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 أنا وأنت على الطريق

  مفاهيم خاطئة حول األمراض السرطانية
  صديقتي المستمعة، 

مراض السرطانية تتداولها السيدات بين بعضهن؟ تعالي معي نستمع إلى هل تعلمين سيدتي أن هناك أقاويل ومفاهيم خاطئة حول األ
غير الدقيقة علميا حول أي مرض، وخاصة األورام السرطانية، نظرا  مفاهيم الخاطئة واألقاويلتكثر الما جاء في هذا التقرير: 

لحداثة عهدها، وكون العلماء لم يتوصلوا بعد إلى أدوية ناجعة للقضاء عليها. وفي ظل حمالت التوعية التي تجتاح العالم هذه األيام 
  المفاهيم الخاطئة حول المرض. للتعريف بسرطان الثدي، يعد من المهم تصحيح بعض هذه 

  
مجرد اكتشاف كتلة في الثدي يعني أن صاحبته مصابة بالسرطان. في حين تؤكد  ه: يعتقد البعض خطأ أنَّليقول التقرير فمثال يتابع

مراجعة الطبيب عند  –في نفس الوقت  –الدراسات أن ثمانية من كل عشر كتل في الثدي هي كتل حميدة. لكن من الضروري 
ضة لسرطان الثدي. والحقيقة هي رأن الرجال ليسوا بع اًسائد اًكما أن هناك اعتقادة أو أي تغير آخر في الثدي. اكتشاف الكتل

رجال منهم بسبب ذلك. فالذكور أيضا يجب أن يقوموا  ٤٥٠رجل بسرطان الثدي ويتوفى  ١٧٠٠عكس ذلك فكل عام يصاب 
  أي تغير.  بفحص ذاتي دوري والبد من أن يلجأوا إلى الطبيب فور مالحظة

  
أن الماموغرام أو التصوير باألشعة يسهم في انتشار السرطان . لكن في الواقع إنه الوسيلة األفضل لكشف سيدتي  يشاع أيضاًو 

ويعتقد البعض خطأ أن وجود الضغط على الثدي أثناء التصوير. رطان كما ال يسببه ب انتشار السالمرض مبكرا. وهو ال يسب
تاريخ لسرطان الثدي في العائلة يعني أن اإلصابة به واردة. لكن الحقيقة تؤكد أن السيدات ذوات التاريخ العائلي بالمرض يصنفن 

  ي ليس لديهن عامل وراثي. في خانة األكثر عرضة للمرض. لكن معظم النساء المصابات بسرطان الثد
  

أن سرطان الثدي معد لكن الدراسات العلمية أكدت أنه ال يمكن أن يلتقط األشخاص "  هو، هناك اعتقاد شائع يا سيدتي ، وأيضا
سرطان الثدي" أو ينقلوه إلى أي جسم آخر. فالورم يحدث نتيجة تكاثر غير منضبط للخاليا داخل الجسم. كما ويشاع أيضا أن 

مضادة والمزيلة للتعرق تسبب سرطان الثدي. لكن على الرغم من وجود شكوك قوية ، إال أنه لم يثبت الباحثون حتى المساحيق ال
    اآلن أية صلة بين استخدام تلك المساحيق تحت اإلبط وتطور سرطان الثدي. 
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وكل شيء نتناوله أو نفعله نخاف أن نخاف نحن السيدات من كل ما نسمعه من حولنا عن هذا المرض بالذات أليس كذلك؟  نعم،
تجاه ما يمكن أن يحدث يعرضنا لهذا المرض المخيف. وليس هذا فحسب، بل تعيش البعض منا في خوف مستمر وقلق دائم 

  ألجسامنا من جراء هذا المرض الذي يزداد كثرة مع السنين. 
  

لخاطئة إذن، وال نستسلم لألقاويل وكذا للمخاوف فنعيش في قلق دائم من جراء سقط من تفكيرنا هذه المفاهيم اعلينا أن نُلكن، مهالً، 
كلنا الصحية وربما بعد ذلك نتعرض لهذا المرض أو ما يمكن أن يحدث لنا. ولننتبه سيدتي ألن القلق الدائم والخوف يزيد من مشا

قال أحدهم: ال تحاول أبدا أن تحمل أكثر من هم واحد في مخاوفنا وقلقنا المستمر.  ن جراءذاك. ونكون بذلك قد جنينا على أنفسنا م
  هم، وكل ما هو كائن لديهم، وكل ما يتوقعون أن يكون. وقت واحد. فمن الناس من يحملون ثالثة هموم معا: كل ما كان ل

  
ن يحمله المستقبل لهم ؟ نعم لقد فعل وقال ما يمكن أي حواريه مرة عن مخاوفهم وقلقهم مالرب يسوع المسيح مع تالميذه أألم يتكلم 

كم بما تأكلون وبما تشربون. وال .. ال تهتموا لحياتال تهتموا للغد ألن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. لهم يومها: 
ألجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء إنها ال تزرع وال 
تحصد وال تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على 

يا سيدتي هذه هي الكلمات المشجعة التي فاه بها الرب يسوع المسيح الفادي لتالميذه أي تابعيه .نعم ) ٦(متى  ..مته ذراعا واحدةقا
حين رآهم قلقين ومهتمين بالمستقبل وما يمكن أن يحصل لهم. فاه بكلمات التشجيع موجها بذلك نظر كل واحد منهم إلى اهللا اآلب 

السماء وبزنابق الحقل.. فكيف ال يعتني بهم أيضا؟ هذه هي الثقة التي يريدنا الرب يسوع المسيح  الخالق العظيم الذي يعتني بطيور
 أن تكون لدينا جميعا يا سيدتي. الثقة بأن اهللا يعتني بنا في كل ظروف الحياة. ألنه وحده القادر أن يفعل ذلك. ثم إذا اهتمينا وقلقنا

نزداد خوفا وقلقا. أما الحل فهو أن نهتم سا من أمراض ربما وآالم وصعوبات، فإننا على مستقبلنا وماذا يمكن أن يحصل معنا ولن
م أن نسلّ تثقين بكالم الرب يسوع؟ إن أفضل حل لنا جميعا هو فقط في اليوم الذي نعيش فيه ألن الغد يهتم به خالقنا وصانعنا. فهل

عنى االتكال الحقيقي يا سيدتي ومعنى التسليم الكلي بين يدي ق بالرب يسوع وحده الراعي الصالح. فهل اختبرت مذواتنا هللا ونث
  اهللا؟ 
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