شــێـرپـەنـجـەی بڵاوبووەوەی مـەمـک هاوکات لەگەڵ مێـتـاســتاس _
ئـامـۆژگـاری بۆ نەخۆشان و خزم و کەسوکاریان

شێرپەنجەی بڵاوبووەوەی مەمک بەو مانایەیە کە خانە شێرپەنجەییەکان لە لووە سەرەکییەکەی
مەمـکەوە پەلداوێن بۆ ئەندامەکانی تری لەش .لەوێ خانە شێرپەنجەیی یەکان لووی تازە پێکدێنن
واتە – مـێـتــاســـتـاس .ئەم لووە تازانە بە زۆری لە سـکێلێت واتە کۆئەندامی ئێسک ،جـگـەر و
لە ســیـیـەکاندا پێكدێن.

شێرپەنجەی بڵاوبووەوەی مەمک جارجار پێی دەگوترێ شیرپەنجەی مـێـتاســتاس کردووی
مەمک یان شێرپەنجەی موزمن.

سـەرهـەڵدانەوە لە شوێنێکی بچووک یان لە شوێنێکی گەورەتری لەشدا
شێرپەنجەی مـەمـک کەلە هەمان مـەمـکدا پەیدابێـتـەوە پێی دەگوترێ سەرهەڵدانەوە لە
ناوچەیەکی بچووکدا .ئەگەریش شێرپەنجەکە گەیشتبێتە لووی لیمـفاوی گرێدراو بە مەمـکـەوە
پێی دەگوترێ سەرهەڵدانەوە لە ناوچەیەکی گەورە دا .ئەمە سەرلەنوێ چارەسەری پێویستە
بەڵام ئەمە بە مانای شێرپەنجەی بڵاوبووەوەی مەمک نییە.

شـــێـرپـەنجـەی بڵاوبووەوەی مـەمـک

زۆر شـێوازی جۆراوجۆر هەیە بۆ دەرمانکردنی شـێرپەنجەی بڵاوبووەوەی مەمـک .ئامانج ئەوەیە
کە ژمارەی مێـتـاسـتـاسـەکان کەم بکرێتەوە ،پێش بە پەرەسەندنی لووەکان بگیرێ و ژیانی
مرۆڤەکە درێژ بکرێتەوە.
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هەروەها بۆ کەمکردنەوەی ئازار ،دڵ هەڵشێوان و باقی نیشانەکانی نەخۆشییەکە چارەسەری
هەیە .ژنی وا هەیە کە زیاتر لە  20ساڵ بە چۆنایەتییەکی باشەوە ژیاون سەرەڕای ئەوەی کە
شێرپەنجەی مەمکیان بڵاوبۆتەوە.

کـاردانـەوەی دەروونــی
ژیان هاوکات لەگەڵ هەبوونی شێرپەنجەی بڵاوبووەوەی مەمـک زۆر جار دەبیتە هۆی نیـگەرانی،
ســـتـرێس و دڵ پەشێوی .ئەم جۆرە کاردانەوانە بە تەواوی سروشتین لە کاتی نەخۆشییەکەی
جیدی دا .نیگەرانییەکە لەوانەیە بە شێوازی جۆراوجۆر خۆی نیشاندا ،مرۆڤ لەوانەیە هەستیار بێ
و زوو هەڵچێ ،یان بە زەحمەت خەویلێبکەوێ .مرۆڤ لەوانەیە بیر لە داهاتوو بکاتەوە و لە
بیرکردنەوەی رەشدا سەبارەت بە منداڵ  ،هاوسەر و خێزان یان دۆستان گیر بخوا .لە داواکردنی
یارمەتی دوودڵی مەکەن – ئەگەر مرۆڤ سەبارەت مە بیرکردنەوە و هەستەکانی خۆی قسە بکا
سووکـبـارتر دەبێ.
هەندێک نەخۆشخانە و تەنانەت هەندێک کۆمەڵەی نەخۆشان لە گەڕەک ،گفتوگۆی بە کۆمەڵ
ڕێکدەخەن بۆ ئەو ژنانەی کە شێرپەنجەی بڵاوبووەوەی مەمکیان هەیە .راوێژکاری کۆمەڵایەتی
) (kuratorلە نەخۆشخانەکەی مرۆڤەکە زانیاریی زیاتری پێیە وپاڵپشتێـکە .چاوپێکەوتنی
دەرووننــاس ) (psykologلەوانەیە ئامڕازی وا بخاتە بەردەستی مرۆڤ کە بتوانی بەرەنگاری دۆخە
تازەکەی ژیان بی.

کۆمەڵەی سەرتاسەریی شێرپەنجەی مەمـک ، (BRO) ،کۆمەڵەی ناوچەیی هەیە لەگەڵ کارمەندی
پەروەردەکراو بۆ پێوەندی پێوەکردن ،ئەو کەسانە دەتوانن یارمەتیی مرۆڤ بدەن وئامۆژگاریی
بەنرخی پێشکەش کەن .خۆشە کە مرۆڤ بێجگە لە خزم و دۆستان لەگەڵ کەسێکی دیکەش
سەبارەت بە هەستەکانی خۆی بدوێ .بۆ ئەو کەسەش کە بە تەنیا دەژی دڵنیایی یەکە کە
کەسێکی هەبی قسەی لەگەڵ بکا kontaktpersoner .واتە کەسانی پێوەندیکاری ئەوتۆ هەن کە بە
زمانی تریش ،بێجگە لە سوێدی قسە دەکەن.

زۆر کەس تووشی خەمۆکی دەبن .نیشانەکەشی ئەوەیە کە مرۆڤ بەشی زۆری رۆژەکە
خەمگینە ،بە گشتی بێ هیوایە و بایەخ نادا بە ژیانی رۆژانە .هەندێک هەموو وزەی خۆیان
لەدەستدەدەن .ناهاوسەنگی کیمیاوی لە مێشک دا هۆکاری خەمۆکییە ،هەر بۆیەش هەوڵی
گوڕ دانەوە بەرخۆ سوودی نیە .مرۆڤ یارمەتی پێویستە – هەر بۆیەش ئەوە گرینگە کە مرۆڤ
لەگەڵ کەسانێک باسی باری تەندروستیی خۆی بکـا.
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دوکتۆر دەتوانێ دەرمانی دژی خـەمــۆکــی واتە  antidepressiva läkemedelبدا بە نەخۆشەکە
بۆئەوەی ناهاوسەنگیی کیمیاوی لە مێشکیدا چارە سەر بکا Kognitiv beteendeterapi .واتە رەفتار
دەرمانی یان دەرمانکردن لە رێگای ئاکار و رەفتارەوە و بە بەکارهێنانی بیر و هـۆش ،ئەم رێگایەش
بۆ چارەسەرکردنی خـەمـۆکـی کاریگەرە .لەم شێوە دەرمانکردنەدا مرۆڤ یارمەتیدەدرێ کە لە
هەست و شعوور و رەفتاری خۆی بکۆڵێتەوە بۆ ئەوەی بگاتە هاوسەنگییەکی باشتر لە ژیانیدا.

وەرگـێـــڕ
ئەگەر کەسێک بۆی قورس بێ بە زمانی سوێدی قسە بکا یان بە باشی لە سوێدی تێنەگا
مافی ئەوەی هەیە لە کاتی پێوەندیگرتن لەگەل بەشی چاودێریی نەخۆشیدا بە خۆڕایی لە
وەرگـێــڕ کەڵکوەربگرێ .وەرگـێـــڕ وەکوو باقی فەرمانبەرانی چاودێریی تەندروستی و چاودێریی
نەخۆشی ئەرکی نـهـێـنـی پاراستنی لەسەرە.

پـەرســــتـاری پێوەندیـکـــار واتە

Kontaktsjuksköterska

مرۆڤ مافی ئەوەی هەیە کە نـاوی پەرستارێکی پێوەندیکاری پێبدرێ کە ئیدی ئەو پەرستارە
پێوەندیی سەرەکیی ئەوە کەسە دەبێ لە بەشی چاودێریی نەخۆشیدا .پەرستاری پێوەندیکار
لەسەریەتی کارێکی وا بکا کە نەخۆشەکە لە رەوتی چاودێرییەکەدا بەشدار بێ و کاریگەری
لەسەر هەبێ ،مرۆڤەکە لە هەنگاوەکانی دواتری چارەسەرییەکە ئاگادار بکا و چاالکانە هەموو
کاتەکانی ناردن بۆ شوێنێکی تر ،وەڵامی نموونە هەڵگرتنەکان و کاتی سەردانکردنی دوکتۆر
بخاتە ژێر چاودێرییەوە .پەرستاری پێوەندیکار هەروەها دەبـێ کارێکی وا بکا کە مرۆڤەکە بە
نووسراوە بەرنامەی چارەسەرییەکەی پێبدرێ .ئەگەر کەسە نەخۆشەکە پێداویستی بە ڕێنوێنی
هەبێ لە کاتی هەستانەوە لە نەخۆشیدا و بەرەو چاکبوونەوە چووندا یان ئەگەر پێداویستی بە
یارمەتیی کۆمەڵایەتی و دەروونی هەبێ ،پەرستاری پێوەندیکار رێنوێنی دەکا بۆ ئەوەی مرۆڤەکە
تا ئەو جێگایە کە دەکرێ ژیانێکی باش بەرێتە سەر .نموونەی ئەم جۆرە یارمەتی یانە لەوانەیە
بریتی بێ لە گفتوگۆی یارمەتیدەرانە ) ،(samtalsstödوەرزش بۆ نەخۆشان )، (sjukgymnastik
هەڵسوکەوت لە گەڵ سترێس ) ، (stresshanteringیـۆگا ،یارمەتی پراکتیکی وەکوو یارمەتیدان بۆ
وەرگرتنی کەلوپەلی یارمەتیدەر بۆ نەخۆشان ) ,(hjälpmedelیان خزمەتی هاتوچۆ بە سەیارە بۆ
نەخۆشان ).(färdtjänst
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بـەرنامەی چــارەسەری بە نـوســــراوە
مرۆڤ مافی ئەوەی هەیە کە بۆ خۆی بەرنامەیەکی چاودێری بە نووسراوە پێبدرێ و باسی ئەو
چارەسەری و دەرمانکردنەی بۆ کرابێ کە بەرنامەی بۆ داندراوە.

ئەو دەرمانانەی کە کاریگەرییان لەسەر لووەکە هەیە
زۆر لەو ژنانەی کە شێرپەنجەی بڵاوبووەوەی مەمـکـیان هەیە ساڵانێکی درێژ ژیانێکی باش
بەسەر دەبەن و هاوکاتیش چەندین جۆر چارەسەری جیاواز ئەنجام دەدەن .دەرمانی جۆراوجۆر
هەیە کە بۆ راوەستاندنی نەخۆشییەکە بەکار دەهێندرێن .هەروەها دەکرێ دەرمانی جیاواز
پێکەوە بە شێوەی جۆراوجۆر بەکار بهێنرێن:








سیتۆستاتیکا  - Cytostatikaکە پێشی دەگوترێ ژەهری خانە .زۆر جۆری جیاوازی
سیتۆستاتیکا هەیە و دەکرێ هەم بە شێوەی دڵۆپە واتە دەرمانکردنە ناو لەش و هەمیش
بەشێوەی حەب بەکار بهێنرێ .جاری وایە چەندین سیتۆستاتیکای جیاواز پێکەوە تێکەڵاو
دەکرێن بۆ ئەوەی زۆرترین کاریگەری بەدەستبێ .جار جار پێشی دەگوترێ شیمی
دەرمانی . kemoterapi
چارەسەری بە هۆرمۆن  - Hormonbehandlingحەب یان دەرزی بۆ چارەسەر کردنی
ئەو ژنانەی کە هۆرمۆن کاریگەری باشی هەیە لەسەر لووەکانیانhormonpositiva tumörer ،
(لە هەر  10ژن نزیکەی  8یان هۆرمۆن کاریگەری باشی هەیە لەسەر لووەکانیان) .جار جار
بەم شێوە چارەسەرکردنە دەڵێن چارەسەرکردنی . endokrin
 - mTOR-hämmareبریتی یە لە دووایین شێوازی چارەسەرکردنی شێرپەنجەی
بڵاوبووەوەی ئەوتۆی مەمـک کە هۆرمۆن کاریگەری باشی لەسەر هەبێ وەکوو حەب و
پێکەوە لەگەڵ چارە سەر کردن بە هۆرمۆن بەکار دەهێنرێ .ئەم دەرمانە ڕێگا بە
پرۆتێـئینی ) (mTORدەگرێ کەم ئەم پرۆتێـئینە بۆ گەشەکردنی خانە شێرپەنجەیی یەکان
گرینگە.
دژ تـەن  - Antikropparئەم دەرمانە لە نەوەیەکی تازەی دەرمانەکانی شێرپەنجەیە و وەکوو
ئاو دەکرێتە ناو لەشەوە (بە دڵۆپە) یان بۆ هەندێك نەخۆش بە دەرزی .ئەم دەرمانانە بۆ
چارەسەر کردنی جۆرێکی تایبەتە لە شێرپەنجەی مەمک ، HER2-positiv ،و عادەتەن لەگەڵ
سیتۆستیکا ئاوێتە دەکرێ.
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تـاقـیـکردنەوەی چـارەسەریی نــوێ  -ناردنـی پـرسـیارنامە بۆ لێکۆڵینەوە لە
نەخۆشــخانەی تـر

ژمارەیەکی زۆری نەخۆشی شێرپەنجە و دەرفەتی بەشداریکردن لە لێکۆڵینەوە کاندا و
تاقیکردنەوەی رێگای نوێی چارەسەری بە مانای هیوایەکی تازەیە .لەوانەیە دەرمانی بە تەواوی
نوێ بێتە ئاراوە ،یان ئاوێتەیەک لە دەرمانی جۆراوجۆر و هەڵسەنگاندن بکرێ ئایا کاریگەری
باشتریان هەیە یان نا .ئەو نەخۆشانەی کە لە لێکۆڵینەوەکاندا بەشداری دەکەن بە سەرنجێکی
تایبەتییەوە بە دواداچوون دەکرێ بۆ تاقیکردنەوەکانیان ،سەردانکردنی زیاتریان دەبێ بۆ
نەخۆشخانە و بەدواداچوونی دیکەش.
لەوانەیە زانیاری وەرگرتن لە بارەی ئەو لێکۆڵینەوانەی کە لە سوێد سەبارەت بە شێرپەنجەی
بڵاوبووەوەی مەمـک لە ئارادان زەحمەت بێ ،بەڵام لە دوکتۆرەکەت پرسیار بکە .ئەگەر مرۆڤ
مەرجی بەشداریکردن لە لێکۆڵینەوەیەکی تایبەتی تێدابێ دەتوانێ داوا بکا کە دەرفەتی پێبدرێ
بچێتە ئەو نەخۆشخانەیە کە لێکۆڵینەوەکە بەڕێوە دەبا – ئەو کات دوکتۆرەکە پرسیارنامەیەک
ئاراستەی نەخۆشخانەکە دەکا.

چارەسەرکردنـی دیکە
ئەو ژنانەی تووشی شێرپەنجەی بڵاوبووەوەی مەمـک هاتوون بێجگە لە هەنگاوە بـژیــشکی
یەکان کە روویان لە چارەسەر کردنی لووەکانە ،دەتوانن جۆرە چارەسەر کردنی تریش وەرگرن:









 - Bisfosfonaterلە کاتی مێتاستاسی سکێلێت واتە کۆئەندامی ئێسقاندا کەڵکی
لێوەردەگیرێ بۆ بەهێز کردنی سکێلێت واتە کۆ ئەندامی ئێسک ،و کەمکردنەوەی ئازار.
دڵ هەڵشێوان و ڕژانەوە لە کاتی چارەسەرکردن بە سیتۆستاتیکا جاران ئاسایی
بوو .دەرمانی کاریگەر هەیە لە دژی دڵ هەڵشێوان ،لەگەڵ پەرستاری پێوەندیکار یان
دوکتۆرەکە ئەمە باس بکە.
 Morfinpreparatماددەی مـۆرفین دەرمانی سەرەکییە بۆ کەمکردنەوەی ئازاری
شێرپەنجە .مـۆرفین بۆ زۆربەی زۆری خەلک زۆر کاریگەرە.
قـەبـزی تووشی نزیکەی تەواوی ئەو کەسانە دەبێ کە مۆرفین بەکار دەهێنن.
هەربۆیەش مۆرفین هەمیشە لەگەڵ دەرمانی ڕەوانی بەکار دەهێنرێ.
 Strålbehandlingواتە چارەسەرکردن بە تیشک بە شێوەیەکی سەرەکی لە کاتی
سەرەتای شێرپەنجەی مەمکدا بۆ بەرگری لە سەرهەڵدانەوە بەکار دەهێنرێ ،بەڵام لە
کاتی شێرپەنجەی بڵاوبووەوەی مەمکیشدا بۆ کەمکردنەوەی خێرای ئازاری ئەو
نەخۆشانەی کە مێتاستاسی ئێسقانیان هەیە کەڵکی لێوەردەگیرێ.
 Operationنەشتەرگەری لە کاتی سەرەتای شێرپەنجەی مەمک دا هەمیشە کەڵکی
لێوەردەگیرێ،
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بەڵام تەنانەت کاتێکیش کە لووەکان بڵاوبووبنەوە بۆ کۆ ئەندامی ئێسک کەڵکی
لێوەردەگیرێ و مەبەستیش ئەوەیە کە ئێسقانەکان سەقامگیر بکرێن و پێشگیری بکرێ
لە ئێسک شکان.

هەڵسەنگاندی سەرلەنوێی بژیشکی -

second opinion

ئەگەر مرۆڤ دوودڵ بێ کە وا باشترین چارەسەری وەردەگرێ یان نا یان لە چارەسەرکردنەکە
ناڕازی بێ دەتوانێ داوا بکا کە دوکتۆرێکی تر هەڵسەنگاندنێکی تازەی بژیشکی بکا ،ئەمە پێی
دەوترێ  .second opinionئەمە مافێکی یاسایی یە .هەڵوێست وەرگرتنی پزیشکی دەتوانێ
گرینگییەکی زۆری هەبێ بۆ چۆنایەتی ژیانی مرۆڤەکە .ئەو کەسەی حەز دەکا داوای
هەڵسەنگاندنێکی سەرلەنوێی پزیشکی بکا دەتوانێ لەگەڵ دوکتۆرەکەی خۆی یان لەگەڵ
پەرستاری پێوەندیکار قسە بکا ،ئەگەریش ئەمەی بەالوە زەحمەت بێ دەتوانێ لەگەڵ راوێژکاری
کۆمەڵایەتی لە نەخۆشخانەکە قسە بکا .بۆ وەرگرتنی مافی  second opinionلە الی دوکتۆرێک لە
الندستینگێکی تر  specialistvårdsremissواتە پرسیارنامەیەک بۆ چاودێریی پسپۆڕانە پێـویستە .دەنا
مرۆڤ دەبێ خۆی مەسرەفەکەی بدا.

