمكين المرضى وأسرهم من المشاركة بفاعلية في اتخاذ القرارات 

المرتبطة بخطط الرعاية والعالج الخاصة بهم؛ والتي يجب أن تلبي 

احتياجاتهم واختياراتهم الفردية. ويمكن لهذا أن يقطع شوًطا طويالً في 

مساعدتهم عىل استعادة الشعور بالسيطرة عىل حياتهم وحفظ كرامتهم 

خالل رحلة عالجهم من السرطان. 

صورة الجسم والصحة الجنسية 

يمكن للتغيرات الجسدية التي تحدث أثناء مرحلة العالج وبعدها، مثل 

إزالة جزء من الجسم أو تساقط الشعر أو ضعف النطق أو سلس البول، 

أن تؤثر عىل الطريقة التي ينظر بها المرضى إىل أنفسهم أو عىل شعورهم 

النفسي. ويمكن أن يكون للمشكالت المتعلقة بصورة الجسم والقدرة 

الجنسية تأثير كبير عىل عالقات القرناء؛ إذ يواجه مرضى السرطان 

والمتعافون منه مشكالت تتعلق باحترام الذات والعالقات الجنسية. 

تقديم الدعم وإظهار الحب لمرضى السرطان 

وقد توصلت دراسات تم إجراؤها إىل أّن مجموعات دعم مرضى 

السرطان يمكنها تعزيز احترام الذات لدى المرضى، وتقليل اكتئابهم، 

والحد من قلقهم، وتحسين عالقاتهم مع أفراد أسرهم وأصدقائهم. 

فالبنسبة لألشخاص المصابين بالسرطان، يمكن للدعم العاطفي القوي 

والعالقات المليئة بالحب مع القرناء واألصدقاء والعائالت أن تصنع فارًقا 

كبيرًا في حياتهم. 

ما وراء أثر المرض عىل الجسم: 

األثر العقلي والعاطفي  
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نهج الرعاية التي تتمحور حول 

 األشخاص والتي تحفظ لهم كرامتهم: 

يعني هذا النهج السعي نحو تمكين 

األفراد المصابين بالسرطان من 

المشاركة في اتخاذ القرارات، وتلبية 

جميع احتياجاتهم فيما يتعلق بالرعاية 

تلبية تامة؛ جسدًيا وعاطفًيا وروحًيا 

واجتماعًيا .



مقدمو الرعاية 

غالباً ما يتلقى مقدمو الرعاية لمرضى السرطان -وهم في الغالب قرنائهم 

أو أفراد أسرهم أو أصدقائهم- القليل من التحضير أو المعلومات أو الدعم 

ألداء دورهم الحيوي. وفي كثير من األحيان، ينحي مقدمو الرعاية أيًضا 

احتياجاتهم ومشاعرهم جانباً للتركيز عىل الشخص المصاب بالسرطان؛ 

وهو األمر الذي يمكن أن يؤدي إىل عزلتهم اجتماعًيا واكتئابهم في بعض 

الحاالت. 

تأثير زمالء العمل 

يرغب الكثير من األشخاص المصابين بالسرطان في العودة إىل العمل. 

وفي بعض األحيان، يشكّل الزمالء في العمل شبكة دعم حيوية أخرى 

لمريض السرطان. كما أّن تحّدث المصاب بالسرطان عن مرضه مع 

زمالئه في العمل وكذلك بقائه عىل اتصال معهم أثناء تغيبه عن العمل 

يمكن أن يُحدث تأثيرًا إيجابًيا في قدرته عىل التعافي. 

ما الذي نستطيع فعله؟ 

 كأفراد – اعرف المزيد عن خدمات السرطان في بلدك أو   

منطقتك، وساعد عىل مشاركة معلومات دقيقة عن السرطان 

للقضاء عىل الخرافات والمفاهيم الخاطئة المتعلقة بهذا المرض، 

وادعم مرضى السرطان من حولك. 

 كمقّدمي رعاية – استغل خدمات الدعم المتاحة في بلدك أو   

منطقتك أو عبر اإلنترنت لدعم نفسك وفرد أسرتك/صديقك 

المصاب بالسرطان، وقد توّفر لك هذه الخدمات مزيٍد من 

الموارد. 

 كأرباب عمل/زمالء – استكشف كيف يمكنك دعم زمالئك أو   

موظفيك المصابين بالسرطان )أو مقّدمي الرعاية( من خالل 

اتخاذ إجراءات مثل المرونة في تحديد ساعات العمل أو توفير 

بيئة عمل يمكن فيها التحّدث بدون تحّفظ )أو عدم التحّدث( عن 

السرطان. 

 worldcancerday.org/keyissues للحصول عىل مزيٍد من المعلومات، يُرجى زيارة
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