إدارة األعراض بعد اإلصابة بسرطان البروستات

خسارة شعرك
العالج الكيميائي والعالج بالطاقة اإلشعاعية
يسببان تساقط الشعر
خسارة الشعر تسبب الحزن للعديد من مرضى السرطان.
األخبار الجيدة أن ذلك الشعر عادة يعود للنمو مجدداً .وفي
خالل ھذه الفترة ،ھناك العديد من الطرق التي يمكن أن
تساعدك في حل ھذه المشكلة او حتى تمويھھا.

ﻣا الذي يسبب تساقط الشعر؟
عالجات السرطان القوية جدا مثل الكيموثرابي أي العالج
الكيميائي والعالج باألشعة التي تقتل خاليا السرطان تضر
أيضا خاليا طبيعية معينة ،خاصٮة الخاليا التي تنمو وتنقسم
بسرعة .وتلك تشمل خاليا الشعر .صالونات الحالقة
وصالونات التجميل يعملون بصورة متواصلة ألن خاليا الشعر
تنقسم تكراريا فينمو الشعر بسرعة.

ﻣتى سأفقد شعري وكيف سأشعر؟
يبدأ تساقط الشعر عادة حوالي  2الى  3أسابيع بعد بداية
بعض العالجات .ربما تبدأ تالحظ خسارة الشعر عند
اإلستحمام .أو يمكن أن تجد خصل من الشعر على الوسادة
عند الصباح .بما أن الشعر يساعد على تدفئة الجسم ربما
تشعر ببعض "البرد" مع فقدان الشعر.

•
•
•
•
•

رموش العين والحواجب
الوجه
الذراعان
الرجالن
المناطق العامة

العالج باألشعة يسبب خسارة الشعر فقط في المنطقة التي
الشعور بالغضب ،الحزن او النرفزة ھو أﻣر طبيعي .بينما
يعالج بھا.
يتقبل بعض مرضى السرطان فقدان الشعر على أنه استجابة
حسنة للعالج ،البعض اآلخر يمكن أن يشعر بنوع من
العالج الكيميائي أي الكيمو يسبب فقدان الشعر أو ترقرق
الخسارة .بعض الرجال أو النساء يمكن أن يشعرون أنھم
الشعر في عدة مناطق من الجسم:
أصبحوا أقل جاذبية .البعض اآلخر يمكن أن يشعر بالذنب
• فروة الرأس – يمكن أن يسبب طراوة ،تقرّح أو جفاف ألنھم يھتمون كثيرا بمظھرھم الخارجي .بالنسبة للبعض،
خسارة الشعر تذكرھم بأنھم مرضى السرطان وبأنھم يعلنون
للمأل عن ذلك.

خسارة شعرك
ﻣتى سيعود شعري للنمو؟
عادة ينمو الشعر حوالي  2الى  3أشھر بعد انتھاء العالج .أحيانا
يبدأ بالنمو حتى قبل انتھاء مرحلة العالج .وربما سوف تكون
متفاجئا ً أيضا ً .ربما شعرك الجديد يكون مختلفا باللون والنوعية!

كيف أتعاﻣل ﻣع فقدان شعري؟
ف ّكر كيف يمكن أن تتعاﻣل ﻣع فقدان الشعر قبل أن تبدأ
ﻣرحلة العالج.

• ھل يكون مساعدا لك أن تقص شعرك قصيراً أو أن تحلق
رأسك قبل أن تبدأ عملية تساقط الشعر؟
• ھل ترغب أن تضع قبّعة على الرأس أو تضع شعراً
مستعاراً؟ اذا كان الجواب نعم ،يمكنك أن تشتري ما تريد
مسبقا .بعض مرضى السرطان يستعملون العديد من أغطية
الرأس مثل الوشاح ،القبّعات أو الشعر المستعار .الشعر
المستعار ھو مصاريف طبية معفية من الضرائب وربما
يغطيھا تأمينك الصحي .اسأل الطبيب أن يعطيك وصفة
طبية لذلك.

اح ِم رأسك ﻣن حرارة الشمس وﻣن البرد الشديد.

• ابتعد عن أشعة الشمس أو ضع قبّعة أو شعر مستعار
لحماية فروة الرأس .وضع أيضا مرطب البشرة الذي
يحتوي على الواقي بدرجة  15على األقل )(SPF
• اذا كان الطقس بارداً ضع قبّعة على رأسك ،فذلك يحمي
رأسك من البرد ويحافظ عليك لتبقى دافئا ً

كن لطيفا ً باإلعتناء بفروة أو جلدة الرأس في كل يوم.
• حافظ على شعرك وفرة رأسك نظيفة وال تستعمل الشامبو
بكثرة
• استعمل مشط عريض كي ال يسحب من شعرك
• تجنّب مجففات الشعر الساخنة أو صبغ الشعر .فذلك يسبب
جفاف الشعر وتساقطه بسھولة.

الصفحة 2

ال بأس ﻣن التحدث عن فقدان
شعرك وكيفية شعورك نحو ذلك وأن
تطلب المساعدة.
معظم مرضى السرطان يجدون ان تساقط وخسارة
شعرھم أمر مزعج جداً .نحن ننصحك أن تتكلم مع
أشخاص يستطيعون فھمك – الفرق الطبي ،افراد
عائلتك ،أصدقاؤك وأو أشخاص آخرون قد خسروا
شعرھم بسبب عالج السرطان.
ال تدع خسارة شعرك توقفك عن رؤية الناس وعمل
ما تحبه .على األغلب سوف تكتشف أن اصدقاؤك
سيظھرون اإلھتمام بك وآخرون ربما ال يالحظون
تغير في مظھرك.
اذا شعرت انك متضايق جداً وأنك ال تستطيع تقبل
الفكرة ،أطلب تحويالً الى مرشد اجتماعي أو
مستشار .فأنت لست ملزما أن تتألم بصمت أو أن
تشعر بالوحدة.

خسارة شعرك

اعدت ھذه المعلومات استجابة للخطة الشاملة لوالية
ميشيغن للسيطرة على مرض السرطان ،تحت اشراف
لجنة العمل لسرطان البروستات .وقدم الدعم لجھودھم
في جزء منه جامعة ميشيغن ،مدرسة التمرض ومديرية
صحة المجتمع لوالية ميشيغن بتمويل من مركز الوقاية
والسيطرة على األمراض اتفاق تعاوني U58DP0008125
محتويات النشر ال تمثل بالضرورة وجھة نظر مركز
الوقاية والسيطرة على األمراض .ھذه الصفحات
المعلوماتية تحتوي على معلومات عامة وليس المقصود
منھا االستغناء عن االستشارة الطبية.
أعد ھذا الكراس في أيلول 2009
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