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صحّية  طبيعية،  دفاعية  فعل  ردة  وهي  الرفض: 
ا²نهيار  من  المريض  حماية  على  تساعد  ما،   Äنوع
المرض.  إعالن  وعنف  حدة  من  وتخفف  النفسي 

تكون مهمة وإيجابية في بداية ا�مر

انكار: هي آلية دفاعية ال إرادية تكون في الوعي 
الحقيقة  أو  قسم  ²لغاء  يلجأ  بحيث  المريض 

بأكملها

العصبية والعدوانية

اكتئاب بسبب خسارة العمل، المركز االجتماعي، 
المدخول المادي أو العالقات ا²جتماعية

النقوص والتصّرف بطريقة طفولية

النوم المفرط وذلك للهروب من الواقع

تقّبل الموضوع والمواجهة ل½نتصار على المرض 
رغم صعوبة ا�مر

ا�مل بالشفاء التام بالعالج أو بالعجيبة

بأن  العوارض فاعلم  فان كنت كمريض تشعر بهذه 
ا�مر طبيعي جدÆ. تكّلم عن ما تشعر به مع شخص 
قريب، متفهم، أو مع المعالج النفسي المتواجد في 
هذه  عليك  تسيطر  ال  أن  هو  فا�هم  المستشفى. 
تتأقلم  تتعايش،  أن  بل  تستسلم  وتجعلك  العوارض 
الفترة  لتمر هذه  وتتفهم نفسك ومرضك وجسدك 

بأفضل حال وتكون نوعية حياتك جيدة.

بعض العوارض النفسية التي قد 
يشعر بها المريض:

• تدهور الحالة النفسية
• عدم تقبل العوارض الجانبية 

   للعالج (فقدان الشعر، لعيان، تقيأ، 
   تعب...)

• اهتمام مبالغ  بأي عارض يشعر به
• الخوف من الفحوصات والتحاليل

• انعزال

• يأس
• توتر

• قلق
• خوف شديد
• مزاج متقلب

• عدوانية
• رفض العالج

الفترة  هي  الشخص  حياة  في  ا�صعب  المرحلة  إن 
المرض"، فالفحوصات والصور  " تشخيص  التي تسبق 
لدى  الدائم  التوتر  في  السبب  تكون  والتحاليل 

المريض. 

عندما يصبح المرض مؤكدÆ، يشعر المريض بالصدمة 
والخوف.

مرضه  مع  والتعايش  التأقلم  مرحلة  تأتي  بعدها 
وبدء فترة العالج.

له،  المحيطين  ودعم  المريض  شخصية  فبحسب 
فإنه من جهة قد ينجح في التأقلم وتقبل الموضوع 
ويعاود حياته بشكل شبه طبيعي أو من جهة أخرى 
ا²كتئاب  من  بدوامة  ويدخل  الموضوع  يتقبل  ال  قد 

وا²ستسالم.
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ا�ليات الدفاعية لدى المريض
يختلف كل مريض عن اÍخر بحسب اÍليات الدفاعية 
المرض ومراحل  يتحّمل وطأة  التي يستعملها لكي 

عالجه الطويلة

من أكثر ا�ليات الدفاعية شيوع� والتي نالحظها 
لدى المريض:

الحالة النفسية لمرضى السرطان


