ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ از دﺳت دادن و اﻧدوه
Coping with Loss and Grief
وﻗﺗﯽ ﮐﺳﯽ ﯾﺎ ﭼﯾزی را از دﺳت ﻣﯽ دھﯾد ،ﺗﻐﯾﯾر در اﻓﮑﺎر ،اﺣﺳﺎﺳﺎت و رﻓﺗﺎر ﺷﻣﺎ اﻣری ﻣﻌﻣول اﺳت .ﺣس اﻧدوه ﯾﮏ ﺗﺟرﺑﮫ ﻋﺎدی در واﮐﻧش ﺑﮫ
از دﺳت دادن ﮐﺳﯽ ﯾﺎ ﭼﯾزﯾﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﮭم ﺑوده اﺳت .ﺷدت و ﻧﺣوه اﺑراز اﻧدوه ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن و در ﺷراﯾط ﻣﺗﻔﺎوت،
ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد .در اداﻣﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ذﮐر ﺷده ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣراﻗب آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﯾد و ھﻣﭼﻧﯾن روش ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ از دﺳت دادن و اﻧدوه.

ﻣراﻗب ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﺎﺷﯾد :Watch for changes
رﻓﺗﺎری Behaviour

ﻓﮑری Thinking

اﺣﺳﺎﺳﯽ Feelings

ﮔرﯾﮫ ﺑﯾش از ﺣد ﻣﻌﻣول

اﻧﮑﺎر

ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت

ﮐﻣﺑود اﻧرژی

ﺑﮫ ﺧﺎطر آوردن ،ﺗوﺟﮫ ﮐردن ﯾﺎ ﺗﻣرﮐز ﮐردن

اﺿطراب

ﺗﻐﯾﯾر در اﻟﮕوی ﺗﻐذﯾﮫ ﯾﺎ ﺧواب

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺻرف ﻓﮑر ﮐردن ﺑﮫ از دﺳت

ﺣﺳﺎدت ﻣوﻗﻊ دﯾدن دﯾﮕران

دادن ﯾﺎ ﺑت ﺳﺎزی از آن ﻣﯽ ﺷود
اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺧوﺷﯽ ﺑدون ﻋﻠت

ﺟﺳﺗﺟو ﺑرای دﻻﯾل از دﺳت دادن

اﻓزاﯾش ﻏم ﯾﺎ اﻓﺳردﮔﯽ

ﻣﺷﮑﻼت در رواﺑط – ﮐﻧﺎره ﮔﯾری از اﻓراد،

ﺗﻣرﮐز ﮐردن ﺑر اﺷﺗﺑﺎھﺎت و اﻓﺳوس

ﺧﻠﻖ و ﺧوی ﻣﻠول ﯾﺎ اﻧﻔﻌﺎل

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﯾﺎ ﻋﻼﯾﻖ

ھﺎ ،واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﺧﯾﺎﻟﯽ

ﺑﺎزدھﯽ و اﻧﮕﯾزه

ﺳردرﮔﻣﯽ

ﺗﺷوﯾش

ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺷدﯾد
)ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻧﺎراﺣت ﺷدن ﺑر ﺳر ﻣﺳﺎﺋل ﮐوﭼﮏ(

ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اطﻣﯾﻧﺎن ﺧﺎطر از ﺳوی دﯾﮕران

ﺗﺣرﯾﮏ ﭘذﯾری ﺷدﯾد

اﺟﺗﻧﺎب از ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎ

ﻧﮑﺎت :Tips
ﺗﻐﯾﯾرات ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﻧدوه و از دﺳت دادن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﮑل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ظﺎھر ﺷود ،ﻣﺎﻧﻧد از دﺳت دادن ﯾﮏ راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣرگ ،از دﺳت دادن
ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﺑدﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾرات در ﺳﺑﮏ زﻧدﮔﯽ ﻋﺎدی .در اداﻣﮫ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ از دﺳت دادن ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺳرطﺎن ذﮐر ﻣﯽﺷوﻧد.
•

ﺧودﺗﺎن را آزاد ﺑﮕذارﯾد ﺗﺎ رﻧﺞ از دﺳت دادن را ﺣس ﮐﻧﯾد و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود را در ﺟﺎﯾﯽ اﻣن اﺑراز ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﺧودﺗﺎن اﺟﺎزه ﮔرﯾﮫ ﮐردن
ﺑدھﯾد .اﯾن ﮐﺎر ﺑرای ﺗﺳﮑﯾن و اﻟﺗﯾﺎم ﻣﻔﯾد اﺳت.

•

ﺻﺑور ﺑﺎﺷﯾد و ﺑﺎ اﻧﺗظﺎرات زﯾﺎد ،ﺑﮫ ﺧودﺗﺎن ﻓﺷﺎر ﻧﯾﺎورﯾد.

•

ﺑﭘذﯾرﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﭼﮭﺎرﭼوب زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺧﺻوص ﺑﮫ ﺧودﺗﺎن ،روﻧد ﺷﺧﺻﯽ ﺗﺳﮑﯾن و اﻟﺗﯾﺎم را طﯽ ﮐﻧﯾد.

•

از ﻗﺿﺎوت ﺧودﺗﺎن ﯾﺎ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺧود ﺑﺎ دﯾﮕران ﺧودداری ﮐﻧﯾد.

•

ﺣﻣﺎﯾت دﯾﮕران را ﺑﭘذﯾرﯾد و ﺑﮫ اﻓراد ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی از آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد .درﺑﺎره ﭼﯾزی ﮐﮫ از دﺳت داده اﯾد ،ﺧﺎطرات ﺗﺎن و
زﻧدﮔﯽ ﺧود ﭘﯾش از روﯾداد از دﺳت دادن ﻓردی ﯾﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺎن ﻣﮭم ﺑوده ،ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.

•

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻣﯾدﺑﺧش ﺑرای آﯾﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

•

ﺧودﺗﺎن را ﺑﮫ ﺧﺎطر ھﻣﮫ آﻧﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﯾد ،ﻧﮕﻔﺗﮫ اﯾد ﯾﺎ اﻧﺟﺎم ﻧداده اﯾد ،ﺑﺑﺧﺷﯾد .ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ رھﺎ ﮐﻧﯾد!

•

ﺗﺎ وﻗﺗﯽ روﯾداد از دﺳت دادن ھﻧوز ﺗﺎزه اﺳت ،از اﯾﺟﺎد ﺗﻐﯾﯾرات اﺳﺎﺳﯽ در زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧﯾد )ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ،ﺗﻐﯾﯾر
ﺷﻐل ،ﺷروع ﮐردن ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﯾﮏ راﺑطﮫ(.

•

ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﻌﻣول و ﻋﺎدی ﺧود را ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن اﺟرا و ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد .داﺷﺗن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﻌﻣول ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﺣس اﻣﻧﯾت در
ﺑﻌﺿﯽ از ﺑﺧش ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺗﺎن ﻣﯽ ﺷود.

•

از ﺑدن ﺧود ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﯾد .ﺧوب ﻏذا ﺑﺧورﯾد و ورزش ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ روش ھﺎی ﺳﺎده و ﮐوﭼﮏ ﺧودﺗﺎن را ﺗﺳﮑﯾن ﺑدھﯾد ،ﻣﺎﻧﻧد ﺣﻣﺎم داغ،
ﺗﻣدد اﻋﺻﺎب و ﻏذاھﺎی ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ.

•

ﮐﻣﯽ از اﻧدوه ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﯾد .ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﺳرﮔرﻣﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣواس ﺷﻣﺎ را ﭘرت ﮐﻧﻧد ﻣﻔﯾد اﺳت ،ﻣﺎﻧﻧد رﻓﺗن ﺑﮫ ﺳﯾﻧﻣﺎ ،ﮔوش دادن
ﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺧواﻧدن ﯾﮏ ﮐﺗﺎب ﺧوب.

•

ﺗﻌطﯾﻼت و ﺳﺎﻟﮕردھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اوﻗﺎت ﺑﮫ ﺷدت دﺷواری ﺑﺎﺷﻧد .از ﻗﺑل آﻣﺎده ﺷوﯾد و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن اوﻗﺎت را ﻣﯽ ﺧواھﯾد
ﭼطور و ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﮕذراﻧﯾد.

ﻣﻧﺎﺑﻊ :Resources
•

ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺎوره ﺑﯾﻣﺎران و اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده در ﯾﮏ ﻣرﮐز ﺳرطﺎن – ﺑرای وﻗت ﮔرﻓﺗن ،ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد

•

آﺳﺎﯾﺷﮕﺎه ﻣﺟﺎزی ﮐﺎﻧﺎدا ) (Canadian Virtual Hospiceﺑﮫ آدرس www.virtualhospice.ca

•

ﮔﻔﺗﮕو درﺑﺎره ﺳرطﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ) – (Cancer Chat Canadaﺑرای ﺣﺿور در ﯾﮏ ﮔروه ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ آﻧﻼﯾن ھداﯾت
ﺷده ﺗوﺳط ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ،اﯾﻧﺟﺎ ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﯾد  https://cancerchat.desouzainstitute.com/ﯾﺎ ﺑﺎ اﯾن
ﺷﻣﺎره راﯾﮕﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد 1-844-725-2476

•

ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣرﮐز ﺳرطﺎن ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ) (BC Cancer Libraryﺑﮫ آدرس www.bccancer.bc.ca
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