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سرطانی که دیگر
بــهبـود نمییابـد
برای کسانی که سرطانشان پیشرفت کردهاست.
سرطانی که دیگر بهبود نمییابد...

مقدمه
با اس��تناد به گزارشهای منتش��ر ش��ده از سوی س��ازمان جهانی بهداش��ت ( ،)WHOیکی از
مهمترین بیماریهای غیر واگیر که در س��الهای کنونی و آتی گریبانگیر بشر است ،سرطانها
میباش��ند .ش��یوع روز افزون سرطانها ،دس��ت اندرکاران نظام س�لامت در عرصههای ملی و
بینالمللی را وادار کرده اس��ت ک��ه بیش از پیش به این مهم عنایت ویژهای بنمایند .بی ش��ک
س��رطانهای اندامهای مختلف بدن آدمی ،به س��بب عوامل خطرزای گوناگ��ون از قبیل توارث
ژنتیکی ،تس��هیل کنندههای محیطی همچون مصرف س��یگار ،نوشابههای الکلی و تغذیه با انواع
غذاهایی که به صورت س��ریع تهیه میش��وند ،شیوه زندگی و  ،...پدید آمده و سالمت جسمانی،
روانی ،اجتماعی و اقتصادی مبتالیان و بستگانشان را به شدت مورد تهدید قرار میدهند.
بررسیهای گوناگون حکایت از آن دارند که در موارد زیادی از انواع سرطانها ،اقدامات پیشگیرانه
ممکن و بسیار مؤثر است.
در این راس��تا ،بنیاد امور بیماریهای خاص به دلیل اهمیت مقوله س��رطان در حوزه سالمت و
رنجی که بیماران و خانواده هایشان از این بیماریهای دهشتناک میبرند ،بر خود واجب دانسته
و میداند که با اس��تفاده از رس��انههای مختلف ،برای فزونی آگاهی و دانش ش��هروندان در این
زمینه تالش نماید.
کتابچهای که پیش روی خوانندگان اس��ت ،واجد این کارکرد خطیر بوده و میتواند به نوبه خود
سهمی در اثر بخشی برنامههای ملی مبارزه با سرطان ایفا نماید.
امید اس��ت کتابچه حاضر بتواند به جهت دارا بودن متن روان و س��لیس ،برای همه آنهایی که
عالقمند به افزودن اطالعاتشان در حیطه سرطان هستند ،مفید باشد.
بنیاد امور بیماریهای خاص

دیباچه
این دفترک برای بیماران بالغی نوشته شده که مبتال به سرطان هستند .آنها امیدی به
درمان ندارند و در پی دریافت اطالعات و حمایت به سر میبرند.
کارشناس��ان بهداش��ت نامهای متع��دد مختلفی را برای توصیف س��رطانی که فرات��ر از مراحل
اولیه پیش��رفته اس��ت ،به کار میبرند .از جمله این اس��امی ،میتوان سرطان پیشرفته و سرطان
متاستاتیک ثانویه را نام برد .در این دفترک ما از واژه سرطان پیشرفته استفاده کردهایم.
به هرحال از هر واژه دیگری نیز که اس��تفاده ش��ود ،شنیدن اینکه سرطان پیشرفت کرده است
میتوان��د برای ش��ما از نظر روانی ویرانگر باش��د .این دفترک اطالعات عمومی درباره س��رطان
پیشرفته ارائه مینماید .همچنین به شما میگوید که چه چیزی ممکن است برایتان اتفاق بیفتد
و کجا ممکن است کمکی پیدا شود.
س��واالتی از جانب بیمارانی که به س��رطان پیشرفته دچارند ،مطرح شده اس��ت .این افراد از ما
میپرسند :چگونه با این موقعیت روبه رو شوند؟ و چه چیزی به آنها کمک میکند؟
مهمتر از همه چیز امید آنها به دیگران اس��ت ،اما خواندن این دفترک ممکن اس��ت احساسات
ناگواری را در شما تحریک کند ،لذا توصیه میشود ،تنها بخشی را بخوانید که در شرایط کنونی
برایتان سودمند به نظر میرسد.
امیدواریم اطالعات ارائه شده دراین بخشها برای شما مفید واقع گردد.
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سرطانی که پیشرفت کرده است
هر سرطانی الگوی پیشرفت خاصی را برای خود دارد .برخی از آنها بسیار آهسته پیشرفت
میکنند و برخی س��رطانها میل به پیش��رفت س��ریع دارند و بعضی دیگر از آنها نیز غیر قابل
پیشبینیان��د .برخی از انواع س��رطان به عنوان خوب جواب دهن��ده به درمان در بعضی از افراد
شناخته شدهاند ،در حالی که انواع دیگر به سختی به درمان موفقیتآمیز منجر میشوند.
اگر چه بیشتر سرطانهای ابتدایی میتوانند درمان شوند ،اما بسیاری از مردم هستند که در حال
حاضر با سرطان زندگی میکنند و ممکن است بر اثر این بیماری فوت کنند.
دانستن بیشتر درباره یک سرطان خاص میتواند به یک تشخیص درست از عالئم و درمانی که
ممکن است برای آن ارائه شود کمک کند.
سرطان پیشرفته یک واژه است که غالبا برای توصیف موارد زیر استفاده میشود:
 lسرطان متاستاتیک یا ثانویه که بعید است به درمان جواب دهد
 lسرطان اولیهای که بعید است درمان شود
«س��رطان» نامی اس��ت که برای س�لولهای غیر عادی که به طور غیر قابل کنترلی تقس��یم و
تکثیر میشوند ،به کار برده میشود .وقتی سرطان آغاز میشود سلولهای سرطانی در قالب یک
توده یا تومور توس��عه مییابند .این توده از سلولهاس��ت که به عنوان سرطان ابتدایی شناخته
میشود .اگر این سرطان ابتدایی درمان نشود ،یا امکان درمان آن وجود نداشته باشد تعداد کمی
از س��لولهای س��رطانی میتوانند از جای خود کنده ش��وند و در خالل حرکت جریان خون و یا
همراه با سیستم لنفاوی به سایر بخشهای بدن انتقال یابند .درآنجا این سلولها به طور غیر
قابل کنترلی تقسیم میشوند و تودههای دیگری از سلولهای غیر عادی را شکل میدهند( .این
فرایند متاستاز نامیده میشود).
وقتی که سرطان از جایی که شروع شده بود گسترش پیدا کرد تا در قسمتهای دیگر بدن رشد
کند ،به عنوان سرطان ثانویه یا متاستاتیک شناخته میشود .سرطان پیشرفته نمیتواند کامال
درمان ش��ود اما به هر حال غالبا این س��رطان را میتوان تا حدودی با کند کردن رش��د و تکثیر
س��لولهای س��رطانی ،بعضی اوقات برای ماهها یا سالها درمان کرد و یا عالئم آن را کاهش داد.
درمان میتواند بعضی س��رطانها را برای یک دوره طوالنی تحت کنترل دربیاورد و این موضوع
مخصوصا در کنترل کردن درد مفید است.
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اولین واکنش
ممکن اس�ت بگویید یا به این نتیجه برسید که به یک سرطان پیشرفته دچار هستید،
سرطانی که بهبود نخواهد یافت و احتمال درمان آن وجود ندارد.
اغلب مردم میگویند پی بردن به این موضوع ویران کننده است ،حتی بدتر از وقتی که سرطان
ابتدایی آنها تشخیص داده شده بود .برای کسانی که حتی نمیدانستهاند یک سرطان ابتدایی
داش��تهاند ،تشخیص یک سرطان پیش�رفته ،میتواند ضربهای مضاعف باشد .گاهی اوقات نیز
آسودگی خاطری وجود دارد زیرا ممکن است گمان کنید که شاید چیزی اشتباه بوده است.
ن خود چه
تصمیمگیریهای بزرگی برای طرز رفتارتان وجود دارد ،اینکه به خانواده یا دوس��تا 
بگویید و در خانه و محل کارتان چه باید انجام دهید .این اتفاق تمام جنبههای زندگی ش��ما را
تحت تاثیر قرار میدهد .در آغاز ممکن اس��ت قب��ول اینکه همه چیز بهبود خواهد یافت برای
خانواده و دوستان خود دشوار باشد ولی آنها باالخره این موضوع را قبول میکنند .در هرصورت
ش��ما به احتمال زیاد مجددا احس��اس عادی خود را باز خواهید یافت ،پس بهتر است که برای
تصمیمگیری در این مورد عجله نکنید.

آیا زنده خواهم ماند؟

مرگ یکی از اولین چیزهایی است که وقتی مردم در مییابند ،سرطانشان پیشرفت کرده است
به آن فکر میکنند.
این موضوع اغلب با دیگر احساس��ات شما در میآمیزد ،مانند وحشت از فکر رفتن به سفری که
در پیش رو دارید ،و یا ش��اید ترس از تنهایی .این احساس��ات ممکن است در ابتدا شما را در هم
شکند اما با گذشت زمان و کمی کمک گرفتن از اطرافیان احساسات شما به احتمال زیاد تغییر
خواهد نمود.
برخی از مردم زندگی را آغاز میکنند هر روز و هر روز ،و بعضی دیگر هم درمییابند که آماده
شدن برای مرگ به آنها کمک میکند تا احساس کنترل بیشتری بر زندگیشان داشته باشند.
هنوز هم عمری برای زنده بودن و لذتهایی برای یافتن وجود دارد و البته نا امیدی هم
هست ،زندگی با یک سرطان پیشرفته فقط یک زندگی متفاوت است ،نه صرفا سفری
به سوی مرگ.
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بهتر اس��ت که مقداری وقت برای خود در نظر بگیرید و اجازه دهید تا اتفاقات به آرامی ش��ما را
در خود غوطهور س��ازد .ش��ما قطعا به مشاوره با پزشک خود درباره سرطانتان و همچنین شرح
دیدگاهها و پیش آگهیهای خود نیاز خواهید داشت .البته هیچ کس قادر نخواهد بود به شما
بگوید که دوره زندگیتان دقیقا تا کی به طول خواهد انجامید.
باید به خاطر داش��ت که برای برخی مردم درمان س��رطان میتواند این بیماری را برای ماهها یا
سالها تحت کنترل نگهدارد .بعضی اثرات سرطان پیشرفته مانند درد معموال بسیار کنترل پذیر
هستند ،به همین علت حتی در صورتی که امکان توقف کامل روند سرطان وجود ندارد ،درمان
همچنان ادامه خواهد داشت .کلیه تصمیمات درمانی در تمام مراحل بیماری بسیار مهم هستند.
اغل��ب افراد در مییابند که به اطالعات و حمایت نیاز دارند .ش��اید ش��ما نیز ،در خالل صحبت
کردن با دیگر بیماران یا به وسیله ملحق شدن به یک گروه حمایتی برای افراد مبتال به سرطان،
دلگرمی پیدا کنید.

امید بخشیدن

زمانهای��ی که به نظر میرس��د جای هیچ امیدی وجود ندارد ،باید درنظر داش��ت همه افراد به
چیزهایی نیاز دارند که برای آن امیدوار باش��ند ،گاهی اوقات ممکن است به بهبود یافتن و زنده
ماندن امیدوار بود و گاهی نیز میتوان به س��پری کردن روزهای خوب با هماندیش��ی و عشق به
خانواده و دوستان ،امید داشت.
ش��ما به احتمال زیاد امیدواری ش��خصی خود را پیدا میکنید و جایگاه و منزلت خود را حفظ
خواهید نمود و از دردها رها خواهید شد.
برخی از افراد مسیر تازهای را کشف میکنند که هرگز قبال آن را امتحان نکرده بودند ،و در این
مرحلهی جدید از زندگیشان امید تازهای مییابند .برخی به طرحهای کوچک «مثل برنامهریزی
برای ش��نا در دریا در تابستان سال آینده» میاندیش��ند و برخی دیگر امید را در عقاید مذهبی
خود مییابند ،و عدهای دیگر نیز به درک احساس��اتی از امید میرسند که بیان آن برای دیگران
دشوار است.
وقتی که احساس�اتم را روی کاغذ میآورم انگار این نوش�تن به بهتر شدن حالم کمک
میکن�د .ای�ن پرونده در ابت�دا «امید نامیده میش�د» حاال م�ن آنرا « التیام بخش»
مینامم .راستی در آینده باید آن را چه بنامم؟
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فشار روانی
هنگامی که درمییابید دیگر بعید اس�ت سرطان درمان شود ،با تغییرات بزرگی مواجه
میش�وید .جس��م ،خلق وخوی ،باورها ،روابط و دیگر جنبههای عمده از زندگیتان همه و همه
به احتمال زیاد تحت تاثیر قرار میگیرند.

تاثیر سرطان بر روی شما

بس��یاری از م��ردم وقتی متوجه میش��وند که با چه چیزی روبه رو هس��تند ی��ک «پیچ و خم»
احساس��ی را تجربه میکنند .این احساسات ش��امل کرختی ،ترس ،خشم ،افسردگی و اضطراب
است .هیچ نیازی به دورکردن احساسات دردناک نیست ،بهتر است به سادگی آنها را حس کرد
و دانست که آنها در طول زمان تغییر خواهند کرد .فقط به عنوان احساساتی که همیشه وجود
دارند ،باید آنها را پذیرفت.
تالش برای «مثبت اندیشیدن» همیشه میسر نخواهد شد .هرآنچه را که احساس میکنید ،تنها
احساس شما است .هیچ دلیلی وجود ندارد که این اندیشیدن ،خواه مثبت ،خواه منفی بیماری
شما را تحت تاثیرخود قرار دهد.
هنگامی که کم انرژی هس�تم ،اغلب فکر میکنم که اگر یک ش�خص خوش نیت به من
بگوید که «مثبت باش» فریاد خواهم کش�ید ،با این حال حتی وقتی کم انرژی هس�تم
میتوان�م تصمی�م بگیرم که کارهای مثب�ت انجام دهم ...به طرزی معجزه آس�ا! انجام
فعالی�ت مثب�ت اغلب محیط اطراف من را دگرگون میکند و این گونه ش�ادابی خود را
پیدا میکنم و جشن زندگی دوباره همه جا بر پا میشود.
بعد از این که شروع به کار میکنید ،درمیان این چالشها احساس موفقیت میتواند پدیدار شود.
من از ش� ّر تمام این احساس�ات به درد نخور خالص میش�وم ،من میخواهم س�الها
زندگی کنم و همان شخصی خواهم شد که همیشه میخواستم باشم.
ممکن است شما نگرانی مالی ناشی از سرطان پیشرفته را احساس کنید .بسیاری از مشکالت،
این موضوع را در مقایس��ه با ترسهای دیگر س��ختتر خواهد نمود .همچنین ممکن اس��ت به
مش��اوره در م��ورد نحوه مذاکره ب��رای اخذ مرخصی از کار یا دریافت حق بازنشس��تگی پیش از
موعد نیاز داش��ته باشید .چه استخدام باشید و چه نباش��ید ،ممکن است واجد شرایط پرداخت
هزینههای بیماری یا معلولیت ش��وید .پیش��نهاد میشود که در این باره با یک مددکار اجتماعی
صحبت کنید.
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تاثیر سرطان بر روی افراد نزدیک شما

ای��ن احتمال وجود دارد که وقت��ی به نزدیکانتان درمورد آنچه اتف��اق افتاده توضیح میدهید،
تحمل این موضوع برای آنها بسیار سخت باشد.
صحبتکردن با مردم قبال دش�وار بود اما این بار واقعا وحشتناک است .آنها این خبر
را تازه شنیدهاند یعنی آنها هم هیچ زمانی برای آگاهشدن از این شرایط نداشتهاند.
و درحالی که به زندگی خود ادامه میدهید ،اطرافیان ممکن اس��ت حرکت بس��یار آهس��تهتری
داشته باشند یا اصال هیچ حرکتی نداشته باشند.
خانوادهها تمایل دارند که ش��ما را حمایت کنند« .انگار میخواهند شما را الی پنبه نگهدارند تا
از آسیب بیشتر محافظتتان کنند».
ممکن است مشکالت غیر قابل بیانی وجود داشته باشد ،زیرا این درد میتواند برای همهی شما
بیش از اندازه بزرگ باشد.
این روش یک راه مطمئن برای به تاخیر انداختن درد اس��ت :به اش��تراک گذاش��تن این درد با
دیگران میتواند یک تسکین عالی باشد.
او نگ�ران م�ا بود و م�ا نگران او ،ه�ر کدام از ما ت�اب و تحمل بیش�تری را برای طرف
مقابل آرزو میکرد .وقتی که درکنار هم بودیم ،هیچ کدام از ما دوست نداشتیم درباره
سرطان صحبت کنیم .ما این بازی را تا آخر ادامه میدادیم.
گاهی اوقات دوستان و خانوادهی شما زیر بار نمیروند ،آنها ممکن است قادر نباشند از عهده
پذی��رش این موض��وع که همه چیز برایتان تغییر کرده اس��ت بربیایند .همچنین این قضیه یک
یادآوری است ،برای اینکه بدانیم همهی زندگیها شکننده و آسیب پذیرند .امکان دارد دوستان
و خانوادهی شما نتوانند به چیزهایی که برای اندیشیدن بسیار دردناک است ،فکر کنند.
نزدیکان ش�ما ،در ابتدا نتوانستهاند از عهده قبول این شرایط برآیند آنها شرمسار و
ماخوذ ب�ه حیا بودند و از قبول این موضوع طفره میرفتند ».او گفت :تمومش کن! من
فقط چند تا از غدههای ش�یریام را از دست دادهام ،جراحی مغز که انجام ندادهام .من
به سرطان کشندهای مبتال نیستم ،میفهمی؟
ممکن است متوجه شوید برخی از افراد که روزی خیال میکردید دوستان خوبی بودهاند ،ارتباط
خود را با ش��ما قطع کردهاند .این موضوع میتواند بس��یار آزار دهنده باشد .اما باید به یاد داشت
که این یک تجربه کامال معمولی برای افراد مبتال به س�رطان پیش�رفته است .در ضمن بعضی
دیگر از دوس��تان شما ممکن است با درک و روش��نفکری به این شرایط پاسخ دهند و حتی به
شما نزدیکتر شوند.
بعضی از افراد نمیدانند که چهطور باید به چنین ش��رایطی پاسخ دهند .میتوانید رک و پوست
کنده با آنها صحبت کنید .یا این که فقط با کس��انی رفت و آمد کنید که برای همیشه آنها را
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در کنار خود احساس میکنید.
اگر بدانید که میتوانید بر حمایت خانوادهتان تکیه کنید بس��یار خوش ش��انس هستید ،اما این
احتمال نیز وجود دارد که دوستانتان برای شما فوقالعاده با ارزشتر از قبل شوند .درصورتی که
خانوادهی شما در کنارتان نیستند یا موثر نیستند باید حتی بیشتر سپاسگزار دوستانتان باشید.
ما ش�بکهی حمایتی او بودیم ،معتمدین او ،خان�واده او ،خانواده واقعی خودش هزاران
مایل دورتر از او بودند و واقعا در تماس با او نبودند ،او با خانوادهاش ارتباط نداش�ت و
تنها زندگی میکرد .ما فهرس�ت کاملی از وظایفی را که باید در قبال دوست بیمارمان
در طول دوران بیماریاش انجام میدادیم در اختیار داش�تیم .ما کارشناس نبودیم اما
به او کمک کردیم که در خانه خودش باشد نه در بیمارستان و این درست همان چیزی
بود که خودش میخواست.
بعضی ازدوستان شما قادرند که هرچه را که میخواهید بگویید فقط گوش کنند ،مثل شکایات،
امیدها ،ترسها و آرزوها بدون هیچگونه قضاوت کردن در بارهی شما و یا دخالت اضافی که یک
دوست یا خویشاوند ،ممکن است داشته باشد .درضمن آنها یک کمک عملی نیز خواهند بود.
دوس�ت بیمارمان وظایفی را به ما اختصاص داده بود؛ ما ش�ریک ،آش�پز ،راننده ،ارائه
دهندهی اطالعات و مسئول گرفتن بازنشستگی برای او بودیم.

کمک گرفتن

مردم از خیلی راهها نگرانی خود را نش�ان دادهاند ،با نگه داش�تن دس�ت من در دست
خ�ود بع�د از عمل جراحی ،یا اج�ازهدادن برای در آغوش گرفتن نوزادانش�ان و بازی
کردن با کودکانش�ان ،یا گذاش�تن پیغام در دس�تگاه پیغامگیر م�ن و ای-میل کردن
بهتری�ن آرزوهایش�ان و یا از طریق پرس�یدن اینکه حالم چهطور اس�ت ،بدون هیچ
ترسی.
ممکن اس��ت مردم ،در ابتدا وقتی که میش��نوند چه اتفاتقی افتاده اس��ت ،بسیار مایل به کمک
کردن باشند اما اگر دوستان شما بخواهند به جای اینکه به شما کمک کنند تا استقالل خود را
حفظ کنید ،فقط به شما ترحم کنند ،این موضوع میتواند تبدیل به یک مشکل شود .در خواست
کمک کردن ممکن است سخت باشد .تعداد کمی از ما حاضریم که نیاز خود را نشان دهیم.
بعض��ی از مردم در مییابند آس��انتر این اس��ت که مس��تقیما کمک بخواهن��د و عدهای دیگر
میگویند :چه زیبا خواهد بود اگر ،دیگران تمایل داش��ته باش��ند که فقط کار را بدون پرس��یدن
هیچ سوالی انجام دهند .با این حال اکثر مردم نمیدانند که در موقعیتهای شبیه به این چگونه
باید عکسالعمل نشان دهند و به برخی از راهنماییها نیاز دارند.
بس�یار سخت بود از دوستم بخواهم ،که برای من رانندگی کند .اگر حتی شانس این را
سرطانی که دیگر بهبود نمییابد
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داشته باشم که مورد کمک کسی واقع شوم ،ترجیح میدهم که از مسئول حمل و نقل
درخواست کنم که یک راننده در اختیار من قرار دهد.
بعضی از افراد ترجیح خواهند داد که کار هایی را برای شما انجام دهند ،مانند :پختن یک وعده
غذا ،یا بازدید از کتابخانه .ممکن است بعضی دیگر از افراد برای اینکه شما را به همکاری بگیرند
مناسب باشند .افرادی که آنها را از همکاران فعلی یا قدیمی خود میدانید نیز میتوانند از این
طریق قادر به کمک کردن باش��ند که ش��ما را در جریان آنچه در محل کار اتفاق میافتد قرار
دهند .اما گاهی اوقات ممکن اس��ت نیاز داش��ته باشید دوستان و خانواده برای مدتی از شما دور
باشند و به این شکل به شما کمک کنند.
ما به ش�دت به محلی آرام برای جمعآوری افکار و قدرتمان نیاز داریم تا به ما فرصت
مورد احتیاجمان را برای خلوت کردن باخود بدهد.
ما خودمان در صورت نیاز پیامهای جدید را به دوستان نگرانمان ارسال میکنیم.

بچههای کوچک

برای هرکسی این موضوع بسیار عادی است که میخواهد درد را از کودکان مخفی کند.
ممکن است فکر کنید بهتر است ،گفتن این که چه چیزی پیش آمده را به کودکانتان ،به تاخیر
بیندازد .یا حتی به آنها اجازه دهید تا این انتظار را داشته باشند که همه چیز میتواند به حالت
عادی باز گردد.
اما بهتر است که با بچههای کوچکتر صادق بود حتی زمانی که درمییابیم این کار واقعا دشوار
است.
بچهها همیشه میدانند موضوعی وجود دارد که ممکن است به دلیلی از آنها مخفی نگهداشته
ش��ود .بنابراین نیاز خواهند داش��ت که بیان کنند ،آنها هم قادرند موض��وع را درک کنند .اگر
قبال نحوه درمان س��رطان برای آنها توضیح داده ش��ده است ،ممکن است حاال فهم آن سادهتر
باش��د .کودکان در کل میخواهند ،اگر ش��ما برای مدتی در بیمارستان بستری خواهید شد یا به
اس��تراحت در خانه نیاز خواهید داشت ،این موضوع را بدانند .آنها میخواهند به این قوت قلب
برس��ند که ،حتی وقتی ش��ما دیگر در خانه نیستید ،همیشه کس��ی برای مراقبت از آنها وجود
خواهد داشت.
وقتی برای دختر پنج س�الهاش توضیح میداد که میخواهد برای مدت زمانی طوالنی
در خانه نباش�د ،دخترک پرس�ید :پس چه کسی مرا از مدرس�ه بر میگرداند؟ مادرش
پاس�خ داد :یک آدم بس�یار خاص ،کس�ی که فکر میکنم تو بس�یار دوستش خواهی
داشت.
مخصوصا اگر تنها سرپرس��ت خانه هستید ،این کار برایتان بسیار سختتر خواهد بود .باید برای
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برنامهریزی درباره موقعیت خود با کس��انی که میتوانند مش��اوره تخصصی ارائه دهند ،مشورت
کنید .کودکان در هر س��نی میتوانند برای بیماری والدینش��ان احساس مسئولیت کنند .آنها
ممکن اس��ت تصور کنند که خودش��ان مرتکب اشتباهی ش��دهاند که باعث شده به شما آسیب
برساند.
درصورتی که فرزند یا فرزندان شما به طرز عجیبی رفتار میکنند ،باید به دنبال دریافت هرگونه
پیش��نهاد و راهنمایی برای رفع این مش��کل باشید و به آنها اطمینان و آرامش خاطر دهید که
بروز این بیماری تقصیر هیچ کس نیست.
همچنین ممکن اس��ت بچهها ترس این مس��ئله را که ش��اید چنین اتفاقی برایش��ان یا س��ایر
نزدیکانش��ان نیز بیفتد را هم ،داشته باشند .احتماال فرزندانتان این موقعیت را به تدریج درک
میکنند.
وقتی موضوع ابتال به سرطان خود را برای فرزندانتان بازگو میکنید و بعد راجع به آن پرسشی
به وجود میآید به یاد داشته باشید:
 lگوش دادن به حرفی که کودکانتان میگویند بسیار مهم است ،این کار به شما احساسی را
از آنچه که فرزندانتان میاندیشند و رفتار میکنند خواهد داد.
 lگفت و گو کردن در بارهی احساس��اتتان درس��ت به همان اندازه ک��ه واقعیت دارد ،ارائهی
مدلی از آنچه که میاندیش��ید ،ارائهی پاس��خهای صادقانه و روشن کردن همهی سوء تفاهمات
بسیار مهم هستند.
 lس��عی کنی��د که توضیح دهید چه اتفاقی در آینده خواهد افت��اد .به فرزندانتان قوت قلب و
اطمین��ان دهید که حتی اگر همه چیز در حال حاضر خوب نیس��ت ام��ا در آینده اوضاع بهبود
خواهد یافت.
 lتنها در صورتی به کسی قولی را دهید که اطمینان دارید قادرید بر سر قول خود بایستید.
سعی کنید به عادیترین شکل ممکن روال کارهای فرزند یا فرزندانتان را حفظ کنید .چنانچه
آنها شروع به انجام دادن عمل متفاوتی کردهاند ،برای مثال اگر دائم به شما میچسبند ،بهطور
مناس��ب غذا نمیخورند ،خواب کمی دارند ،از رفتن به مدرس��ه امتناع میکنند و یا پرخاش��گر
ش��دهاند این بدین معناس��ت که آنها مضطرب هستند .اگر نمیتوانید کاری برای کمک نمودن
به فرزند یا فرزندانتان انجام دهید به فکر مش��اوره نمودن با یک پزش��ک یا یک پرستار باشید.
ممکن است آنها بتوانند برخی خدمات حمایتی را به شما ارائه نمایند.
همچنین مددکار اجتماعی بیمارستانتان نیز ممکن است قادر به کمک نمودن به شما باشد».

نوجوانان

درس��ت مانند بچههای کوچکتر ،نوجوانان نیز میتوانند ای��ن موضوع را که خانواده تمام توجه
سرطانی که دیگر بهبود نمییابد
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خود را بر روی عضو بیمار متمرکز نموده اس��ت ،متوجه ش��وند .اگر رفتار آنها برای درککردن
کمی سخت به نظر میرسد این موضوع ممکن است واکنششان به این مسئله باشد که احساس
میکنند واقعا از این مش��کل آگاه نیس��تند و ی��ا نمیتوانند چیزی را تصدی��ق نمایند ،بنابراین
احساساتی مثل خشم ،گناه ،یا غصه و اندوه دارند.
آنه��ا به جای تمرکز کردن بر روی خودش��ان و یادگرفتن این که چگونه میتوانند مس��تقل از
والدینش��ان باشند ،حاال با نیاز به حمایت از سوی سایر اعضای خانواده روبهرو هستند .به خاطر
این فشار ممکن است آنها حتی برای چیزهای بسیار کوچک برآشفته شوند.
انگار همواره شعلههایی از چشمهی خشم در خانهی ما زبانه میکشد و سوسو میزند.
خش�م ناش�ی از دیدن تبعیضی که باید بین س�ایر افراد خانواده گذاش�ت تا بتوان از
عه�دهی یک م�ادر بیمار برآمد .همچنین من درد بیش�تری را از دیدن قربانی ش�دن
شوهرم در این میان احساس میکنم.
بچههای نوجوان از طرق مختلفی واکنش نشان میدهند مثل امتناع از کمککردن به والدین و
یا تالش برای یافتن اطمینان از وجود عشق و عالقه.
پس�ر من حاال  14ساله اس�ت ،اما او هنوز هر وقت که بر میگردد محکم مرا در آغوش
خود میفشارد و میگوید خیلی دوستت دارم مامان هر صبح و عصر و شب.
درس��ت مانند بچههای کوچکتر نوجوانان هم ،نیاز دارند تا برنامههای روزانه خود را تا اندازهی
ممکن خوب حفظ کنند .برنامههایی مثل رفتن به مدرس��ه ،خارج ش��دن از منزل ،فعالیتهای
روزهای تعطیل و انجام دادن تکالیف مدرس��ه .اما هنگامی که ش��ما احساس ناخوشی میکنید
مدیریت کردن این امور ممکن اس��ت دشوار باشد و این کار مخصوصا برای والدین تنها سختتر
است.
اگر کسی را در خانه داشته باشید که به ازای دریافت دستمزد از شما مراقبت کند ،این موضوع
باعث میشود تا انرژی کافی برای رسیدگی به نیازهای کودکانتان داشته باشید.
 lوقتی که همسایهها ،دوستان یا آشنایانتان میپرسند که برای کمک کردن به شما چه کاری
باید انجام دهند ،ش��ما میتوانید ،کار خاصی را که مربوط به فرزندانتان میش��ود را از آنها در
خواست نمایید ،مثال بردن منظم بچهها به تمرین ورزش.
 lهمچنی��ن ممک��ن اس��ت نوجوانان به یک برنامهری��زی برای فراغت از محی��ط خانه نیز نیاز
داش��ته باش��ند ،مثال گذراندن یک تعطیالت خانوادگی و یا یک مسافرت با دوستان و هم سن و
ساالنشان و یا شب گردیهای منظم.

فرزندان بالغ

فرزندان بالغ قطعا بیش��تر راجع به این موضوع جر و بحث خواهند نمود .ممکن اس��ت احساس
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کنی��د که تمایل دارید یا میخواهید که وظیفهی خود را به عنوان سرپرس��ت خانواده همچنان
ادامه دهید .برای همین به همهی اعضای خانواده این اطمینان خاطر مجدد را میدهید که همه
چیز همانطور مانند سابق است .فرزندان بالغ میتوانند با نیازهای کودکانهی خود که از جملهی
آنها داشتن پدر و مادرشان در کنار خود برای همیشه است ،کنار بیایند.
امشب هنگامی که داشتم دختر کوچکم را که به خواب رفته بود نگاه میکردم گریهام
گرفت ...من فکر کردم او دارد باخود میگوید :نه ،تو حق نداری بمیری مامان ،من هنوز
برای مردن تو آماده نیستم ،من هنوز به تو احتیاج دارم .آیا این افکار خود خواهانهاند؟
شاید ،اما اینها احساسات واقعی من بودند.
ممکن اس��ت زمان زیادی طول بکشد تا فرزندانتان با این شرایط سازگار شوند .احتماال متوجه
خواهید شد که آنها دائما احساس نگرانی خود را آشکار یا پنهان میکنند.

والدین

یکی از تجربیات بس��یار دردناک زندگی ،سرپرس��تی کردن از کس��ی است که مبتال به سرطان
پیش�رفته اس��ت .از نظر والدینتان انگار «باید به جنگ طبیعت بروی تا فرزندت بتواند بیشتر
زندگی کند» .به احتمال زیاد آنها در ابتدا احساس میکنند که با فشار ناشی از احساس ضعف
و غم و اندوه در هم شکس��تهاند اما ش��ما باید ایمان داشته باشید که تجربیات زندگی و پختگی
آنها ایشان را در برابر این مشکالت حمایت خواهد نمود .ممکن است برای آنها نیز زمان زیادی
الزم باشد تا خود را با این شرایط وفق دهند.
من س�عی کردم این موضوع را با مادرم در میان بگذارم اما او حرف مرا متوقف کرد ،با
خود اندیش�یدم :خوب باالخره این سرطان وجود دارد ...مادرم همهی درد این سرطان
را تماما به موقع خودش احساس خواهد نمود ،پس چرا باید از حاال سنگینی درد روی
او فشار بیاورد؟
 lداشتن اطالعات دربارهی سرطان شما به والدینتان یا فرزندان بالغتان کمک خواهد نمود تا
از عهدهی رویارویی با احساساتشان برآیند.
 lآموزش دیدن دربارهی روشهای به روز کردن اطالعات ممکن اس��ت ،هرگونه ترس ناشی از
تجربیات فردی گذشته آنها را کاهش دهد.
 lهمچنین شرکت نمودن در یک دورهی آموزشی ،مانند برنامه آموزشی زندگی با سرطان نیز
میتواند کمک کننده باشد.

شریک زندگی

ما در این دفترک از کلمهی ش�ریک برای بیان معانی :زن ،ش��وهر و نامزد اس��تفاده میکنیم.
سرطانی که دیگر بهبود نمییابد
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اگر ش��ما برای یک مدت طوالنی با شریک زندگی خود همراه بودهاید ،احتماال دیگر بحرانهای
زندگی را که در کنار هم تجربه کردهاید را نیز به خاطر خواهید آورد.
البته ممکن است این یکی بسیار شدیدتر و کوبندهتر باشد.
مطالعات انجام ش��ده بر روی زوج هایی که یکی از آنها مبتال به بیماری کش��ندهای بوده است
نش��ان دادهاند که :یک رابط��هی گرم و خوب عموما خوب باقی میمان��د و روابطی که کم قوت
بودند ،همچنان کم قوت باقی میمانند.
ما پیش از این هم با آزمایش�ات و فش�ارهای ش�دید روحی و روانی زیادی در کنار هم
روبهرو شده بودیم همیشه یک نفر از دور آن را هدایت میکرد و کم و بیش آن فشار را
میپذیرفت ،همیش�ه یک راه برای خارج شدن از این بحران وجود داشت ،تا زمانی که
یک س�رطان تخمدان تش�خیص داده شد سرطانی که فقط یک نفر از هر سه نفر مبتال
به آن شانس زنده ماندن دارند.
اغلب احساس��ات ش��ما و یا حاالت و طرز برخوردت��ان با هم هماهنگ نیس��تند .این حالت هم
میتواند به نا امیدی و سرخوردگی منجر شود و هم ممکن است به شما کمک کند تا از عهدهی
هر رویداد تازهای برآیید.
ممکن اس��ت ناخودآگاه متوجه ش��وید که یکی از شما نسبت به ش��رایط ابراز امیدواری میکند
درحالی که دیگری بسیار بدبین است.
گاهی اوقات نیز ممکن است برای شریکتان دشوار باشد که شما را راهنمایی کند تا یک تصمیم
درس��ت در مورد درمانتان بگیرید .شریک زندگی شما ممکن است با سعیکردن بیش از اندازه
برای اینکه حمایتتان کند شما را درهم شکند ،این کار درست به همان اندازه که او نخواهد با
این اتفاق روبهرو شود سخت و دردناک است.
همس�رم به من میگوید که هرچه بیش�تر راجع به این موض�وع صحبت کنی ،این کار
بیش�تر تو را نگران میکند ،او معتقد است که ما باید از فکر این مشکل خارج شویم و
آن را فراموش کنیم.

عوض شدن نقشها

بس��یاری از افرادی که س��رطان را تجربه کردهاند ،به خصوص هنگامی که آن س��رطان بیش از
دورهی معمول زمانی طول میکش��د ،میگویند که نقشها و روابط آنها با ش��ریک زندگیشان
اغلب دس��تخوش یک دگرگونی بنیادین شده اس��ت .احتماال با گذشت زمان متوجه میشوید
توگوهای شما روی موضوع مراجعه نمودن به پزشک و یا گزینههای درمانی
که بس��یاری از گف 
متمرکز شدهاس��ت .همچنین ممکن اس��ت احس��اس کنید که نقش قبلی شما بهعنوان یکی از
والدین ،و یا ش��ریک زندگی ،حاال با این تجربهی سرطان دچار دگرگونی شده است .این طبیعی
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اس��ت که احساس کنید ،علیرغم تغییرات روحی و روانی دوست دارید همچنان بهخاطر چیزی
که هس��تید و قابلیتهایی که هنوز هم برای برقراری رابطه با دیگران دارید ،ارزش��مند ش��مرده
ش��وید .احس��اس سرخوردگی و به درد نخور بودن به خاطر پیش��رفت سرطان ،در میان بیماران
بس��یار متداول اس��ت ،اگر نتوانید در هیچ کاری از امور مربوط به افراد خانوادهی خود ش��رکت
کنید ،احساس نا امیدی و سرخوردگی وجود خواهد داشت و شما در معرض خطر خواهید بود.
اگر چیزی را که بیش��تر نیاز دارید ،برای خود در نظر بگیرید و هنگامی که ش��رایط بسیار دشوار
است از شریک زندگیتان همان را بخواهید ،این کار میتواند به بهتر شدن روحیهی شما کمک
کند .زنان اغلب بیان میکنند که بزرگترین نیازش��ان داش��تن یک ش��نوندهی دلس��وز است و
بسیاری از مردان هم اذعان میکنند که به سختی این نیاز را پاسخ میدهند.
من اغلب توانایی دلگرمی دادن به دیگران و گفتن حرف مناس�ب در زمان مناس�ب را
ندارم و در عوض به یک آدم کامال ماهر در استفاده از ماشین ظرفشویی و لباسشویی
تبدیل شدهام.
در هرصورت فعالیت کردن حتی فعالیتهایی که قبال هم انجام میشد ممکن است وسوسهانگیز
باشد.
او ف�ورا یک ملک خرید ،کیلومترها دورتر از همه جا ...در یک مکان دور افتاده ،مادرم
هم ناراحتی خود را پنهان کرد و کارش را برای مراقبت از او کنار گذاشت.
گاهی اوقات همسران این فشار را بیش از حد تشخیص میدهند.
ش�وهرم س�ه هفتهی پیش از من جدا ش�د ،حاال فقط س�ه نفر از ما اینجا هستیم .آن
اتفاق واقعا س�خت بود و هنوز هم هست .اما مهم نیست ببینید که حاال من چه چیزی
دارم– دوتا دختر.

گروههای حمایت از افراد مبتال به سرطان

بس��یاری از بیماران با پیوس��تن به یک گروه حمایت از افراد مبتال به سرطان بهطور چشمگیری
مورد کمک واقع میش��وند .دراینجا ش��ما و سایر بیماران مبتال به س��رطان میتوانید راجعبه
عمیقترین آرزوها و ترسهایتان با یکدیگر صحبت کنید.
اینکه بتوان دور هم جمع ش�د و فقط گفت و گو نمود ،بس�یار خوب و ایدهآل اس�ت.
مانن�د گروه حمایتی که دوس�ت من به آن پیوس�ت .گروهی که هم�هی اعضای آن با
س�رطان پس�تان زندگی میکردند ،با یک س�رطان ثانویه .بنابراین آنها میتوانستند
تجربیات خود را با یکدیگر به اش�تراک بگذارند ،درمانهای متفاوتشان و تاثیری که
آن درمان بر روی آنها داشته است.
و هنگامی که هنوز در حال کنار آمدن با ش��رایط و موقعیت خود هس��تید ،ممکن است احساس
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کنید که هیچ تمایلی برای به اش��تراک گذاش��تن داس��تان زندگی خود با دیگران و یا شنیدن
سرگذشت بقیهی افراد ندارید ،انگار احساس میکنید که هیچ گروهی برای شما مناسب نخواهد
بود ،اما اگر درک کنید که این کار حق مسلم شما است آن وقت از یک رابطهی نزدیک با سایر
اعضای گروه بهرهخواهید برد.
مردم از قدرتی که در به اش��تراک گذاش��تن احساس��ات خود با دیگران و رویارویی با حقایق به
دس��ت آوردهاند صحبت میکنند ،آنها از خندیدن که بخش مهمی از برنامهی هر گروه اس��ت
نیز حرف میزنند.
بیمارس��تان شما هم ممکن است گروه حمایتی سرطان را داشته باشد ،پس با پزشک یا پرستار
یا مددکار اجتماعی خود این موضوع را بررسی کنید.

زندگی با برنامهی آموزشی سرطان

حضور پیدا کردن در دورههای زندگی با س�رطان بس�یار ارزشمند است ،تمام اعضای
گروه مبتال به یک س�رطان مش�ابهاند و درمان مشابهی نیز داش�تهاند اما من جلسات
ابتدایی را به خاطر میآورم ،وقتی که نمیخواس�تم هیچ اطالعاتی در بارهی بیماریام
داشته باشم و دوست نداشتم دربارهی تجربیات دیگر بیماران چیزی بشنوم.

صحبتکردن دربارهی این مشکل

پژوهشها نش��ان دادهاند هنگامی که مردم برای ابراز نمودن احساساتش��ان باز و آزاد هس��تند
بس��یار بهتر از پس تجربهی س��رطان بر میآیند ،برای مثال وقتی که راجع به خشم و ترسشان
صحبت میکنند.
البته باید در نظر داش��ت که شما یک دادهی آماری نیستید و باید این کار را با شیوهی شخصی
خودتان انجام دهید .ش��اید شما یک س��ری افراد را در نظر خود مرتب نمودهاید که همیشه در
حل مشکالتتان به شما کمک میکنند.
و در این میان جدال سرطان پدر آغاز شد ،بسیار کم دربارهی آن سخن به میان آورده
ش�ده اس�ت ،او در مالءعام سر خود را باال گرفت و با تمام قدرتش با بیماریاش مبارزه
کرد.
حتی اگر در کل عادت ندارید که راجع به نگرانیهای شخصیتان با کسی صحبت کنید ،باز هم
ممکن اس��ت در بعضی مراحل تمایل داشته باشید که این کار را انجام دهید .شاید یک پرستار،
پزش��ک یا هر ش��خص دیگری که مشکل شما را خوب میفهمد و احساس میکند ،برای اینکار
مناسب باشد.
برخ��ی از اف��راد در مییابند که به کمک احتی��اج دارند ،یادگرفتن درب��ارهی نحوهی زندگی با
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یک س�رطان پیش�رفته .ممکن اس��ت در میان گذاشتن احساس��اتتان با دیگران کار سختی
به نظر برس��د و همچنین درک اینکه چه واژهای در مورد ش��رایط ش��ما باید به کار برده ش��ود
نیز میتواند دش��وار باشد .یافتن واژههایی که احساس درس��ت شما را القا میکنند ،میتواند به
بی��ان موقعیتت��ان کمککند ،پس تالش خود را ادامه دهید تا زمانی که یک ترتیب درس��ت از
کمکهایی که نیاز دارید پیدا شود.

درمان
تش�خیص ابتال به یک س�رطان پیش�رفته به معنای مرحلهای جدید در درمان اس�ت.
درس��ت مانند سرطان ابتدایی در سرطان پیشرفته نیز دریافتن این که معنی درمان پیشنهادی
برای شما چیست بسیار حائز اهمیت میباشد.
برخی از بیماران مبتال به س��رطان پیش��رفته ،در مورد درمان پیشنهادی کامال تحقیق و بررسی
میکنند ،از پزشکان سوال میپرسند و هر منبعی را که در این باره در دسترسشان باشد مطالعه
میکنند .برای این کار اینترنت توس��ط بسیاری از خانوادهها مورد استفاده قرار میگیرد .البته از
آنجایی که بس��یاری از اطالعات موجود در اینترنت غیرقابل اعتماد هستند ،بررسی نمودن این
اطالعات با یک پزشک ایدهی بسیار خوبی است.
بنابراین اگر با موضوع پوشیدهای مواجهاید که شما را نگران نمودهاست ،با مراکز مربوطه تماس
بگیرید و دربارهی آن سوال کنید.

آیا حتی سرطان پیشرفته هم میتواند درمان شود؟

من غرق در رویای شیرین همیشگیام بودم .همان رویایی که در آن یک انکولوژیست
با من تماس میگرفت و عمیقا از من عذر خواهی میکرد ،چراکه بیماری من را اش�تباه
تش�خیص داده بود .در این رویاها او به من میگفت اساس�ا تمام مش�کلی که من دارم
تنها یک شکل از ناراحتیهای داخلی است...
اگر چه س�رطان اولیه گاهی اوقات میتواند درمان ش��ود ،سرطان پیشرفته قابل درمان نیست.
ولی این موضوع به آن معنا نیست که شما باید تسلیم شوید.
دوس�ت من در س�ن  49سالگی یک عمل جراحی برای برداش�تن تومور از رودهاش را
پش�ت سر گذاشته بود و خیلی زود بعد از آن سرطان کبد هم در او تشخیص دادهشد.
هنگامی که ما از کش�مکشهای مربوط به درگیری برای این ش�رایط آسوده بودیم ،او
سرطانی که دیگر بهبود نمییابد
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برای آیندهاش برنامه میریخت .این برنامهها صرفا برای ش�ش ماهی که پزش�ک به او
زمان داده بود ،نبودند.
درمان میتواند بعضی از سرطانهای پیشرفته را گاهی اوقات برای ماهها یا سالها تحت کنترل
در بی��اورد .در م��وارد دیگر درمان میتوان��د بعضی عالئم آزاردهنده مانن��د درد را تحت کنترل
دربیاورد.
داش��تن یک سرطان پیش��رفته یعنی یک دنیا تردید و بالتکلیفی به خاطر پرسشهایی بزرگ و
این سوال که ،چه مدت دیگر زنده خواهید ماند تنها یکی از کوچکترین آنها است .اما سؤاالت
بسیار استرسزاتر ،مانند آنچه که آزمایشات بعدی نشان خواهد داد وجود دارد.
ممکن است دریابید که چیزهای متضادی را احساس میکنید ،مثال برای درمان امید دارید و با
این حال هر چه را که در آینده به ارمغان خواهد آمد میپذیرید.
من برای مردن نگران نیس�تم میدانم که وقتی زمانش برسد آن وقت نوبت من خواهد
بود ،این بدن باالخره مس�تهلک خواهد ش�د .من فقط ی�ک اتومبیل جدید خریدم .از
اتومبیل قبلی ام  60سالی استفاده کرده بودم ،بنابراین کامال انتظار دارم  60سال دیگر
هم با این یکی رانندگی کنم من از آینده خیلی مطمئن هستم.
همهی افراد مبتال به سرطان بر اثر آن نمیمیرند .سایر عوامل نیز میتوانند دخیل باشند اما با
این حال همهی ما در مورد درمان ناموفق زیاد شنیدهایم ،مانند زنی با یک سرطان رحم که بیان
میکرد :هیچ کس قادر نیست برای او کاری انجام دهد که منجر به امیدواری و شادیاش شود.

توان بخشی

فهمیدن این موضوع که س��رطان فعالیتهای شما را محدود میکند بسیار ناراحت کننده است،
توان بخشی راهی برای بازیابی استقالل شما در مرحلهای است که هنوز میتوانید آن را مدیریت
کنید.
توان بخشی شامل تقویت نمودن هر چیزی است که شما را یاری خواهد نمود تا بیشتر مستقل
باشید یا راحتتر زندگی کنید.
توانبخش��ی میتواند شامل برنامهی ورزش کردن ،مدیریت نمودن درد ،کمک به مشکل روده و
مثانه ،کمک کردن به اینکه ش��ما به محل کار یا خانهی خود بازگردید و همکاری و مش��ارکت
نمودن با خانواده و مراقبین شما باشد.
یک ( occupational therapistپزش��ک کار) شخص مناسبی برای پرسش در مورد هرگونه
عالئمی است که شما با آن مواجه هستید.
من عاش�ق موج س�واری و پیادهروی بودم و این کارها را زیاد انجام میدادم تا بس�یار
فعال و پر انرژی باشم .از دست دادن این تواناییها برای من یک فقدان عظیم بود .اما
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دریافت�م که حتی حاال نیز وقتی واکرم را کنار میگ�ذارم و اطراف حیاط قدم میزنم،
میتوانم تغییرات جس�می مش�ابهی را احساس کنم .پزشک بس�یار شگفت زده شده
بود که من قادرم به تنهایی با تمرین دادن به بدنم خودم را خوب نگه دارم و راه بروم.
بازگش��ت به محل کار یک شکل از توانبخشی است .وقتی نمیتوانید به مدت طوالنی کار کنید
یا تمام وقت مش��غول کار باشید ،به چیزی یا کاری نیاز دارید که یاریتان کند تا احساس کنید
هنوز با زندگی و ارتباط با مردم درگیر هستید .این کار میتواند نوشتن تاریخچهی خانوادگیتان
یا مالقات منظم با دوس��تانتان یا پیوس��تن به یک گروه حمایتی سرطان باشد .بیمارستان شما
احتماال یک پزش��ک حرف��های دارد که میتواند کمکتان نماید تا ب��ه انجام کارهای محتملتر
بیندیشید.

تسکین درمانی

تسکین درمانی بر احساس راحتی تکیه میکند و بر این اساس مراقبتها و حمایتهای خود را
ارائه میدهد .بنابراین افراد میتوانند به معنای واقعی زندگی کنند و یک زندگی راحت داش��ته
باشند حتی اگر بیماری آنها نتواند درمان شود.
اغلب مردم فکر میکنند که تس��کین درمانی فقط برای پایان زندگی اس��ت ،اما این درمان برای
هر مرحلهای از س�رطان پیش�رفته مناسب اس��ت .ارائه دهندگان تسکین درمانی برای کمک
کردن به تحمل ناراحتیهای جسمی معمول مانند درد و حالت تهوع تخصص دارند ،ولی با این
وجود با سایر مسائل مانند مشکالت عاطفی و خانوادگی که بسیار متداولاند نیز آشنایی دارند.
خدمات تس��کین درمانی میتواند با هدایت پزشکان محلی و پزشکان و پرستارانی از بیمارستان
ی��ا کلینیک مربوطه رهبریش��ود .اما همهی مراقبتها و درمانهای پزش��کی را ارائه نمیدهد.
تسکین درمانی شامل هماهنگ نمودن دریافت مراقبتهای ارائه شده توسط پزشک ،متخصص،
پرستار ،داوطلب کمکرسانی و ( pastoral care workersمشاوران اعتقادی) میباشد.
تس��کین درمانی مرگ را به عنوان یک واقعهی طبیع��ی در نظر میگیرد و زمان درمان را وقتی
که طوالنیتر کردن آن هیچ سودی ندارد ،افزایش نمیدهد .این برنامه شامل به تاخیر انداختن
پایان زندگی نیست .تسکین درمانی میتواند در منزل ،بیمارستان یا بر روی یک تخت آسایشگاه
ارائه شود.

سرطانی که دیگر بهبود نمییابد
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مراقبت در خانه

تس��کین درمانی میتواند بر پایهی ارائه در منزل باش��د ،این خدمات اغلب ش��امل ویزیت شدن
توسط یک حمایتگر داوطلب آموزش دیده میباشد .درصورتی که مایل باشید خدمات تسکین
درمانی میتواند مس��ئول هماهنگی همه نیازهای شما باشد ،که از جمله آنها نیازهای کاربردی
و عملی ،اجتماعی و نیازهای روحی میباشد.

هنگامی که درمان بسیار زیاد به نظر میرسد

گاهی اوقات از خود خواهید پرسید آیا چنین درمانی ارزش این همه درد و رنج را دارد؟
او هیچگونه تمایل بیش�تری برای س�وراخ سوراخ شدن یا اسکن شدن یا مبارزه کردن
برای حفظ وضعیت خود نداش�ت .او به س�ادگی ترجیح میداد تا از زمانش با من لذت
ببرد ،و با فراغ بال و باورهای مذهبیای که داشت الهامبخش اطرافیان و مراقبین خود
باشد.
کیفی��ت زندگی برای ش��ما چ��ه معنایی دارد؟ اگر این کیفیت برای ش��ما بدین معنا اس��ت که
دو هفته خوب در هر ماه داش��ته باش��ید ،ش��اید بخواهید ش�یمی درمانی را انتخاب کنید .یا
ممکن اس��ت ش��ما برای حفظ تحرک و پویایی خود ارزش قائل باش��ید و یا امکان سپریکردن
طوالنیترین زمان ممکن با خانواده و دوستانتان بدون نیاز به قطع درمان برایتان مهم باشد.
اگر به من گفته میشد که فقط شش ماه وقت دارم ،اما با یک درمان مشخص میتوانم
این زمان را تا یک س�ال افزایش دهم ،اولین موضوعی که تمایل داش�تم بدانم این بود
ک�ه این درمان چه نوع اث�رات جانبیای دارد؟ و اگر آنها پاس�خ میدادند که کیفیت
زندگی من تا حدود زیادی به خطر میافتد پاس�خ میدادم «فراموش�ش کن!» من هیچ
چیز بیش�تری نمیخواهم .البته این بدان معنا نیس�ت که من تمایل دارم این درمان را
کنار بگذارم و دور از آن باشم من هنوز برای هر لحظه از زندگیام مبارزه خواهم نمود.
 lقبل از این که درمان خود را متوقف نمایید ،زمانی را به خودتان اختصاص دهید تا در مورد
تصمیمتان خوب فکر کنید.
 lآیا احساس ناخوشایندی از عوارض جانبی درمان دارید؟ از پیشرفت بیماری یا فشار بار روانی
آن ناراضی هس��تید؟ پس باید بدانید که برخی از این احساسات یا همهی آنها میتواند درمان
شود.
 lبا دیگران صحبت کنید به خصوص پزشکتان یا هر کسی که به شما نزدیکتر است.
 lاگر احس��اس عدم اطمینان میکنید میتوانید با کس��ی صحبت کنید که کمتر با او صمیمی
هستید از جمله مشاور ،مددکار اجتماعی ،این افراد میتوانند به شما کمک کنند .پس بهتر است
خودتان بسنجید که انجام چهکاری برای شما سودمندتر است.
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مسئولیت تصمیمات درمانی

در حین به کار بردن درمانهای س��ادهای که میتواند زندگ��ی را طوالنیتر کند ،وجود مداخله
پزش��کی همراه با آن درمان نیز میتواند مرگ را به تاخیر بیندازد .ش��اید در این میان انتخاب یا
تصمیمی برای ادامهی درمان گرفته شود.
البت��ه پیبردن به این که ممکن اس��ت ش��ما در این زمان پیشرو چه چی��زی را بخواهید کمی
دشوار است .بعضی از مردم آرزوهای بزرگ و محکمی دارند ،و بسیاری نیز تمایل دارند که بدانند
آیا هنوز هم محترم ش��مرده خواهند شد؟ همچنین ممکن است شما یک وکیل قدرتمند دائمی
پیدا کنید (یک وکیل پزشکی) ،کسی که به شما برای تصمیمگیری پزشکی اطمینان و مشاوره
بدهد ،برای این که احتماال به علت بیماری از گرفتن تصمیم درمانی صحیح ناتوان گشتهاید.

امتناع از درمان پزشکی

چنانچه تمایل داش��ته باشید میتوانید حتی درمان پزشکی را رد نمایید .تسکین درمانی شامل
تسکین درد و تدارک منطقی غذا و نوشیدنی همواره برای شما در دسترس خواهد بود.
برای این که امتناع از درمان ش��ما قانونی و معتبر باشد الزم است کامال ماهیت درمان پیشنهاد
شده و عواقب ناشی از امتناع از درمان را بدانید.
ش��ما میتوانید هر درمان��ی را بهطور جداگانه رد کنید و مجبور نیس��تید این درمان را برپایهی
قانون «همه یا هیچ» قبول نمایید .یک گواهی امتناع از درمان پزش��کی را تکمیل نمایید و یک
طرح کلی از خواستهها وتمایالتتان که پزشک شما باید رعایت کند ترسیم نمایید.

درمان برای سرطان پیشرفته
این بخش درمانی را توضیح میدهد که میتواند دش��واریهای عالئم سرطان را آسان نماید و یا
آنها را تحت کنترل در بیاورد.

شیمی درمانی

شیمی درمانی یک درمان بسیار پر استفاده است که وقتی سرطان گسترش یافته است به کار
برده میش��ود .شیمی درمانی اس��تفاده از داروهای مخصوص برای کشتن سلولهای سرطانی
یا آهس��ته کردن رشد آنها است .ش��یمی درمانی معموال بیش از چند روز و به دنبال یک دوره
سرطانی که دیگر بهبود نمییابد
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استراحت  2تا  3هفتهای تجویز میشود.
چندین دورهی درمانی معموال به کار برده میشود.
با پزش��ک خود در بارهی این که چه ترکیبی از داروها را باید اس��تفاده نمایید و دورهی درمان
شما چه مدت به طول خواهد انجامید ،مشورت کنید.
ش��یمی درمانی معموال با تزریق دارو به داخل سیاهرگ انجام میشود .این درمان داخل وریدی
نامیده میشود .سایر داروها ممکن است به صورت قرص برای شما تجویز شود.
ش��یمی درمانی میتواند اثرات جانبی هم داش��ته باش��د ،اثراتی ش��امل حالت تهوع ،اس��تفراغ،
افس��ردگی ،رنگ پریدگی ،ازدس��ت دادن موهای س��ر و بدن ،البته این عوارض موقتی هستند و
میتوان مراحلی را برای جلوگیری یا کاهش آنها طی نمود.

عمل جراحی

با انجام عمل جراحی میتوان اندام تحت تاثیر قرار گرفته را برداش��ت و ناراحتیهای ناش��ی از
تومور را که جلوی فعالیت اندام مورد نظر را گرفته اس��ت و یا موجب خونریزی گش��ته است را
تسکین داد.
حتی ممکن اس��ت به ش��ما عمل جراحی اندام خاصی پیشنهاد شود که تحت تاثیر تومور نبوده
است ،برای مثال :اگر آن اندام هورمونی را تولید میکند که رشد تومور را تحریک میکند.

پرتو درمانی

پرتو درمانی س��رطان را با تاباندن اش��عهی ایکس به منظور نابود کردن سلولهای سرطانی
درمان میکند ،یا به گونهای به آن سلولها آسیب میزند که دیگر نتوانند تکثیر شوند.
پرتو (ایکس )Xمیتواند دقیقا محل س��رطان در بدن ش��ما را مورد هدف قرار دهد .این درمان با
دقت باالیی برنامهریزی شده تا کمترین آسیب ممکن را به بافتهای سالم بدن شما برساند.
پرتو درمانی میتواند تومورها را کوچک کند یا گسترش بیشتر آنها در آینده را متوقف نماید.
همچنین میتواند عالئمی ناشی از درد استخوان مربوط به سرطان ثانویه را تسکین دهد.
از آنجایی که این درمان تنها در یک مرکز تخصصی قابل ارائه است ،به این ترتیب شما ممکن
است مجبور باشید که برای این دورهی درمان از خانه دور باشید .درضمن تابش اشعهی خارجی
یا تابش داخلی نیز ممکن است برای شما در نظر گرفته شود.
پرتو درمانی میتواند باعث خس��تگی ،مش��کالت پوستی ،از دست دادن اش��تها و یا سایر اثرات
جانبی دیگر ش��ود .بعضی از این عوارض موقتی هس��تند و بعضی دیگر ممکن اس��ت تاثیر دراز
مدت داشته باشند.
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هورمون درمانی

س��رطانهایی که در پاسخ به هورمون رشد میکنند اغلب میتوانند با دریافت داروهای سرکوب
کنندهی تولید هورمون بدن کند شوند.
دیگر درمانهای هورمونی میتوانند با تاثیر هورمون بر سلولهای سرطانی مداخله داشته باشند،
اگر مبتال به س��رطان پروستات ،سینه یا رحم هستید؛ در برخی مراحل درمورد درمان هورمونی
خواهید ش��نید ،این درمانها انواع درمان سرطانهایی است که بدن شما تجربه خواهد کرد .اما
همهی آنها احتماال برخی اثرات جانبی را نیز خواهند داشت.
برای زنان داروهای هورمونی ویژهای عالئم وابس��ته به یائس��گی را در هر سنی که باشند ،بهبود
خواهد بخشید.
اگ��ر دورهی یائس��گی را میگذرانی��د ردهای از داروها ک��ه «مهار کنندهه��ای آروماتوز» نامیده
میش��وند نیز ممکن اس��ت مورد اس��تفاده قرار گیرند ،و این داروها ممکن اس��ت باعث شود که
احساس خوابآلودگی یا کندشدن نمایید.
برای مردان درمانهای هورمونی میتواند ایجاد گر گرفتگی نماید.

تصمیمگیری در مورد درمان

فک�ر میکنید چ�ه کاری میتوانید انجام دهید؟ چیزی که م�ن اعتقاد دارم باید انجام
دهم ،آموختن بیش�تر در مورد جزئیات پروندهی موجود اس�ت .زیرا حاال در موقعیتی
قرار دارید که باید تصمیمی گرفته ش�ود .به یاد داش�ته باش�ید ،اگرچه ممکن اس�ت
پزشکان اطالعات بیشتری داشته باشند اما آنها لزوما تصمیمگیری بهتری ندارند.
گاهی اوقات به نظر میرسد که مداوای سرطان ابتدایی ارزش قرارگرفتن تحت درمانی سخت
و ناگوار را نداشته باشد .به خصوص وقتی که میدانید امکان درمان موفقیتآمیز آن وجود ندارد،
انتخاب یک درمان خسته کننده و پرخطر چندان منطقی بهنظر نمیرسد.
برخی از مردم احس��اس میکنند که باید با هرچه که در دسترسش��ان است مبارزه کنند .انگار
بایس��تی از جزئیات آخرین درمانهای کاربردی ارائه ش��ده در خارج از کش��ور که از سایتهای
اینترنتی به دست آوردهاند ،مطلع باشند و در مورد آنها از پزشک خود سوال کنند.
بعض��ی دیگر از مردم نی��ز ،حاضرند هرچه را ک��ه دارند بدهند اما ترجیح��ا از میان درمانهای
پیشنهادی حق انتخاب و آزادی عمل داشته باشند.
ش��اید این که چه نوع درمانی برایتان بهترین گزینه اس��ت ،کامال روش��ن نباشد و تمایل داشته
باش��ید ،از پزش��کتان راهنمایی و کمک بگیرید .به ندرت امکان دارد که لزومی داش��ته باش��د
تصمیم درمانی بس��یار سریع گرفته شود ،پس دربارهی این موضوع بیشتر با پزشکتان مشورت
کنید و برای این کار عجله نکنید.
سرطانی که دیگر بهبود نمییابد
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صحبت کردن در مورد بیماری با پزشک

ممکن اس��ت صحبت کردن صریح و بدون رو در بایستی با همهی پزشکان مختلفی که به آنها
مراجعه میکنید ،کار دش��واری به نظر برس��د .ش��اید فکر کنید که زمان بسیار زیادی از پزشک
گرفته خواهد شد و او چنین میپندارد که شما تا چه اندازه گستاخ و بیپروایید!
اما این موضوع بسیار حیاتی است که یک ارتباط خوب ،روشن و شفاف با پزشکی که درمانتان
میکند داش��ته باش��ید .معموال زمانی به طول خواهد انجامید تا اطالعات به آهس��تگی درک و
هضم شوند ،و یا حتی برای فکرکردن به انتخاب گزینههای پیشنهادی زمان بیشتری نیاز است.
طبق آنچه که دریافتهام به همه توصیه میکنم که در موقعیتهای مشابه این ،بپرسند
و بپرسند و بپرسند و تا زمانی که پاسخ درست را دریابند ،شهامت تغییردادن پزشک
خود را داشته باشند.
یک نکتهی حیاتی پیرامون صحبت کردن با پزش��ک این اس��ت که ش��ما بای��د چگونه و درچه
موقعیتی با او تماس داشته باشید.
هنگام��ی که یک مش��کل غیرمنتظره به وقوع میپیوندد ،این اتفاق میتواند به اس��ترس ش��ما
بیفزاید ،و شما را سراسیمه کند و ذهنتان را چنان مغشوش گرداند که حتی ندانید باید به چه
کسی زنگ بزنید و چگونه این کار را انجام دهید.
در حقیقت شما باید در همهی دفعات و زمانها کامال مجاب شده باشید که چه کسی درمانهای
ارائه ش��ده و امور مربوط به مراقبت از ش��ما را هماهنگ میکند .از آنجایی که ش��ما دائم از یک
متخصص به متخصص دیگری مراجعه میکنید ممکن اس��ت س��ر درگم ش��وید که چه کس��ی
مس��ئول رس��یدگی به چه کاری است .اما هنگامی که یک فرد مش��خص وجود داشته باشد که
موقعی��ت ش��ما را بهطور منظم تحت کنت��رل بگیرد ،آنگاه وجود این ش��خص به بهتر مدیریت
نمودن زمان شما و مدیریت کردن مشکلتان کمک خواهد نمود.
این فرد میتواند وکیل ش��ما باشد ،یا یک پزشک تسکیندرمانی ،یک انکولوژیست و یا هر عضو
دیگری از تیم درمانیتان ،که احساس میکنید به او اعتماد دارید و با او راحت هستید.
چنانچه احس��اس میکنید که صحبتکردن با پزش��کتان برای ش��ما دشوار است حتی اگر بعد
از چندین جلس��ه مالقات هم به این نکته پیبردید ،بس��یار مهم اس��ت که این مس��ئله را بدون
رودربایستی به او بگویید.
بسیاری از پزشکان تمایل دارند که قادر به برقرار نمودن یک رابطهی خوب با بیمارانشان باشند،
چرا که این رابطه به خود آنها نیز بسیار کمک میکند.
اما به هر حال ممکن اس��ت مقداری زمان الزم باش��د تا یک ارتباط خوب میان ش��ما و پزشک
معالجتان برقرار گردد .البته خود ش��ما هم میتوانید به بهترشدن این رابطه کمک نمایید ،برای
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مثال با آمادهکردن فهرس��تی از س��ؤاالتی که تمایل دارید ،در خالل مالقات خود از پزش��کتان
بپرسید.
پس از این که فرزندم تحت پنج رژیم درمانی متفاوت در س�ه بیمارستان مختلف قرار
گرفت ،ما به سراغ انکولوژیست اصلی او رفتیم ،حاال ما او را درک میکردیم و احساس
میکردیم که او نیز بهتر ما را میفهمد .به راستی چه تفاوتی ایجاد شده بود ...او بیشتر
میگفت ،و ما هم بیشتر برایش توضیح میدادیم او حاال با شور و احساس بیشتری با ما
معاش�رت میکرد ،و ما نیز بیشتر احساس میکردیم که حاال یک دوست دلسوز داریم
تا یک پزشک غریبه.
تمام بیماران حق دارند که به جست و جوی یک ایدهی درمانی دوم از یک پزشک دیگر باشند.
متخصص و یا پزش��ک عمومی شما میتواند ش��ما را به متخصص دیگری ارجاع دهد .میتوانید
درخواست کنید که یک نسخه از پروندهی شما برای پزشک فرعیتان هم ارسال شود.
انجام اس��کن و عکسبرداری با اش��عهی ایکس را درخواس��ت دهید و آنها را برای قرار مالقات
جدید خود ارائه دهید.

شرکت نمودن در آزمایشات بالینی

ش��ما ممکن است مشمول شرایط شرکت نمودن در آزمایش��ات بالینی باشید .آزمایشات بالینی
ی��ک بخ��ش حیاتی برای تحقیق در مورد یافتن بهترین درمان ممکن برای س��رطان میباش��د.
پزش��کان آزمایشات بالینی را برای انجام آزمایشات جدید ،به کار میبرند ،تا متوجه شوند که آیا
درمانهای جاری بهتر از درمان موجود است یا خیر.
چنانچه این درمان به خوبی درمان استاندارد یا بهتر از آن باشد ،پزشک شما یک آزمایش بالینی
را برایتان توضیح خواهد داد.
بس��یاری از مردم در سراس��ر جهان در آزمایشات بالینی که تاثیر خوبی در ارتقاء درمان سرطان
دارد ،شرکت میکنند .به هر حال حق شرکت در آزمایشات بالینی همیشه با خود شماست.
اگر دارای ش��رایط شرکت در آزمایشات بالینی هستید اطمینان حاصل کنید که کامال دلیل این
آزمایشات و این که معنی آن برای شما چیست را میدانید.
به یاد داش��ته باش��ید که ،چه بخواهید در این آزمایشات شرکت کنید و چه نخواهید این کار را
انجام دهید ،ممکن است تمایل داشته باشید تا پاسخ سواالتی نظیر سواالت زیر را بدانید.
 lچه درمانهایی اجرا خواهند شد و چرا این درمانها اجرا میشوند؟
 lاین درمان شامل چه آزمایشاتی است؟
 lخطرات احتمالی یا اثرات جانبی آن چیست؟
 lاین دورهها چه مدت به طول خواهد انجامید؟
سرطانی که دیگر بهبود نمییابد
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 lآیا نیاز خواهد بود که برای درمان در بیمارستان بستری شوید؟
 lاگر هرگونه مش��کلی هنگامی که ش��ما تحت این آزمایشات هستید رخ دهد ،چهکاری انجام
خواهید داد؟
چنانچه تمایل دارید بهطور تصادفی فقط در یک جلسه از آزمایشات بالینی شرکت کنید ،باز هم
یک��ی از این دو بهترین درمان موجود را دریافت خواهید کرد ،یا یک درمان امیدبخش جدید یا
یک درمان تصادفی .حداقل با این کار ،همیشه بهترین گزینه درمانی در دسترس خواهد بود.
اگر ش��ما به یک برنامهی آزمایش��ات بالینی بپیوندید ،حق خواهید داش��ت که در هر زمانی که
تمایل داش��تید از این برنامه خارج ش��وید و آن را کنار بگذارید و انجام این کار روند درمان شما
را بهخطر نخواهد انداخت.
گرچه حق این تصمیمگیری که در آزمایش��ات بالینی ش��رکت کنید یا خیر همیشه با خود شما
خواهد بود ،اما چنانچه تمایلی برای شرکت نمودن در چنین آزمایشاتی ندارید ،درمورد بهترین
درمان موجود با پزشک خود صحبت کنید.

عالئم رایج
ش�ما با بس�یاری از عالئم مختلف ،در زمانهای متفاوت آشنا خواهید شد .بعضی از این
عالئم از اثرات جانبی درمان هس��تند ،در حالی که دیگر عوامل ناش��ی از خود سرطان میباشند.
به یاد داشته باشید که همهی عالئم مربوط به سرطان نیستند.
همانط��ور که میدانی��د ،این که بتوان در دفترکی با این اندازه تمام عالئم رایج را پوش��ش داد
غیرممکن اس��ت .بنابراین م��ا در اینجا تنها بعضی از رایجترین عالئ��م مانند :حالت تهوع ،درد،
خس��تگی مزمن ،تنگی نفس و رنگ پریدگی را توضیح و شرح خواهیم داد .ممکن است مواقعی
هم وجود داش��ته باش��د که شما به مشورت فوری در مورد هر یک از مواردی که ممکن است به
دلیل س��رطان دچار آن ش��وید نیاز داشته باشید .این نکته بس��یار حیاتی است که بدانید کدام
پزش��ک یا پرستار اس��ت که میتوانید در هر س��اعتی از ش��بانهروز با او برای درخواست کمک
احتمالی تماس بگیرید.

حالت تهوع

درس��ت مثل هر عالمت دیگری ضروری اس��ت که قبل از تصمیمگی��ری درمورد بهترین روش
مقابله با حالت تهوع ،ابتدا دریابیم که علت این مش��کل چیس��ت .حالت تهوع عالمتی از وجود
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ناراحتی است که میتواند به علت موارد زیر باشد:
 lدرمان به وسیلهی شیمیدرمانی یا پرتودرمانی
 lمحل و موقعیت سرطان
 lاسترس و نگرانی
 lنامتعادل بودن مواد معدنی موجود در خون مانند کلسیم
 lمصرف داروهای کنترل کنندهی سایر عالئم ،مانند مورفین برای کنترل درد
 lانسداد روده یا بلوکه شدن روده
 lافزایش فشار در مغز که ناشی از وجود غده سرطانی در آن یا تاثیر سرطان بر مایعات اطراف
نخاع شوکی (مغز تیره) است.
افراد بس��یاری از حالت تهوع انتظاری (شرطی) شکایت میکنند .این حالت تهوع واکنشی است
که بدن ش��ما و س��لولهایتان یادگرفتهاند و موقعی که متوجه میش��وید دوباره وقت ش��یمی
درمانی فرا رسیدهاست ،این حالت بروز میکند.
وقتی که به س��مت محل شیمی درمانی رانندگی میکنید و یا اطراف محلی که یکبار در آنجا
ش��یمی درمانی انجام دادهاید قدم میزنید ،ممکن اس��ت حالت تهوع حتی بدتری را نیز تجربه
کنید ،این پاسخ میتواند یک نوسان شدید و ناخوشایند مربوط به خود حالت تهوع باشد.
ش��ما نباید این حالت تهوع را نادیده بگیرید و کنار بگذارید .پس حتما به پزشک یا پرستار خود
این موضوع را اطالع دهید .آنها علت این مش��کل را شناس��ایی خواهن��د نمود .بنابراین درمان
صحیح و درست آن میتواند به شما ارائه شود .درمان حالت تهوع شامل موارد زیر میباشد:
 lتعدیل در رژیم غذایی
 lدریافت داروهای ضد تهوع به صورت منظم و قبل از درمان درد و یا دریافت آن در دوز باالتر
 lتکنیکهای کاهش استرس
 lداروهایی که سطح کلسیم را در خون کاهش میدهند.

درد

تعداد زیادی از افراد مبتال به س�رطان پیش�رفته درد را هم تجربه میکنند .اما همیشه امکان
کاهش این درد و یا آرامکردن آن بهطور کامل وجود دارد.
همه افراد مبتال به س��رطان پیش��رفته ،لزوما درد فزایندهای را به عنوان پروسهی سرطان تجربه
نمیکنند.
درد بس��تگی به محل س��رطان در بدن و اندازه آن دارد .اگر ش��ما تجربه درد را داش��تهاید ،در
بس��یاری موارد این درد میتواند ،کنترل ش��ود .زمان کوتاهی به ط��ول خواهد انجامید تا روش
سرطانی که دیگر بهبود نمییابد
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صحیح کنترل درد تشخیص داده شود.
مدیریت نمودن درد یک زمینه تخصصی برای پزش��کان و پرستاران میباشد .درمان تسکینی به
کنترل درد اختصاص داده شده است.
ممکن اس��ت درد دائما بیاید و برود .این درد ممکن اس��ت در بعضی نواحی بدتر از سایر نواحی
باش��د .ثبت نمودن مکان و زمان و موضع دردتان میتواند به پزش��ک شما کمک کند تا بهترین
راه تسکین دردتان را تدبیر نمایید .آیا این درد در زمان خاصی بدتر میشود؟
ای��ن درد ت��ا چه اندازه آزار دهنده اس��ت؟ س��عی کنید تا درد خ��ود را از ش��مارهی یک تا ده
امتیازبندی کنید ،با بیان شمارهی یک یعنی هیچ دردی وجود ندارد و با شمارهی ده میگویید
که این بدترین دردی است که میتوانید تصور کنید.
عموما درد میتواند کنترل ش��ود ،راههای زیادی برای کنترل نمودن درد وجود دارد .که ش��امل
موارد زیر میباشد:
 lدرمان دارویی شامل استفاده از مورفین ،کودئین ،پارا استامول
 lدرمان علت درد به کمک شیمی درمانی ،عمل جراحی ،پرتو درمانی (به تنهایی یا همراه
با هم).
 lندرت��ا «بلوک عصب��ی» هنگامی که هدف یا موضع درمان دارویی کارآمد نیس��ت اس��تفاده
میشود.
ترکیبی از روشهای فوق میتواند منجر به دس��تیابی به بهترین نتیجه ممکن ش��ود .چگونگی و
محل وقوع درد و تاثیر آن بر زندگی شما میتواند تغییر کند.
بازبینی منظم توس��ط یک متخصص کنترل درد ،منجر به دس��تیابی ب��ه مطمئنترین نتیجهی
موجود خواهد شد .هریک از روشهای اصلی درمان درد به صورت خالصه در ادامه توضیح داده
شدهاند.

داروهای مسکن

داروهای مس��کن ممکن است داروهای مالیمی باش��ند .مانند آسپرین و یا پارا ستامول .متعادل
کنندهها و به تاخیر اندازندههای درد ،مانند کودئین یا ضد دردهای قوی مانند مورفین .داروهای
مس��کن ممکن اس��ت به صورت قرص و یا س��ایر ترکیبات خوراکی و یا شیافها و ()patches
تجویز شود و یا به صورت تزریقی باشد .سایر داروها نیز ممکن است تجویز شود مانند داروهای
ضد التهابی غیر استروئیدی ( )NSAIDsو داروهای ضد افسردگی.
قصد پزشک این خواهد بود که داروی مناسب و دوز مناسب آن و همچنین دورهی تناوب صحیح
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دریافت دارو تجویز شده را بیابد .و همچنین بهترین شیوهی ارائهی آن برای شما را بفهمد برای
مثال (قرص یا تزریق) و همچنین هدف کنترل اثرات جانبی نیز خواهد بود.
این کار ممکن اس��ت شامل امتحان کردن سایر داروها با دوز متفاوت باشد .وقتی که اثر بخشی
داروهای ضد درد رایج به اندازهی کافی طوالنی نیستند ،این دوز یک بار دریافت میشود.
من دریافتهام که گرفتن یک تصمیم برای شروع مصرف مورفین بر پایهی یک دریافت
منظم کار بس�یار دش�واری اس�ت ،اما با گرفتن این تصمیم من شروع به مصرف قرص
مورفین با دوز پایین کردم ،به مدت هجده ماه و بدون هیچگونه اثر جانبی محس�وس.
بدون مورفین این درد حاال میتوانس�ت برای من بس�یار ناتوانکننده باشد به گونهای
که نتوانم هیچ یک از کارهایم را انجام دهم.

مورفین

مورفین یکی از متداولترین داروهای مورد اس��تفاده برای کنترل و تعدیل درد مزمن س��رطان
است .این دارو به دو شکل سریع عمل کننده و طوالنی عملکننده وجود دارد.
مورفین دهها سال است که به عنوان یک مسکن مورد استفاده قرار میگیرد .متاسفانه این دارو
چن��دان در بین مردم خوش آوازه نیس��ت .زیرا برخی از اف��راد آن را در ارتباط با مواد اعتیادآور
میدانند و اغلب فکر میکنند مورفین تنها برای افراد در حال مرگ استفاد میشود.
باید در نظر داشت که:
 lاگر شخصی برای تسکین درد از مورفین استفاده نماید به آن معتاد نمیشود.
 lمورفین یک تسکین دهنده درد بسیار موثر است .این دارو میتواند برای مدت طوالنی و در
صورت لزوم با دوز افزاینده استفاده شود.
 lمصرف مورفین نباید تنها محدود به زمانی که درد واقعا بد میشود باشد.
 lخوابآلودگی ناشی از مورفین ،پس از دو روز کاهش مییابد .و افراد میتوانند فعالیت طبیعی
خود را از سر بگیرند.
 lمورفین منجر به یبوس��ت میشود .مصرف منظم ملینها میتواند این مشکل را کاهش دهد
و یا جلوی بروز آن را بگیرد.
 lمورفین هنگامی که منظم مصرف شود بسیار موثرتر است .حتی اگر هیچ دردی وجود نداشته
باش��د پس بهتر است همواره بدون درد سرکرد تا اینکه منتظر بود تا هنگام بازگشت درد آن را
درمان نمود.
 lبعض��ی از مردم به علت یک س��ری عوارض جانبی مانند حال��ت تهوع قادر به تحمل مورفین
نیستند ،سایر داروها میتواند برای این افراد موثر باشد.
تع��داد کمی از افراد که مورفین مصرف میکنند دچار توهم میش��وند ،به این معنی که چیزی
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را می بینند یا میش��نوند که وجود خارجی ندارد و واقعی نیس��ت .توهم ممکن اس��ت عجیب و
ترسناک باشد.
اگ��ر چنین اتفاقی پیش آمد به پزش��ک خود اطالع دهید .پزش��کان قادر خواهند بود تا س��ایر
روشهای کنترل درد را برای شما تجویز کنند.

شیمی درمانی ،پرتو درمانی و عمل جراحی

شیمی درمانی ،میتواند در بعضی موارد ،وسعت سرطان را کاهش دهد مثال در مواردی که درد
ناشی از اندازهی سرطان و محل آن در بدن است.
پرتو درمانی نیز میتواند بعضی عالئم مانند ،سردرد ناشی از افزایش فشار در مغز را که به علت
متاس��تاز مغز به وجود میآید را کاهش دهد .هنگامی که این درمانها صرفا برای کنترل عالئم
استفاده میشوند ،دوره پرتو درمانی معموال بسیار سادهتر و کوتاهتر از زمانی است که از آن برای
درمان سرطان ابتدایی استفاده میشود.
عمل جراحی ممکن اس��ت برای بهبود نتایج ناشی از شیمی درمانی و پرتو درمانی به وسیلهی
کم نمودن اندازهی س��رطان استفاده شود ،همچنین ممکن است برای درمان یک شرایط سخت
و جدی مانند انسداد رودهی ناشی از درد مورد استفاده قرارگیرد.

خستگی

برای بسیاری از مردم ،خستگی شدید و ثابت و دائمی خود میتواند یک مشکل قابل توجه باشد.
این خس��تگی میتواند برای ش��خصی که آن را تجربه میکند و اطرافیان او بسیار ماللآور باشد.
برخی از مردم بیان میکنند که این خس��تگی بس��یار بدتر از هر درد و حالت تهوعی است که تا
به حال تجربه کردهاند.
خستگی میتواند ناشی ازیک طیف وسیع مشکالت ،شامل موارد زیر باشد:
 lگسترش یافتن سرطان
 lدرمانهای سرطان ،مانند شیمی درمانی و پرتو درمانی
 lناراحتی و استرس و اندوه
 lعدم وجود خواب کافی
 lداروهایی مانند ( ،)analgesicsضد افسردگی و مسکن
 lکم خونی
 lعفونت
متاس��فانه درمان موفقیتآمیز خس��تگی به اندازه درمان بعضی دیگر از عوامل ساده و سر راست
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نیست ،این کار ممکن است بسیار دشوار باشد.
برای مثال :آنچه که یک شخص به عنوان خستگی مزمن از تجربه خود توصیف میکند ،ممکن
است از نظر سایر افراد تنها یک خستگی ساده باشد.
خستگی عجیبی بود .چنان احساس فقدان انرژی میکردم که انگار یک نفر دو شاخهی
من را از پریز برق درآورده اس�ت ...به راس�تی که واژهها قادر به توصیف این خستگی
نیستند.
بهترین کارهای قابل انجام دادن هنگامی که چنین خس��تگیای را تجربه میکنید ش��امل موارد
زیر میباشد:
 lدربارهی این خس��تگی با دوستان ،بستگان ،آشنایان و حامیان خود صحبت کنید .این کار به
آنها کمک میکند تا بفهمند شما دقیقا چه احساسی دارید.
 lبرنامهریزی کنید تا کارها را در موقعی از روز انجام دهید که خستگیتان شدت کمتری دارد.
برای بسیاری از افراد صبحها بهترین موقع روز است.
 lبرای انجام دادن فعالیتهایتان برنامهریزی نمایید .با این کار شما انرژیتان را برای کارهایی
که انجام دادنشان برایتان واقعا ضروری است ذخیره میکنید.
 lدر طول روز خواب کوتاهی داش��ته باش��ید ،خواب سبک به ش��ما اجازه میدهد تا احساس
بهتری داشته باشید ،درحالی که هنوز خواب شبانهی راحت خود را هم دارید.
 lورزشهای سبک انجام دهید ،مانند پیادهروی تا صندوق پست و یا پایین آمدن از تخت برای
صرف وعده غذایی ،این کار به حفظ «قدرت عضالنی» ش��ما و همچنین حفظ حالت طبیعیتان
کمک میکند.
 lنوش��یدنیهای پرکالری و پرانرژی بنوش��ید .این کار میتواند روند کاهش وزن ش��ما را کند
نموده و به قوی ماندن ماهیچههایتان کمک نماید.
چنانچه ضعیفتر ش��دید و یا بیشتر احساس خس��تگی نمودید ،به پزشک یا پرستار خود اطالع
دهید علت این خستگی ممکن است ،برخی از ناراحتیهای قابل درمان باشد ،مانند کمخونی یا
عدم تعادل مواد معدنی موجود در خون.

تنگی نفس

برخی از افراد مبتال به س�رطان پیش�رفته تنگی نفس را هم تجربه میکنند .به احتمال زیاد
این احس��اس برای شما بسیار ترسناک است به خصوص اگر متوجه شوید که خودتان هم گاهی
اوقات تنگی نفس را احساس میکنید .آهنگ نفس کشیدنتان باال میرود و نمیتوانید کنترل
نفس کشیدنتان را به دست بگیرید.
سرطانی که دیگر بهبود نمییابد
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درمان تنگی نفس به علت بروز آن بس��تگی خواهد داش��ت .اگر مایعات زیادی اطراف ششهای
ش��ما وجود داش��ته باشد ،ممکن است بریده بریده نفس بکشید( ،نتوانید به صورت عادی تنفس
کنید).
چنانچه این مایعات عفونی باش��ند ممکن اس��ت درمان دارویی برای آن تجویز شود .این مسئله
میتواند ،به علت خود س��رطان ،یا زخمهای ناش��ی از پرتو درمانی باشد .آسم هم ممکن است
وجود داشته باشد .علت بروز این مشکالت هرچه که باشد ،احساس ناراحتی و عصبانیت میتواند
آن را بدتر کند.
تا هنگامی که برای دریافت نتیجهای اثربخش منتظر درمان هستید ،میتوانید تغییرات سادهای
را نیز در اطراف خود ایجاد کنید .اول س��عی کنید که آرام باش��ید .بهتر اس��ت که یک پنکه در
اتاق خود داش��ته باش��ید و یا کمی پنجره را باز نمایید ،و اجازه دهی��د که هوا به آرامی نزدیک
صورتتان جا به جا گردد.
از جای خود بلند شوید تا نفس کشیدنتان سادهتر شود ،یا در حالت استراحت روی میز به جلو
خم شوید .بنابراین میتوانید در موقعیت درست و مناسبتری بخوابید.
ممکن اس��ت که تمایل داش��ته باش��ید تکنیکهای نفس کش��یدن را به تنهایی یا همراه با یک
ش��خص دیگرتمرین کنید .سعی کنید همراه با یک شخص دیگر نفس بکشید .به خصوص سعی
کنید با کس��ی این تمرین را انجام دهید که س��رعت نفس کشیدنتان را پایین میآورد .این کار
ممکن اس��ت در طول نفس کش��یدنتان هم اتفاق بیفتد و یا در زمان دیگری مثال موقع تمرین
کردن.
بعضی از مش��کالت تنفسی با اکسیژن برطرف میگردند و این درمان معموال در صورت لزوم در
دسترس است.
از جمله موارد بسیار مفید برای کنترل نمودن درد میتوان به مورفین اشاره نمود:
مورفین در دوز پایین برای تس��کین و برطرف نمودن تنگی نفس و سرفه ،بسیار موثر است .این
ن دارید ،با پزشکتان
نکته بس��یار مهم است که راجع به هرگونه ترسی که در مورد نفس کشید 
یا سایر اعضای تیم درمانیتان بحث و مشورت نمایید.

از دست دادن اشتها

از دست دادن اشتها یکی از رایجترین مشکالت پیشروی افراد مبتال به سرطان پیشرفته است.
این مس��ئله ممکن اس��ت ناشی از بیماری ،درمان ،خس��تگی ،تغییر در حس چشایی ،درد ،عدم
فعالیت ،افسردگی ،حالت تهوع و استفراغ باشد.
ممکن اس��ت وارد مرحلهی جدیدی از درمان شوید ،مرحلهای که احساس میکنید ،انگار تمایل
ندارید هیچ چیزی بخورید .این مرحله ممکن است چند روز یا چند هفته به طول بینجامد و یا
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میتواند تبدیل به حالت عادی ش��ما شود .ممکن است قادر نباشید که فقط از راهی که همیشه
غذا میخوردید غذا بخورید.
برخی از ایدههایی که میتواند برای بهبود اشتهای شما مفید باشد شامل موارد زیر است:
 lاز وعدههای غذایی کوچک استفاده کنید و در طول روز میان وعده میل نمایید.
 lاز یک بش��قاب کوچک اس��تفاده کنید تا به نظر نرس��د که مقداری از غذا باقی مانده اس��ت.
مصرف یک پیمانه دسر هم یکی دیگر از ایدههای پیشنهادی است.
 lغذاه��ای ن��رم و مرطوب میل نمایید ،برای مثال تخم مرغ نیمرو که اغلب خوردن آن آس��ان
است و زخمهای دهان را کمتر آزار میدهد.
 lبرای افزایش کالری و مواد مغذی ،میوهها و بستنی را به نوشیدنی خود بیفزایید.
 lاگر غذاهای جامد همیش��ه برایتان دلپذیر نیست ،از متخصص تغذیهی خود سؤال کنید که
آیا استفاده از یک مارک تجاری مکمل غذایی از پیش آماده برای شما مناسب است یا خیر .این
مکملها میتوانند ،غذای جامد را مغذیتر کنند.
 lهمواره از یک لیوان نیمهپر مایعات را بنوشید .اگر یک لیوان نصفه را کامال بنوشید ،احساس
رضایتبخشتری به ش��ما دست میدهد تا اینکه نصف یک لیوان پر را بنوشید و نصف آن باقی
بماند.
 lوقتی که پای مزهی غذا درمیان است آبلیمو و نمک هم میتواند غذا را دلپذیرتر کند!
 lس��االد یا غذاهای س��رد به بهبود حالت تهوع کمک خواهد نمود ،چرا که بوی بعضی غذاها
ممکن است آزاردهنده باشد.
 lممکن اس��ت تمایل داشته باشید که جرعه جرعه از مایعات بنوشید و به دنبال آن بیسکویت
یا یک چیز سبک میل کنید.
 lاز غذاهای چاقکننده و سنگین و همچنین غذاهای مملو از شکر اجتناب کنید.
 lسعی کنید که مقدار کم غذا را به صورت منظم میل کنید ،بنابراین معدهی شما هرگز کامال
خالی نمیماند.
 lغذاهای سرد راحتتر از غذاهای داغ جذب بدن میشوند.
 lبنا به میل خود از میوههای مورد عالقهتان بیشتر استفاده کنید.
 lچنانچه به دلیل وجود زخمهای دهانی نمیتوانید بهطور مناس��ب غذا بخورید ،به پزش��ک یا
پرستار خود اطالع دهید .این زخمها ممکن است قابل درمان باشد.
چنانچه دچار یبوس��ت هس��تید به پزشک یا پرس��تارتان اطالع دهید .یبوست به علت از دست
دادن اشتها و حالت تهوع در میان بیماران بسیار رایج است .و داروهای کشندهی درد قوی اغلب
آن را بدتر میکند .با یک متخصص تغذیه و یا یک متخصص س��رطان دراینباره صحبت کنید.
سرطانی که دیگر بهبود نمییابد
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همچنین میتوانید از پزشکتان ،مسئوالن بیمارستانتان و یا مراکز مربوطه سؤال کنید.
پ�س از اخذ اطالعات کافی به دس�ت آمده از برخی از جدیدترین آزمایش�ات موجود،
ما تش�خیص دادیم که بهتر است این طرز غذاخوردن سالم را حتی وقتی که به تهران
برمیگردیم نیز ،همچنان ادامه دهیم .اما در مس�یر راه به طرف خانه ،به ما ثابت ش�د
که تقریبا غیرممکن اس�ت که بتوان یک غذای س�الم را در روز جمعه از شهرهای بین
راه خرید!

درمانهای جایگزین
طب مکمل

وجود درمانهای مکمل ممکن است برای افزایش احساس کنترل شما برآنچه که برایتان اتفاق
میافتد ،مفید باشد و احساس ناتوانی شما را کاهش دهد ،و استرس و خشمتان را پایین بیاورد.
و اوضاع شما را بهبود بخشد .برخی از درمانهای مکمل ممکن است ،مقدار نیاز به درمان دارویی
برای کنترل درد را کاهش دهد.
دعا کردن بخش�ی از برنامهی مقابله با اس�ترس من را تشکیل میداد .من به احساس
مکاشفه در نیازهای معنوی خو گرفته بودم .این حالت قبل از این که من دچار سرطان
شوم متوقف شده بود .این دعا و نیایش همان کاری بود که من همیشه میدانستم باید
به دنبال آن باشم ،اما همواره مشغول کارهای روزمرهام بودم و برای آن وقت نداشتم.
برخی از مردم درمییابند که مدیتیشن و سایر تکنیکهای آرامشبخش ،میتواند اوضاع روحی
آنها را ارتقاء بخشد و بعضی اوقات در تسهیل دردشان مفید باشد.
یوگا و تائیچی و تصویرسازی در ذهن ،میتوانند،شما را برای چند ماه از استرس دور کنند .انجام
دادن ماس��اژ هم میتواند ایدهی خوبی باش��د ،اما اگر مناطقی در بدن شما وجود دارد که نباید
لمس شود ،از کارکنان کلینیک دربارهی آن اطالعات کسب کنید.
هیپنوتراپی تکنیک دیگری است که میتواند به تسکین نگرانی و عصبانیت و مقابله با درد کمک
نماید .درمان تکمیلی میتواند ،بخش��ی از برنامههای هماهنگ کنندهی درمان باشد .برای مثال،
مراقبتهای تس�کین درمانی میتواند مش��مول موارد درمان تکمیلی باشد و به وسیلهی آن
تنظیم شود.
من یک س�ری از نوارهای کاس�ت را که هیپنوتراپیستم برایم درس�ت کرده بود را در
اختی�ار داش�تم و آنها را به صورت منظم و روزانه گ�وش میدادم ،درضمن من درمان
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پیشنهادی او را با مراجعه به هیپنوتراپیست دیگری تکمیل کردم .من متوجه شدم که
روش آنه�ا تنها تفاوت کوچکی با هم دارد .من از این نوع درمان بس�یار لذت میبرم
زیرا احساس میکنم که شخصی هستم که درحال تجدید قوا است.

روشهای ثابت نشده

بعضی از مردم که س��رطان آنها گس��ترش یافته و درمانش نامحتمل است ،از درمانهای منظم
پزشکی دور میشوند .زیرا احساس میکنند که این درمانها آنها را نابود میکند .شاید شما به
امتحان کردن روشهای ثابت نشده هم فکر کنید .به خصوص اگر به نظر برسد که این راهها به
درمان منجر میش��ود .روشهای ثابت نشده درمانهایی هستند که در آزمایشات بالینی امتحان
خود را پس ندادهاند ،و یا بهصورت علمی تاثیرگذاری آنها ثابت نشده است.
بس��یاری از این درمانها در کتابهای مختلف و یا در خالل س��ایتهای اینترنتی برای بیماران
ترویج میشوند .این روشها شامل موارد زیر است:
رژیمهای��ی ک��ه هرکدام از گروههای غذایی را به کلی حذف میکنن��د .اضافه نمودن مکملهای
غذایی ،درمان با س��لولهای جدید ،ریز موج درمانی ،اکس��یژن درمان��ی و ( laetrileداروهای
گیاهی جنجالبرانگیز برای درمان سرطان) و یا سایر فرآوردههای گیاهی.
بعضی از این روشهای ثابت نشده مضر هستند ،مانند دریافت دوز باال و کنترل نشدهی ویتامین
در حین ش�یمی درمانی و یا غذاخوردن طبق رژیم��ی که گروههایی از مواد غذایی را که برای
سالمتی و خوب باقی ماندن شما الزم هستند را کنار میگذارد.
از مضرات دیگر روشهای ثابت نشده این است که:
 lممکن است بسیار گران باشند.
 lگاهی اوقات انجام دادن این درمانها نیازمند آن اس��ت که ش��ما به کشور دیگری سفر کنید
یا سفرهای بین ایالتی داشته باشید.
 lعموما پول و وقت و انرژی شما را هدر میدهند.
 lممکن است از نظر جسمی استرسزا باشند.
 lاغلب نیازمند ایجاد تغییرات بزرگ در سبک زندگی شما هستند.
بسیاری از مردم پول و وقت زیادی را صرف پیگیری روشهای ثابت نشدهای که مطلوب از کار
در نمیآیند میکنند ،و سپس تنها نتیجهای که عایدشان میشود زمان هدر رفته است!
گاهی پزش��کان ارائهدهنده روشهای ثابت نش��ده کاری میکنند که افراد ،وقتی که درمانشان
موفقیتآمیز واقع نشد ،خود را مقصر بدانند .این کار ناعادالنه ،غیر موجه و بی ثمر است و عالمت
واضحی است برای این که به شما بگوید نباید این راه را ادامه دهید.
سرطانی که دیگر بهبود نمییابد
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راجع به همهی اطالعاتی که میخوانید یا در مورد س��رطان کس��ب میکنید خواه از طرف یک
پزش��ک متخصص به دست آمده باش��د خواه از یک پزشک ارائه دهندهی روشهای ثابت نشده،
ارائه شده باشد:
 lسؤاالت خود را بپرسید
 lپیگیر تایید مطالب ادعا شده باشید
 lاطالعات حمایتی را پیگیری کنید
 lو از این موضوع که پزشکتان ماهر و قابل اعتماد است اطمینان حاصل کنید.
تنها یک یا دو کتاب که توس��ط افرادی که یک درمان معین را گذراندهاند نوش��ته ش��ده است،
مدارک معتبری نیستند .بنابراین در مقالههایی که از نظر پزشکی به رسمیت شناخته شدهاند و
یا مجلههای علمی معتبر ،به دنبال جست و جوی اطالعات باشید.
برای این کار فهرس��ت مجالت پزش��کی معتبر در ( pubmedپایگاه اطالع رس��انی بینالمللی
مجالت پزشکی وجود دارد).
چنانچه برنامهای برای به کار بردن روشهای ثابت نشده دارید ،اجازه دهید که پزشکتان از این
موضوع مطلع باش��د .این کار به همه پزش��کان درمانگرتان کمک خواهد نمود تا نیازهای شما
را درک نمایند و به ش��ما مش��اوره ارائه دهند که به چه شکل از هرگونه عوارض جانبی نامطلوب
امتناع کنید.

مرگ و فوت کردن
این بخش برای افرادی نوش�ته شده است که میدانند ،زمان زنده ماندنشان به خاطر
ابتال به سرطان محدود گشته و خواستار برخی ایدهها و سیاستها برای پاسخ دادن به
شرایط و بهکار بستن آنها برای نیازهای خودشان میباشند.
این موضوع که بسیاری از افراد بشر از صحبتکردن راجع به مرگ و فوتکردن اجتناب میورزند،
بسیار متداول است.
پس بسته به احساسی که خودتان دارید خواندن این بخش را تا زمانی که آمادگی الزم برای آن
را به دست آورید کنار بگذارید.

صحبت کردن دربارهی مرگ

ممکن است زمانهای سختی هم وجود داشته باشد ،اوقاتی که شما احساس میکنید دچار افت
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روحیه شدهاید .انگار احساس روحی و جسمی وحشتناکی دارید ،و از خود میپرسید که همهی
این اتفاقات برای چه میافتند؟ و در یک زمان دیگر ممکن است احساس خوشبینانهتری نسبت
به موقعیت خود داش��ته باش��ید .بیانکردن این احساسات ممکن است برای شما و افرادی که با
آنها صحبت میکنید کار دش��واری باش��د .به خصوص این کار میتواند برای افرادی که بسیار
ش��ما را دوست دارند و ش��ما را بهترین میدانند بسیار دشوارتر باشد .ممکن است آنها به زمان
زیادی نیاز داشته باشند ،تا خود را با این شرایط وفق دهند.
افراد مبتال به سرطان پیشرفته به دو موقعیت مختلف اشاره میکنند که دوستانشان میتوانند
موقع فوت آنها را داشته باشند و یا رد نمایند.
اف�رادی ک�ه میگویند تو خوب خواهی ش�د واقعا مرا کالفه میکنن�د .من میدانم که
خوب نخواهم ش�د .من دارم میمیرم و هیچکس حق ن�دارد این موضوع را انکار کند.
این معاملهی زندگی است.
ش��ما ممکن اس��ت س��ریعتر از افرادی که دوستشان دارید با ش��رایط جدید خود وفق یابید .و
هنگامی که خانواده و دوستان شما با این شرایط تطابق مییابند زمان مناسبی است تا احساسات
خود را با پزشکتان ،پرستارتان و یا سایر افرادی که مراقبتان هستند ،درمیان بگذارید.
ممکن اس��ت احس��اس راحتی را در صحبتکردن راجع به مرگ و فوت کردن با یک مددکار یا
یک ش��خص روحانی بیابید .چرا که آنها عموما همراه بودن با مردم در این مرحله از زندگی را
تجربه کردهاند و پذیرفتهاند.

چه مدت دیگر زنده خواهم ماند؟

ممکن است متوجه شوید که پزشکانتان نمیتوانند خیلی صریح و روشن در بارهی اینکه شما
دقیقا چه مقدار زمان دارید صحبت نمایند.
آنها تنها قادرند که این زمان را برپایهی تجربهی امید به زندگی سایر بیماران مبتال به سرطان
مشابه که در مرحلهای مشابه مرحلهی شما بودهاند ،تخمین بزنند .اما اگر واقعا برایتان مهم است
که یک تخمین دقیق داشته باشید از پزشک خود راجع به این موضوع بپرسید.
احتماال چنانچه که به ش��ما گفته ش��ود زمان باقی ماندهی پیشرویتان کوتاه است ،تحمل این
موضوع برایتان بس��یار دشوارخواهد بود .ذهن و احساس شما ممکن است بیش از پیش بر روی
هر موضوعی متمرکز شود و دریابید که این خود شما هستید که دارید تصمیم میگیرید.
فراتر از این موضوع ،هنگامی که در ابتدا تش��خیص میدهید که پایان زندگیتان ممکن اس��ت
به زودی فرا رسد ،این موضوع احتماال میتواند یکی از بزرگترین چالشهای زندگی شما باشد.
پزش�کان گفتند تو زمان زیادی پی�ش رو نداری .چهکاری دوس�ت داری انجام دهی؟
ناگهان صحبت از هفتهها ش�د ،نه ماهها .آن موقع زمان خیلی س�خت و دردناکی بود.
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هنگام ش�ب ،من دیگر نمیدانس�تم که آیا صبح دوباره از خواب بیدار خواهم ش�د؟ و
هنگامی که کس�ی از کنارم رد میش�د نمیدانس�تم که آیا این آخرین باری است که
او را میبینم یا نه؟ با این حال من تمایل دارم که خیال دوس�تانم از هرگونه معاملهی
ناتمامی بین ما راحت باشد.
ممکن است هنگامی که متوجه میشوید کمتر از زمان مورد انتظار وقت دارید ،احساس ناراحتی
و بیقراری نمایید و ندانید که حاال باید چه کاری انجام دهید.
بس��یاری از ما تا زمانی که واقعا با مرگ روبهرو ش��ویم یا یکی از نزدیکانمان با آن روبهرو شود،
هی��چ عقیدهی محکم و ثابت��ی از آن نداریم .حتی افرادی هم که به زندگی پس از مرگ اعتقاد
دارند میتوانند بفهمند که به اندازه کافی به مرگ خودشان فکر نکردهاند.
هنگام�ی که به من گفته ش�د :تو داری میمیری ،این حرف این س�وال را در ذهن من
ایجاد کرد که اصال معنی مردن چیس�ت ،و متوجه شدم که هیچکس واقعا این موضوع
را نمیداند .هیچکس از آن جهان برای ش�ما کارت پستالی نفرستاده که به شما بگوید
آنجا واقعا به چه شکل است.
ب��رای کمککردن به دس��تهبندی احساس��اتتان در این مرحلهی جدی��د از زندگیتان به کجا
مراجعه میکنید؟ رویارویی با مرگ به معنای ترککردن همهی افراد و مکانها و چیزهایی است
که ش��ما آنها را عزیز میش��مارید و این کامال طبیعی است که به خاطر چیزهایی که از دست
میدهید محزون و ناراحت باشید.
برای بهترش��دن اوضاع روحیتان امیدها و ترسهای خود را با یک شنوندهی دلسوز که شما را
میفهمد و درک میکند تقسیم کنید.
وقتی که دربارهی این مسائل صحبت میکنید ممکن است متوجه شوید که این ناراحتی بیشتر
بهخاطر خود مرگ است تا اندوه و ناراحتی مربوط به از دست دادن عزیزان.
ممکن است حتی جنبهی مثبتی هم در آماده شدن برای مرگ وجود داشته باشد ،بنابراین خود
را برای هر دو بعد بیرونی و درونی زندگیتان آماده کنید.
افرادی که با سرطان زندگی میکنند اظهار میکنند که تا چه اندازه بدرود و خداحافظی نمودن
با سایر همکارانشان به اندازهی خداحافظی کردن با دوستان و خانوادهشان پراهمیت و ضروری
است.

یک مرگ خوب

حاال ممکن است یک سوال بزرگ را از خود بپرسید :همهی این مرگ و زندگی به خاطر چهبود؟
من به کجا میروم؟ چهقدر از من با افرادی که بس��یار دوستش��ان دارم و آن ها هم مرا دوست
دارند باقی میماند؟
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و اگر ش��ما فرزند یا فرزندانی هم داشته باش��ید ،به خصوص اگر آنها بسیار کوچک باشند ،فکر
کردن به آنها آخرین پرسش شما و چیزی است که با آن درگیر خواهید شد.
من به خاطر دارم که همس�رم میگفت :امیدوار اس�ت آنقدر زن�ده بماند که وقتی دو
قلوها بزرگ شدند بتوانند او را به یاد بیاورند.
افرادی که با مرگ س��ر و کار دارند اظهار میکنند که وقتی یاسها و امیدهایش��ان را با کارکنان
بیمارستان و یا دوستان و آشنایان در میان میگذارند ،درد موجود در روح و جسمشان میتواند
کمتر شود.
به هر حال ممکن اس��ت یافتن لغات مناس��ب کمی دش��وار باش��د ،این نگرانیها در مرکز تمام
تجربیات بش��ر اس��ت .بحث و گفت و گو کردن دربارهی آن میتواند جزئی از خاطرات ارزشمند
افراد باشد.
بهتر اس��ت وقتی که احس��اس میکنید زمان شما در حال اتمام است به خودتان اعتماد کنید و
همهی کارها را به شیوهی خودتان انجام دهید .اما اطمینان حاصل کنید که همهی حمایتهای
مورد نیازتان را دارا هستید .این امر به معنی صحبت کردن با پزشک یا پرستارتان دربارهی آنچه
که اتفاق خواهد افتاد و آنچه که ش��ما دوس��ت دارید اتفاق بیفتد است .چنانچه پیام ارزشمندی
برای آنهایی که میشناس��ید دارید ،بهانهای برای انتقال ای��ن پیام به آنها ایجاد کنید .به این
طریق شانس مکالمه هم زمان برای آنها به وجود میآید که هم بشنوند و هم پاسخ دهند .اگر
شما فرزندانی دارید که بسیار کوچکاند ممکن است هنگامی که بزرگتر شدند حرفهای شما
را بفهند .بعضی از افراد دوست دارند که یک یادگاری برای فرزندانشان بسازند.
مددکار اجتماعی شما قادر خواهد بود تا در این کار به شما کمک کند.
به یاد داش��ته باشید که هیچ راه و زمان مشخص و ثابتی برای مرگ وجود ندارد .وقتی که زمان
آن فرا برسد شما یا هرکسی که میشناسید به تنهایی این راه را به شیوهی خاص خودتان پشت
سر خواهید گذاشت.
وقتی که مردم در مییابند زمان مرگشان چندان هم دور نیست یکی از چیزهایی که اغلب بیان
میکنند این اس��ت که «من قصد مردن ندارم اما دوس��ت ندارم که رنج بکش��م» بعضی از مردم
احس��اس میکنند که به صورت خیلی ش��دیدی تمایل دارند که همه چیز سریعتر اتفاق بیفتد.
گویی دوست ندارند که در این حالت درماندگی و درد خیلی انتظار بکشند .اگر آنها بتوانند این
موضوع را با یک مشاور در میان گذارند ،اغلب قادر خواهند بود که ذهنشان را تغییر دهند و به
هر یک از روزهای باقی مانده به عنوان یک وقت گرانبها نگاه کنند .بنابراین اگر ش��ما هم دچار
این حالت ش��دهاید به پزش��ک یا پرستار خود اطالع دهید .آنها با شما دربارهی این که احتمال
دارد چه اتفاقی بیفتد و این که چهکاری برای راحتتر سپری شدن روزهای پایانی شما میتواند
انجام ش��ود ،صحبت میکنند .گاهی اوقات افراد از ترس رویارویی با مرگ به خواب فرو میروند
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(خ��ود را به خواب میزنند) در این مورد آنها دوباره از خواب بیدار نمیش��وند .این کار معموال
توجیه نکردنی و بیجا اس��ت و این موضوعی اس��ت که باید در مورد آن با پزش��ک یا پرستارتان
بحث شود.
(مش��اوران اعتقادی)  pastoral care workersیک عضو از تیم درمانی ش��ما هستند ،آنها
سعی میکنند تا درمورد مسائل مذهبی و اعتقادی با شما صحبت نمایند .مذهب شما هرچه که
باشد اگر بخواهید در مورد معنای زندگی بدانید ،آنها به شما کمک خواهند نمود.
از آنجایی که ش��ما با مرگ روبهرو هس��تید؛ ممکن است دچار حالت حواس پرتی شوید .برخی
از افراد دچار فراموش��ی لحظهای میش��وند ،و آگاهی خود را از دس��ت میدهند و تنها گاهگاهی
قادرن��د ب��ا افراد دور و بر خود صحبت کنند .برخی از افراد نیز تا لحظهی آخر غالبا آگاه و گوش
به زنگ باقی میمانند.
چنانچه دچار فراموشی لحظهای شوید ممکن است اطرافیان شما چیزی را ببینند یا به نکتهای
از یک موضوع توجه کنند که ممکن اس��ت ش��ما از آن آگاه نباش��ید .نفس کش��یدنتان صدای
متفاوتی خواهد داشت و ظاهر شما تغییر میکند .ممکن است افرادی که شما را میبینند چنین
به نظرشان برسد که انگار دارید برای نفس کشیدنتان تقال میکنید ،البته ما هنوز نمیدانیم که
آیا خود شما یا افراد بیمار هم این حالت را به عنوان تقال کردن تجربه میکنید یا خیر.
م��رگ نی��ز به عنوان یک فرآیند و یک واقعهی طبیعی اس��ت .بنابراین انگار بدن ش��ما ذره ذره
خاموش میش��ود .به نظر میرسد که شنوایی آخرین حسی است که از بین میرود (البته ما در
این مورد هنوز کامال مطمئن نیستیم) با این عقیده افرادی که دوستتان دارند به شما میگویند
که دارند برایتان چه کاری انجام میدهند .برای مثال ش��ما را به پهلو میخوابانند یا لبهایتان
را تَر میکنند.
هیچک��س دقیق��ا نمیداند ک��ه افراد درحال فوت واقع��ا چه چیزی را در لحظ��هی مرگ تجربه
میکنند .هر یک از ما به شکلهای مختلفی این لحظه را ترسیم میکند .بعضی از افراد آن را به
صورت لحظهی رهایی از رنج و درد ناش��ی از درمان میبینند .اما به هر حال شاید مرگ آخرین
و بزرگترین تجربهی هر یک از ما در این دنیا باشد.

یک زندگی خوب/یک مرگ خوب

اعتقاد ش��ما راجعبه اینکه پس از مرگ چه اتفاقی میافتد ،هرچه که باش��د ،میتوانید آن را با
حداکثر زمانی که حاال دارید بسازید.
«یک پزشک تسکیندرمانی چنین پیشنهاد میدهد:
ه��دف خود را برای ادامه دادن زندگی حفظ کنید و احساس��اتتان را بی��ان نمایید .هدف زنده
ماندن نیست بلکه زندگی کردن است».
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«ب��رای خودت��ان برنامهریزی کنید و اهدافی را تنظیم نمایید ،خواه کوچک باش��ند خواه بزرگ.
من همواره برای اتفاقات بعدی برنامهریزی میکنم ،بعضی افراد را برای دوس��ت داشتن انتخاب
میکنم ،بعضی کارها را برای انجام دادن و بعضی اهداف را برای ادامه دادن و به جلو بردن»...
کارهای مثبتی نیز وجود دارند که میتوانید برای خودتان و یا برای افرادی که به ش��ما نزدیک
هستند انجام دهید.
اگر برای دورکردن خودتان از موقعیتهای س��ختتر سیاس��تی در پیش گیرید ،این احساس را
خواهید داش��ت که زندگی خود را تحت کنترل گرفتهاید .برای مثال :اگر تنها زندگی میکنید،
میتوانید به خدمات منزل و س��رویس خدمات تس��کینی زودتر زنگ بزنید به جای این که این
کار را به تعویق بیندازید.
به هر حال هدف احس��اس راحتی بیشتر و آسوده خاطر بودن از هر چیزی است که میتوانید از
آن فارغ بال باشید .ممکن است بعضی کارها بزرگ باشند مانند سفرکردن و یا شاید لذت بردن
تنها در کارهای کوچک زندگی شما باشد .حتی اگر این کارها خیلی طوالنی نباشند.
داش��تن توانایی برای زندگی ک��ردن در لحظه یک موهبت بزرگ اس��ت .همچنین میتوان این
توانایی را آموزش دید و کسب کرد.
خ��واه آن لحظه خیلی خوب باش��د ،خواه کامال عادی و یا حتی دردن��اک ،به هر حال میتوانید
کامال در آن لحظه زندگی کنید.
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واژه نامه
اغلب لغات فهرس��ت ش��ده در این صفحات در همین دفترک به کار برده ش��دهاند .س��ایر لغات
آنهایی هس��تند که احتماال توس��ط پزش��ک یا سایر متخصصین س�لامت در مورد شما به کار
بردهاند.
 Advanced cancerس�رطان پیشرفته :سرطان ثانویه– متاستاتیک و یا سرطان اولیهای
که احتمال درمان آن وجود ندارد.
 Anaestheticداروه�ای بیحس کنن�ده :داروهایی که برای متوقف کردن احس��اس درد
درش��خص تجویز میش��وند .نوع موضعی بیحس کننده یک بخش از بدن را بیحس میکند و
نوع عمومی آن ندرتا برای کاهش هشیاری استفاده میشود.
 Analgesicsداروهای مسکن :داروهایی که درد را تسکین میدهند.
 Carerدرمانگر :شخصی که برای بیماران حمایتهای روحی و جسمی را ارائه میدهد.
 Cellsس�لولها« :بلوکهای سازنده بدن» بدن یک انسان از میلیونها سلول مختلف ساخته
ش��ده اس��ت که برای عملکردهای مختلف س��ازمان یافتهاند .این س��لولها قادرند درست مانند
خودشان را بسازند مگر در صورتی که غیر عادی یا آسیب دیده باشند .مانند سلولهای سرطانی.
 Chemotherapyش�یمی درمانی :درمان س��رطان با داروهایی که سلولهای سرطانی را
نابود میکنند و یا جلوی رشد بیشتر آنها را میگیرند ،یا رشدشان را متوقف میکنند.
 Hospiceآسایشگاه :مکانی که مراقبت فراگیر و گستردهای را برای افراد مبتال به بیماریهای
الع�لاج و صعبالعالج ارائه میدهد .این خدمات ش��امل ارائهی مراقبت پزش��کی برای بیماران
بس��تری در آسایش��گاه و مراقبت از بیمارانی اس��ت که در حال مرگ هستند و امکان ماندن در
خانهی خود را ندارند .آسایش��گاه همچنین تجهیزات درمانی و همچنین تیم ویزیت در منزل را
ارائه میدهد.
 Lymphatic systemسیستم لنفاتیک :سیستم لنفاتیک بخشی از سیستم ایمنی است.
که بدن را علیه عوامل خارجی مانند باکتریها و انگلها حفاظت مینماید .سیستم لنفاتیک یک
شبکه از دانههای کوچک لنف است که به وسیلهی رگهای بسیار نازک لنفی به یکدیگر متصل
شدهاند .این سیستم در همهی بخشهای بدن منشعب شده است.
 Metastasesمتاس�تاز :متاستاز که به عنوان ثانویه نیز شناخته میشود .تومور یا تودهای از
سلولها است و هنگامی که تومور اولیه از جای خود کنده میشود و توسط سیستم لنفاتیک یا
سیستم گردش خون به سایر بخشهای بدن برده میشود ،گسترش مییابد.
 Morphineمورفین :یک تس��کین دهندهی درد موثر و قوی اس��ت که عموما برای تسکین
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بیماران مبتال به سرطانی که دچار درد هستند استفاده میشود.
 Oncologistانکولوژیس�ت :پزش��کی ک��ه در زمین��ه تحقیق و بررس��ی و درمان س��رطان
تخصصدارد.
 Palliative care treatmentتسکین درمانی :درمانی که هدف از انجام آن ارتقاء سطح
راحتی و آسایش ،تسکین عالئم ناشی از بیماری و افزایش کیفیت زندگی برای بیماران میباشد.
 Primary cancerسرطان ابتدایی :سرطان اولیه ،در بعضی مراحل سلولهایی که سرطان
ابتدایی را ش��کل دادهاند ،ممکن اس��ت از جای خود کنده شوند و به سایر بخشهای بدن حمل
شوند که در این صورت سرطان ثانویه ممکن است شکل بگیرد.
 Prognosisپیش آگهیها (انتظارات) :منظور ،یک ارزیابی از دورههای درمانی و پیامدهای
احتمالی میباشد.
 Radiotherapyپرتو درمانی :اس��تفاده از امواج (معموال اشعه ایکس و اشعهی گاما) برای
تخریب سلولهای سرطانی و یا آسیب زدن به آنها است ،بنابراین سلولهای مذکور نمیتوانند
تکثیر شوند .تابش اشعه میتواند به طرف تومور به سمت خارج از بدن هدایت شود و منبع رادیو
اکتیو ممکن است داخل تومور و یا در اطراف آن کار گذاشته شود.
 Respite careوقفه درمانی :تنظیمات درمانی منظم که به درمانگران و اشخاص مبتال به
سرطان اجازه میدهد که فراغت کوتاهی از تنظیمات درمانی معمول خود داشته باشند.
 Resuscitationاحی�ا :فرآیند احیای افرادی که نیاز به احیا دارند ،برای مثال انجام ماس��اژ
قلبی و یا دادن تنفس مصنوعی به بیماران.
 Tissueبافت :مجموعهای از سلولها
 Tumorتومور :ایجاد بافت جدید یا رشد غیرعادی بافت در خارج یا داخل بدن
 Voluntary euthanasiaاُتان�ازی داوطلبان�ه :انتخاب مرگ به جای رنج بردن از اثرات
جانبی درمان یا رنج بردن از خود بیماری.
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