
Marokkaans 
 

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

 ما هي فائدة أسلوب حبس النفس؟ 
باإلشعاع، من المحتمل أن يتعرض القلب أيضاً إلى اإلشعاع. تُبين بحوث علمية األيسر  الصدرعند معالجة الثدي أو جدار 

يؤدي حبس النفس إلى زيادة المجال  بالقلب بسبب التعرض إلى األشعة.ضرراً على المدى البعيد  يُسبببأن ذلك يمكن أن 
يُطلق على هذا  والقلب. وبذلك يمكن تقليل جرعة اإلشعاع التي يتعرض إليها القلب. وجدار الصدر الفاصل بين الثدي

في الجهة اليمنى ان الثدي تطبيق هذا األسلوب في حالة سرط استثنائيةاألسلوب تقنية حبس النفس. يُنصح في حاالت 
 أيضاً.

 
 في تقنية حبس النفس التنفستعليمات 

إلشعاع في كل لثانية، وتكرار ذلك لعدة مرات بعد بعضها. يتراوح عدد مرات التعرض  30يجب عليِك حبس النفس لمدة 

 النتائج.ننصحِك بأن تقومي بالتمرن على ذلك لعدة أيام من أجل تحقيق أفضل  مرات. 15و  5مرة )في الغالب( بين 
 

 تعليمات التمرن
مدي ذراعيِك خلف رأسك وأحرصي على إسنادهما بحيث يبقيا  استلقي على ظهرك مع وضع وسادة تحت رأسك.

 مسترخيين.
 قومي أوالً بالشهيق والزفير لعدة مرات بهدوء. * 
 قومي اآلن بالشهيق والزفير بعمق لمرتين.* 
 ثانية.  30قومي بعد المرة الثانية بأخذ شهيق عميق مرة أخرى وقومي بحبس نفسك لمدة * 
 مرة أخرى.بشكٍل اعتيادي قومي بعد ذلك بالتنفس * 
 كرري هذا التمرين لعدة مرات. * 
 

 فيما يلي بعض النصائح عن تعليمات التمرين المذكورة في األعلى:
، أو رحلة في الغابات أو ممتعةجميلة، مثل إجازة  أشياءالنفس إذا تذكرت  من المحتمل أن يكون من األسهل لِك حبس* 

 حفلة غنائية جميلة. كما يمكنك أن تستمعي عندها إلى الموسيقى لتشعري بالهدوء. 
 ثانية، حاولي أن تتمرني مرة أخرى الحقاً. 30إذا لم تنجحي في حبس نفسك لمدة * 
 حيث سيكون من األسهل عندها أن تحبسي نفسك. %.80ال تأخذي شهيقاً كامالً، بل بحوالي * 
 

ننا نحرص على توجيه اإلشعاع بأفضل شكل ممكن بحيث يتم تعريض أ إذ .بالتمرينال تستائي إذا لم تنجحي في القيام 
 إلى اإلشعاع بشكٍل جيد وتجنيب القلب بأكبر قدر ممكن التعرض لإلشعاع.  وجدار الصدر الثدي

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

 www.umcutrecht.nl/bestralingborstkanker 
 

  



 الملحق
 

 تعليمات التنفس خالل العالج باألشعة
ة قبل البدء بالعالج باألشعة سيقوم العاملون في مختبر العالج باألشعة بوضعك في جهاز العالج باألشعة بنفس الوضعي

 ( ويراجعون معِك تعليمات التنفس.  CT-scanالتي تكونين فيها عند إجراء فحص المسح المقطعي )
 عليِك أن تقومي بالشهيق والزفير عندها بهدوء. 

 عندما تكوني مستلقية بالشكل الصحيح تماماً، سيطلب عاملو المختبر منك أن تطبقي تعليمات التنفس التالية:
 بشكٍل أعمق" "قومي بالشهيق والزفير* 
 "قومي بالشهيق والزفير بشكٍل أعمق"* 
 "قومي بالشهيق واحبسي نَفَسك"* 

عندما يتم تنظيم الطاولة عند االرتفاع الصحيح يمكنك أن  يتم عندها تنظيم طاولة العالج باألشعة عند االرتفاع الصحيح.
 تعودي للتنفس بهدوء ويتم تحضير جهاز العالج باألشعة للتشغيل. 

 
ا يخرج عاملو المختبر من غرفة العالج باألشعة ويذهبون إلى غرفة التشغيل. ستسمعين من خالل جهاز االتصال عنده

 الداخلي تعليمات التنفس مرة أخرى: 
 "قومي بالشهيق والزفير بشكٍل أعمق"* 
 "قومي بالشهيق والزفير بشكٍل أعمق"* 
 "قومي بالشهيق واحبسي نَفَسك"* 

 ثانية كحٍد أقصى.  30تبدأ عندها المعالجة باألشعة ويجب أن تحبسي نفسك لمدة 
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