
 بيكم أهالالحلقة وااليمانسلسله العلم 

الكيماوي ولسؤؤه لصلهؤؤاو وت بوت ب ب ر يان يا   العالجوباخد  العمليةعملت نا سؤؤلاب بااسؤؤاله يا ر ا   ا

عارو  العالجحا ر بشؤؤؤرف ل هؤؤؤا ايه اللي بيحهؤؤؤا ل   تي الرئه او الكبد ازاي رو يحهؤؤؤا وانا باخد  يماوي

 أوضاع: 3الكيماوي تي وض  لن  العالجاحنا بناخد 

باي ل بي ان ال  م  ان لا حش ولعدب انقساله  بير الا المريض عما عمليه وشاب ال  م وانا ش ت لن ال

لشؤؤؤيت تي الدم و احت  خالياللغدر الليم اويه القريبه لن ال  م تدو ضؤؤؤمنيا لعناو ان ال  م بعت  و اف لثال

شعه ارو صغيرو اوي لقد  الصاليالكن . زي لا  احت باو تي اعضاء الجسم المصال ه ش تها باي ن ع ا ش ا

 يماوي  عالجعلشؤؤؤان  دو انا باري  يه وابقي  النه بعيدو عن رو يا  بهاز المناعهوباروف للعضؤؤؤ  اقعد ت

 .ري اينما وبد  ويقضي عليها صالياللعيانين روب علشان يلف تي الدم ويروف لل

قبا  األوب  اسؤؤاوهؤؤاله الكالله لش لل دو تبندي  يماوي ال ضؤؤ  الااني ان يك ن ال  م  بير اوي واحاماال

 .يهغرال  م ش يه تاعرف اساوهله بنجافعلشان  العملية

وانا باريله  االعضؤؤؤاءوطبعا تي وضؤؤؤ  االت ان يك ن بال عا تي يان يا   احت تعا لن ال  م لي عضؤؤؤ  لن 

 . يماوي للاعالا لعاها قبا لا اكبر وادلر العض  رو

 اال او اوضؤؤؤؤؤاع علي حسؤؤؤؤؤم  ميه الدم 3للي بيك ن ا برضؤؤؤؤؤه تي  الصاليااي و م عبا و عن لجم عه لن 

 خالياحزء بينقسؤؤؤؤم ويكبر ال  م وبزء نايم تي حاله  م ن وبزء  مان تي  لل  م واصؤؤؤؤله اللى اال سؤؤؤؤجين

 .لاح  و وا ثر شراسه تي ال  م

للي بانقسم ايناء  الصاليابيم   بس  حساسه له وخلي بالكم لن  لمه حساسه ري الصليةالكيماوي ل   العالج

المنقسؤؤمه ري  الصاليا يه اا قف علي ن ع ال  م علشؤؤان لما بام   رشؤؤ وبعدين بنديه ب  ضؤؤصه تي الجسؤؤم

ورو سؤؤؤبم ان  النائمه الكالنه بيهؤؤؤحي وي  ي وينقسؤؤؤمه ا  مان تالكيماوي يم اهم وهك ا الصاليابزء لن 

يه لش لرو واحدو يعني العالجبرعا   اال ااخد تي اوقا  لحدرو وتي برعا  لا  االخيرتي  الكيماوي با

ري اسؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤا الا ان الجهاز المناعي يصل   الماح  و اللي لقاوله للكيماوي الصالياال  م بيابقي بس ب و 

ري لن  الصاليا عليها والا انها اسؤاصبي واكمن وااحين ال رصؤه للوه   لما ال ضؤاع ااحسؤن والمناعه اقا

ري  الصاليان ل  سؤؤبال لحدوا ا اجاع لل  م وري اللي بياعما عشؤؤانها الماابعه الدو يه للعيان علشؤؤااهم اال

 . بر  وعملت  اله نكاش ها بسرعه وناعالا لعاها علي ط ب

علي ال  م  العالجوري بنشؤؤؤؤ تها باايير  باهؤؤؤؤنف العيانين الكيماوي العالجخد ناائج ال 3 ههم تي برضؤؤؤؤمال

 : الصالياوه ا ل ب ر  مثاب لن س ااييرها علي 



و ال  م يروف تارو ويرب  ااني بعد ا ار او اقا ا الصالياالا ال  م يروف خال  الكيماوي قضؤؤؤؤؤؤي علي  ا 

الماح  و اللي قلنا عليها  انت رايصه ب عا الكيماوي لكن لم يقضؤؤؤي  الصالياشؤؤؤه   ورو لعناو ان تعا  6لن 

 .عليها و بعت ل  احين اي ترصه لرب عها

اللي تيه  لصالياازء لن بال  ورو لعناو ان ال  م خش حوتي عيان بين البنين يعني ال  م قا بس لا  ا

تي قاعدو لهمه بدا اني لا ين عش اري  ا برعا  الكيماوي ايا  ان عدرها وانا نايم تي  لش لسؤؤؤؤؤؤاجيبه

 .او ال  م الصالياالعسا  دو ولش عا ف ايه ااييرها س اء علي 

به شؤؤعا  والاحاليا ااني واطمن ان تيه اسؤؤاجابرعا  باعيد  ا اال 3بعدعدر لعين لن الجرعا  عارو  الزم

. رو لعنؤؤاو ان الكيمؤؤاوي لش بؤؤايؤؤم نايجؤؤه األناغير ن ع الكيمؤؤاوي  الزم تعليؤؤه للكيمؤؤاوي اللي بؤؤاريؤؤه وال

ري ب و ال  م لاح  و اوي  الصالياباخاهؤؤا  عدم ااييرالكيماوي علي اي و م لعناو وب ر نسؤؤبه  بيرو لن 

العنيدو ري تح  زي  األو امعلشؤؤؤؤان  دو بنعما لن  ام سؤؤؤؤنه  دو بس تي  لد به انها اق ي لن الكيماوي

ال  م ويسؤؤؤاحسؤؤؤن اك ن عينه بديدو ونصابرو  خاليابناخد . اهابا  والبكايرياالمز عه والحسؤؤؤاسؤؤؤيه  دو لال

 .ضد العديد لن ان اع الكيماوي ونش ف ايه اللي بيم اها ونديها للعيان

 بير لش اي عيان ورو لبلغ     بعد لا  خروال 3000 ل الم ضؤؤؤ ع بس لكلف شؤؤؤ يه والاحليا رو بس 

يه وبنلجا له تي  قد  عل ادي . الرخمه اوي األو امبي نت ب بال  وا لد اارو خلي  يانين وا كا الع نهؤؤؤؤؤؤيحاي ل

خلهؤؤت حلقه النها رو ااعشؤؤم  الكيماوي ان عين  اك ن علي العيان لاعامدش انه لاالن تي وب ر الكيماوي

 .انها اك ن ل يدو

 


