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Dwar dan il-ktejjeb
Dan il-ktejjeb jista’ jkun utli sew għal-irġiel u sew
għan-nisa li se jibdew jew diġa bdew il-kura għalkanċer fir-ras u fl-għonq. Meta ngħidu kanċer fir-ras
u fl-għonq, dawn jinkludu kanċer fil-ħalq u filgrieżem u anki oħrajn aktar rari tal-imnieħer,
sinuses, glandoli tal-bżieq u l-widna.
Wara d-dijanjożi, huwa tajjeb li tkun taf x'għandek
tistenna u minn fejn tista' tikseb aktar appoġġ.
Dan il-ktieb jinkludi informazzjoni dwar id-diversi
għażliet ta’ kura tal-kanċer tar-ras u tal-għonq skont
id-dijanjożi tiegħek u fih tagħrif rilevanti ieħor li tista'
ssibu utli tul il-kura tiegħek kontra l-kanċer. Kull
pazjent jaf ikun jeħtieġ għażliet ta' kura differenti u
mhux it-tagħrif kollu f'dan il-ktejjeb jista' jkun
japplika għall-ħtiġijiet tiegħek. It-tagħrif f'dan ilktejjeb jiffoka fuq il-kura għall-kanċer tar-ras u talgħonq.
Dan il-ktejjeb ma jieħux post it-tagħrif provdut millprofessjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa li se
jkunu qed jiggwidawk tul il-kura tiegħek.
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L-Ewwel konsultazzjoni onkoloġika
tiegħek
Wara l-appuntament tiegħek mal-konsulenti fl-Isptar
Mater Dei, inti se tiġi referut/a għaċ-Ċentru
Onkoloġiku. Inti imbagħad se tingħata appuntament
mal-onkoloġista tiegħek (l-ispeċjalist li se jkun qed
imexxi l-kura tiegħek kontra l-kanċer). L-onkoloġista
se jiddiskuti miegħek l-għażliet għall-kura tiegħek
sabiex flimkien tħejju pjan ta' kura. Skont iddeċiżjonijiet dwar il-kura, int se tiltaqa' ma'
professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa rilevanti li
se jappoġġawk tul il-pjan tal-kura u se jindirizzaw ilmistoqsijiet li jkollok.
Taf issibha ta' għajnuna jekk tniżżel kwalunkwe
mistoqsija li jista' jkollok qabel il-konsultazzjoni
onkoloġika tiegħek.

2

Kura għall-kanċer tar-ras u tal-għonq

L-Emozzjonijiet tiegħek
Il-biċċa l-kbira tan-nies iħossuhom anzjużi meta
tingħatalhom l-aħbar li għandhom kanċer u jgħaddu
minn ħafna emozzjonijiet differenti. Is-sieħeb jew issieħba, il-membri tal-familja u l-ħbieb spiss ikollhom
l-istess emozzjonijiet u għandu mnejn ikollhom
bżonn appoġġ u gwida sabiex jaffaċċjaw issitwazzjoni.
Uħud mir-reazzjonijiet immedjati wara li jiġi
ddijanjostikat il-kanċer ta' spiss huma xokk, il-fatt li
ma taċċettax is-sitwazzjoni, biża' u inċertezza,
rabja, sens ta' akkuża u ħtija. Għandu mnejn
iħossok inkapaċi li tesprimi kwalunkwe emozzjoni.
Hemm ċans ukoll li ssibha diffiċli biex tassorbi
ħafna informazzjoni f'daqqa jew inkella, li tħoss ilbżonn li jgħidulek kemm-il darba l-istess tagħrif.
Jekk tkun qed issibha diffiċli biex taffaċċja lemozzjonijiet tiegħek, tista' tiġi referut/a għasServizz Psikoloġiku fiċ-Ċentru tal-Onkoloġija.
Jekk issib diffikulta’ kif se taffaċja l-affarijiet prattiċi
tal-ħajja eżempju l-familja u x-xogħol, tista’ titlob
appuntament mas-Servizz Soċjali fiċ-Ċentru talOnkoloġija.
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Kanċer tar-ras u tal-għonq
Tipi ta’ kanċer tar-ras u tal-għonq.
Il-kanċ er tar-ras u tal-għonq jiġi magħruf skont it-tip
ta ċellola li tat bidu għal dan il-kanċer.
Squamous cell carcinomas (SCC)
L-iktar tip ta’ kanċer komuni tar-ras u tal-għonq
huwa li ‘squamous cell carcinoma’ (SCC). Il-biċċa lkbira ta’ dan it-tip ta’ kanċer tar-ras u tal-għonq (9
minn 10) jibdew minn squamous cells li huma ċelloli
li jinsabu fil-ħalq, imnieħer u grieżem.
Tipi rari ta kanċer tar-ras u tal-għonq.
Huwa rari li l-kanċer tar-ras u tal-għonq jikber minn
tipi ta’ ċelloli oħra.




Lymphomas jiżviluppaw minn ċelloli bojod li
jissejħu lymphocytes.
Adenocarcinomas jiżviluppaw minn ċelloli li
jiksu l-glandoli tal-ġisem.
Sarcomas jiżviluppaw minn ċelloli li jibnu lmuskoli, għadam u l-vini.
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Stadji
L-istadju tal-kanċer jiddeskrivi d-daqs, fejn jinsab, u
jekk mexiex ‘l hemm minn fejn beda. Dan it-tagħrif
ikun jista’ jgħin lit-tobba biex jiggwidawk lejn l-aħjar
tip ta’ trattament għalik.
Kull kanċer tar-ras u tal-għonq għandu stadji għalih
u t-tabib u n-ners tiegħek ikunu jistgħu jagħtuk
dettalji ta’ liema stadju qiegħed il-kanċer tiegħek.
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Għażliet ta’ kura
għal-kanċer tar-ras u tal-għonq
Il-kura li tintuża għal dan it-tip ta’ kanċer tinkludi
kirurġija, kimoterapija u radjuterapija. Ħafna drabi
jistgħu jintużaw
terapija kombinata.
Dan
jiddependi mill-istadju li jkun il-kanċer tiegħek,
saħħtek inġenerali u wkoll l-għażla personali
tiegħek.
L-iktar fattur importanti waqt il-kura hu li nkunu ċerti
li l-kanċer ikun tneħħa, mill-banda l-oħra t-tobba
jippruvaw ukoll inaqqsu l-effetti li dan it-trattament
jista’ jħalli fuqek. Eżempju, jippjanaw il-kura biex labbilita’ li tgħomod, tibla u titkellem jiġu effettwati
mill-inqas possibli. Qabel ma tiddeċiedi liema
trattament tagħżel huwa importanti li tiddiskuti mattabib tiegħek b’liema modi jistgħu jaffettwawk ittrattamenti li tista’ tagħżel.

Kura għal kanċer fi staju bikri
Jekk it-tumur huwa żgħir u għadu ma nfirixx fillymph nodes jew bnadi oħra, ikun jista’ jiġi kkurat
bil-kirurġija u/jew bir-radjuterapija.
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Kanċer żgħir fil-ħalq jista’ jiġi mneħħi b’operazzjoni.
Din tista’ taffetwa ftit il-kliem, kif togħmod u kif tibla
iżda dawn mill-ewwel jerġgħu jiġu f’posthom.
Huwa komuni li tintuża ir-radjuterapija, l-aktar meta
l-kanċer ikun f’post li diffiċli jintlaħaq jew meta ittneħħija ta xi partijiet tkun ser tikkawża tibdil fil-mod
kif titkellem, togħmod jew tibla.

Kura għal-kanċer
avvanzat

aktar

loklalizat

u

Jekk il-kanċer huwa ikbar jew diġa infirex fil-lymph
nodes tal-għonq, ikun hemm bżonn iktar minn
trattament wieħed. Dawn jistgħu ikunu taħlita ta’
kimoterapija
u
radjuterapija
li
tissejjaħ
kimoradjazzjoni li tista wkoll tiġi segwita
b’operazzjoni.

Qabel ma tibda’ t-trattament
Kura tas-snien
Normalment tiġi avżata biex tagħmel check-up u
tagħmel dak kollu li hemm bżonn fi snienek qabel
jinbeda t-trattament. L-aħjar li tkellem lid-dentist
tiegħek u tgħidlu li se tibda r-radjuterapija. Jekk
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ikollok xi mard fis-snien, jista’ jkollok bżonn
tneħħihom qabel tibda’ t-trattament. Tagħrif dwar kif
tieħu ħsieb snienek huwa importanti għax il-kura
tal-kanċer tista’ tagħmilhom aktar sensittivi u
suxxettibli għal infezzjonijiet speċjalment jekk se
tieħu r-radjuterapija.
Kif tibla u tiekol
Kultant, ir-radjuterapija tista’ twassal għal diffikulta’
sabiex wieħed jibla sewwa partikolarment jekk din
tkun imħallta mal-kimoterapija (kimo-radjazzjoni).
Normalment din tkun xi ħaġa temporanja u tiġi lura
għan-normal wara ftit ġimgħat li jispiċċa ttrattament. Jekk l-onkoloġista jaħseb li inti fir-riskju
li tiżviluppa din id-diffikulta’, jista’ jissuġġerixxi
operazzjoni żgħira fejn jitpoġġa tubu żgħir minn ġolġilda għal-istonku biex b’hekk tkun tista’ tiġi
mitmugħ minnu. Dan jissejjaħ PEG (percutaneous
endoscopic
gastrostomy)
tube
jew
RIG
(radiologically inserted gastrostomy). Kif tkun tista’
tibla normali dan it-tubu jitneħħa.
Tipjip
Jekk wieħed jieqaf ipejjep ikun qed iżid iċ-ċans li lkura taħdem u tkun effettiva. Mill-banda l-oħra ittipjip jista’ jżid l-effetti u r-riskju li l-kanċer jerġa
jirritorna.
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It-tipjip jista’ wkoll ikun kaġun li jiżviluppa kanċer
ieħor fir-ras jew fil-għonq jew f’xi partijiet oħra vtalġisem bħal fil-pulmun.
It-tabib tiegħek jista’ jgħinek billi jipprovdilek
trattament minflok is-sigaretti bħal patches, chewing
gum jew inhalers.
Id-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u lPrevenzjoni tal-Mard jgħin lin-nies biex jaqtgħu ttipjip permezz ta' għajnuna individwali li tingħata
permezz ta' helpline, u għall-benefiċċju tiegħek
jorganizza programmi għat-twaqqif tat-tipjip fiċĊentru Primarju tas-Saħħa. Nissuġġerulek li
tikkuntattja d-direttorat fuq 23266000/80073333
għal aktar tagħrif.
Alkoħol
Jekk tevita l-alkoħol tkun qed tgħin biex ittrattament ikun aktar effettiv u biex anki tnaqqas irriskji tas-side effects.
Għal aktar għajnuna biex tnaqqas l-alkoħol tista’
tkellem lis-Social Workers li jkun hemm fiċ-ċentru
tal-Onkoloġija u dawn jiggwidak għas-servizzi li
joffru Sedqa (Support Line 179) jew l-Alcoholic
Anonymous Group (Helpline 25906600).
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L-operazzjoni kirurġika
Il-kirurġija hija l-kura ewlenija tal-kanċer tar-ras u
tal-għonq. L-għan tal-operazzjoni hi li tneħħi għal
kollox il-kanċer filwaqt li tnaqqas l-effetti li jista’
wieħed ikollu meta jibla u meta jitkellem.
Qabel l-operazzjoni, il-kirurgu jiddiskuti miegħek
dak kollu li jkun se jsir. Huwa importanti li inti tifhem
xi jkun se jitneħħa u kif ikun se jaffetwak wara loperazzjoni kemm jekk għal ftit żmien u kemm jekk
għal tul ta żmien.
Jekk id-diskors, kif tibla u kif tiekol ikunu se jiġu
affetwati bl-operazzjoni, jista’ jkun tiltaqa’ ma
membri oħra tat-tim qabel jew wara l-operazzjoni
bħal pereżempju speech language pathologist,
nutritionist u dietician.

Ir-Radjuterapija
Ir-radjuterapija tuża raġġi ta' enerġija għolja biex
teqred iċ-ċelluli tal-kanċer, filwaqt li tikkawża l-inqas
dannu possibbli għaċ-ċelluli normali. Ir-radjuterapija
xi kultant tista' tingħata flimkien mal-kimoterapija
(kimo-radjoterapija) jew wara l-kimoterapija. Irradjuterapija tista' tintuża wkoll biex isserraħ minn
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sintomi bħal uġigħ, qtugħ ta' nifs u/jew sogħla. Ilkura tingħata fid-dipartiment tar-radjuterapija f'serje
ta' sessjonijiet qosra ta' kuljum. Kull sessjoni tieħu
bejn 10 u 15-il minuta u ġeneralment jingħataw bejn
it-Tnejn u l-Ġimgħa, bi tmiem il-ġimgħa jitħalla
għall-mistrieħ. Il-professjonisti fil-qasam tal-kura
tas-saħħa se jiddiskutu l-kura miegħek u se
jipprovdulek aktar tagħrif.
Ir-Radjuterapija tista’ tiġi amministrata:
 Wara l-operazzjoni (sew jekk issir u anki jekk
ma ssirx kimoterapija) biex teqred kull traċċa
li jista’ jkun hemm tal-kanċer u tnaqqas irriskju li jerġa jitfaċċa.
 Flimkien mal-kimoterapija (kimo-radjazzjoni)
mingħajr kirurġija.
 Biex tnaqqas is-sintomi kkawżati mit-tumur
(radjuterapija palljattiva)
Effetti tar-Radjuterapija
Waqt il-kura jista’ jkollok xi effetti mhux mixtieqa.
Radjuterapija fuq ir-ras jew l-għonq tista’ tikkawża
effetti kemm għal-żmien qasir u kif ukoll fit-tul bħal:





Uġigħ fil-ħalq u l-grieżem
Uġigħ fil-ġilda
Uġigħ fil-lok fejn ġie ttrattat
Diffikulta’ biex tibla’
13

Kura għall-kanċer tar-ras u tal-għonq









Jintilef is-sens tat-togħma
Ħanqa
Ħalq xott
Bżieq oħxon u jwaħħal
Nifs jinten
Dardir
Għejja u telqa

Dawn l-effetti jistgħu ikunu ħfief jew aktar
inkwetanti, skond il-kura li kont qed tieħu.
Normalment dawn jitilqu wara ftit ġimgħat jew xhur
li tispiċċa l-kura. Ir-radjografu, infermiera u esperti
oħra tas-saħħa jiddiskutu dan kollu miegħek biex
inti tkun taf x’għandek tistenna. Irraporta xi sintomi li
tħoss lil xi hadd mit-tim ta'professjonisti li jkunu qed
jieħdu ħsiebek biex jiggwidawk kif ittaffi s-sintomi li
tesperjenza.
Dawn huma xi pariri biex jgħinuk tikkontrolla l-effetti
ta’ waqt il-kura:
1. Kura tal-ħalq
 Ixrob biżżejjed ilma (mill-anqas 2 litri kulljumsakemm m' hemmx problemi ta' sahha li
jcahhduk minn dan)
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Laħlaħ ħalqek tajjeb b’’mouthwash’ mingħajr
alkoħol jew ilma bil-melħ, wara kull ikla u ta’
spiss matul il-ġurnata.
Uża toothbrush ratba biex ma juġgħekx ilħanek peress li jkun sensittiv ħafna u jista’
jibda’ joħroġ id-demm minnu.
Uża toothpaste li jkun fih il-fluoride.
Kul ikel artab biex ma jkollokx diffikulta’ biex
tibla’, bħal patata maxx u frejjeġ.
Evita xarbiet bil-gass, aċidużi u jiuces.
Evita xarbiet jaħarqu jew kesħin.
Tieħux alkoħol.
Tiekolx ikel iqarmeċ jew bl-ispajsis.
Tpejjipx sigaretti jew prodotti oħra li fihom ittabakk.

N.B: Dejjem għandek tikkonsulta t-tabib u d-dentist
qabel ma jsir xi tip ta’ trattament fi snienek.

2. Kura tal-ġilda
Ikun ta’ ġid jekk inlaħalħu l-post fejn qed issir il-kura
bi ftit ilma fietel u miegħu nitfgħu sapun ta’ bla
fwieħa. Wara idlek b’ aqueous cream il-post
effettwat, kif jgħidlek ir-radjografu.
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Għal aktar informazzjoni tista’ tikkuntattja dDipartiment tar-Radjoterapija fi ħdan iċ-Centru talOnkoloġija.

Il-Kimoterapija
Il-Kimoterapija hi l-użu ta' mediċina għall-kontra lkanċer bil-għan li teqred iċ-ċelluli tal-kanċer, li
twaqqafhom u li ddewwem it-tkabbir tagħhom. Ilkimoterapija xi kultant tingħata wara l-operazzjoni
kirurġika (adjuvant treatment) sabiex jitnaqqas irriskju li l-kanċer jerġa' jitfaċċa. Il-kimoterapija tista'
tingħata qabel jew flimkien ir-radjuterapija. Tista'
tirċievi anke l-kimoterapija meta l-kanċer ikun infirex
f'partijiet oħra tal-ġisem (metastasi). Il-professjonisti
tiegħek fil-qasam tal-kura tas-saħħa se jispjegawlek
x'inhuma l-benefiċċji u x'effetti sekondarji jkun
hemm ċans li jkollok.
Normalment il-kimoterapija tingħata f-forma ta’
injezzjoni fil-vina bħala dripp. Il-kimoterapija fil-vina
tiġi amministrata minn tubu żgħir (kannula) go l-id.
Il-professjonisti tas-saħħa jiggwidawk jekk ikollok
bżonn xi strument speċjali taħt il-ġilda (Portacath®)
biex jiffaċilitaw l-aċċess għall-vini tiegħek. Ilkimoterapija fil-vina tingħata f’sensiela ta’
ċikli/ġimgħat li jitqassmu fuq numru ta’ siegħat.
Wara jitħallew jgħaddu numru ta’ ġimgħat
16
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(jiddependi
mil-pjan
tat-trattament
personali
tiegħek) biex inti jkollok ċans tirkupra mill-effetti talkura. It-tabib jew l-infermiera jispjegawlek kemm se
jkollok ċikli ta’ kura u kif ser tingħata l-kimoterapija.
Aurora Support Service torganizza laqgħat għalik u
għal min jieħu ħsiebek, qabel tibda tingħata lkimoterapija. L-għan ta’ dawn il-laqgħat hu biex
jeduka lill-pazjenti li għandhom bżonn ilkimoterapija bħala parti mil-kura tagħhom. Dawn issessjonijiet jipprovdu lill-pazjent b’tagħrif utli biex
jifhem u jkun jaf x’għandu jagħmel meta jkollu effetti
sekondarji tal-kimoterapija. Biex tkun tista’ tattendi
għal waħda minn dawn il-laqgħat ċempel l-Aurora
Support Service fuq 79000495 jew ibgħat email lil
aurora.meh-health@gov.mt.
Effetti tal-kimoterapija
Il-kimoterapija tista’ tikkawża effetti sekondarji, li
ħafna minnhom jiġu kkontrollati bil-mediċini u
jmorru kif tieqaf il-kura.
L-effetti tal-kimoterapija jvarjaw minn persuna għalloħra u skont it-trattament. It-tabib jew l-infermiera
tiegħek jispjegawlek dwar l-effetti li għandek
tistenna. Dejjem għandek tgħid lill-ispeċjalisti tassaħħa xi tkun qed tħoss biex is-sintomi li
tesperjenza jiġu kkontrollati.
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Wara l-kura tal-kanċer tar-ras u talgħonq
Wara l-kura (Follow-up)
Wara li tlesti l-kura tiegħek, se jsirulek eżamijiet
mediċi b'mod regolari. Min żmien għal-ieħor jista’
jkollok scans imma l-aktar parti importanti huwa leżami ta’ rasek u ta’ għonqok mill-Onkoloġista u
mill-konsulent
tal-ENT
fl-ENT
Outpatients.
Appuntamenti oħra li jagħmlulek ikunu ta’
opportunita’ tajba biex tkun tista’ titkellem fuq xi
tħassib li jista’ jkollok. Madankollu, jekk tinnota xi
sintomi ġodda jew tkun anzjuż fuq xi ħaġa oħra bejn
l-appuntamenti, ċempel l-ENT Outpatients jew linfermiera speċjalizzata fl-ENT.

Sess u Fertilita’
Din is-sezzjoni tħares lejn l-effetti tal-kanċer u dawk
tal-kura fuq is-sesswalita’ u l-fertilta’ tiegħek.
Inkludejna wkoll ftit informazzjoni fuq l-ippjanar talfamilja.
Sesswalita’
It-trattament tal-kanċer tar-ras u tal-għonq u l-effetti
sekondarji jistgħu jħallu l-effett tagħhom fuq il-ħajja
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sesswali tiegħek u l-mod ikif inti tħares lejk innifsek
(perċezzjoni tad-dehra tiegħek).
Se jkun hemm drabi fejn inti jkollok tadatta għalik u
għas-sieħeb/sieħba tiegħek, u biż-żmien, ħafna
mid-diffikultajiet ser jingħelbu. Tista’ tħossok inċert
u inkwetat li s-sieħeb/sieħba tiegħek mhux se
jibqa’/tibqa’ jsibek/issibek aktar sesswalment
attraenti. Wara t-trattament tistgħu tkunu inkwetati
dwar kif tesprimu l-imħabba tagħkom fiżikament u
emozzjonalment . Inti tista’ tibqa' sesswalment
attiv/a iżda jkun aħjar illi inti tiddiskuti dan mat-tabib
tiegħek.
Pjan biex tibni familja
Nissuġġerixxu li inti titkellem mal- konsulent tiegħek
jekk qed tippjana li tibda familja .

Effetti ta’ wara t-trattament
Wara t-trattament inti tkun tixtieq li tmur lura għarrutina normali tiegħek u tagħmel affarijiet li għamilt
qabel id-dijanjosi. Madankollu, hemm ċans li inti se
tkun għadek qed tirkupra mill-effetti sekondarji tattrattament. Jista' jkun hemm bidliet fiżiċi fil-mod kif
tidher, u possibilment tibdil f'xi oqsma tal-ħajja
tiegħek ta' kuljum bħall -mod kif inti titkellem jew
dak li inti tista ' tiekol. Se jkun hemm ukoll bidliet
19
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emozzjonali, għalhekk huwa importanti li tagħti lilek
innifsek żmien biex tadatta. Xi nies isibuha utli jekk
ikunu jistgħu jitkellmu ma’ xi ħadd li kien fl-istess
sitwazzjoni.
Biex tirkupra trid iż-żmien, għalhekk ipprova tkunx
iebes miegħek innifsek. Huwa normali li tħossok xi
ftit anzjuż/a u saħansitra xi ftit imwarrab/imwarrab
matul dan iż-żmien. In-nies ħafna drabi jinkwitaw
dwar il-fatt li l-kanċer jista' jerġa' jitfaċċa u li
kwalunkwe weġgħa jew uġigħ jista' jkun sinjal li
tabilħaqq reġa' tfaċċa.
Huwa importanti li tiddiskuti dwar kwalunkwe
tħassib jew mistoqsijiet li jista' jkollok mat-tabib
tiegħek (GP), l-Onkoloġista jew mal-konsulent talENT.
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Tibdiliet fl-istil tal-ħajja
deċiżjonijiet pożittivi

-

Teħid

ta'

Kul tajjeb u żomm dieta bilanċjata
Hawn għandek xi ftit pariri siewja:
 Żomm dieta bilanċjata li tkun tikkonsisti
f'ħafna frott u ħaxix
 Kul inqas xaħmijiet u zokkor
 Sir aktar attiv/a fiżikament
 Agħmel eżerċizzju b'mod regolari
 Żomm dieta bilanċjata u tajba għal saħħtek li
tkun
tikkonsisti
f'biżżejjed
kalċju
u
vitamina D.
 Naqqas konsum ta 'alkoħol
 Ieqaf mit-tipjip

Ix-Xogħol
Jaf ikollok bżonn tieqaf għal xi żmien mix-xogħol tul
il-kura tiegħek u għal xi żmien wara. Id-deċiżjoni
tiegħek x'aktarx tkun tiddependi prinċipalment mittip ta' xogħol li tagħmel. Li tmur lura għar-rutina tassoltu tista' tkun ta' għajnuna kbira u kapaċi tkun
tixtieq tmur lura x-xogħol kemm jista' jkun malajr.
Ħafna jsibu li jmorru lura għax-xogħol malli
jħossuhom b’saħħithom biżżejjed jagħtihom iċ-ċans
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iderru billi jinvolvu rwieħhom mill-ġdid f’xogħolhom
u mal-kollegi. Li titkellem ma’ min iħaddmek dwar
is-sitwazzjoni tista’ tkunlek ta’ għajnuna.
Għal problemi relatati max-xogħol jew mistoqsijiet
psikosoċjali oħrajn tista’ tikkuntatja lis-Servizz talĦaddiema Soċjali (Social Work Service) fiċ-Ċentru
tal-Onkoloġija.

Mistrieħ u attivita’
Kemm il-mistrieħ u kemm l-attivita’ huma importanti
għas-saħħa, u huwa importanti illi nibbilanċjaw sew
bejn it-tnejn. Il-ġisem jurik meta jkollu bżonn jistrieħ
u huwa importanti li tagħmel hekk. Madankollu
tieqafx milli tkun attiv. Meta tħoss li għandek
tagħmel xi ħaġa tesaġerax. Ibda b’tiri żgħar bħal
pereżempju tmur għal mixja qasira.

Kif tnaqqas l-istress
Hemm ħafna metodi kif tnaqqas l-istress. Tista
tipprova taghmel affarijiet li tħobb, bħal titlob jew
tibda xi passatemp ġdid. Tista’ wkoll tibda tikteb xi
djarju.
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Kif jistgħa jgħinek il-Hospice Malta?
Hospice Malta jipprovdi u jippromwovi Kura
Palljattiva mingħajr ħlas, lil dawk li huma morda bilkanċer filwaqt li jghinu lill-familja kollha tagħhom
matul il-marda. Is-servizz jinkludi: Kura fid-dar,
Idroterapija, Terapija matul il-jum, Respite,
Trasport, Self t’ apparat, Appoġġ ġewwa l-isptar,
Programm sajfi għat-tfal, u anki appoġġ fiż-żmien
ta’ luttu.

Numri tat-Telefon Importanti
Sptar Mater Dei

25450000

Ċentru tal-Onkoloġija
Sir Anthony Mamo
Oncology Outpatients ġewwa
ċ-Ċentru tal-Onkologija
Chemotherapy Focal nurses
Radiotherapy Focal nurses
Hospice Malta

25452200
25452410/1
79000495 /
79000433
79000443 /
79004378
21440085

National Cancer Platform
Freephone
L-infermiera speċjalizzata flENT
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Riżorsi Siewja
TICC e-mail
ticc.samoc@gov.mt
Is-Sit Elettroniku tal-Isptar Sir Paul Boffa
http://health.gov.mt/en/spbh/Pages/spbh.aspx
Is-Sit Elettroniku tal-Isptar Mater Dei
www.materdeihospital.org.mt/

Macmillan
http://www.macmillan.org.uk/

Ħajr
Dan il-ktejjeb inkiteb u ġie rivedut mil-grupp attiv taċ-Ċentru tal-Onkoloġija Sir
Anthony Mamo, Tailored Information in Cancer Care. Ħajr lil Macmillan
Cancer Support li tagħna l-permess nadattaw din l-informazzjoni skont ilħtieġa lokali tagħna. Dal-ktejjeb inqaleb għall-Malti minn Myriamme Ellul.
Macmillan Cancer Support ma jerfax responsabbiltà għall-kontenut ta’ din ilverżjoni.
Ċaħda
Sar kull sforz biex l-informazzjoni li qegħdin nipprovdu tkun eżatta, imma
xorta rridu nżommu f’moħħna illi minħabba r-riċerka medika jista’ jsir xi tibdil.
Jekk ikollok xi problema ta’ saħħa, għandek tkellem lit-tabib tiegħek. Dan ilktejjeb ma jista’ qatt jieħu post id-diskussjoni bejnek u t-tim mediku.
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