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سرطان  شكال  شابهت دارند، اما مي توان گفت كه تمامي ا ست كه با هم م سلول هاي سرطان نام گروهي از بيماري هايي ا به 

 غير طبيعي است.

 ها سلول فرد، زندگي اوليه هاي سال طي. ميرند مي  سلول هاي طبيعي بدن طبق يك روند مشخص رشد كرده، تقسيم شده

سيم سريعتر  طبيعي هاي سلول آن از پس يابد مي ادامه شود، تبديل بزرگسال يك به فرد كه زماني تا روند اين. شوند مي تق

 شوند.براي جايگزيني سلول هاي پير يا در حال مرگ و يا براي ترميم بافت آسيب ديده تقسيم مي فقط بافتها بيشتر

به هر حال سلول هاي سرطاني به رشد و تقسيم خود ادامه مي دهند و مي توانند به ساير مناطق بدن گسترش يابند. با تجمع 

 چنين  از ها سلول اگر شوند مي طبيعي بافت تخريب تهاجم  فشار، موجب تومورها اين آيند مي بوجود تومورها  اين سلول ها

 اين نقاط آن در كنند اندازي دسووت بدن نقاط سوواير به لنفي سوويسووتم يا خون جريان طريق از توانند مي شوووند، جدا توموري

 .آورند بوجود را مجتمعي هاي توده و شده جايگزين توانند مي ها سلول

شد خود رد مح سرطاني به ر ستاز سلول هاي  سترش يك تومور به يك محل جديد را متا شان ادامه مي دهند، گ ل هاي جديد

مي گويند زماني كه سلول ها از يك سرطان مانند سرطان پستان به اعضا ديگر بدن، مانند كبد، منتشر مي شوند نام سرطان 

ترش يابد، سراطان پروستات خوانده همان سرطان پستان خواهد بود و يا براي مثال، اگر سرطان پروستات به استخوان ها گس

سازنده  سرطاني ارگان هاي  سلول هاي  شكيل تومور نمي دهند، ولي در عوض  ست كه معموال ت سرطاني ا سمي،  شود. لو مي 

 خون )مغز استخوان، سيستم لنفاري و طحال( را درگير كرده و داخل ساير بافت هايي كه رشد مي كنند، حركت مي كند.

ني نيستند، تومورهاي خوش خيم )غير سرطاني( متاستاز نمي دهند و جز در موارد بسيار استثنايي تهديد تمامي تومورها سرطا

 جاني ندارند.

ساس بخشي از بدن كه از آن منشا گرفته و ظاهرش زير ميكروسكوپ، طبقه بندي مي گردد. انواع مختلف سرطان  سرطان برا

سخ به انوا سترش و پا شد، راه هاي گ سرعت ر ست كه افراد نياز به درمان از نظر  ع مختلف درمان فرق دارند و به همين دليل ا

 .است ايشان سرطان  هايي دارند كه مخصوص نوع خاص

 بيشتر سرطان ها در پنج گروه عمده قرار ميگرند كه در هر گروه زير گروه هايي وجود دارد:

ست(، غدد  شاننده بدن )پو سلول هاي پو ست كه از  سرطاني ا سينوم:  ستان وكار ستات  )پ  ها، ريه) داخلي هاي ارگان و( پرو

 .دارند قرار گروه اين در ها سرطان% 09 تا 08. گيرند مي منشا( روده و معده،

 ساركوم: سرطاني است كه از يافت همبندي منشا مي گيرد؛ مانند استخوان ها، تاندون ها، غضروف ها، چربي و عضله.

 زنده خون منشا مي گيرد.لوسمي: سرطاني كه از مغز استخوان، سا

لنفوم: سرطاني است كه از سلول هاي سيستم ايمني منشا مي گيرد. بيماري هوچكين )لنفوم هوچكين( و لنفوم غير هوچكيني 

 در اين گروه هستند.

 ميلوم: سرطاني است كه از پالسماي سلول هاي مغز استخوان منشا مي گيرد.

 چه كسي سرطان مي گيرد؟

 در آمريكايي زن سوووه هر از يكي و آمريكايي  نفر هر سوووال سووورطان مي گيرند. تقريبا يكي از هر دو مردبيش از يك ميليون 

ست ممكن. شوند مي سرطان دچار خود زندگي طول از مقطعي سي هر ا  همه از% 77 حدود. بگيرد سرطان سني هر در ك

 .دهند مي رخ سالگي 55 از بعد در ها سرطان



سرطان در تمامي نژاده ست اگر چه  سرطان از گروهي به گروه ديگر متفاوت ا ا و اقليت هاي آمريكايي رخ ميدهد، ميزان وقوع 

به طور كلي آفريقائي تبارهاي آمريكا نسبت به سفيد پوستان احتمال درگيري بيشتري دارند و نيز مرگ ناشي از سفيد پوستان 

ست. يك دليل ست دراين ها تفاوت اين مهم  ا شخيص داده مي سيا در بيماري اين كه ا شرفته اش ت ستان در مراحل پي ه پو

 شود.

شخيص زودرس و درمان به موقع  ست. ت شده ا شان درمان  سرطان زندگي مي كنند يا اين كه بيماري امروزه، ميليون ها نفر با 

 شانس درمان را براي بيمار بيشتر مي كند.

 عوامل خطر كه منجر به سرطان مي شوند كدامند؟

هسووتند كه سووبب افزايش امكان درگيري فرد به بيماري خايووي مي گردند. سوورطان هاي مختلف عوامل عوامل خطر، عواملي 

شيدن  سيگار ك ست.  ست ا سرطان پو شيد خطري براي  شعه قوي خور خطر متفاوتي دارند براي مثال، قرار گرفتن در معرض ا

ساير ارگانه سرطان هاي ريه، دهان، حنجره، مثانه، كليه و  سوم مرگ و يك عامل خطر براي  شيدن عامل يك  سيگار ك ست  ا ا

 ميرهاي ناشي از سرطان است.

به هر حال دارا بودن يك يا تعدادي از عوامل خطر به معني اين كه فرد دچار بيماري مي شووود، نيسووت برخي افراد كه داراي 

كه دچار بيماري مي شوند هيچ يك يا تعدادي از عوامل خطر هستند هرگز دچار بيماري نمي شوند، در حالي كه برخي از افراد 

شد، راهي براي اثبات اين كه عامل باعث سرطان شده  شته با ضحي ندارند حتي وقتي كه بيمار يك عامل خطر دا عامل خطر وا

 وجود ندارند.

سرطان زاي محيطي  سته به عوامل  ستند. برخي واب سن و نژاد، قابل تغيير ني عوامل خطر متفاوتي وجود دارند، برخي همانند 

 هستند برخي نيز وابسته به روش زندگي فرد هستند. همانند سيگار كشيدن، مصرف مشروبات الكلي و رژيم غذايي.

مرگ ناشووي از سوورطان به دليل مصوورف تنباكو و حدود  170000انجمن سوورطان آمريكا تخمين مي زند كه امسووال حدود 

  همراه با مصرف تنباكو است رخ خواهد داد.مرگ ناشي از سرطان به علت مصرف بي رويه الكل، كه معموالً 190000

ست. خطر  سته به رژيم غذايي و عدم فعاليت بدن ا سرطان، واب شي از  سوم مرگ و ميرهاي نا شان مي دهد كه يك  تحقيقات ن

سرطان سينه وابسته به عوامل چندي است كه سطوح هورموني را در طول زندگي تغيير مي دهند از قبيل سن اولين قاعدگي، 

 داد حاملگي چاقي و فعاليت بدني.تع

برخي مطالعات بين مصرف الكل و افزايش خطر سرطان سينه ارتباطي نشان داده اند در حالي كه تمامي مردان در خط ابتال به 

ستند چندمين عامل مي تواند امكان بوجود آمدن اين  ستات ه سن، نژاد و رژيم سرطان پرو بيماري را افزايش دهند، همانند 

 غذايي امكان ابتاال به سرطان پروستات با افزايش سن زياد مي شود.

ست رژيم  شده ا شخص ن ست كه البته هنوز علت آن م ست ا سفيد پو شتر از  ست بي سياه پو ستات در ميان مردان  سرطان پرو

 شد.پرچربي نيز مي تواند نقشي در اين بيماري داشته با

هم چنين مرداني كه از اعضا خانوادشان يكي به بيماري سرطان پروستات مبتال است امكان بيشتري براي ابتال به اين بيماري 

 دارند.

سرطان نمي  شتر ويروس هاي باعث  شوند عبارتند از: برخي ويروس ها )بي سرطان مي  شده كه باعث  شناخته  عوامل محيطي 

سي ست، بنزون و شوند و برخالف عفونت هاي ويرو شيد و رادون( آزب شع )از منابعي مانند خور شع ست( ت سري ني سرطان م  ،

 فرمالدئيد.

 آيا سرطان به ارث مي رسد؟

خانواده دچار اين بيماري بسياري از مردم معتقدند كه سرطان در خانواده ها جريان دارند آنها گمان مي كنند كه اگر يك عضو 

سرطان بيماري را به ارث نبرده اند و آنها نيز به فرزندان خود  شتر افراد مبتال به  ساير افراد نيز در خطر قرار مي گيرند بي شود 

 بيماري رامنتقل نمي كنند.

ست در معر يي دارند، ممكن ا سرطان هاي خا شان )فاميل درجه اول آنها(  ستگان نزديك ض خطر آن نوع خاص افرادي كه واب

( از افراد دچار، سرطان سينه، سرطان كولون، سرطان پروستات، %5سرطان قرار بگيرند. امثال اين وضعيت شامل دريد كمي )

سوورطان تخمدان، يك نوع سوورطان بنام مالنوم، تومور ويلمز )سوورطان كليه خاص كودكان( و رتينوپالسووتوم )سوورطان چشووم 



شرايط شود. در اين  سب، تغييرات  كودكان( مي  ساير عوامل مانند رژيم نامنا سط  ست تو سرطان ممكن ا خطر بوجود آمدن 

هورموني و در معرض عوامل سوورطان زا قرار گرفتن افزايش يابد. اين عوامل به اضووافه يك سووابقه خانوادگي از مالنوم، سوورطان 

 سرطان قرار دهد.پستان يا كولون مي تواند افراد را در معرض خطر كمي بيتشتر براي ابتال به 

به هر يورت، يرف اين كه يكي از افراد خانواده مبتال به سرطان شده بدين معنا نيست كه فرد ديگري از خانواده دچار سرطان 

 % زنان با تشخيص سرطان پستان سابقه خانوادگي سرطان پستان ندارند.5=69مي شود. براي مثال 

 چرا من؟

س از تشخيص مي پرسند اين است كه مگر من چه كرده ام؟ يا چرا من؟ چون پزشكان به تقريبا اولين سوالي كه بيشتر مردم پ

شتر مردم نظرات و عقايد خاص خود را در مورد اين كه چرا  شود بي سرطان مي  تحقيق نمي توانند بگويند كه چه چيزي باعث 

شده اند، دارند برخي اعتقاد دارند كه علت درگيري آنها به دلي سرطان  ست كه در گذشته انجام داده اند مبتال به  ل عملكردي ا

يا بعلت انجام ندادن آن دچار بيماري شوووده اند. برخي فكر مي كنند كه اگر در گذشوووته كاري را به گونه اي ديگر انجام داده 

شده اند تمامي اين  سرطان  سبب بوجود آمدن  شان  صور مي كنند كه خود سياي از مردم ت شدند ب بودند دچار بيماي نمي 

فكرات شايع اند ولي سرطان تنبيهي )مجازاتي( براي اعمال گذشته نيست. برخورد با بيماري، در يورت سرزنش كردن خودتا ت

 به خاطر ابتال به بيماري سخت تر خواهد بود. مورد مهم اين است كه خودتان را براي برخورد با بيماري آماده كنيد.

 آيا من مي ميرم؟

سرط سرطاني متفاوت بيش از نيمي از مردم كه  ست با درمان هاي امروزي، مداوا مي گردند هر  شده ا شخيص داده  ان آنها ت

سرطان ها  سياري از  شوند در درمان ب سخت تر درمان مي  ساده ترند در حالي كه برخي  سرطانها براي درمان،  ست برخي از  ا

سياري از افراد به طور كامل بهبود مي يابند در حال ست ب شده ا يل  شرفت حا سرطان در پي سال ها با  سياري از مردم  ي كه ب

 حال كنترل، زندگي مي كنند.

ست كه  سرطان براي اين افراد بيماري در جرياني ا شده اند تغييرات كمي در زندگي آنها زخ مي دهد  حتي افرادي كه درمان ن

رل كنند و داروهايشان را دريافت نمايند شايد بتوان آن را با ديابت مقايسه كرد. هنگامي كه افراد دچار ديابت، رژيم خود را كنت

 از بسياري  زندگي طبيعي خواهند داشت بسياري از مردم هنوز معتقدند كه سرطان برابر مرگ است ولي واقعيت اين است كه

شته خاطر به. كرد درمان توان مي را ها سرطان شيد دا  نجات شوند مي سرطان دچار امروزه كه افرادي از نيمي از بيش كه با

ميليون نفر كه از سوورطان نجات يافته اند وجود دارند هر روز به تعداد اين افراد افزوده مي  9مي يابند. امروزه در آمريكا تقريبا 

 گردد.

 چگونه برخورد كنم؟

در ابتدا بيشتر مردم ممكن است تغييرات عاطفي شديدي پس از تشخيص سرطان احساس كنند آنها ممكن است احساسات 

نند عدم باور، شوك، ترس و خشم را تجريه كنند بسيار سخت مي توان تمامي اطالعات مربوط به سرطان را با اين دردناكي هما

 همه احساسات در جريان، جذب كرد.

پذيرش و فهم تشخيص زمان مي طلبد بسياري از نجات يافتگان از سرطان مي گويند كه تشخيص سرطان به آنها شانس نگاه 

شان و  سياري از نجات يافتگان مي يافتن قدرت ها و تواناييكردن به زندگي  ست. ب ستند در اختيار دارند داده ا ها كه نمي دان

 گويند كه اين تجربه در واقع كيفيت زندگي آنها را بهبود بخشيده است.

شتر شكالت ديگر زندگي، در طول زمان بي سياري از م يورتي برخورد مي كنند كه با ب سرطان، به همان  مردم به اين  افراد با 

نتيجه مي رسند كه بايد با تشخيص سرطان زندگي كنند پس از شوك اوليه ناشي از تشخيص و شروع درمان، بسياري از مردم 

درمي يابند كه قادرند زندگي طبيعي خود را ادامه دهند. آنها ياد مي گيرند كه چگونه خود را با شووورايط تطبيق بدهند و كار، 

هايي است كه امكان مقابله با اين بيماري بسيار دشوار است و وضعيت ي خود را ادامه دهند البته زمانتفريحات و روابط اجتماع

غير قابل تحلم به نظر مي رسووود وقتي مردم براي برخورد با وضوووعيت خود احيتام به كمكم پيدا مي كنند منابع زيادي براي 

 مراجعه وجود دارد.

 هي براي برخورد با وضعيت خود هستيد، ممكن است برخي از موارد ذيل جالب باشند:در حالي كه شما در تالش براي يافتن را



برخي افراد در مي يابند كه هر چه بيشتر در مورد تشخيص درمان خود بدانند احساس كنترل  پايه اطالعاتي خود را بسازند:

نيم به شووما اطالعات موثقي در مورد سوورطان برآن چه رخ مي دهد به آنها داده مي شووود به همراه تيم درماني خود، ما مي توا

 ارائه كنيم و شما را در ارتباط با ساير منابع قرار دهيم.

سات خود را بيان كنيد:  سا سات به آنها امكان مي دهد كه اح سا ساس مي كنند كه بيان اح سياري از بيماران چنين اح ب

 احساس خوشايند و مثبتي در مورد درمان داشته باشند.

ي كنند بيان افسردگي، ترس و خشم عالمتي از ضعف است. در واقع، اغلب عكس اين موضوع يحيح است بيان برخي حسي م

احساسات پيچيده و قدرتمند بسيار مشكل تر از اين است كه آنها را پنهان كنيم. همچنين پنهان كردن احساسات، پيدا كردن 

واني براي بيان احساسات وجود دارد؛ راهي كه براي شما آسان تر راهي جهت برخورد با آنها را مشكل تر مي سازد راه هاي فرا

شي يا  سات خود را از طريق نقا سا شيد يا اح شته با صي دا شخ شت  ست خود را برگزينيد ياددا شما ممكن ا ست پيدا كنيد،  ا

 طراحي بيان كنيد.

دهيد. غذاي مورد عالقه ي خود را هر روز زماني را براي انجام كاري كه از آن لذت مي بريداختصووواص مراقب خود باشيييد: 

سيقي مورد عالقه  شا كنيد، تمركز كنيد، تمركز كنيد به مو شرب زمان بگذرانيد، فيلمي تما ست خوش م آماده كنيد. با يك دو

 خود گوش كنيد يا هر كاري كه برايتان جالب است انجام دهيد.

شما برورزش كنيد:  شك  ساس مي كنيد كه توانش را داريد و پز شما آمادگي اين كار را داريد،  اگر اح ست كه  اين عقيده ا

برنامه ورزش ماليم را آغاز كنيد مانند راه رفتن، يوگا، شوونا يا حركات كشووشووي. شووما با ورزش مي توانيد احسوواس بهتري از 

 سالمتي خود داشته باشيد.

شرايط را داازديگران كمک بخواهيد:  ساس اين كه آيا قدرت برخورد با  شرايط گاهي اوقات اح ست و  سخت ا سيار  رديد، ب

شخص انجام دهيد در  سس كنيد كه نمي توانيد همه چيز را به طور م ست احا شما ممكن ا سند  خارم از تحمل به نظر مي ر

 يورت تمايل به دوستان، خانواده، سازمان هاي حمايتي متوسل شويد.

ها نيسووتيد، كمك كنيد. آنها براي شووريك شوودن در اين افراد مي توانند به شووما در يادآوري اين موضوووع كه در طول سووفر تن

 ترسها، اميدها و خواسته هاي مشخص تان در هر قدم از راه، همراه شما خواهند بود.

تا به حال تحقيقي كه نشان دهد خلقيات فرد نجات وري را تضمين مي كند، وجود ندارد. البته، يك خلق مثبت مسلماً كيفيت 

سازد  شما را متاثر مي  ساس زندگي  شادترند ولي اح سبت به افراد نااميد ،  ساس مثبتي دارند و اميدوارند ن چون افرادي كه اح

مثبت داشتن بدين معنا نيست كه شما و افراد مورد عالقه تان هرگز غمگين، نگران يا نامطمئن باشيد. چيزي كه بيشتر كمك 

سات دردناك را پذيرفته و با آنها ر سا شما اح ست كه  شما را مي كنند، اين ا سات جلوي  سا شويد در واقع پنهان كردن اح وبرو 

 .گيرد  براي احساس كمك كنندگي مثبت بودن و داشتن كنترل بيشتر به زندگي مي

يورت  ست خود را در  ست، ممكن ا در عين حال افرادي كه بر اين عقيده اند كه خلقي مثبت عاملي كليدي براي نجات آنها ا

 ان بيماري پچييده اي است و خلقيات افراد باعث به وجود آمدن يا درمان آن نمي شود.بازگشت بيماري سرزنش كنند. سرط

افراد دچار سرطان، گرفتار افسردگي نااميدانه نمي شوند بلكه دوره اي از ناراحتي يا عزاداري را طي مي كنند. آنها اين عزاداري 

دسووت رفتن اطمينان به زندگي خود انجام مي دهند. اين را به مناسووبت از دسووت رفتن خود به عنوان يك فرد سووالم و نيز از 

سردگي باليني نيست. معموال اين  سردگي نيست. اين دوره ناراحتي مثل اف شد، ولي اف سردگي با شبيه اف ست  ضعيت ممكن ا و

وضووعيت به سوورعت خاتمه مي يابد و راهي طبيعي براي واكنش نشووان دادن در برابر آگاهي يافتن در مورد وضووعيت جدي 

المتي اسووت اما وقتي كه ناراحتي روحي فرد هفته ها طول مي كشوود و يا در زندگي روزمره اختالل ايجاد مي كند اين افراد سوو

نفر دچار سرطان، ممكن دچار افسردگي باليني شوند كه  4ممكن است افسردگي باليني داشته باشند. در حدود يك نفر از هر 

و پيگيري رژيم درماني مي گردد در يورت نگراني در مورد افسردگي با پزشك خود باعث ترس بيشتر و توانايي كمتر، فعاليت 

 يحبت كنيد.

صوص ديگر  شاوره ها، تركيبي از هر دو مورد و گاهي درمان هاي مخ شامل داروها، م سرطان  سردگي در افراد دچار  درمان اف

 شرايط و اميد به آينده مفيد است. است. درمان افسردگي بهتر نسبت به زندگي در بدست آوردن احساس كنترل بر



 چگونه با مردم در مورد تشخيص خود سخن بگويم؟

 خانواده شما

شخيص  سازد نه فقط فردي را كه ت سرطان همه خانواده را متاثر مي  شيد  ستي منتظر تغييراتي خاص با شما و خانواده تان باي

 براي وي داده شده است.

 نگه دور كننده ناراحت حوادث يا  كنند كه شما و ساير اعضاي خانواده را از اخباراعضاي خانواده شما ممكن است گاهي تالش 

سته. دارند ست درك قابل عالقه مورد افراد از حمايت خوا ست ممكن غير ديگران از حمايت معموال ولي ا  ممكن حتي كار اين ا

ست ضاي دهيد مي اجازه شما كه هنگامي شود انرژي اتالف موجب ا شما رخ مي دهد بفه خانواده اع مند كه چه چيزي براي 

شان در  ضمن اي شخص خواهند بود. در  صميم هاي م شتيباني و كمك در اتخاذ ت شما، تأمين پ آنها قادر به درك دغدغه هاي 

 يورتي كه شما مسائل را با آنها در ميان بگذاريد، احساس كنترل بيشتري بر شرايط خواهند داشت.

ست تغيير كند براي مثال، وقتي كه تشخيص سرطان براي كسي  شود، نقش خانوادگي و نيز ارتباطات معملو ممكن ا داده مي 

ممكن اسووت خانواده شووما براي كارهايي كه زماني شووما به تنهايي انجام مي داديد، كمك كنند اگر نياز به تغييراتي در شوويوه 

شما مم يحبت كنند.  ست همه افراد در مورد آن  ست، مي باي ست ديگر قادر به انجام تمام كارهايي هاي معمول زندگي ا كن ا

سربار افراد  شيد كه  ست نگران اين با شيد، يا ممكن ا ستقل با ست بخواهيد م شيد. ممكن ا شته انجام مي داديد، نبا كه در گذ

سابق به فعاليت خود ادامه بدهيد. اين كه خانواده ك يورت عدم منع باليني، به همان اندازه  شويد در  ارهايي مورد عالقه خود ب

سكتبال، ماهي گيري و ورزش  ست )براي مثال بازي ب سب ا سالمتي تان منا شه انجام مي دادند، انجام دهند براي  را كه همي

 كردن(.

 برخورد با احساسات غير منتظره

خود را حتي در خانواده هايي كه بسوويار به يكديگر عالقمندند، اعضوواي خانواه از اين كه فردي بيمار اسووت و نمي تواند وظايف 

شد  شرايط براي مدت مديدي طول مي ك يا وقتي كه  صو ضيه مخ شوند. اين ق صباني و دلگير مي  براي مدتي انجام دهد ع

شما ممكن  سرزنش قرار دهند. اين را درك كنيد كه  شما را براي بيماري تان مورد  ست  ست. اعضاي خانواده ممكن ا ست ا در

 تند.است هدفي براي عصبانيت باشيد، ولي علت آن نيس

شند. بهترين كاري كه براي يكديگر مي  صباني با شان ع ضاي خانواده به خاطر تغيير در زندگي  ست كه اع اين كامالً طبيعي ا

تواند انجام دهيد اين است كه در مورد احساسات خود يادق باشيد. افراد اغلب ترس هايي كه در مورد آينده دارند. هنگامي كه 

ويد. بيشتر مردم پيشرفت به جلو را راحت تر مي كنند. گاهي شما و افراد مورد عالقه تان شما در اين احساسات شريك مي ش

ست يا حتي عكس  شما نااميد و ترسيده ا سيار اميد داريد همسر  شما ب سات غير مشترك داريد براي مثال، در حالي كه  احسا

كه افراد بسته به شرايط تنش به يورت مختلف  موضوع مي تواند يادق باشد اين وضعيت ناراحت كننده است ولي يادتان باشد

 واكنش نشان مي دهند تجربيات و شخصيت هاي آن ها چگونگي واكنش به مشكالت را متاثر مي سازد.

شروع به جمع آوري بيش از حد اطالعات كنند. در حالي  شوند، برخي ديگر  شتر جذب كار  ست بي برخي افراد خانواده ممكن ا

شتر در شما در درك و ياري به  كه برخي ديگر بي يحبت در مورد اين تفاوت ها به  شوند  شغول مي  كارهاي بيرون از خانه م

سات  سا سات دردآور دوري كند.اگر چه بي توتجهي به اح سا شرايط و اح سان كه از  ساند. اين طبيعت ان يكديگر كمك مي ر

 دردناك فقط شرايط را بدتر مي كند.

 روابط جديد

شخيص  شما مجرديد و ت ست در مورد اين كه كي و اگر  ستيد. ممكن ا ست و يا در حال بهبودي ه شده ا شما  سرطان براي 

چگونگي قضوويه را به يك شووريك جديد زندگي خود بگوييد، مردد باشوويد. تنها چيزي كه در موردش مطمئنيد اين اسووت كه 

شويد بازگو نمايد. اين كه شما بخش از زندگي خود را فقط در يورتيكه به فردي كه كامال اطمينان داريد يا با وي ش ريك مي 

 در ابتدا يا ديرتر قضيه را بگوييد به خودتان مربوط است.

 ممكن است اين كار در يورت تمرين با يك دوست برايتان ساده تر باشد.

 صحبت با كودكان در مورد سرطان 



چگونه آنها با بيماري شما برخورد مي كنند  اگر در خانواده شما كودكان كم سن و سال وجود دارند ممكن است در اين باره كه

دچار مشكل شويد اين كه يك كودك چگونه واكنش نشان مي دهد تا حدود زيادي، بستگي به نحوه بزرگساالن مي فهمند كه 

زا خواهد بود چرا كه در دنيا چه چيز رخ مي دهد هر چند كه اين موضووووع را مي دانيم ، با اين وضوووعيت اين مسووواله تنش

ساالن مي توانند احساسات بسيار قوي خاص بود را داشته باشند اگر چه بچه ها... توضيحات يادقانه اي دريافت نكنند به بزرگ

سرطان و درمان آن را  ساالن و هم كودكان نه مي توانند و نه ياد مي گيرند كه  سند اگر چه هم بزرگ نتايج خاص خود م مي ر

 بدهيم آنها به دقيق حال عين در و سوواده تويحات بايد گوييم مي سووخن  سوورطانتحمل كنند هنگام كه با كودكان در مورد 

 و پرسيدن امكان كودكان به كه شويد مطمئن كنيم تقسيم اندك مقادير به سن حسب بر را اطالعات كه است اين كار بهترين

ت كند آنها ممكن اسووت يووحب كودك با مدرسووه شووناس روان يك يا معلم يك كه بخواهيد ممكن دهيد مي را جواب گرفتن

 اطالعاتي در مورد گروه هاي حمايتي كودكان در منطقه شما داشته باشند.

 دوستان شما

تصميم اين كه سرطان خود را با دوستان خود مطرح كنيد فقط به خود شما مربوط است اگر چه، معموال يادقانه تر اين است 

ضعيت خود را با افراد نزديك بخود مطرح كنيد مخفي شما مي توانيد از كمك ديگران  كه و ضوع، هنگامي كه  شتن مو نگه دا

شوند وقتي چنين چيزي  شما خبردار مي  سرطان  ضيه  ستان از ق شود باالخره زماني دو شتر مي  ستفاده كنيد موجب تنش بي ا

 رخ دهد احساس ناراحتي و غريبه بودن به آنها دست مي دهد.

سات خود  و هم چنين داليل مطرح كردن قضيه بيماري براي آنها و انتظارات خود را پيش از مطرح كردن قضيه بيماري، احسا

 از آنها در نظر بگيريد.

ساس ناراحتي كنند. آنها  ست اح شيد اغلب، مردم نمي دانند كه چه بگويند ممكن ا سيعي از واكنش ها آماده با ستره و براي گ

سد شما را ناراحت كنند، بتر شوند و از اين كه  ست ناراحت  ست  ممكن ا سند. ممكن ا ست واكنش دردناك كنند ، بتر ممكن ا

ست،  شان راحت تر ا يحبت كردن براي شد برخي  شان دهند كه به خاطر ترس هاي خود يا عدم اطالع آنها با واكنش دردناك ن

كنند. در حالي كه بقيه بيش از پيش ديگران مي شوند اغلب ممكن است در بسياري از اوقات دوستانتان بخواهند به شما كمك 

بنابراين آماده باشووويد كه به آنها بگوييد كه چگونه به شوووما كمك كنند. كمك مي تواند شوووامل مواردي مثل: حمل و نقل به 

 كلينيك و بالعكس يا انجام خريد يا نگهداري از حيوانات باشد.

ضيح دهيد كه سيد، تو شما رخ مي دهد، آگاهي دهيد، نتر سرطاني داريد و چه  از اين كه به مردم در مورد آنچه براي  چه نوع 

درمان هايي نياز خواهيد داشت، به آنها بگوييد كه سرطان يك محكوميت به مرگ نبوده، مسري هم نيست. بفهميد كه آنها چه 

 فكر مي كنند و چه احساسي دارند و تالش كنيد به سواالت شان پاسخ دهيد.

ديگران رو راست باشيد و احتيام ها و احساسات خود را با يداقت بيسان كنيد. پنهان كردن احساسات تنش تالش كنيد كه با 

 آورتر از بيان آنهاست شريك شدن اين وضعيت با ديگران هم براي شما و نيز براي نزديكانتان كمك كننده مي باشد.
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