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أسئلة بين العديد من مرضى السرطان الحاليين )والسابقين( وأقاربهم. ستعرف  19-يثير انتشار فيروس كورونا المستجد وتفشي جائحة كوفيد

من خالل هذه الصفحة إلى أين يمكنك التوجه للحصول على معلومات عامة، وستتعرف أيًضا على معلومات ُمحدَّدة حول فيروس كورونا 

 والسرطان.

  عام

 أعاني من شكاوى معينة. هل يجب علّي تأجيل التواصل مع الطبيب لما بعد أزمة كورونا؟  .1
ال يزال بإمكان مرضى السرطان واألشخاص الذين يعانون من مشكالت صحية ال عالقة لها بفيروس كورونا الذهاب إلى طبيب  بالطبع ال.

لفترة طويلة يكون عرضة لخطر تفاقم هذه الشكاوى وقد يُصبح عالجها  حيث إن أي شخص يعاني من شكاوى مستمرة األسرة أو األخصائي.

 ال تتأخر في التواصل مع طبيب األسرة أو الطبيب المعالج أو قسم الطوارئ. أكثر صعوبة.

 أال أكون ُمعرضا لخطر اإلصابة بفيروس كورونا إذا ذهبت إلى المستشفى لتلقي العالج؟  .2
إلى المستشفى إلجراء عملية جراحية أو لتلقي عالج كيميائي أو عالج إشعاعي يمكنهم أن يثقوا بأن  األشخاص الذين يحتاجون إلى الذهاب

 المستشفى ستفعل كل ما هو ممكن لتجنب اإلصابة بعدوى فيروس كورونا. كما يتخذ طبيب األسرة العديد من التدابير واإلجراءات لضمان تقديم

 خدمات الرعاية الصحية بصورة آمنة.

 و أصيب مريض السرطان بالحمى وأوصى طبيب األسرة بأن يذهب إلى المستشفى؟ هل هذا آمن؟ ماذا ل .3
 نعم، يمكنك زيارة جميع أقسام المستشفى بأمان: قسم الطوارئ والعناية المركزة وجميع أقسام المستشفى األخرى. وعلى أي حال، هناك خدمات

-( وأخرى ُمخصَّصة للمرضى غير الُمصابين بفيروس كورونا )كوفيد19-وفيدطوارئ وعناية مركزة ُمخصَّصة لمرضى فيروس كورونا )ك

19.) 

 في كل مكان، يتواجد األطباء والممرضات وأخصائيو الرعاية الصحية والكثير من الموظفين اآلخرين على أهبة االستعداد لتقديم أفضل خدمات

هم جدًا أن تتصل بممرضة األورام أو طبيب األورام بالمستشفى على الفور إذا رعاية صحية ممكنة. إذا كنت تُعالج حاليًا من السرطان، فمن الم

درجة مئوية أو إذا كنت تعاني من زيادة طفيفة ومستمرة في درجة الحرارة )على سبيل  38كنت تعاني من حمى ودرجة حرارتك تزيد عن 

 الكيميائي. درجة مئوية( . اقرأ هنا المزيد عن اآلثار الجانبية للعالج 37.5المثال 

 هل يجب أن يذهب الُمصابون بالسرطان إلى المستشفى بمفردهم أم يمكن أن يذهب شخص ما معهم؟  .4
مر إذا شعر الشخص الُمصاب بالسرطان بالقوة الكافية للذهاب إلى موعد االستشارة أو الفحص بمفرده، فيفضل أن يذهب بمفرده. وإذا لم يكن األ

المريض أكثر من شخص واحد. وفي هذه الحالة، يُطلب من المريض والُمرافق ارتداء قناع الفم واألنف أثناء التواجد كذلك، فال يُسمح بأن يرافق 

 في غرفة االنتظار والجلوس مع المحافظة على وجود مسافة تباعد كافية بين بعضهم البعض.

عاًما أو األقارب الُمقربين لمريض  18األطفال الذين تقل أعمارهم عن في الوقت الحالي، ال يُسمح بالزيارات في أقسام المستشفى، باستثناء والدي 

لعثور عليها في حالة حرجة أو في المرحلة التلطيفية. استعلم عن القواعد الُمطبقة حاليًا في المستشفى الذي تُعالج فيه. على سبيل المثال، يمكنك ا

 على الموقع اإللكتروني للمستشفى.

ئات األكثر ُعرضة للمخاطر وأحتاج إلى تلقي رعاية تمريضية في المنزل أو رعاية أسرية. أنا أنتمي إلى إحدى الف .5

 هل هذا آمن؟ 
يلتزم جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك ممرضات الرعاية المنزلية ومساعدي األسرة، بتدابير صحية صارمة للغاية لتجنب 

( ويُطبقون التدابير Agentschap Zorg en Gezondheidرشادات وكالة الرعاية والصحة )انتقال العدوى. حيث إنهم يلتزمون باتباع إ

 المتعلقة بنظافة اليدين على نحٍو صارم، من جملة تدابير أخرى يلتزمون بها. كما أنهم يرتدون حاليًا أقنعة ويرتدون مئزًرا للحماية. 
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التمريض المنزلي الخاصة بك أو الشخص المسؤول عنك في قسم خدمات رعاية  هل لديك مزيد من األسئلة حول هذا األمر؟ اسأل منسق خدمة

 األسرة وخدمات الرعاية المنزلية اإلضافية التي تعتمد عليها.

 هل يمكن أن يأتي مقدمو خدمات الرعاية المنزلية التلطيفية إلى المنزل خالل هذه الفترة؟  .6
قديم خدمات الرعاية التلطيفية في المنزل. يُسمح لممرضات الرعاية المنزلية وأطباء األسرة نعم، يُسمح لفرق الدعم ُمتعددة التخصصات مواصلة ت

ت الحضور إلى منزلك )انظر السؤال حول التمريض المنزلي والرعاية األسرية(، على الرغم من أنه سيتم دائًما بحث ما إذا كان تقديم الخدما

الزيارة المنزلية. عند تقديم خدمات الرعاية المنزلية التلطيفية، عادة ما يتم استدعاء الكثير من  عبر الهاتف ممكنًا، على سبيل المثال، بداًل من

 يار آخر.المتطوعين للزيارات أو مراكز إقامة االستقبال الليلي. ولكن عادة ال يتم استخدام المتطوعين خالل هذه الفترة، ما لم يكن هناك حقًا خ

ع المتوفى في هذه األوقات التي يجب المحافظة خاللها على وجود  لقد فقدت للتو أحد أحبائي. كيف .7 يمكنني أن أودِّّ

 مسافة كافية من اآلخرين؟ 
ورونا: هو مبادرة تهدف إلى تقديم الدعم والراحة لمن فقد شخًصا في هذه األوقات التي تشهد أزمة ك Wijrouwenmeeالموقع اإللكتروني 

لتي كيف يمكنك توديع المتوفى عن بعد؟ ما الذي يمكنك أن تفعله كأحد أفراد األسرة أو كصديق؟ ما هي حدود التقارب الممكنة في هذه الفترة ا

 األفكار.يجب خاللها المحافظة على وجود مسافة كافية بيني وبين اآلخرين؟ ...ستجد إجابة على كل هذه األسئلة وستتلقى الكثير من النصائح و

إتاحة الفرصة للجميع للعثور على الراحة وتقديمها لآلخرين. ستجد هناك نصائح ومقاطع فيديو  Ferm، تريد شبكة PlantTroostمن خالل 

 وشهادات مريحة. 

 Federatie Palliatieve Zorgالُمقدَّمة من اتحاد الرعاية التلطيفية بالفالندرز ) "الوداع والفقدان والحداد في أوقات كورونا"شاهد فيديو ندوة 

Vlaanderen.) 

 

 خصيًصا لمرضى السرطان

 كورونا؟هل سيتوقف عالج السرطان إذا أصيب مريض السرطان بفيروس  .8
 يتم إيقاف أنواع العالج الكيميائي والعالج الُموجه التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض كبير في عدد خاليا الدم البيضاء.

 عندما تنخفض مخاطر اإلصابة بعدوى فيروس كورونا، يمكن استئناف العالج المناعي وإعطاؤه مرة أخرى. 

 سيستمر العالج الهرموني كالمعتاد.

 ل أو تعديل بعض عالجات السرطان؟ هل سيتم تأجي .9
 سيظل أطباء األورام حذرين ويقظين وسيحرصون على أال يتم تقويض مقاومة األشخاص أثناء تلقيهم عالج السرطان سوى بأقل قدر ممكن.

ل للعالج االستشفائي، با ألدوية( الذي يتم إعطاؤه مع العالج االستشفائي )المقصود به عالج مريض، باألدوية( أو العالج المساعد )كعالج ُمكّمِّ

 العالج الكيميائي أو العالج اإلشعاعي أو العالج الُموجه يُفضل أال يتم تأجيله قدر اإلمكان.

يضاء يمكن تعديل جداول العالج الكيميائي للشخص الذي لم يبدأ العالج الكيميائي بعد. يحاول أطباء األورام تجنب انخفاض عدد خاليا الدم الب

على سبيل المثال، من خالل إعطاء نوع واحد فقط من األدوية )العالج األحادي( بشكل مؤقت بداًل من الجمع بين عدة أنواع من بشكل كبير، 

 األدوية )العالج المركب(. وعلى أي حال، عند إعطاء عالج أحادي تكون مخاطر انخفاض المناعة أقل منها عند إعطاء العالج الُمركَّب.

 

أ أطباء األورام حاليًا في استخدام عوامل النمو أيًضا على نحٍو أسرع ألنها يمكن أن تساعد جهاز المناعة على العودة إلى في بعض الحاالت، يبد

 طبيعته في وقت أقرب.

 هل احتماالت إصابتي بفيروس كورونا تكون أكبر أثناء تلقي عالج السرطان؟  .10
ضين لمخاطر أكبر من  مرضى السرطان الذي يتلقون عالج السرطان تتساوى احتماالت إصابتهم بفيروس كورونا مع اآلخرين وليسوا ُمعرَّ

 غيرهم لإلصابة بفيروس كورونا.

ومع ذلك، في حالة اإلصابة بفيروس كورونا تكون مخاطر حدوث المضاعفات لدى الفئات األكثر ُعرضة للمخاطر أكثر من غيرها. وبالتالي، 

العدوى من غيرها، ولكنها تمرض لفترة أطول و/أو تمرض بشكل أكثر خطورة من غيرها في حالة فإن هذه الفئات ليست أكثر عرضة لإلصابة ب

 اإلصابة بالعدوى. هذه الفئات األكثر ُعرضة للمخاطر هي:

https://wijrouwenmee.be/
https://www.samenferm.be/netwerk/planttroost
https://www.youtube.com/watch?v=BfJrX4kmrPM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BfJrX4kmrPM&feature=youtu.be
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  عاًما 65األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 

 مرضى السكري 

 األشخاص الُمصابون بأمراض القلب أو الرئة أو الكلى 

 ن من ضعف جهاز المناعةاألشخاص الذين يُعانو 

ها تشمل الفئة األخيرة األشخاص المصابين بأورام سرطانية نشطة للغاية، أو نقائل سرطانية مختلفة أو أنواع سرطانات متعلقة بالدم في عالج

ًضا من انتفاخ الرئة )مثل اللوكيميا(. إصابة مرضى سرطان الرئة بفيروس كورونا غالبًا ما تؤدي إلى أعراض أكثر خطورة. يعاني معظمهم أي

)النفاخ الرئوي(، وهو تلف في الحويصالت الهوائية. يؤثر فيروس كورونا على وظائف الرئة، من بين أعراض أخرى للمرض. عندما يحدث 

 ذلك في رئة تعاني بالفعل من ضعف في أداء وظائفها، فيمكن أن تكون هناك صعوبة في التعافي وتزيد مخاطر حدوث المضاعفات.

ألحدث الدراسات، فإن مرضى آخرين بالسرطان ال تزيد لديهم بشكل ملحوظ مخاطر حدوث مضاعفات خطيرة. في البداية، أظهرت دراسة  وفقًا

 )محدودة( أن جميع المرضى الذين يخضعون للعالج الكيميائي أو العالج المناعي سيكونون أيًضا أكثر عرضة للمضاعفات، ولكن يبدو أن األمر

زيد العالج اإلشعاعي والهرموني من خطر اإلصابة بعدوى خطيرة، حيث يمكن أن يحدث ذلك فقط مع العالجات شديدة السمية ليس كذلك. ال ي

 والُمثبطة للمناعة. إذا كنت ال تزال قلقًا للغاية، فيُرجى االتصال بطبيبك المعالج.

 

 

 


