What you can do to help yourself: Arabic

ما يمكنك القيام به لمساعدة نفسك
نشرة المعلومات هذه تتناول األشياء التي يمكنك القيام بها لمساعدة نفسك إذا كنت مصابًا بالسرطان .إن قيامك باألشياء لنفسك
ومشاركتك في رعاية نفسك وصحتك يطلق عليه إدارة الذات .وربما تسمع أن هذا يسمى أيضًا إدارة الذات المدعومة ،ألن فريق
الرعاية الصحية الخاص بك سيكون موجو ًدا لتقديم الدعم لك.
إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى ،يمكنك أن توجهها إلى طبيبك الممارس العام أو موظف الخدمة العامة أو الطبيب أو الممرضة في
المستشفى التي تتلقى فيها عالجك.

يمكنك أي ً
ضا مناقشة هذه المعلومات مع متخصصي دعم عالج السرطان لدينا .يتوفر مترجمون لغير الناطقين باللغة
اإلنجليزية .يمكنك االتصال على خط دعم ماكميالن  0808 808 00 00مجانًا من االثنين إلى الجمعة من الساعة 9
ص إلى الساعة  8م .إذا كانت لديك مشاكل في السمع ،يمكنك استخدام الهاتف النصي  0808 808 0121أو المرحل
النصي .وبدالً من ذلك ،تفضّل بزيارة الموقع اإللكتروني macmillan.org.uk
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ما هي إدارة الذات؟
إدارة الذات تعني مشاركتك في اإلدارة اليومية لصحتك .ويمكنها أن تساعدك على العيش بشكل أفضل ،ويمكن أن تكون مفيدة إذا
كنت مصابًا بمرض مثل السرطان يمكنه التأثير على حياتك لسنوات عديدة .ظروف كهذه يطلق عليها الظروف المزمنة أو الظروف
الطويلة األمد.
يُشفى الكثير من الناس المصابين بالسرطان أو يعيشون لسنوات عديدة بعد العالج .وغالبًا ما يسمى هؤالء الناس بالناجين من
السرطان .قد يحتاج بعض الناس إلى مزيد من العالج لمرض السرطان في مرحلة ما .وربما يعيش آخرون باآلثار الجانبية للعالج
أو أعراض المرض.

يتكون فريق الرعاية الصحية الخاص بك من األطباء والممرضين وغيرهم من المهنيين الصحيين .إنهم يتمتعون بالخبرة
في دعم الناس المصابين بالسرطان ويمكنهم تقديم المشورة لك .إنهم ال يعرفونك ً
جيدا كشخص .ولذا ،عليك أن تخبرهم
بمشاكلك ومخاوفك واحتياجاتك .فبهذه الطريقة يمكنهم أن يقدموا لك أفضل مشورة ومساعدة .يجب عليك أيضً ا أن تبلغهم
بما إذا كانت األمور تتحسن بالنسبة لك أم ال.
تسمح لك إدارة الذات بإقامة شراكة مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك .ويمكنك العمل معهم لوضع خطة للرعاية تلبي
احتياجاتك .سوف تساعدك الخطة على إدارة صحتك.

كيف يمكن إلدارة الذات مساعدتي؟
إن مشاركتك في رعاية نفسك يمكن أن تساعد على تحسين جودة حياتك .ويمكنها أن تساعدك في:



فهم حالتك وكيفية تأثيرها على حياتك



إجراء تغييرات على حياتك من شأنها مساعدتك



معرفة متى تحتاج إلى المساعدة والشخص الذي تحصل منه على المساعدة



الشعور بمزيد من السيطرة على حياتك.

إدارة الذات يمكنها أن تساعدك في جميع المراحل :عند التشخيص وأثناء العالج وبعده ،وعندما تواصل حياتك مرة أخرى.
اإلدارة الذاتية قبل العالج
عندما يتم إبالغك في البداية بأنك مصاب بالسرطان ،سيتم إعطاؤك معلومات عن السرطان وخيارات العالج المختلفة .وسوف
يساعدك هذا في:



فهم ما يجري



اتخاذ القرارات



التخطيط للمستقبل ووضع أهداف للمستقبل.

الفهم
سوف يحدثك فريق الرعاية الصحية الخاص بك عن السرطان وما الذي يعنيه بالنسبة لك .وسوف يشرحون لك كيفية تأثير ذلك
عليك وخيارات العالج التي يعتقدون أنها األفضل بالنسبة لك .اطرح أكبر عدد تحتاجه من األسئلة لمساعدتك على الفهم .قد
تحتاج إلى تدوين اإلجابات أو تكليف شخص آخر بذلك ،حتى يمكنك الرجوع إليها فيما بعد .قد يعطيك فريق الرعاية الصحية
الخاص بك بعض المعلومات المكتوبة .وإذا لم يفعلوا ذلك ،يمكنك أن تسألهم عنها.
يمكنك أيضًا الحصول على معلومات من الجمعيات الخيرية لدعم عالج السرطان مثل ماكميالن (انظر الصفحات  .)##–##العديد
من الجمعيات الخيرية لها خطوط هاتفية للمساعدة ومواقع ويب .هناك معلومات كثيرة متاحة على شبكة اإلنترنت .كن حذرً ا في
البحث عن المواقع التي تقدم معلومات موثوقة .يمكنك البحث عن المعلومات التي عليها شعار المعلومات المعياري .فهذا يعني أنها
تقوم على أدلة ومقدَّمة وف ًقا لمبادئ توجيهية صارمة.
اتخاذ القرارات وتخطيط الرعاية
إن مشاركتك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسرطان الذي تعاني منه وبعالجه وبكيفية تأثيره عليك يمكنها أن تمنحك بعض
السيطرة .سيقوم فريق الرعاية الصحية الخاص بك بوضع خطة لرعايتك وعالجك .وسوف يحدثونك عن خيارات العالج
الخاصة بك ومعرفة شعورك بشأنها .ويمكنهم أيضًا مساعدتك في أية قرارات تحتاج إلى اتخاذها .وهذا يعني أنه يمكنك
بالتعاون معهم وضع خطة تناسبك.
وجود ما تحتاجه من المعلومات سوف يساعدك على اتخاذ القرارات .يمكنك طرح األسئلة لمساعدتك على فهم ما يقدمه لك فريق
الرعاية الصحية الخاص بك .قد تجد أنه من المفيد قراءة كتيبنا عن اتخاذ القرارات.
التخطيط للمستقبل  -تحديد األهداف
بعض الناس يجدون أنه من المفيد أن يفكروا في ما يريدون تحقيقه ،أي في أهدافهم .يمكن أن تكون األهداف صغيرة وسهلة
التحقيق أو كبيرة نسبيًا وأكثر تعقي ًدا .عليك تحديد األهداف التي تعتقد أنه بإمكانك تحقيقها وليس األشياء التي ستجدها صعبة
للغاية .عندما تنجح في تحقيق األهداف الصغيرة ،يمكنك وضع أهداف فيها تحديات أكثر.
عليك التفكير في شيء تريد تغييره أو تحسينه عندما تبدأ العالج .على سبيل المثال ،ربما ترغب في:



تحسين نظامك الغذائي وتناول المزيد من الفاكهة والخضروات الطازجة



العثور على شخص ما لمساعدتك في المنزل خالل فترة العالج



تقليل التدخين أو اإلقالع عنه.

بمجرد أن تتخذ القرار بشأن هدفك المنشود ،يمكنك وضع خطة لتحقيقه على أفضل وجه ممكن .اسأل نفسك ما الذي ستقوم به ومتى
ستقوم به وما هي المكافأة التي ستحصل عليها إذا حققت ذلك.

عليك أن تفكر في مدى ثقتك من أنك سوف تحقق هدفك .قد تجد أنه من المفيد أن تستخدم مقياسًا من  0إلى  10درجات ،بحيث تكون
الدرجة  0ال أثق على اإلطالق والدرجة  10أثق ج ًدا .عليك أن تستهدف مستوى ثقة حوالي  7درجات .إذا كان مستوى ثقتك أقل من
 7درجات ،عليك التفكير في ما سوف يساعد ،على سبيل المثال الحصول على المساعدة والدعم من األسرة واألصدقاء.
ليست كل أهدافنا تسير وف ًقا للخطة .إنها فكرة جيدة أن نفكر في ما يجب القيام به وكيفية التعامل إذا كانت األمور ال تسير كما هو
مخطط لها.
قم بمراجعة حالك مع خطتك بانتظام .إذا وجدت أنك قد حققت أهدافك ،عليك التفكير في وضع بعض األهداف األخرى .وإذا كنت قد
واجهت عوائق أو مشكالت في اتباع خطتك ،فقد تحتاج إلى أن تفكر في تغيير األهداف أو إعادة التخطيط بشأن كيفية تحقيقها.
يمكنك وضع أهداف لمواعيد مقابلتك لفريق الرعاية الصحية الخاص بك .قبل المقابلة ،عليك التفكير في ما تود الحديث عنه وما الذي
تريد أن تحصل عليه من المقابلة .يمكن أن يساعدك هذا في الحصول على أقصى استفادة من موعد المقابلة .تدوين بعض
المالحظات يمكن أن يساعدك على تذكر ما الذي تريد معرفته.
يمكنك التحدث عن أهدافك مع أسرتك وأصدقائك الذين يمكن أن يمنحوك الدعم والتشجيع .يمكنك أيضًا التحدث مع طبيبك أو
الممرضة المتخصصة حتى يتمكنوا من تقديم المشورة والدعم لك.
إدارة الذات أثناء العالج
هناك الكثير من الطرق للمشاركة أثناء عالجك ،على سبيل المثال:



حضور المواعيد وتناول أدويتك



الوعي باآلثار الجانبية المحتملة للعالج وإبالغ فريق الرعاية الصحية الخاص بك بحالتك



اتباع المشورة المقدمة من فريق الرعاية الصحية الخاص بك.

حضور المواعيد وأخذ األدوية
من المحتمل أن يعطيك فريق الرعاية الصحية الخاص بك خطة بالموعد الذي ستتلقى فيه العالج .على سبيل المثال ،إذا كنت
تتلقى عالجً ا إشعاعيًا ،فقد يتم حجز موعد عالجك في وقت معين كل يوم من االثنين إلى الجمعة .أو إذا كنت تتلقى عالجً ا
كيميائيًا ،فقد يتم الحجز مرة واحدة كل أسبوعين .من المهم االلتزام بهذه المواعيد كما هو مقرر لعالجك بحيث يكون فعاالً قدر
اإلمكان.
إذا كانت لديك مشكلة في الحصول على مواعيد في أيام معينة ،تحدث مع طبيبك أو الممرضة المتخصصة لوضع ترتيبات أخرى.
ربما يكون بإمكانك تحديد موعد بالهاتف مع الممرضة المتخصصة.
احرص دائمًا على تناول أية أدوية تعطى لك بشكل دقيق على النحو الذي أُبلغت به .فبهذه الطريقة يمكنك التأكد من أن تعمل األدوية
على أفضل وجه ممكن بالنسبة لك.
اطرح األسئلة إذا كنت ال تفهم شي ًئا عن عالجك أو كنت ترغب في مزيد من التفاصيل.
اآلثار الجانبية للعالج
قد تحدث لك آثار جانبية بسبب العالج .من المهم أن تخبر أطبائك والممرضات بأية آثار جانبية لديك .حيث إنهم ال يستطيعون
مساعدتك إال إذا أبلغتهم بما يجري.
يمكنك تدوين أية آثار جانبية عند حدوثها للمساعدة في تذكيرك في موعدك القادم .حاول االحتفاظ بمفكرة يومية أو تدوين مالحظة
عن كيفية تداخل اآلثار مع حياتك اليومية .يمكنك استخدام مفكرتك اليومية لمساعدتك عندما تتحدث إلى طبيبك.
يمكن أن يقدم لك األطباء والممرضات المشورة بشأن أفضل طريقة إلدارة أية آثار جانبية .قد يصفون لك في أغلب األحوال أدوية
للسيطرة عليها .يجب عليك تناول األدوية بشكل دقيق وف ًقا لما أوضحوه لك.
قد تحتاج إلى إيجاد أشياء يمكنك القيام بها بنفسك لمساعدتك في إدارة اآلثار الجانبية .يمكنك أن تسأل األشخاص اآلخرين الذين تلقوا
نفس العالج كيف واجهوا ذلك .فقد يكون لديهم نصائح عملية يمكنها مساعدتك .يمكنك التحدث إلى أعضاء أي مجموعة دعم أو
استخدام منتدى على شبكة اإلنترنت .مؤسسة ماكميالن لديها مجتمع إلكتروني على موقع الويب
macmillan.org.uk/community

قد ترغب أيضً ا في البحث عن طرق مختلفة إلدارة اآلثار الجانبية على اإلنترنت ،أو في مكتبتك المحلية أو مركز
معلومات السرطان أو من خالل االتصال على خط دعم ماكميالن .0808 808 00 00
قبل محاولة إيجاد طرق جديدة إلدارة اآلثار الجانبية ،تحدث بشأن ذلك مع طبيبك أو موظف الخدمة العامة.

اتباع المشورة
سوف يقدم لك مختلف أعضاء فريق الرعاية الصحية المشورة أثناء عالجك .على سبيل المثال ،قد يتم:
 إبالغك بتجنب بعض األطعمة ألنها تتفاعل مع عالجك



نصحك بكيفية إدارة اآلثار الجانبية إذا حدثت لك

 نصحك باإلقالع عن التدخين
 إعطاؤك بعض التمارين لتقوم بها عقب الجراحة.
عندما يقدم أعضاء فريق الرعاية الصحية المشورة لك ،فإنه ينبغي عليهم أن يشرحوا لك كيف ستساعدك .وإذا كنت غير متأكد من
سبب اقتراحهم لشيء ما ،اطلب منهم أن يشرحوه لك مرة أخرى.
األمر متروك لك في اتباع النصائح التي يقدمها لك فريق الرعاية الصحية الخاص بك .لكنهم ذوو خبرة في رعاية مرضى السرطان،
ولن يقترحوا أشيا ًء يحتمل أن تكون غير مفيدة .إذا كنت ال تستطيع لسبب من األسباب اتباع النصائح أو كنت بحاجة إلى المساعدة،
تحدّث إلى الشخص الذي قدم لك النصيحة .يمكنكم العمل معًا للنظر في الحلول الممكنة المختلفة.
إدارة الذات بعد العالج

إن التأقلم مع الحياة بعد العالج يكون صعبًا في بعض األحيان .وقد تشعر بالسعادة أن العالج قد انتهى .ولكنك قد تشعر
بالشك حيال المستقبل عندما لن تتلقى الدعم وال يمكنك االتصال بالمستشفى التي تعودت عليها.
خالل هذه الفترة ،قد تساعدك المشاركة في رعاية نفسك على الشعور بمزيد من السيطرة على صحتك .ويمكنها أن
تساعدك في:
 التأقلم مع الحياة بعد العالج
 إجراء تغييرات إيجابية في نمط حياتك
 تحسين صحتك الذهنية والجسدية
 إدارة أية آثار جانبية مستمرة للعالج
 معرفة األعراض المحتملة ألية آثار (العواقب) متأخرة للعالج
 معرفة العالمات المحتملة الدالة على أن السرطان قد عاد.
التأقلم مع الحياة بعد العالج
عندما تصل إلى نهاية العالج ،سوف تسألك ممرضتك أو طبيبك كيف هو شعورك .وسوف يشرحون لك األعراض التي من
المحتمل أن تشعر بها خالل األشهر القليلة المقبلة ،وسيوضحون لك أية آثار جانبية قد تحدث لك .وهذا ما يسمى في بعض
األحيان بتقييم االحتياجات الشمولي .حان الوقت المناسب لذكر أية مخاوف لديك بشأن المستقبل.
ربما يقدَّم لك ملخص للعالج الذي تلقيته وما الذي يمكن توقعه اآلن .سيخبرك هذا الملخص بأية اختبارات قد تحتاجها في
المستقبل .وقد يعطيك أي ً
ضا تواريخ مواعيد المتابعة.
تنظم بعض المستشفيات أيامًا للتعليم والدعم أو توفر عيادات للصحة والعافية لتعزيز التعافي بعد السرطان .يتم إعطاء
الناس معلومات تساعدهم على البدء في إدارة صحتهم والعيش بشكل أفضل بعد العالج .إذا كنت تعتقد أن هذا األمر
سيكون مفي ًدا لك ،اسأل ما إذا كانت المستشفى التي يتم عالجك فيها تنظم أحد هذه األيام.
من المهم أن تعرف الشخص الذي يمكنك االتصال به إذا كانت لديك أية مخاوف حول صحتك .يجب أن يعطيك فريق
الرعاية الصحية الخاص بك بيانات االتصال بشخص سيكون جهة اتصالك الرئيسية أو موظف الخدمة العامة .وغالبًا ما
يكون هذا الشخص هو أخصائية التمريض السريري.
قد تجد أن تحديد أهداف للمستقبل يساعدك على التأقلم مع الحياة بعد العالج .وقد تمت مناقشة هذا األمر في الصفحات
 .##–##تذكر أن تكون واقعيًا بشأن ما يمكنك تحقيقه .يتعافى الناس من العالج بسرعات مختلفة ،لذلك ال تشعر بالذنب
إذا استغرق تعافيك وق ًتا أطول مما كنت تعتقد.
قد تجد أنه من المفيد أن تحصل على بعض الدعم العاطفي لمساعدتك على التأقلم مع الحياة بعد السرطان .اسأل موظف
الخدمة العامة إذا كان هناك شخص يمكنك التحدث إليه ،على سبيل المثال مستشار.

اآلثار الجانبية المستمرة
معظم اآلثار الجانبية تبدأ في الزوال بعد انتهاء العالج .يمكن أن تستمر بعض اآلثار الجانبية لفترة طويلة نسبيًا ،ويمكن أن
تكون دائمة في بعض األحيان .سيتم إدراج اآلثار المحتملة الطويلة األمد في ملخص عالجك .احرص دائمًا على إبالغ
أخصائصي السرطان الذي يعالجك أو موظف الخدمة العامة إذا كانت لديك آثار جانبية ال تتحسن .قد تشمل هذه اآلثار الجانبية
التعب وصعوبات األكل ومشاكل المثانة واألمعاء واأللم .يمكنكم التحدث معًا حول أفضل طريقة إلدارة اآلثار الجانبية لديك.
يمكن أن يحيلك طبيبك إلى أخصائيين آخرين لتحصل على مزيد من المساعدة ،إذا لزم األمر.
لدينا معلومات حول إدارة اآلثار الجانبية المختلفة قد تجدها مفيدة.
تغييرات نمط الحياة
يمكن أن يساعد نمط الحياة الصحي في تسريع التعافي وتحسين عافيتك وصحتك .يمكنك أن تجري بعض التغييرات على نمط
حياتك ،على سبيل المثال:


اإلقالع عن التدخين



ممارسة النشاط البدني



اتباع نظام غذائي متوازن



الحفاظ على الوزن الصحي



االلتزام بحدود الشرب المعقولة
تعلُم كيفية تقليل التوتر وزيادة االسترخاء.



لدينا المزيد من المعلومات حول اإلقالع عن التدخين والنشاط البدني وعالج السرطان وتناول الطعام الصحي.
يمكن أي ً
ضا أن يقدم طبيبك الممارس العام أو فريق المستشفى أو الصيدلية أو المجتمع أو مركز الترفيه المعلومات لك.
معرفة ما يجب مراعاته
قد ينتابك قلق من عودة السرطان أو من إصابتك بآثار جانبية متأخرة للعالج .إنها فكرة جيدة أن تتحدث عن هذه المخاوف
مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك .حيث يمكنهم أن يخبروك بما يجب عليك مراعاته ويساعدوك على إيجاد سبل
للتغلب على مخاوفك.
إن معرفة ما يجب عليك مراعاته تعني أنه يمكنك طلب المشورة من طبيبك بصورة مبكرة .كما أن ذلك يمكنه أن يمنعك
من أي قلق ال داعي له.
المعاودة والسرطان المتقدم
في بعض الحاالت ،قد ال يستجيب السرطان للعالج بشكل كامل .وقد يعود السرطان مرة أخرى في وقت الحق (يسمى
المعاودة) أو ينتشر إلى جزء آخر من الجسم (يسمى السرطان الثانوي أو المتقدم) .إذا حدث هذا ،فسوف تحتاج إلى المزيد من
المعلومات بشأن كيفية تأثير ذلك عليك .سوف تحتاج أيضًا إلى معلومات بشأن الخيارات المتاحة أمامك للعالج اإلضافي.

الحصول على المساعدة والدعم
يمكن أن يؤثر السرطان على أجزاء أخرى من حياتك ،مثل العمل والعالقات واألمور المالية .قد تحتاج إلى المشورة والدعم
لمساعدتك في التغلب على ذلك.
هناك أشخاص مختلفون يمكنك أن تطلب منهم المساعدة ،بنا ًء على المشكلة .أفضل نقطة للبدء هي طبيبك الممارس العام أو فريق
الرعاية الصحية بالمستشفى أو األخصائي االجتماعي .فقد يكونوا قادرين على مساعدتك مباشرة أو إحالتك إلى شخص آخر .يمكنك
أيضًا أن تطلب الدعم من أسرتك وأصدقائك .فغالبًا ما يريدون مساعدتك ،ولكن ربما ال يعرفون كيف.

يمكنك الحصول على المشورة والدعم بشكل سري من مجموعة من األشخاص والمنظمات .ويشمل هذا المركز المحلي
لدعم السرطان وقسم العمل االجتماعي بالمستشفى ومكان عملك وبعض المنظمات مثل مكتب إرشاد المواطنين (انظر
الصفحات .)##–##
يمكنك أي ً
ضا التحدث إلى متخصصي دعم مرضى السرطان لدى مؤسسة ماكميالن وتستفيد من المستشارين على الرقم
الهاتفي .0808 808 00 00

تعلُم كيفية دعم نفسك
ليس كل شخص لديه الثقة أو يريد أن يشارك في إدارة صحته .ولكن يمكنك الحصول على التدريب والدعم لمساعدتك في أن
ً
انخراطا ومشاركة.
تكون أكثر
ربما يكون طبيبك أو ممرضتك أو موظف الخدمة العامة قادرً ا على مساعدتك في بدء اإلدارة الذاتية .فقد يعرفون بعض الدورات
التدريبية التي يمكنك المشاركة فيها ،مثل برنامج المرضى الخبراء (انظر الصفحات  .)##–##غالبًا ما تكون الدورات التدريبية
مجانية .وهي تهدف إلى أن تبين لك سبل إدارة صحتك بشكل أفضل .يمكن أيضًا أن تقوم بعض المنظمات ومجموعات الدعم بتنظيم
دورات تدريبية (انظر الصفحات .)##–##
تقدم مؤسسة ماكميالن مجموعة من الدورات وورش العمل التي يمكن أن تدعمك .دورة ( HOPEالمساعدة في التغلب على المشاكل
بشكل فعال) هي دورة قصيرة مجانية تتناول سبل إدارة تأثير العيش مع السرطان وما بعده .يمكنك قراءة المزيد على موقع الويب
learnzone.macmillan.org.uk

بيانات االتصال بمنظمات مفيدة
مكتب إرشاد المواطنين
يقدم المشورة بشأن مجموعة متنوعة من األمور بما فيها األمور المالية والقانونية وأمور السكن والتوظيف .تجد تفاصيل
حول المكتب المحلي في دليل الهاتف أو على أحد مواقع الويب التالية:
إنجلترا وويلز
www.citizensadvice.org.uk
اسكتلندا
www.cas.org.uk

أيرلندا الشمالية
www.citizensadvice.co.uk
يمكنك أن تجد أيضًا مشورة على اإلنترنت بمجموعة من اللغات في موقع الويب adviceguide.org.uk
برنامج المرضى الخبراء
يقدم ويوفر دورات مجانية تهدف إلى مساعدة األشخاص الذين يعيشون بحالة صحية طويلة األجل على إدارة حالتهم الصحية بشكل
أفضل على أساس يومي.

روثرفورد هاوس ،شارع وارينجتون رود ،بيرشوود بارك ،وارينجتون WA3 6HZ
هاتف 0800 988 5550
www.expertpatients.co.uk

تحالف الرعاية الصحية واالجتماعية في اسكتلندا
يساعد في تطوير سياسات إدارة الذات والممارسة الجيدة لألشخاص الذين يعيشون بظروف صحية طويلة األمد في اسكتلندا .وهذا
يشمل حمالت ( My conditionحالتي) و ( my termsشروطي) و ( my lifeحياتي).

مبنى فينلو 349 ،شارع باث ستريت ،جالسكو G2 4AA
هاتف 0141 404 0231
/www.alliance-scotland.org.uk/what-we-do/self-management

مركز موارد دعم إدارة الذات

 90لونج إ َكر ،لندن WC2E 9RA
هاتف 020 7257 8000
بريد إلكتروني info@health.org.uk
http://selfmanagementsupport.health.org.uk
يقدم معلومات عن اإلدارة الذاتية لألشخاص الذين يعيشون بمجموعة متنوعة من الظروف الصحية الطويلة األمد.

منظمة إدارة الذات في المملكة المتحدة
توفر مجموعة من برامج إدارة الذات لألشخاص الذين يعيشون بظروف صحية طويلة األمد.

هاتف 03333 445 840
بريد إلكتروني hello@selfmanagementuk.org
www.selfmanagementuk.org

معلومات ذات صلة من ماكميالن
 السيطرة على أعراض السرطان
 مشاكل األكل والسرطان
 اإلقالع عن التدخين
 األكل الصحي والسرطان
 المساعدة في تكلفة عالج السرطان
 ما هو شعورك؟ اآلثار العاطفية للسرطان
 الحياة بعد عالج السرطان
 اتخاذ قرارات العالج
 النشاط البدني وعالج السرطان
 ما يجب القيام به بعد انتهاء عالج السرطان 10 :نصائح مهمة

للحصول على ُنسخ من هذه المعلومات ،اتصل مجا ًنا على الرقم الهاتفي  0808 808 00 00أو تفضل بزيارة موقع
الويب macmillan.org.uk
تم كتابة ومراجعة وتحرير نشرة المعلومات هذه بواسطة فريق تطوير معلومات السرطان بمؤسسة ماكميالن لدعم السرطان .وتم
اعتمادها من قبل كبير المحررين الطبيين الدكتور تيم إيفيسون استشاري األورام الطبية لدى ماكميالن.
مع الشكر لداني بيل مدير مكافحة السرطان ورئيس قسم العمليات؛ وناتالي دويل استشارية التمريض؛ وآنا لينال منسقة المشروع؛
واألشخاص المصابين بالسرطان الذين راجعوا هذا اإلصدار.
تم إعداد نشرة المعلومات هذه باستخدام معلومات من عدد من المصادر الموثوق بها ،بما في ذلك:


ماكوركل وآخرون إدارة الذات :تدعيم وتمكين المرضى الذين يعيشون مع مرض السرطان كمرض مزمن :CA .مجلة
السرطان لألطباء السريريين.)1(61 .2011 .



المبادرة الوطنية للنجاة من السرطان ( - )NCSIمجموعة عمل الرعاية الذاتية/إدارة الذات النجاة :العيش مع السرطان وما
بعده.2008 .



الحكومة االسكتلندية“ .
اسكتلندا.2008 .

” (تقدم لألمام بشجاعة!) استراتيجية إدارة الذات للظروف الصحية الطويلة األمد في
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What you can do to help yourself: English

What you can do to help yourself
This fact sheet is about things you can do to help yourself when you have cancer.
Doing things for yourself and becoming involved in your care and health is known as
self-management. You may also hear it called supported self-management, as your
healthcare team will be there to support you.
If you have any further questions, you can ask your GP, key worker or the doctor and
nurse at the hospital where you are having your treatment.
You can also discuss this information with our cancer support specialists. Interpreters
are available for non-English speakers. Call the Macmillan Support Line free on
0808 808 00 00, Monday–Friday, 9am–8pm. If you’re hard of hearing you can use
textphone 0808 808 0121, or Text Relay. Alternatively, visit macmillan.org.uk
On this page

What is self-management?
How can self-management help me?
Self-management before treatment
Self-management during treatment
Self-management after treatment
Getting help and support
Contact details of useful organisations

What is self-management?
Self-management is about being involved in the day-to-day management of your
health. It can help you live better and can be useful when you have an illness like
cancer that can affect your life for many years. Conditions like this are sometimes
called chronic or long-term conditions.
Lots of people with cancer are cured or live for many years after treatment. These
people are often called cancer survivors. Some people may need further treatment for
the cancer at some point. Others may be living with treatment side effects or
symptoms.
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Your healthcare team are your doctors, nurses and other health professionals. They
have experience in supporting people with cancer and can give you advice. They
don’t know you well as a person. So you need to tell them about your problems,
concerns and needs. This way they can give you the best advice and help. And you
need to let them know if things are improving for you or not.
Self-management allows you to form a partnership with your healthcare team. You
can work together to make a plan of care that meets your needs. The plan will help
you manage your health.

How can self-management help me?
Being involved in your care can help improve your quality of life. It can help you:
understand your condition and how it affects your life
make changes to your life that will help you
know when you need help and who to get it from
feel more in control of your life.
Self-management can help you at all stages: at diagnosis, during and after treatment,
and when you’re getting on with life again.
Self-management before treatment
When you are first told you have cancer, you will be given information about the
cancer and the different treatment options. This will help you:
understand what is going on
make decisions
plan ahead and set goals for the future.
Understanding

Your healthcare team will tell you about the cancer and what it means for you. They
will explain how it affects you and the treatment options they think are best for you.
Ask as many questions as you need to help you understand. You may want to write
down the answers – or get someone else to write them down – so you can refer back
to them later. Your healthcare team may give you some written information. If they
don’t, you can ask for it.
You can also get information from cancer charities like Macmillan (see pages 8–9).
Many charities have helplines and websites. There is a lot of information available on
the internet. Be careful to look for websites that produce reliable information. You can
look for information that has the Information Standard logo on it. This means it is
based on evidence and is produced according to strict guidelines.
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Decision making and care planning

Being involved in decisions about your cancer, its treatment and how it affects you can
give you some control. Your healthcare team will make a plan for your care and
treatment. They will talk to you about your treatment options and find out how you
feel about them. They can also help you with any decisions you need to make. This
means that together you can make a plan that’s right for you.
Having the information you need will help you make decisions. You can ask questions
to help you understand what your healthcare team are offering you. You may find it
helpful to read our booklet about making decisions.
Planning ahead – setting goals

Some people find it useful to think about what they want to achieve – their goals.
Goals can be small and easy to achieve, or bigger and more complex. Set goals you
think you can achieve and not things you’ll find too difficult. As you succeed with small
goals, you can set more challenging ones.
Think about something you want to change or improve as you start treatment. For
example, you may want to:
improve your diet and eat more fresh fruit and vegetables
find someone to help you at home during treatment
cut down or stop smoking.
Once you’ve decided on your goal, you can plan how best to achieve it. Ask yourself
what you are going to do, when you are going to do it and what reward you will get
once you have achieved it.
Think about how confident you are that you will achieve your goal. You might find it
helpful to use a scale of 0–10, with 0 being not confident at all and 10 being very
confident. Aim for a confidence level of around 7. If your confidence level is under 7,
think about what will help, for example getting help and support from family and
friends.
Not all our goals go to plan. It’s a good idea to think about what to do and how to
cope if things don’t go as planned.
Check how you are doing with your plan regularly. If you’ve achieved your goals,
think about setting some more. If you’ve had setbacks or trouble following your plan,
you may need to think about changing the goals or replanning how you can achieve
them.
You can set goals for the appointments you have with your healthcare team. Before
you meet, think about what you’d like to talk about and what you want to get from the
meeting. This can help you get the most from the appointment. Writing down some
notes can help you remember what it is you want to know.
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You can talk about your goals with your family and friends, who can give you support
and encouragement. You can also talk to your doctor or specialist nurse so they can
advise and support you.
Self-management during treatment
There are lots of ways to get involved during your treatment, such as:
attending appointments and taking your medicines
being aware of possible side effects of treatment and letting your healthcare
team know how you are
following the advice from your healthcare team.
Attending appointments and taking medicines

Your healthcare team will probably give you a plan of when you will have your
treatment. For example, if you’re having radiotherapy, your treatment may be booked
at a certain time every day, Monday to Friday. Or if you’re having chemotherapy you
may be booked in once every couple of weeks. It’s important to keep these
appointments, as your treatment is planned to be as effective as possible.
If you have trouble getting to appointments on certain days, talk to your doctor or
specialist nurse to make other arrangements. You may be able to have a phone
appointment with the specialist nurse.
Always take any medicines you are given exactly as you have been told. This way you
can make sure they work as well as possible for you.
Ask questions if you don’t understand about your treatment or want more details.
Side effects of treatment

You may get side effects from your treatment. It is important to let your doctors and
nurses know about any side effects you have. They can’t help you unless you tell them
what’s going on.
You can write down any side effects as they occur, to help remind you at your next
appointment. Try keeping a diary or making a note of how side effects interfere with
your day-to-day life. You can use your diary to help you when you are talking to your
doctor.
Your doctors and nurses can give you advice on the best way to manage any side
effects. They can often prescribe drugs to help control them. You should take
medicines exactly as they have been explained.
You may want to find things you can do yourself to help you manage side effects. You
can ask other people who have been through similar treatment how they coped. They
may have practical tips that could help you. You could speak to members of a support
group or use an online forum. Macmillan has an online community at
macmillan.org.uk/community
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You may also like to look for different ways of managing side effects online, at your
local library or cancer information centre, or by calling the Macmillan Support Line on
0808 808 00 00.
Before trying new ways of managing side effects, talk it over with your doctor or key
worker.
Following advice

Different members of the healthcare team will give you advice during your treatment.
For example, you may be:
told to avoid certain foods because they interact with your treatment
advised on how to manage side effects if you get them
advised to stop smoking
given exercises to do following surgery.
When members of the healthcare team give you advice, they should explain how it
will help you. If you’re unsure why they have suggested something, ask them to
explain it again.
It’s up to you whether you follow the advice your healthcare team give you. But they
are experienced in caring for people with cancer and won’t suggest things that aren’t
likely to be helpful. If for some reason you can’t follow the advice, or you need help,
talk to the person who gave you the advice. You can work together to look at different
possible solutions.

Self-management after treatment
Adjusting to life after treatment is sometimes difficult. You may feel happy that
treatment has finished. But you may feel uncertain about the future when you won’t
have the support and contact with the hospital that you’re used to.
During this time, becoming involved in your own care can help you feel more in
control of your health. It can help you:
adjust to life after treatment
make positive lifestyle changes
improve your health in mind and body
manage any ongoing side effects of treatment
know the possible symptoms of any late effects (consequences) of treatment
know possible signs that the cancer has come back.
Adjusting to life after treatment

As you come to the end of treatment, your nurse or doctor will ask you how you’re
feeling. They will explain how you are likely to feel over the next few months and
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about any side effects that may affect you. This is sometimes called a holistic needs
assessment. It’s a good time to mention any worries you have for the future.
You may be offered a summary of the treatment you have had and what to expect
now. This tells you about any tests you may need in the future. It may also give you the
dates of follow-up appointments.
Some hospitals run education and support days or health and well-being clinics to
promote recovery after cancer. People are given information to help them begin to
manage their health and live better after treatment. If you think this would be useful
for you, ask if your hospital runs one of these days.
It’s important to know who to contact if you have any concerns about your health.
Your healthcare team should give you contact details of someone who will be your
main contact or key worker. This is often the clinical nurse specialist.
You may find setting goals for the future helps you adjust to life after treatment. This is
discussed on pages 3–4. Remember to be realistic about what you can achieve.
People recover from treatment at different speeds, so don’t feel guilty if you’re taking
a bit longer than you thought.
You may find it useful to get some emotional support to help you adjust to life after
cancer. Ask your key worker if there is someone you can talk to, such as a counsellor.
Ongoing side effects

Most side effects begin to go away after treatment ends. Some side effects can last
longer and can occasionally be permanent. Potential long-term effects will be
included in your treatment summary. Always let your cancer specialist or key worker
know if you have side effects that are not getting better. These can include tiredness,
eating difficulties, bladder and bowel problems, or pain. Together you can talk about
the best way of managing your side effects. Your doctor can refer you to other
specialists for further help, if needed.
We have information about managing different side effects that you may find helpful.

Lifestyle changes
A healthy lifestyle can help speed up recovery and improve your well-being. You could
make changes to your lifestyle such as:
giving up smoking
being physically active
eating a well-balanced diet
keeping to a healthy weight
sticking to sensible drinking limits
learning how to reduce stress and relax more.
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We have more information about stopping smoking, physical activity and cancer
treatment, and healthy eating.
Your GP practice, hospital team, pharmacy and community or leisure centre can also
provide information.

Knowing what to look out for
You may worry about the cancer coming back or about getting late effects of
treatment. It’s a good idea to talk about these concerns with your healthcare team.
They can tell you what to look out for and help you find ways of coping with your
worries.
Knowing what to look out for means you can ask your doctor for advice early. It can
also stop you from unnecessary worry.

Recurrence and advanced cancer
In some situations, cancer may not completely respond to treatment. It may come
back again later on (called a recurrence) or spread to a different part of the body
(called secondary or advanced cancer). If this happens, you will need more
information about how it may to affect you. You will also need information about your
options for further treatment.

Getting help and support
Cancer can affect other parts of your life, such as work, relationships and finances.
You may need advice and support to help you cope.
There are different people you can ask for help, depending on the problem. A good
place to start is your GP, hospital healthcare team or a social worker. They may be
able to help you directly, or refer you to someone else. You can also ask your family
and friends for support. They often want to help but might not know how.
You can get confidential advice and support from a range of people and
organisations. These include your local cancer support centre, your hospital social
work department, your workplace and organisations like Citizens Advice (see page 8).
You can also speak to Macmillan’s cancer support specialists and benefits advisers on
0808 808 00 00.

Learning how to support yourself
Not everyone has the confidence or wants to be involved in managing their own
health. But you can get training and support to help you get more involved.
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Your doctor, nurse or key worker may be able to help you start self-managing. They
may know of training courses you could do, such as the Expert Patients Programme
(see below). Training courses are often free. They aim to show you ways to manage
your health better. Some cancer organisations and support groups may also run
training courses (see below).
Macmillan offers a range of courses and workshops that can support you. The HOPE
course (Helping to Overcome Problems Effectively) is a free short course that looks at
ways to manage the impact of living with and beyond cancer. You can read more at
learnzone.macmillan.org.uk

Contact details of useful organisations
Citizens Advice
Provides advice on a variety of issues including financial, legal, housing and
employment issues. Find details for your local office in the phone book or on one of
the following websites:
England and Wales
www.citizensadvice.org.uk
Scotland
www.cas.org.uk
Northern Ireland
www.citizensadvice.co.uk
You can also find advice online in a range of languages at adviceguide.org.uk
Expert Patients Programme
Rutherford House, Warrington Road, Birchwood Park, Warrington WA3 6HZ
Tel 0800 988 5550
www.expertpatients.co.uk
Provides and delivers free courses aimed at helping people who are living with a
long-term health condition to manage their condition better on a daily basis.
Health and Social Care Alliance Scotland
Venlaw Building, 349 Bath Street, Glasgow G2 4AA
Tel 0141 404 0231
www.alliance-scotland.org.uk/what-we-do/self-management
Helps develop self-management policies and good practice for people living with
long-term conditions in Scotland. This includes the campaign My condition, my terms,
my life.
Self-management Support Resource Centre
90 Long Acre, London WC2E 9RA
Tel 020 7257 8000
Email info@health.org.uk
http://selfmanagementsupport.health.org.uk
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Offers information on self-management for people living with a variety of long-term
conditions.
Self Management UK
Tel 03333 445 840
Email hello@selfmanagementuk.org
www.selfmanagementuk.org
Delivers a range of self-management programmes for people with long-term
conditions.

Related Macmillan information
Controlling the symptoms of cancer
Eating problems and cancer
Giving up smoking
Healthy eating and cancer
Help with the cost of cancer
How are you feeling? The emotional effects of cancer
Life after cancer treatment
Making treatment decisions
Physical activity and cancer treatment
What to do after cancer treatment ends: 10 top tips
For copies of this information call free on 0808 808 00 00 or visit macmillan.org.uk
This fact sheet has been written, revised and edited by Macmillan Cancer Support’s
Cancer Information Development team. It has been approved by our Chief Medical
Editor Dr Tim Iveson, Macmillan Consultant Medical Oncologist.
With thanks to Dany Bell, Cancer Manager and Head of Operations; Natalie Doyle,
Nurse Consultant; Anna Lynall, Project Co-ordinator; and the people affected by
cancer who reviewed this edition.
This fact sheet has been compiled using information from a number of reliable
sources, including:
McCorkle et al. Self-management: enabling and empowering patients living
with cancer as a chronic illness. CA: A Cancer Journal for Clinicians. 2011.
61(1).
National Cancer Survivorship Initiative (NCSI) - Self Care/Self Management
Workgroup. Survivorship: living with and beyond cancer. 2008.
Scottish Government. “Gaun Yersel!” The Self Management Strategy for Long
Term Conditions in Scotland. 2008.
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We make every effort to ensure that the information we provide is accurate but it should not be
relied upon to reflect the current state of medical research, which is constantly changing. If you are
concerned about your health, you should consult your doctor. Macmillan cannot accept liability for
any loss or damage resulting from any inaccuracy in this information or third-party information
such as information on websites to which we link.
© Macmillan Cancer Support 2013. Registered charity in England and Wales (261017),
Scotland (SC039907) and the Isle of Man (604). Registered office 89 Albert Embankment,
London SE1 7UQ.
MAC14365
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