بعد تشخيص سرطان الثدي
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After a diagnosis
of Breast Cancer

بعد معرفة أن لديك سرطان الثدي ،قد تشعرين بالصدمة أو الضيق او القلق أو
االرتباك .وهذه ردود فعل طبيعية .قد تجدين أنه من المفيد الحديث عن خيارات
العالج الخاص بك مع أطباءك وأسرتك وأصدقاءك .إبحثي عن أكبر قدر من
المعلومات التي تشعرين بأنك بحاجة إليها .واألمر متروك لك لكيفية المشاركة التي
تريدينها في صنع القرارات بشأن عالجك.
يعتبر سرطان الثدي ثاني أكثر أمراض السرطان شيوعا لدى النساء االستراليات بعد
سرطان الجلد .كل عام يتم تشخيص  12,000امرأة بسرطان الثدي في استراليا .ويمكن
أن يؤثر سرطان الثدي أيضا على الرجال ،بالرغم من كون هذا االمر نادرا.
ويمكن عالج سرطان الثدى المبكر بنجاح ،وبالنسبة لمعظم النساء فإن سرطان الثدي لن
يعود بعد العالج.

كيف يتم عالج سرطان الثدي؟
قد يشارك عدد مختلف من إختصاصيي الرعاية الصحية في عالجك ورعايتك .يعتمد
نوع العالج المقدم على وضعك ونوع سرطان الثدي الذي تعانين منه .العالج األفضل
ألمرأة واحدة قد ال يكون مناسبا ً ألخرى.
على الرغم من أن جميع العالجات تقريبا ً لها آثار جانبية ،فإن معظمها يمكن أن يجري
السيطرةعليها بشكل فعال .إسألي طبيبك لتوضيح ما هي اآلثار الجانبية التي ستتوقعينها
وأفضل السبل للسيطرة عليها.
تشمل العملية الجراحية إما جراحة المحافظة على الثدي أو استئصال الثدي .جراحة
المحافظة على الثدي تستأصل سرطان الثدي ومساحة صغيرة من األنسجة السليمة
المحيطة به .يمكن لهذا اإلجراء أيضا أن يسمى استئصال الورم ،اإلستئصال الموضعي
الواسع أو اإلستئصال الموضعي الكامل.
جراحة المحافظة على الثدي باالضافة الى العالج اإلشعاعي فعالة مثل استئصال الثدي
بالنسبة لمعظم النساء اللواتي تم تشخيصهن مبكرا بسرطان الثدي .جراحة إستئصال
الثدي تشمل إزالة الثدي المصاب بالسرطان بأكمله .إذا كنت تفكرين في إعادة تشكيل
الثدي يجب مناقشة هذا األمر مع طبيبك قبل الجراحة.
في معظم الحاالت جراحة الثدي ينطوي أيضا على إزالة واحد أو أكثر من العقد
اللمفاوية في منطقة اإلبط ،الختبار ما إذا كانت خاليا سرطان الثدي قد انتشرت.
يستخدم العالج اإلشعاعي األشعة السينية لتدمير الخاليا السرطانية التي قد تكون تركت
في الثدي أو في نسيج الثدي بعد الجراحة .قد تواجهين بعض األالم أو عدم الراحة بعد
كل عالج ،على الرغم من أن العالج نفسه غير مؤلم .العالج اإلشعاعي ال يجعلك مشعة
وال يسبب فقدان الشعر .ويعطى عادة لمدة خمسة الى ستة أسابيع .ويمكن أيضا استخدام
العالج اإلشعاعي للتقليل من حجم السرطان وتخفيف األلم أو األعراض األخرى.
يستخدم العالج الكيميائي أدوية لمكافحة السرطان للمساعدة في تدمير الخاليا السرطانية
التي ربما انتشرت إلى مناطق أخرى من الجسم ،ولكن ال يمكن الكشف عنها .بعض أدوية
العالج الكيميائي تأتي على شكل أقراص ،البعض اآلخر يتم حقنه عبر الوريد في الذراع
أو اليد.
العالج الكيميائي يقلل من فرصة عودة السرطان .ويمكن إستخدامه باإلضافة إلى الجراحة
والعالج اإلشعاعي.
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ويمكن إستخدام العالج الهرموني في حالة وجود مستقبالت الهرمون في الخاليا
السرطانية لديك .العالج الهرموني يمكن أن يساعد على تدمير ما تبقى من خاليا
سرطان الثدي ،أو أي خاليا سرطانية قد تكون انتشرت إلى مناطق أخرى من الجسم
ولكن ال يمكن الكشف عنها.
ويمكن استخدام العالج الهرموني ،باإلضافة إلى الجراحة والعالج اإلشعاعي والعالج
الكيميائي.
العالج بالنظام الغذائي ،أو اتباع نظام غذائي صحي بما في ذلك مجموعة متنوعة من
األطعمة ،يضمن حصولك على ما يحتاجه جسمك للتعامل مع العالج والشفاء .تأكدي
من مناقشة نظامك الغذائي مع إختصاصي التغذية الخاص بك وطبيبك

العالج بالتمارين يمكن أن يحسن من الشفاء من السرطان .وقد أظهرت األبحاث أن
ممارسة النشاط البدني بانتظام مفيد ويمكن أن يقلل من اآلثار الجانبية مثل االرهاق.
تحدثي مع أختصاصي العالج الطبيعي أو إختصاصي التمارين الفيزيولوجية الخاص
بك وطبيبك.

ماذا عن صحتي البدنية والعاطفية؟
• ال تخافي من طلب الدعم المهني والعاطفي.
• خذي بعين اإلعتبار االنضمام إلى مجموعة دعم مرض السرطان.
• تعلمي تجاهل النصيحة غير المرغوب فيها و’قصص الرعب’.
• عيشي يوما بعد يوم ،وتذكري أن كل يوم من المحتمل أن يكون مختلفا ً عن اآلخر.
يمكن للعالجات التكميلية العمل جنبا إلى جنب مع العالجات الطبية والتي تبين أن
بعضها يحسن من نوعية الحياة أو يقلل من األلم .ال يوجد أي دليل على أن هذه
العالجات يمكن أن تعالج أو توفر الوقاية من السرطان .ومن المهم أن تتذكري أن بعض
من هذه العالجات لم يتم إختبارها بالنسبة لآلثار الجانبية ،حيث قد تعمل ضد العالجات
الطبية األخرى ،ويمكن أن تكون مكلفة .أخبري طبيبك عن كل العالجات التكميلية التي
تفكرين في إستخدامها.
تذكري ،إذا كان لديك أية مخاوف أو أسئلة ،الرجاء االتصال بطبيبك.

أين يمكنني الحصول على معلومات موثوق بها؟
خط المساعدة لمجلس السرطان 13 11 20
المعلومات والدعم لك ولعائلتك بتكلفة المكالمة المحلية في أي مكان في استراليا.
موقع مجلس السرطان
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