
Arabic

C
A

N
10

12
6A

 1
1/

12

هل العالج اإلشعاعي الخارجي يؤلم؟
 العالج اإلشعاعي الخارجي ال يؤلم. لن ترى أو تشم رائحة اإلشعاع، ولكن قد تسمع

 صوت الطنين عندما يكون الجهاز في وضع التشغيل. سوف لن تصبح مشع. إنه آمن 
أن تكون على اتصال مع أشخاص آخرين، بمن فيهم النساء الحوامل واألطفال، عندما 

تخضع للعالج أو بعده. 

هل العالج اإلشعاعي الداخلي يؤلم؟
قد تواجه القليل من عدم الراحة بسبب عملية الزرع، ولكن ينبغي أن ال يكون لديك 

أي ألم شديد أو شعور بالمرض أثناء عالج الزرع. بينما تكون مادة الزرع المشعة في 
مكانها، فقد ترسل بعض اإلشعاع خارج الجسم في المنطقة المحيطة بها. وستكون هناك 

قيود على الزوار بينما تكون مادة الزرع  في مكانها. 

ما هي اآلثار الجانبية المحتملة؟
قد تختلف اآلثار الجانبية كثيرا وسوف تعتمد على المنطقة التي يتم عالجها من جسمك. 

يمكن السيطرة على العديد من هذه اآلثار الجانبية وسوف تختفي تدريجيا بمجرد اإلنتهاء 
من العالج.اآلثار الجانبية الممكنة تشمل ما يلي:

اإلعياء )التعب(  •
جفاف أو حكة أو إحمرار الجلد  •

مشاكل في الجهاز الهضمي  •
فقدان الشهية  •

الغثيان )الشعور بالمرض(  •
مشاكل في الجهاز الهضمي  •

جفاف أو التهاب الحلق أو الفم  •
السعال أو ضيق في التنفس.  •

هل سوف يؤثر العالج اإلشعاعي على خصوبتي؟
أخذ العالج اإلشعاعي في المناطق القريبة من األجهزة التناسلية الخاصة بك يمكن أن 
يؤثر على خصوبتك أو قدرتك على إنجاب األطفال، بشكل مؤقت أو دائم. ناقش هذا 

االحتمال مع طبيبك أو األخصائي. 

تذكر، إذا كان لديك أية مخاوف أو أسئلة، الرجاء االتصال بطبيبك.

أين يمكنني الحصول على معلومات موثوق بها؟
 خط المساعدة لمجلس السرطان 20 11 13 

المعلومات والدعم لك ولعائلتك بتكلفة المكالمة المحلية في أي مكان في استراليا.

 موقع مجلس السرطان 
 )مع روابط لمجالس السرطان للوالية واإلقليم(

www.cancercouncil.com.au

ةيريرحتلا ةمجرتلا ةمدخ 50 14 13

أن تكون على إستعداد وأن تفهم ما هو العالج اإلشعاعي يمكن أن يساعد في تخفيف 
بعض الضغوط المحيطة لعالجك. إسأل إختصاصي االورام الخاص بك، طبيبك أو 

الممرض/ الممرضة أي أسئلة أخرى قد تكون لديك قبل وأثناء وبعد العالج. تحدث مع 
طبيبك حول مخاطر وفوائد العالج اإلشعاعي. 

ما هو العالج اإلشعاعي؟
العالج اإلشعاعي يستخدم األشعة السينية لتدمير أو إصابة الخاليا السرطانية بحيث 

ال يمكن أن تتضاعف. ويمكن استخدام العالج اإلشعاعي لعالج السرطان االبتدائي أو 
السرطان في مراحله المتقدمة. 

في بعض األحيان العالج اإلشعاعي هو العالج الوحيد المستخدم، وأحيانا أخرى يتم 
استخدامه جنباً إلى جنب مع الجراحة و / أو العالج الكيميائي. كما يمكن استخدامه للحد 

من حجم السرطان وتخفيف األلم، عدم الراحة أو أعراض أخرى.

لماذا يعطى العالج اإلشعاعي؟
أهداف العالج اإلشعاعي هي: 

العالج - بعض أنواع السرطان يمكن أن تشفي تماما بواسطة العالج اإلشعاعي وحده، 
أو عند دمجه مع العالجات األخرى.

السيطرة - العالج اإلشعاعي يمكن أن يسيطرعلى بعض انواع السرطان عن طريق 
جعله أصغر أو منعه من اإلنتشار.

التخفيف من األعراض - إذا كان عالج السرطان غير ممكن، إذن فإن العالج 
اإلشعاعي قد يستخدم للحد من أعراض السرطان وإطالة نوعية جيدة من الحياة.

متى يستخدم العالج اإلشعاعي؟
قد يكون العالج اإلشعاعي هو العالج الرئيسي. كما يمكن استخدامه لمساعدة عالج 

آخر. وهذا يسمى بالعالج المساعد.  

ويمكن استخدام العالج اإلشعاعي المساعد قبل العالج الرئيسي الخاص بك لجعل 
السرطان أصغر. ويمكن استخدامه لتقليص السرطان قبل الجراحة أو بعد الجراحة 

لوقف نمو أي من الخاليا السرطانية المتبقية. في بعض الحاالت يستخدم أيضاً جنبا إلى 
جنب مع العالج الكيميائي.

كيف يتم إعطاء العالج اإلشعاعي؟
إختصاصي معالجة األورام باألشعة هو إختصاصي عالج السرطان بواسطة العالج 

اإلشعاعي. هو/ هي سيرتبوا ويشرفوا على العالج االشعاعي الخاص بك. يعمل المعالج 
باإلشعاع على تشغيل أجهزة العالج اإلشعاعي تحت إشراف إختصاصي معالجة 

األورام باألشعة.  

يعطى العالج اإلشعاعي من الخارج )شعاع خارجي( أو في الداخل )العالج اإلشعاعي 
الموضعي( في الجسم. في العالج اإلشعاعي الخارجي، يوجه الجهاز اإلشعاع إلى 

السرطان واألنسجة المحيطة به. في العالج اإلشعاعي الداخلي، يتم وضع مواد مشعة 
في أنابيب رقيقة ووضعها في جسمك بالقرب من السرطان.

ما هي مدة دورة العالج؟
مختلف الناس بحاجة إلى أعداد مختلفة من عالجات العالج اإلشعاعي. بعض الناس 

بحاجة الى عالج واحد فقط، في حين اآلخرين سوف يحتاجون للعالج اإلشعاعي خمسة 
أيام في األسبوع لعدة أسابيع. إذا خضعت للعالج اإلشعاعي الداخلي يمكن ترك المادة 

المزروعة في مكانها لبضع دقائق، من يوم الى ست أيام أو بشكل دائم. 

العالج الخاص بك سوف يعتمد على نوع السرطان الذي تعاني منه، مكان وجوده، 
حجمه، وصحتك العامة وعالجات السرطان األخرى التي ربما تخضع إليها. 
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