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 عليمات المعالجة باإلشعاع مع حبس النفس )أسلوب حبس النفس(ت
 

 ما هي فائدة أسلوب حبس النفس؟ 
باإلشعاع، من المحتمل أن ٌتعرض القلب أٌضاً إلى اإلشعاع. ُتبٌن بحوث علمٌة األٌسر  الصدرعند معالجة الثدي أو جدار 

ٌؤدي حبس النفس إلى زٌادة المجال  بالقلب بسبب التعرض إلى األشعة.ضرراً على المدى البعٌد  ٌُسبببأن ذلك ٌمكن أن 
ٌُطلق على هذا  والقلب. وبذلك ٌمكن تقلٌل جرعة اإلشعاع التً ٌتعرض إلٌها القلب. وجدار الصدر الفاصل بٌن الثدي

ٌُنصح فً حاالت  فً الجهة الٌمنى ان الثدي تطبٌق هذا األسلوب فً حالة سرط استثنائٌةاألسلوب تقنٌة حبس النفس. 
 أٌضاً.

 
 في تقنية حبس النفس التنفستعليمات 

إلشعاع فً كل لثانٌة، وتكرار ذلك لعدة مرات بعد بعضها. ٌتراوح عدد مرات التعرض  03ٌجب علٌِك حبس النفس لمدة 

 النتائج.ننصحِك بأن تقومً بالتمرن على ذلك لعدة أٌام من أجل تحقٌق أفضل  مرات. 15و  5مرة )فً الغالب( بٌن 
 

 تعليمات التمرن
مدي ذراعٌِك خلف رأسك وأحرصً على إسنادهما بحٌث ٌبقٌا  استلقً على ظهرك مع وضع وسادة تحت رأسك.

 مسترخٌٌن.
 قومً أوالً بالشهٌق والزفٌر لعدة مرات بهدوء. * 
 قومً اآلن بالشهٌق والزفٌر بعمق لمرتٌن.* 
 ثانٌة.  03قومً بعد المرة الثانٌة بأخذ شهٌق عمٌق مرة أخرى وقومً بحبس نفسك لمدة * 
 مرة أخرى.بشكٍل اعتٌادي قومً بعد ذلك بالتنفس * 
 كرري هذا التمرٌن لعدة مرات. * 

 
 فٌما ٌلً بعض النصائح عن تعلٌمات التمرٌن المذكورة فً األعلى:

، أو رحلة فً الغابات أو ممتعةجمٌلة، مثل إجازة  أشٌاءالنفس إذا تذكرت  من المحتمل أن ٌكون من األسهل لِك حبس* 
 حفلة غنائٌة جمٌلة. كما ٌمكنك أن تستمعً عندها إلى الموسٌقى لتشعري بالهدوء. 

 ثانٌة، حاولً أن تتمرنً مرة أخرى الحقاً. 03إذا لم تنجحً فً حبس نفسك لمدة * 
 حٌث سٌكون من األسهل عندها أن تحبسً نفسك. %.03ال تأخذي شهٌقاً كامالً، بل بحوالً * 
 

ننا نحرص على توجٌه اإلشعاع بأفضل شكل ممكن بحٌث ٌتم تعرٌض أ إذ .بالتمرٌنال تستائً إذا لم تنجحً فً القٌام 
 إلى اإلشعاع بشكٍل جٌد وتجنٌب القلب بأكبر قدر ممكن التعرض لإلشعاع.  وجدار الصدر الثدي

 
 مراجعة يمكنك   ن المعلومات عن العالج باألشعة مع تقنية حبس النفسللحصول على المزيد م

 www.umcutrecht.nl/bestralingborstkanker 
 

  



 الملحق
 

 تعليمات التنفس خالل العالج باألشعة
قبل البدء بالعالج باألشعة سٌقوم العاملون فً مختبر العالج باألشعة بوضعك فً جهاز العالج باألشعة بنفس الوضعٌة 

 ( وٌراجعون معِك تعلٌمات التنفس.  CT-scanإجراء فحص المسح المقطعً ) التً تكونٌن فٌها عند
 علٌِك أن تقومً بالشهٌق والزفٌر عندها بهدوء. 

 عندما تكونً مستلقٌة بالشكل الصحٌح تماماً، سٌطلب عاملو المختبر منك أن تطبقً تعلٌمات التنفس التالٌة:
 "قومً بالشهٌق والزفٌر بشكٍل أعمق"* 
 بالشهٌق والزفٌر بشكٍل أعمق""قومً * 
 "قومً بالشهٌق واحبسً َنَفسك"* 

عندما ٌتم تنظٌم الطاولة عند االرتفاع الصحٌح ٌمكنك أن  ٌتم عندها تنظٌم طاولة العالج باألشعة عند االرتفاع الصحٌح.
 تعودي للتنفس بهدوء وٌتم تحضٌر جهاز العالج باألشعة للتشغٌل. 

 
من غرفة العالج باألشعة وٌذهبون إلى غرفة التشغٌل. ستسمعٌن من خالل جهاز االتصال عندها ٌخرج عاملو المختبر 

 الداخلً تعلٌمات التنفس مرة أخرى: 
 "قومً بالشهٌق والزفٌر بشكٍل أعمق"* 
 "قومً بالشهٌق والزفٌر بشكٍل أعمق"* 
 "قومً بالشهٌق واحبسً َنَفسك"* 

 ثانٌة كحٍد أقصى.  03تبدأ عندها المعالجة باألشعة وٌجب أن تحبسً نفسك لمدة 
 ستسمعٌن خالل المعالجة باألشعة تعلٌمات عامل المختبر: "استمري فً حبس َنَفسك"

 

 ( AZUقسم العالج باألشعة، فرع مستشفى )
UMC Utrecht, Locatie AZU, Heidelberglaan 100 postbus 85500, 3508 GA Utrecht 

 300 55 555 55هاتف 
www.umcutrecht.nl 


