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1گفتگو با کودکان درباره سرطان

مقدمه	
ش��نیدن خبر اینکه شما یا یکی از اعضای خانواده یا دوس��تانتان دچار سرطان شده اید، بسیار 
سخت بوده و تاثیر عمیقی بر زندگی شما و اطرافیان می گذارد. رویارویی با اثرات روحی ناشی 
از س��رطان به قدر کافی دش��وار اس��ت؛ به خصوص زمانی که تازه در جریان آن قرار گرفته اید. 
بنابراین باید بدانید چگونه می توان این فش��ار را از روی فرزندان کم کرد. موضوع این است که 
نه تنها مجبور هس��تید با احساس��ات و تصمیمات خود برخورد کنید، بلکه باید بدانید چگونه 
موضوع را با کودکانی که به ش��ما نزدیک هستند، مطرح کرده و به آنها کمک کنید تا راحت تر 

با این خبر روبرو شوند.  
دورنمای اعالم خبر سرطانی شدن شما یا شخصی که بچه ها او را می شناسند و دوستش دارند، 
ترسناک و اضطراب آور است. آنچه اغلب والدین مبتال به سرطان می گویند این است که ابتدا از 
اب��راز خبر به ک��ودکان پرهیز می کنند، چون نمی خواهند آنها را دچار غم و اندوه کنند یا اتفاق 
خاصی برایشان رخ دهد. بعضی پدر و مادرها از سواالتی که درباره مرگ باشد، طفره می روند. 
این کتاب برای آنانی نگاش��ته ش��ده که مجبورند موضوع س��رطان یکی از بزرگساالن خانواده 
را ب��ا افراد کوچک ت��ر در میان بگذارند. نمی توانیم بگوییم دقیقا بای��د چه کرد یا چه گفت، اما 
امیدواریم این کتاب سرآغازی برای ارائه یک سری ایده ها باشد. گفتگو در این زمینه مشکل و 
دلهره آور است، به ویژه زمانی که رابطه نزدیکی بین کودک و شخص مبتال وجود داشته باشد.  
اما به هرحال، صحبت هایی که با احس��اس و همراه با صداقت انجام شود، برای افراد جوانی که 
مس��تقیماً تحت تاثیر اعالم خبر تشخیص بیماری قرار دارند، بسیار ارزشمند و اطمینان بخش 

است. 
در اکثر خانواده ها، کار اصلی برقراری ارتباط برعهده یکی از والدین اس��ت. اگر ش��ما به عنوان 
یکی از والدین دچار سرطان هستید، شاید این بر عهده خودتان باشد که با فرزندانتان صحبت 
کنید. س��ایر افراد بزرگس��ال نیز نقش مهمی در گفتگو با بچه ها درباره س��رطان و موضوعاتی 
که مطرح می ش��ود، دارند. کمک این بزرگس��االن در برقراری ارتباطات خانوادگی بسیار مفید 
اس��ت. آنها در تایید مطالبی که می گویید کمک می کنند. همچنین آنجا که نمی توانید، گوش 
شنوای بچه ها می شوند و به سواالتی که کوچک ترها ممکن است نتوانند از شما بپرسند، پاسخ 

می دهند. 
این کتاب حاوی اطالعاتی است که کمک می کند تا بتوانید در سیر سرطان، حرف های خود را 
با بچه ها در میان بگذارید؛ از اعالم خبر ناگهانی تش��خیص س��رطان گرفته تا برخورد با زندگی 
پس از درمان. چند ماجرای خانوادگی )که محرمانه بوده و با تغییر اس��امی منتش��ر می شود( و 
شماری از نظرات والدین در این مجموعه آورده شده است. خوانندگان می توانند از این ماجراها 
الهام گرفته و در مورد خود امتحان کنند یا به نحوی که متناس��ب فرزندان باش��د، آنها را تغییر 
دهند. چند پیش��نهاد نیز ارایه ش��ده که نحوه پاسخ دادن به س��واالت بچه ها را نشان می دهد. 
این ها البته فقط پیش��نهاد بوده و الزم اس��ت بیان موضوع با توجه به سن و سطح درک کودک 

تغییر داده شود. 
می توانید کل کتاب را یک جا مطالعه کنید، یا فقط فصلی را مطالعه نمایید که مرتبط با موضوع 
شماست. اما توجه داشته باشید که بعضی قسمت های این کتاب ممکن است احساسات بعضی 
خوانن��دگان را به ش��دت برانگیزد؛ به ویژه فصل 6 با عنوان »وقتی که درمان س��رطان پاس��خ 
نمی دهد«، برای آنانی که س��رطان به تازگی در آنها تشخیص داده شده است. الزم نیست همه 
به این موضوع فکر کنند، بنابراین اگر دوست ندارید، مجبور نیستید این فصل را مطالعه کنید. 
توجه داشته باشید که در این کتاب از اصطالحات »بچه ها« و »کودکان« به جای یکدیگر و نیز 
واژه های »نوجوانان« به جای »بزرگس��االن« استفاده شده است. در واقع این جا همان شرایطی 

به کار رفته که خانواده هنگام صحبت های خود به کار می برد.

چکیده خوبی از لغات اصلی این 
کت��اب در صفح��ه 7 وجود دارد، 
می توانی��د این صفح��ه را برای 
خانواده و دوس��تانتان کپی کنید 
ت��ا به آنها کمک کن��د که بفهمند 
ش��ما دقیقا با چه چی��زی مواجه 

هستید.
همچنی��ن اگ��ر نمی خواهید همه 
کت��اب را یک ج��ا مطالع��ه کنید، 
این کار نقطه آغاز خوبی برایتان 

خواهد بود.
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بنیاد	امور	بیماری	های	خاص
بررس��ی های گوناگ��ون حکایت از آن دارند که بیش از 40 درصد س��رطان ها قابل پیش��گیری 
می باشد و برای بسیاری از سرطان های شایع و کشنده روش های تشخیص زودرس و غربالگری 

وجود دارد.

بدیهی اس��ت عملی شدن برنامه های پیشگیری س��رطان، منوط به ارتقاء آگاهی عمومی آحاد 
جامعه از ماهیت سرطان ها و چگونگی پیدایش آنها و نیز مراجعه به موقع به مراکز پزشکی در 

صورت بروز عالئم مشکوک و هشدار دهنده می باشد.

بنیاد امور بیماری های خاص همواره به س��بب احس��اس مسئولیت اجتماعی، نگران بیماران 
س��رطانی بوده و درباره ش��یوع روز افزون س��رطان در کش��ور دغدغه داشته اس��ت. برگزاری 
همایش های علمی و انتش��ار دفترک های آموزش��ی در حوزه س��رطان های مختلف، مددکاری 
اجتماع��ی این بیماران و ارائه خدمات درمانی به بیم��اران مزبور و مهم تر از همه عزم و اهتمام 
راس��خ جهت احداث مرکز س��رطان در تهران جملگی در زمره اقدامات بنیاد امور بیماری های 

خاص در این عرصه محسوب می شوند.

امید اس��ت مجموعه حاضر بتواند به جهت دارا بودن متن روان و سلیس، برای همه آنهایی که 
عالقمند به افزودن اطالعات شان در حیطه سرطان هستند مفید باشد.

بنیاد امور بیماری های خاص       

کودکان	مبتال	به	سرطان
س��رطان کودکان نادر اس��ت، اما اگر رخ دهد، روند زندگی وارونه و خانواده با مشکالت زیادی 

روبرو می شود؛ از جمله مشکل صحبت با کودک مبتال و برادرها و خواهرها یا دوستان او. 

بسیاری از اطالعات این کتاب درباره زمانی است که کودکی مبتال به سرطان بوده و می خواهید 
در  این باره با بچه ها گفتگو کنید. جدول های صفحه 13 تا 16 در این مورد بس��یار مفید اس��ت. 
در صفحه 12 نیز درباره نحوه گفتگو با کودکان راجع به کودک دیگری که دچار سرطان شده، 

اطالعاتی آمده است. 

فش��اری که س��رطان کودکان بر خانواده می گذارد، اغلب با مش��کالت ناشی از مبتال شدن فرد 
بزرگس��ال دچار س��رطان، متفاوت اس��ت. در این موقعیت برای کمک به خان��واده در برقراری 
ارتباطات، پیش��نهاد می شود به کارشناس��انی مراجعه کنید که هر روز با بیماری کودکان سر و 
کار دارند. نزد پرس��تاران و مددکاران اجتماعی بیمارس��تان بروید؛ افرادی که وقتی کودکی به 
سرطان مبتال می شود به خانواده او برای انجام گفتگو و حمایت از یکدیگر کمک کرده و در این 

کار تجربه دارند. 

ب��رای این که مطمئن ش��وید 
اطالع��ات  ب��ه  فرزندانت��ان 
س��رطان  درب��اره  صحیح��ی 
دس��ت یافته ان��د و ای��ن که 
بفهمید آنها چگونه می توانند 
برای خان��واده موثر باش��ند، 
می توانی��د از ای��ن کت��اب به 

عنوان منبع استفاده کنید.
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چرا	با	کودکان	درباره	سرطان	حرف	بزنیم
مروری بر اهمیت ش��رکت دادن کودکان در صحبت های مربوط به سرطان، شامل هشت راه کار کلیدی 

در برقراری ارتباط و کمک به برخورد بچه ها با موضوع سرطان.

کمک	به	کودکان	در	برخورد	با	سرطان
شامل نیازهای کودکان و رفتار الزم با در نظر گرفتن سن آنها، چگونگی واکنش کودکان به اخبار بد و 

روش های حمایت از آنها. همچنین نکاتی برای زمانی که کودکی مبتال به سرطان است.

در	واکنش	به	خبر	تشخیص
اطالعاتی درباره نحوه برخورد با خبر تشخیص سرطان در والدین و سپس خبر رسانی به کودکان؛ شامل 

پیشنهاداتی برای پاسخگویی به پرسش های خاص.

صحبت	درباره	درمان
بیان و بحث در مورد راه های درمان سرطان و چگونگی تاثیر آن بر فرد مبتال و کل خانواده؛ شامل نکاتی 

از حمایت خانواده و تداوم روال معمول زندگی در حد امکان.

پس	از	درمان
نحوه واکنش بزرگس��االن و کودکان وقتی که درمان پایان می پذیرد؛ شامل پیشنهاداتی در مورد تداوم 
ارتباطات باز، پاسخ به انتظارات کودکان و احیای وضعیت معمول امور خانواده یا استقرار روال جدید آن. 

هنگامی	که	سرطان	بدن	را	رها	نکند
نحوه واکنش بزرگس��االن و کودکان، وقتی که س��رطان پیش��رفت کرده اس��ت و راه های گفتگو درباره 
س��رطان در حال پیش��رفت و احتمال فوت بیمار؛ پیشنهاداتی برای استفاده از حداکثر وقت تلف شده و 

استفاده از منابع برای کمک به کودکانی که وقت خود را با واژه ها و اصطالحات تلف می کنند.  

بهره	گیری	از	کمک	های	متخصصان
پیش��نهاداتی برای بهره مندی از کمک متخصصین، تا ش��ما و خانواده را در طول س��یر س��رطان کمک 
کنند؛ شامل اطالعاتی برای پدر و مادرهایی که فرزندان آنان دارای مشکالت احساسی یا رفتاری ناشی 

از تشخیص سرطان هستند. 

فهرست	واژگان
چگونگی تعریف واژه های عمومی مربوط به سرطان برای کودکان و نوجوانان.
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چرا	با	کودکان	درباره	سرطان	حرف	بزنیم

به نظر می رسد سخن راندن از سرطان امری مشکل و طاقت فرسا باشد، ولی شواهدی قوی وجود 
دارد که نشان می دهد راحت بودن و صداقت داشتن با کودکان بهترین راه کمک به آنها است. 
کودک در این شرایط بهتر می تواند با خبر سرطان شخصی که به او نزدیک است، برخورد کند. 
این که چرا صادق بودن با کودکان بهترین راه کمک به آنها اس��ت، به خصوص زمانی که تحت 

تاثیر مستقیم فشار ناشی از برخورد با سرطان هستند، دالیل متعددی دارد.

پنهان	کاری	موجب	بدتر	شدن	اوضاع	می	شود	
برخ��ی پ��در و مادرها از صحبت ک��ردن در مورد س��رطان دوری می کنند، زی��را نمی خواهند 
کودکان شان را در این وضعیت دشوار قرار دهند. با این حال تحقیقات نشان می دهد بچه هایی 
که با آنها درباره بیماری افراد محبوب ش��ان صحبت ش��ده )به ویژه بیماری پدر و مادر( نسبت 
به بچه هایی که در ش��رایط مبهم نگاه داشته ش��ده اند؛ از اضطراب کمتری برخوردارند. مشکل 
می توان اس��رار را پوشیده نگاه داش��ت و پنهان کاری، خود بر دلهره و استرس می افزاید. شاید 
نگران باش��ید که آیا باید واقعیت را گفت، یا ش��اید اگر چیزی از موضوع نگویید احس��اس گناه 
کنید. شاید هم الزم باشد وضعیت روزمره خود را به دلیل عدم آگاهی فرزندان تغییر دهید، که 

این نیز وضعیتی دشوار است.

نمی	توانید	بچه	ها	را	فریب	دهید
بچه ها از ش��اهدان داستان هستند. موضوع این نیست که چقدر سخت بتوان تشخیص سرطان 
را از دیده ها پنهان س��اخت. مهم این اس��ت که اغلب بچه ها شک می کنند که گویا مشکلی در 
کار اس��ت. حتی اگر پدر و مادر دچار س��رطان نبوده و بس��تگان نزدیکی همچون پدربزرگ یا 

مادربزرگ دچار آن شده باشند، ترس و دلهره وجود بچه ها را فراخواهد گرفت. 
آن��ان متوج��ه تغییراتی در خانه می ش��وند؛ مانند ناراحتی و غم در ش��ما، مکالمات آهس��ته و 
درگوش��ی، بس��تن در اتاق ها، افزایش تعداد تماس ها یا مالقات ها و احتماال کم توجهی نس��بت 
ب��ه خ��ود بچه ها. این عالئم  برای بچه های بزرگ تر یا نوجوان ها بدیهی و واضح اس��ت و موجب 

تغییراتی در احساسات بچه های کوچک تر نیز می شود. 
اگر فرزندان تان به وجود مش��کلی در خانه ش��ک کنند و شما در این باره با آنان صحبتی نکرده 
باش��ید، به فکر و خیال فرو می روند. تخیل آنان اغلب چیزی بدتر از واقعیت را برایش��ان ترسیم 

خواهد کرد.

آنان	حق	دارند	بدانند
اگر بچه ها شک کنند یا بفهمند از موضوعی که برای خانواده مهم است، دور نگه داشته می شوند 
احساسات شان به طور عمیق جریحه دار می شود. اگر با آنان صادقانه رابطه برقرار کنید، برایشان 
ارزش قائ��ل ش��ده اید. این کار، اعتماد به نفس را باال می برد و از س��وی دیگ��ر، بچه ها در این 
موقعیت  فرصت می یابند احساس��ات خود را کنترل کنند. آنان یاد می گیرند با شک و تردیدها 
در زندگی چگونه برخورد کنند و وقتی شرایط طبق برنامه پیش نمی رود، چگونه عمل نمایند. 
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بچه	ها	از	طریق	افراد	دیگری	متوجه	موضوع	می	شوند
بهتری��ن کار این اس��ت که بچه ه��ا از طریق والدین یا آنانی که توس��ط والدین وکالت دارند، از 
موضوع سرطان خبردار شوند. به خصوص اگر پدر یا مادر یا  یکی از بستگان یا  دوستان نزدیک 
دچار س��رطان شده باش��د. اگر شما به عنوان یکی از والدین موضوع س��رطان پدید آمده را به 
دوستان یا نزدیکان خود بگویید، ولی به فرزندان تان نگویید، ممکن است فرزندان موضوع را از 

شخص دیگری شنیده  یا در ضمن مکالمات و گفتگوها فال گوش بایستند. 
بدتری��ن راه دریافت چنین اخبار ناگواری، فال گوش ایس��تادن اس��ت. بچه ه��ا با این کار دچار 
سوءتعبیر می ش��وند. فکر می کنند موضوع آنقدر وحشتناک است که شما نتوانسته اید در مورد 
آن صحبت کنید. همین طور ممکن اس��ت فکر کنند برای بچه ها ارزش��ی قائل نش��ده اید. آنها 
دچار س��وء تعبیر ش��ده، اطالعات را بد دریافت کرده و فکر می کنند وضعیت بدتر از آن اس��ت 
که می بینند و نباید از کس��ی س��وال کرد. آنها در ژرفای س��کوت خود فرو می روند یا اطالعاتی 

نادرست به دیگر بچه های خانواده منتقل می کنند.

بچه	ها	توانایی	برخورد	با	موضوع	را	دارند
اغلب تصور می ش��ود برای کودکی که در خانواده اش س��رطان رخ نموده، زندگی بس��یار سخت 
می ش��ود و معلوم نیس��ت کودک چگونه می تواند آن را تحمل کند. اما شواهدی وجود دارد که 
بچه ها با بهره مندی از یک حمایت خوب، توان برخورد با این موضوع را دارند. تحقیقات نش��ان 
داده عامل کلیدی این موضوع که کودکان با کمک آن خواهند توانس��ت لحظات دشوار زندگی 
را به س��ر رس��انند، ایجاد رابطه ای نزدیک با یکی از بزرگ ترها است؛ فردی که برای آنان ارزش 
قائل ش��ده، از آنان حمایت کرده و بپذیرد که بچه ها چه کس��انی هستند. این فرد ممکن است 
پدر یا مادر، پدربزرگ یا مادربزرگ، عمه، خاله، دایی، عمو یا دوس��تی خانوادگی باش��د، کسی 
که دوستش دارند. ارتباط هرچه باشد، فرد بزرگسالی که منبع حمایت و ارتباطات خوب است 

می تواند به کودک کمک کند تا در برابر سخت ترین لحظه ها مقاومت و ایستادگی نماید.

کودکان	به	دنبال	فرصتی	برای	گفتگو	هستند
گفتگو با کودکان درباره س��رطان موجب می ش��ود آنان فرصت بازگویی احساسات خود را برای 
شما به دست آورند و بدانند که سوال کردن از کسی مشکلی ندارد. گاهی اوقات بچه ها مسائل 
خود را با افرادی در میان می گذارند که والدین ش��ان نیستند. آنها از این که مزاحم پدر یا مادر 
مریض خود شوند یا بخواهند اوقات سالم آنها را پُرکنند، احساس گناه کرده  و به این خاطر به 
ش��خص دیگری مثل معلم یا نامادری یا ناپدری خود اطمینان می کنند. به عنوان پدر یا مادر، 
بسیار اهمیت دارد  بچه ها را تشویق کنید تا افکار و احساسات خود را با شما یا با هر فرد دیگری 

که امین شما است، در میان بگذارند. 

از  آنه��ا  زود  ی��ا  دی��ر 
موضوع  مطلع می شوند. 
و  چ��را مس��تقیم  پس 
نگوییم؟  آنها  به  راحت 
من راح��ت و صریح به 
آنها می گویم چه چیزی 
در ح��ال وقوع اس��ت. 
فکر می کن��م این طوری 
راحت ت��ر می توانن��د با 
موض��وع برخورد کنند، 
چون آن��ان آمادگی این 

مسائل را دارند. 
مادر سه فرزند 16، 13 و 12 ساله

نبای��د آن ه��ا را کن��ار 
ک��ودکان  بگذاری��م. 
هوش��یارند و ظرفی��ت  
موض��وع   ب��ا  برخ��ورد 
بنابرای��ن  دارن��د.  را 
هی��چ گاه در برابرآن ها 
ای��ن موض��وع را انکار 
نکرده ام، بلکه بر نقطه 
مثب��ت ای��ن کار تاکید 

داشته ام. 
مادر یک فرزند پنج ساله
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شما	متخصص	در	این	کار	هستید
مبادا فکر کنید که نمی توانید با فرزندان خود در مورد سرطان صحبت کنید. شما به عنوان پدر 
یا مادری که بچه های خود را می شناس��د و نگران وضعیت آنها است، بهترین کسی هستید که 
می تواند این کار را انجام دهد. با تفکری دقیق و آمادگی مناس��ب، دانش تخصصی خود نسبت 
ب��ه فرزندان را به کار گیرید تا بهترین راه را ب��رای برقراری ارتباط با آنها پیدا کنید. هدف این 
کتاب کمک به شما در به کارگیری این دانش است. اول، آگاه ساختن فرزندان نسبت به موضوع 

سرطان و سپس ادامه دادن به گفتگو با آنها طی روند سرطان. 
برخی به دنبال پاس��خی آسان هستند. با این حال در مواردی مثل سرطان، راه کار آسانی یافت 
نمی ش��ود و گاهی ممکن اس��ت پیش از یافتن بهترین راه برای خانواده خود، راه های مختلفی 

امتحان شود. 

وقتی	که	نمی	توانید	از	سرطان	سخن	بگویید
با این که برخی نسبت به سرطان راحت برخورد می کنند، اما برای برخی دیگر سخن گفتن از 
این بیماری بس��یار سخت است؛ به خصوص با کودکان. برخی والدین به هیچ وجه نمی خواهند 
موضوع را برای فرزندان خود مطرح کنند و تمام س��عی خود را به کار می گیرند تا بیماری را از 

نظر آنان پنهان دارند. 
هر کسی دلیلی برای گفتگو نکردن با فرزندان دارد؛ مانند تفاوت های فرهنگی، شرایط خانوادگی 
و مرگ یکی از بس��تگان نزدیک در اثر س��رطان. گاهی نمی دانید سرطان تا چه حد جدی است 
و می خواهید منتظر بمانید تا پیش از گفتگو با فرزندان، اطالعات بیشتری کسب کنید. ممکن 
اس��ت فرد س��رطانی  بدون هیچگونه عوارض جانبی س��ریعا بهبود یابد. در این مورد شاید فکر 

کنید ارزش آن را ندارد که بچه ها را نگران کنیم.

یک	تجربه

موضوع را ب��ا صراحت 
برای��ش نگفت��م، چون 
طول  در  نمی خواس��تم 
ایام عید نگران ش��ود. 
نمی خواس��تم این عید 
دوس��ت  عید ه��ای  ب��ا 
داش��تنی دیگ��ری ک��ه 
قبال داش��تیم، متفاوت 

باشد. 

پدر یک فرزند 16 ساله

ثریا با وجود عمل برداش��تن س��ینه اش به خاطر سرطان و نیاز 
ب��ه کاله گیس، موضوع را به فرزندانش نگفت. مادر خودش هم  
به خاطر سرطان سینه از دنیا رفته بود. برای همین، زیر بار آن 
نرفت که موضوع را به فرزندان بگوید، چرا که می ترس��ید نکند 

بچه ها از این نگران شوند که مادرشان هم خواهد مرد.

س�ارا که همسرش مبتال به س��رطان شده بود، بهترین فرصت 
برای صحبت با دخترش فریده را زمانی یافت که مش��غول بازی 
بسکتبال ش��د. در مورد دختر دیگرش رویا، بهترین زمان برای 

این کار، وقت داستان خواندن پیش از خواب بود. 
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بس��یاری از والدین دریافته اند که با برنامه ریزی و تالش می توانند با فرزندان خود درباره س��رطان صحبت کنند. این کار گاهی س��خت و 
دش��وار اس��ت و دقیقا مطابق برنامه پیش نمی رود، ولی مهم آن است که به تالش خود ادامه دهید. در این جا هشت روش ارائه شده است 
که به کمک آنها می توانید کاری کنید فرزندان تان با س��رطان برخوردی راحت داش��ته باشند و مسیرهای ارتباطی خانواده را برای آنان باز 

نگاه دارید.

نکات	کلیدی

در ابتدا مشکل می توان دریافت که به فرزندان از سرطان چه باید گفت. افزایش برقراری ارتباط 

گفتگو درباره این موضوع به یک بار ختم نمی ش��ود، بلکه داستانی چند 

الیه اس��ت. فرزندان دائما باید از اخبار جدید با خبر شده و این را بدانند 

که در هر زمان می توانند با شما گفتگو کنند. بیشتر والدین می دانند که 

چه زمانی برای گفتگو با بچه هایشان راحت تر است. سعی کنید موقعیت 

را فراهم سازید و برای این گفتگو با خالقیت خود راهی پیدا کنید.

مهر و محبت و احساسات خود 

را نشان دهید 

کاری کنی��د بچه ها درک کنند که به آنان عش��ق می ورزید و اطمینان 

دهید که در همه حال از آنان مراقبت می شود، حتی اگر نتوانید خودتان 

این کار را انجام دهید. از بیان احساس یا گریه خود نترسید. با این کار 

فرزندان در می یابند همیش��ه می توان ابراز احساس��ات کرد و مش��کلی 

نیس��ت و به آنها می فهماند این طور نیس��ت که همیشه بدانید چه باید 

بکنید یا چه باید بگویید. 

برای خانواده و اکرهای 

معمول آن وقت بگذارید 

ش��اید عیادت کنندگان زیادی داشته باش��ید یا افراد بسیاری به کمک 

ش��ما بیایند، این بسیار عالی است. اما نگذارید تمام وقت شما را بگیرند. 

ب��رای کل خانواده و ه��ر یک از فرزندان خود وقتی کنار بگذارید. تا آنجا 

ک��ه می توانید به کارهای معمول و عادی خانواده ادامه دهید و از تالش 

بچه ه��ا در کمک به خانه اس��تقبال کنی��د، اما آن را به حس��اب ترحم 
نگذارید.

به بچه ها گوش فرادهید 
که مشکلی نیست و همچنان می توانند به تفریحات خود بپردازند.و فعالیت های خودشان نیز صحبت کنید و به آنان اطمینان دهید بگذارید دریابند که نباید به تنهایی نگران چیزی باش��ند. از کارها که اگر ناراحت هس��تند، احس��اس خود و علت آن را بازگو کنند. احس��اس واقعی آن��ان را درخواهید یافت. آنان را تش��ویق کنید درنگ کنید و ب��ه صحبت های فرزندان خود گ��وش دهید، آنگاه 

انتظار نداشته باشید برای این 

اکر به آمادگی اکمل برسید 

گفتگو از س��رطان اضطراب آور و ناراحت کننده اس��ت و بنابراین در گفتگو با 

کودکان باید روش های مختلفی به کار برد. ممکن اس��ت نوعی آش��فتگی و 

دلهره در خود احس��اس کنید. اما دستپاچه نشوید و اگر گفتگوی شما طبق 

برنامه پیش نمی رود بدانید کودک توان برخورد با آن را دارد. زمان بگذارید و 

ببینید برای دفعه بعد چگونه می توانید روش خود را تغییر دهید.

ببینید فرزندانتان از 

سرطان چه می دانند 

بهت��ر اس��ت کار خود را با طرح چند س��وال آغاز کنی��د و ببینید 

فرزندان تان تا چه حد از س��رطان آگاهی دارند و این اطالعات را از 

کجا به دس��ت آورده اند. با این کار می توانید هرگونه س��وء تفاهم را 

در آنان از بین ببرید و متوجه شوید که تا چه حد می توانید با آنها 

وارد گفتگو شوید.

اجازه دهید فرزندانتان 
سوال کنند 

قائل هس��تید و چیزی ش��بیه این جمله بگویید: »سوال های خود را مطرح کنند. نش��ان دهید که برای س��وال آنان ارزش س��والی دارند یا خیر. بچه ها ممکن است مدت ها بعد سواالت مختص��ری در اختیار آنان قرار دهی��د و صبر کنید ببینید آیا ذهن فرزندان خود را با جزئیات زیاد مشغول نسازید. اطالعات 
خوبی می کنی«.

صادق باشید و اعتماد 
ببخشید 

بیماری تاثیری بگذارد. سرطان نش��ده و هیچ کاری از س��وی آنان نمی تواند بر پیامدهای بچه ها روش��ن کنید که هیچ یک از گفتار یا رفتار آنان موجب بروز مهم نیس��ت. می توانید بگویی��د همه جواب ه��ا را نمی دانید. برای راحت و آزاد باش��ید. حتی اگر اخبار به دس��ت آمده خوب نباشد، رابطه با سرطان ارتباط خوبی برقرار ساختید، سعی کنید همچنان با پنهان کردن حقیقت نمی توانید جلوی بچه ها را بگیرید. وقتی در 
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کمک	به	کودکان	در	برخورد	با	سرطان

کودکان با یکدیگر متفاوت هس��تند: س��طح درک آنان از بیماری متفاوت بوده و به اخبار بد و 
تغییر ش��رایط در خانه واکنش های متفاوتی نش��ان می دهند. همچنی��ن کودکان و نوجوانان با 
توجه به س��ن خود عکس العمل خاصی نش��ان می دهند. در این فصل از درک کودکان نس��بت 
به بیماری و واکنش های احتمالی آنان نس��بت به سرطان، بسته به مرحله رشد، اطالعاتی کلی 

ارائه می شود.
ش��ما ش��خصیت کودک خود را بهتر از هر کسی می شناسید. بنابراین، از دانش خود درباره آنان 
استفاده کنید و واکنش آنان را حدس بزنید تا بدانید چگونه می توانید بدان پاسخ داده و مسیر 

را برای آنان هموار سازید.

وظیفه	شما
• کارهای معمول ش��ما بس��یار پراهمیت اس��ت. اگر افرادی را اضافه بر س��ازمان برای کمک 

آورده اید، از آنان بخواهید تا آنجا که امکان دارد همان کارهای معمول شما را ادامه دهند. 

• برای ایجاد فضایی محبت آمیزتر، وقت بیشتری به نوازش بچه ها اختصاص دهید و در مورد 
نوزادان و اطفال، زمان بیشتری صرف شیر دادن آنها کنید.

• اگر الزم اس��ت کودک به س��فر برده شود یا در طول شب از ش��ما دور باشد، محیط راحتی 
برای او فراهم س��ازید. مثال می توانید یک تخت خواب سفری به همراه پتوهای بامزه کودکان، 

اسباب بازی، کتاب و لباس برایش فراهم کنید.

نوزادان،	اطفال	و	کودکان	نوپا	
بچه ها و کودکان نوپا از بیماری ش��ناخت و آگاهی کمی دارند، اما نس��بت به جدا ش��دن از 
ش��ما و بروز تغییر در وقایع معمول خانه واکنش نش��ان می دهند. آنها قادر به س��خن گفتن 
دراین باره نیستند ولی نسبت به تغییرات جسمانی و احساسی اغلب از نوعی آگاهی شگفت آور 
برخوردارند. مسائل کلیدی بچه ها در این گروه سنی، برآورده ساختن نیازهای اصلی جسمی 

و احساسی و کاهش فشار ناشی از جدا ساختن آنها است.

برای کسب اطالعات بیشتر 
در این زمینه ها

پایگاه اطالع رسانی 
بنیاد امور بیماری های خاص

www.cffsd.org

پایگاه اطالع رسانی 
موسسه تحقیقات، آموزش و پیشگیری سرطان

www.ncii.ir
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پیش	دبستانی	و	مهدکودکی؛	3	تا	5	ساله	
بچه های این گروه سنی، در ابتدای درک تفاوت بین »سالم بودن« و »بیمار بودن« قرار دارند. 
اغلب آنان فکر می کنند دنیا به دور آنان حرکت می کند و غرق در افکار س��حرآمیز هس��تند. 
این بدان معنا اس��ت که بچه ها فکر می کنند آرزو کردن چیزی، آن را محقق خواهد ساخت یا 

اگر نافرمانی کنند، رفتار آنان موجب بروز حادثه بدی می شود.  
عالوه بر این ها، نگرانی اصلی بچه ها در رابطه با خودشان است. آنان با خود فکر می کنند. آیا 

من باعث آن شده ام؟ آیا می توانم آن را از بین ببرم؟ چه کسی از من مراقبت خواهد کرد؟
احساس��ات و گفت��ار بچه ها گاهی پراکنده اس��ت؛ آن��ان در خود احساس��ی از ناراحتی و غم 
دارند اما س��خنانی که به کار می برند چنین چیزی را نش��ان نمی دهد. به عنوان مثال، کودک 
4 س��اله ای در مرکز پیش دبس��تانی درحالی که لبخند بر لب دارد، می گوید »حدس بزن چی 

شده؟ پدرم سرطان داره«.

وظیفه	شما	
• به امور معمول خانه و محدودیت های آن ادامه دهید، چراکه به بچه ها امنیت می دهد.

• مقدمات زمان خواب به کاهش ترس از جدایی آنان کمک می کند؛ شانه زدن مو، ماساژ، آواز 
خواندن یا داستان گفتن ایده هایی هستند که موجب آرامش آنان در شب می شوند.

• به کودکان آرامش خیال دهید که قرار نیست شما یا کسی که کودک دوستش دارد و دچار 
سرطان شده، بمیرد. بلکه راه هایی برای درمان این بیماری وجود دارد. 

• تاکید کنید که هیچ یک از کارها یا گفتار آنان موجب بروز این بیماری نشده است.

• با تعریف کردن از آنها و تشکر از کارهای کوچکی که انجام داده اند )مثل کشیدن یک عکس 
یا چیدن چند گل از باغ( و درخواست از آنان برای انجام یک سری کارهای اصلی خانه )مثل 
گرفتن نامه از پست، پاک کردن میز یا سفره، بردن چیزهایی از ماشین به داخل خانه( کاری 

کنید احساسی از ارزشمندی و مهم بودن پیدا کنند. 

ندا که دچار س��رطان پس��تان شده بود، دو 
ش��ب در هفته، از نوه پس��ری خود )فرزانه( 
مراقب��ت می ک��رد. فرزانه در هم��ان تختی 
می خوابی��د ک��ه مادربزرگ��ش می خوابی��د. 
کودک دوست داشت خود را در آغوش گرم 
او جمع کند و اغلب سرش را بر روی سینه او 

شکوه، مادر حس��ن 2 ساله و احمد 4 
س��اله، تحت شیمی درمانی قرار داشت. 
ه��ر روز بعد از ظه��ر ک��ه از درمان به 
خانه برمی گش��ت، احمد دستان مادر را 
چک می کرد تا ببیند آیا پانس��مانی در 
دستانش هست یا خیر. اگر چیزی پیدا 
می ک��رد، ظرفی برای مادر تهیه می کرد 
ت��ا در صورت تهوع در اختیار او باش��د. 
حتی ماه ها پس از اتمام شیمی درمانی، 
احمد همچنان دس��تان م��ادر را چک 

می کرد.

می گذاشت. ندا پس از عمل برداشتن سینه، 
متوجه شد که باید برای فرزانه توضیح دهد 
چرا دیگر س��ینه ندارد. فرزانه به راحتی این 
تغیی��ر را پذیرفت و گاهی ب��رای مادربزرگ 
زمزمه می ک��رد: »می دانم ک��ه تو فقط یک 

سینه داری«.

حرف	بچه	ها
مامانم  بیماری  وقتی 

فقط  من  شد،  مشخص 

برای  داشتم.  سال   9

همین  نمی فهمیدم این 

جدی  چقدر  بیماری 

می فهمیدم  فقط  است. 

و  است  مریض  مامانم 

نشود.  خوب  هرگز  شاید 

سرطان، در اصل زندگی 

ایجاد  تغییری  هیچ  من 

نمی فهمیدم  چون  نکرد، 

اصال سرطان چه  چیزی 
هست. 

ماریا، 14 ساله

یک	تجربه
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دبستانی:	6	تا	12	ساله	
تا این س��ن برخی بچه ها از س��رطان چیزهایی ش��نیده اند اما نمی دانند چگون��ه و چرا بروز 
می کن��د. احتم��اال این خأل درکی را با نظریه ها و تئوری های بچه گانه خود پرکرده و دوس��ت 
دارند با منطق علت و معلولی س��اده خود، آن را اس��تدالل نمایند. اطالعات غیرموثق را نیز 
باور می کنند. خصوصا که آن را از یک فرد فهمیده )از نظر خودش��ان( مثل یک بچه بزرگ تر 
یا از اینترنت دریافت کرده باش��ند. مثال در میان بچه ها رایج اس��ت که فکر می کنند سرطان 
مس��ری اس��ت و این که آنهایی که س��رطان دارند می میرند یا این که مصرف دخانیات علت 

همه سرطان ها است. 
ک��ودکان بزرگ تر قدم به عرص��ه درک ابدیت و مرگ می گذارند و به همین خاطر س��ؤاالت 

زیادی در مورد مرگ و مردن به زبان می آورند.
بچه ها در این س��ن در قبال آنچه که به فرد س��رطانی یا پدر و مادر گرفتار خود گفته اند یا 
درباره آنها انجام داده اند، احس��اس گناه می کنند. بنابراین تالش می کنند رفتار خوبی داشته 
باش��ند تا به نحوی آن را جبران کنند. بس��یاری از کودکان دلش��ان می خواهد زندگی شان تا 
حد امکان طبیعی باش��د و نمی خواهند دوستان ش��ان چیزی بدانند، حتی اگر خانواده آزادانه 
در مورد موضوع صحبت کند. با این حال، مدرس��ه و بهترین دوس��تان اغلب برای آنها بسیار 

پراهمیت بوده و در صورتی که وضعیت در خانه اضطراب آور باشد، به آنها رجوع می کنند. 

وظیفه	شما
• راحت و صادق باشید تا بچه ها این خأل را با تعبیرهای خود پُر نسازند.

• به آنها وظایفی متناس��ب با سن ش��ان در خانه محول کنید )مثل چیدن میز یا گردگیری( و 
اگر متوجه شدید تمایل بیشتری به انجام کار نشان می دهند، بگذارید انجام دهند. 

• اجازه دهید بچه ها مس��تقیماً به فرد س��رطانی کمک کنند تا نقش خود را برجس��ته ببینند 
)مثل دادن نوش��یدنی به دس��ت بیمار، آوردن یک پتوی دیگر برای بیمار، برای بیمار کتاب 

خواندن(.

• بگذارید حس کنند لذت بردن از زندگی و تفریح نوعی خودخواهی نیست.

• آنان را آس��وده خاطر سازید که سرطان مس��ری نیست و علل آن اغلب ناشناخته و پیچیده 
است.

• به آنها کمک کنید دریابند تا آن چه همکالسی هایشان می گویند همیشه درست نیست.

• اگر سرطان دارید یا روند زندگی خانواده شما به خاطر فردی که در خانواده به سرطان مبتال 
است دچار خلل شده، مدرسه را در جریان امر قرار دهید.

یک	تجربه

فریبا و دختر 9 ساله اش توافق کردند که 
هر دو با نوشتن یا نقاشی در یک دفترچه 
خاطرات مشترک، احساسات خود را برای 
هم بیان کنند. فریبا با دیدن آنچه در این 
دفترچ��ه نقش بس��ت، حیرت زده ش��ده. 
دخترش مهس��ا با نوشتن، احساسات خود 

را راحت تر بیان کرد تا با گفتن. 

زهره )همسر علی( س��رطان پیشرفته ای 
داشت. در این حال مراقبت اصلی بچه های 
نوجوان شان بر عهده علی بود. وقتی بچه ها 
با هم دعوا می کردند، علی نگران می ش��د، 
چ��ون می دانس��ت ای��ن دعواه��ا موجب 
آزردگی خاطر همس��ر بیمارش می ش��ود. 
عل��ی باید آنه��ا را آرام می کرد ولی گاهی 
تحمل خود را از دست می داد و سر بچه ها 
داد می کشید تا از او حساب ببرند. او پس 
از مدتی متوجه شد که باید بگذارد بچه ها 
خود مشاجرات را فیصله دهند. علی البته 
ب��ه آنها توضیح داد ک��ه که تالش می کند 
محیط را برای مادرش��ان آرام کند. بچه ها 
که فکر می کردند پدر بی دلیل بر س��ر آنها 
فری��اد می زند با این تغییر س��اده در رفتار 
وی متوجه ش��رایط ش��ده و علی توانست 

وضعیت خانه را تغییر دهد.
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دبیرستانی؛	13	تا	18	ساله	
نوجوان ها از س��رطان درکی مش��ابه افراد بالغ داشته و اغلب تمایل دارند اطالعات بیشتری از 
این بیماری کسب کنند. آنان نگران آن هستند که نکند خودشان نیز دچار سرطان شوند؛  به 

خصوص اگر دختر مادری باشند که به سرطان پستان مبتال شده است. 
نوجوانان در آغاز مرحله جدا ش��دن از خانواده قرار دارند و در این فکر هس��تند که به عنوان 
فردی مس��تقل و جوان چه کسی هس��تند. در این جا موضوع به قدر کافی پیچیده و آشفته 
می ش��ود. بنابراین اگر در یکی از نزدیکان آنها سرطانی تشخیص داده شود )به ویژه اگر یکی 

از والدین باشد( مسئله سخت تر می شود.
درحالی که بس��یاری از نوجوان ها میل به اس��تقالل از خانواده دارند، برای ایفای نقش بیشتر 
در امور، به ش��دت احساس مسئولیت کرده و تالش بیشتری برای کمک نشان می دهند. این 

تضاد در آنان حسی از نا امیدی و گناه پدید می آورد. 
در این جا، روابط با افراد خارج از خانواده اهمیت بیشتری می یابد و بهتر است به ایجاد رابطه 
با دیگر افراد بزرگس��ال تشویق ش��وند،  چرا که معموال نوجوانان به فرد بزرگسالی که پدر یا 
مادر آنها نیس��ت، اعتماد بیشتری دارند؛ مثل مادر یکی از بهترین دوستان شان. همکالسی ها 
نیز نقشی حیاتی دارند. از طرفی، روابط با دوستانی که در برخورد با این مسائل مشکل دارند، 

محدودتر می شود. 

وظیفه	شما
• به طور مرتب بررسی کنید آیا فرد نوجوان از اطالعات کافی و سالمت کامل برخوردار است 
و احساسات خود را سرکوب نمی کند. در جریان باشید که با این حال، ممکن است نخواهد از 

سرطان صحبتی به میان آورد یا نیازی به آن نبیند. 

• متوجه باشید که سرطان هر قدر سخت باشد، کودک، کودک است و در مورد نوجوانان نیز 
همین طور وقتی که در خود احساس غم و فشار می کنید، رفتار یک نوجوان نیز ممکن است 
شما را بیشتر نا امید سازد. اما رفتار آنان بازتاب شما نبوده و نشان دهنده آن نیست که شما 

تا چه اندازه برای آنان مهم هستید.

• عاقالنه است که از نوجوانان انتظار داشته باشیم در کارهای  خانه کمک کرده و گاهی نیز از 
خواهر و برادر خود مراقبت کنند. از کمک اضافه بر سازمان آنها استقبال کنید ولی آن را به 
حساب ترحم نگذارید. شاید الزم باشد در مورد حد و حدود امور با آنها صحبت کنید، که در 
این صورت آنان حس می کنند نقشی در امور دارند و از آن خسته نمی شوند. در مورد دختران 
نوجوان، اگر از آنان انتظار انجام کاری بیش از حد داشته باشید، بیشتر از پسران دچار دلهره 

و رنجیدگی خاطر می شوند. 

نکته
بر اطالعاتی که نوجوانان و 
کودکان از اینترنت دریافت 
داش�ته  نظارت  می کنن�د، 
باش�ید. برای آنان توضیح 
پایگاه ه�ای  هم�ه  دهی�د 
اینترنتی قابل اعتماد نبوده 
و موارد با هم  تفاوت دارند.

یک	تجربه

همسر فرهاد سرطان پیشرفته ای داشت. 
مری��م، دختر 13 س��اله اش با پدر صحبت 
نمی ک��رد و پدر نیز پ��ی یافتن راهی برای 
برقراری ارتباط با او بود. فرهاد متوجه شد  
اگر آنها وقتی را در کنار هم س��پری کنند 
این ارتباط برقرار خواهد شد. گاهی دراتاق 
نش��یمن می نشس��تند و با ه��م تلویزیون 
تماش��ا می کردند. مری��م پاهایش را روی  
پای پدر می گذاش��ت و دلش می خواست 
پدر پاهایش را ماس��اژ دهد. اینجا بود که 
فره��اد دریافت مریم از این راه با او ارتباط 
برق��رار کرده و کم صحبتی خود را جبران 

می نماید.
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س��رطان	 دچ��ار	 ک��ه	کودک��ی	 وقت��ی	
شده	است

ش��اید فرزند شما یک هم بازی داشته باش��د که تشخیص داده اند به سرطان مبتال است. اگر 
چه کودکان نیز ممکن اس��ت دچار سرطان شوند، اما در نگاه کودکانه معموال افراد بزرگسال 
به آن دچار می شوند؛ مثل یک خویشاوند یا یک معلم. این که کودکان نیز ممکن است دچار 

سرطان شوند، برای کودک امری گیج کننده و وحشتناک است.

به فرزندتان آگاهی دهید که س��رطان اطفال،  نه به خاطر س��بک زندگی و رفتارهایی مثل 
سیگار کشیدن یا آفتاب گرفتن و نه در اثر حوادث کوچکی مثل ضربه به سر است. هیچ کس 

و هیچ چیزی باعث بروز سرطان در کودک نشده است.

وقتی کودکان در اطراف کودکی سرطانی قرار می گیرند، نیاز به احساس امنیت دارند. به آنها 
بگویید س��رطان به افراد دیگر منتقل نمی ش��ود و اگر کودک بیماری در محلی جداگانه قرار 

گرفته، این به خاطر حفاظت او از عفونت است و نه حفاظت دیگران از سرطان وی.

توضیح دهید که وضعیت زندگی دوس��ت یا خویشاوند س��رطانی به ناچار تغییر خواهد کرد. 
آنان انرژی زیادی برای بازی نداش��ته و ممکن اس��ت مدت زیادی در مدرس��ه غایب باشند. 
ممکن است شکل جسمانی آنها نیز عوض شود؛ مثل نیاز به صندلی چرخدار یا ریزش مو. از 
فرزندتان بخواهید بیش��تر به چیزهایی توجه کند که تغییر نکرده اند، مثل شخصیت و رابطه 

دوستی آنها. 

در صورت امکان به فرزندتان فرصت دهید همچنان به دوستی خود با کودک بیمار ادامه دهد. 
شاید یکدیگر را زیاد نبینند و روابط متقابل آنها نسبت به هم یکی نباشد، اما هر دو از وجود 

هم لذت می برند. 

اگر می توانید، فرزندتان را به بیمارس��تان ببرید تا دوس��ت یا خویشاوند بیمار را مالقات کند. 
برای فرزند ش��ما بس��یار گیج کننده و ترس آور اس��ت که چرا ش��خص س��رطانی فورا پس از 
تش��خیص بیماری از محیط زندگی ناپدید می ش��ود. آنان بدترین چیزها را برای خود تجسم 

می کنند.
 

برای فرزند خود وقت بگذارید و به او کمک کنید تا با دوس��تانش در تماس باش��د. می توانید 
یک کارت پس��تال سالمت برایش درس��ت کنید، نامه بنویس��ید، اتاق دوست بیمارش را در 
بیمارس��تان آذین ببندید یا یک تخته بازی برای��ش طراحی کنید. در مورد بچه های بزرگ تر 
تماس تلفنی، پس��ت الکترونیک و تماس اینترنتی کمک می کند تا با کودک س��رطانی تحت 

درمان ارتباط داشته باشند. 

بگذارید فرزندتان کمی اندوهگین بوده و کمی ترس داشته باشد. کودکان زمانی که می خواهند 
از آنچه در درونش��ان می گذرد با ش��ما صحبت کنند، نیاز دارند حس کنند می توانند به شما 
نزدیک ش��وند. صادق بودن نس��بت به یکدیگر در رابطه با ترس و احساسات، تاثیر مثبتی بر 
رابطه ش��ما با فرزندتان داشته، به س��المتی فرزند کمک کرده و به او توان برخورد با مسائل 

را می دهد. 

علل	سرطان

سرطان	مسری	نیست

تغییر	وضعیت

ادامه	روابط

مالقات	در	بیمارستان

تداوم	تماس

مشوق	احساسات	آنان	باشید

برای کسب اطالعات بیشتر 
در این زمینه ها

پایگاه اطالع رسانی 
بنیاد امور بیماری های خاص

www.cffsd.org

پایگاه اطالع رسانی 
موسسه تحقیقات، آموزش و پیشگیری سرطان

www.ncii.ir
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واکنش	ها	و	نیازهای	کودکان	در	س��نین	
مختلف

درک کودکان از بیماری و اس��تدالل های آنان در مورد خبرهای بد، با توجه به س��ن و زمینه 
خانوادگی متفاوت است. در جداول زیر نیازهای مختلف کودکان بررسی شده است. به کمک 
آنها می توان دریافت چه مطالبی را می توان با کودکان در میان گذاش��ت و برای کاهش فشار 

ناشی از چنین اخباری، چگونه می توان با آنها رفتار کرد.

�آنان از بیماری آگاهی کمی دارند.

�اطفال، احساس��ات والدی��ن از جمله 
اضطراب را درک می کنند.

�آنان دوران جدایی از والدین را درک 
می کنند.

 
�وقت��ی که حضور فیزیکی پدر یا مادر 

کم شود، غمگین می شوند.

�ک��ودکان نوپ��ا نس��بت ب��ه تغییرات 
جسمانی پدر یا مادر یا یکی از نزدیکان 
خود یا ب��روز عوارض جانب��ی در آنان 

واکنش نشان می دهند؛ مثل تهوع.

�نوزادان و اطفال: ممکن اس��ت برای 
احس��اس راحت��ی و تخلی��ه هیجانی، 
تمایل به شیرخوردن را افزایش دهند.

�بهانه گیری و بدخلقی می کنند.

�به بدن والدین می چسبند.

�تغیی��ر در خواب یا عادات غذاخوردن 
دارند.

�قولنج  کنند.

�کودکان نوپا: غیظ و قهر و منفی بافی 
دارند؛ پاسخ »نه« می دهند.

�بازگش��ت به مکیدن شس��ت، خیس 
کردن بس��تر، بچه گان��ه صحبت کردن 

و غیره.

�با رعای��ت برنامه ای خ��اص در مورد 
بچه ه��ا و ک��ودکان نوپا، دائم��اً آنها را 

تحت نظر داشته باشید. 

�تماس بدن��ی خود را با آنان بیش��تر 
کنید؛ مانند آرام بر پش��ت طفل زدن، 
در آغوش گرفتن و یا ش��یردهی بیشتر 
تا در آنان احساس امنیت بیشتر شود.

�از اعضای خانه و دوستان بخواهید در 
کارهای خانه و مراقبت کمک کنند.

�برای تنظیم احساسات در آنها بازی با 
گوی را در نظر بگیرید.

�از نوارهای صوتی آرام بخش، موسیقی 
یا ماساژ کودکان استفاده نمایید.

�احساس��ات و ترس خود را با دیگران 
مطرح کنید.

نوزادان،	اطفال	و	کودکان	نوپا

پاسخ	های	پیشنهادیواکنش	های	احتمالیدرک	از	بیماری
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�آنان در آغ��از مرحله درک از بیماری 
قرار دارند.

�ک��ودکان فک��ر می کنند خ��ود باعث 
این بیماری ش��ده اند )مثال با سرکشی 
یا اف��کار بد خود( به این وضعیت تفکر 

جادویی می گویند. 

�ک��ودکان خ��ود مح��ور ب��وده و فکر 
می کنند هر چیزی به آنان ربط دارد.

�کودکان فکر می کنند سرطان مسری 
است.

�مکیدن شست.

�ترس از تاریک��ی، هیوالها، حیوانات، 
چیزهای عجیب و غریب و ناشناخته.

�بختک

�راه رفتن یا حرف زدن در خواب

�خیس کردن بستر

�لکنت زبان یا بچه گانه حرف زدن

�بیش فعالی یا خونسردی

�ترس ج��دا ش��دن از اف��راد مهم به 
خصوص هنگام خواب و رفتن به پیش 

دبستانی.

�حال��ت تهاجم��ی؛ مث��ل زدن یا گاز 
گرفتن.

�سوال های تکراری در یک مورد، حتی 
اگر چندین بار پاسخ داده شوند.

�توضیح��ات مختص��ر و س��اده ای از 
س��رطان ارائه نمایید و در صورت لزوم 

تکرار کنید یا بیشتر توضیح دهید.
�با اس��تفاده از کتابچه های عکس دار، 
عروس��ک ها یا حیوان��ات پارچه ای در 

مورد بیماری صحبت کنید.
�درب��اره بخت��ک ی��ا مش��کالت دیگر 

داستان بخوانید.
�خی��ال آن��ان را راحت کنی��د که به 
واس��طه رفت��ار ی��ا افکارش��ان موجب 
ب��روز این بیماری نش��ده و بدان دچار 

نمی شوند.
�آنچ��ه را کودکان انتظار دارند توضیح 
دهی��د و ش��رح دهید ک��ه برنامه های 

زندگی چگونه تغییر می کنند.
�به ک��ودک اطمینان دهید که از آنان 
مراقب��ت خواهد ش��د و هرگز فراموش 

نمی شوند.
�آنان را تشویق به تفریح کنید.

�ب��ه آنان گ��وش فرا دهید و نس��بت 
باش��ید،  احساسات ش��ان هوش��یار  به 
احساس��اتی که در جری��ان صحبت یا 

بازی از خود نشان می دهند.
�روال معمول زندگ��ی را ادامه داده و 

حد و حدود آنان را رعایت کنید.
�بگذارید کودکان هر روز فعالیت بدنی 
داش��ته باش��ند تا انرژی اضافی خود را 
تخلیه کنند و از اضطراب رهایی یابند 
و رفتار تهاجم��ی آنان به یک خروجی 

مثبت بدل شود.

پیش	دبستانی	و	کودکستانی،	3	تا	5	ساله

پاسخ	های	پیشنهادیواکنش	های	احتمالیدرک	از	بیماری
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�ق��ادر ب��ه درک توضیح��ات بس��یار 
پیچیده از س��رطان و اطالعات اصولی 

در مورد سلول های سرطانی هستند.

�احس��اس می کنن��د به خاط��ر رفتار 
ناشایس��ت آنه��ا، مس��ئول ب��روز این 

بیماری هستند.

�کودکان کم س��ن و سال تر در ابتدای 
درک این موضوع هس��تند که انسان از 
جمله پ��در و مادر می می��رد. کودکان 
بزرگ تر دوس��ت دارند عاقبت مرگ و 
تاثی��ر آن را درک کنند. اگر کودکی با 
س��ن و س��ال کم در معرض بیماری یا 
م��رگ قرار گیرد، ک��ودکان بزرگ تر از 
بلوغ فکری بیش��تری برخوردار بوده و 

درک بیشتری از مرگ دارند.

�حساس��یت و زود رنج��ی، غمگینی، 
گریه، اضطراب، گناه، غبطه خوردن

�شکایت جسمانی: سردرد، معده درد

�نگرانی ناگهانی نس��بت به س��المت 
والدین

�اضطراب جدایی، ب��ه هنگام رفتن به 
مدرسه یا اردو

واکنش ه��ای  تهاجم��ی:  �رفت��ار 
خصومت آمی��ز مثل فریاد کش��یدن یا 

دعوا کردن با فرد بیمار

�تمرک��ز ضعی��ف، به رویا ف��رو رفتن، 
بی توجهی

�نمرات درسی ضعیف

�کنار گذاشتن خانواده و دوستان

�مش��کل در س��ازگاری ب��ا تغیی��رات 
پدید آمده

�ت��رس از رفتار خود، تنبیه ش��دن یا 
قرار گرفتن در موقعیت های جدید

�حساسیت، خجالت و دستپاچگی

�ت��الش برای بیش از حد خوب بودن، 
با این خطر که والدین قادر به تشخیص 
اضطراب و پریش��انی آنان نیستند؛ این 
وضعیت بیشتر در دختران شایع است.

�ب��ه آنان گ��وش فرا دهید و نس��بت 
به احساس��ات آنها هوش��یار باش��ید؛ 
احساس��اتی که در جری��ان صحبت یا 

بازی از خود بروز می دهند.

�ب��رای توضی��ح بیم��اری، درم��ان و 
پیامدهای بالقوه آن از کتاب ها استفاده 

کنید.

�به آنان اطمین��ان دهید که  رفتار یا 
افکارشان باعث بروز این بیماری نشده 

است.

�خیال آنان را از بابت مراقبت از آنان و 
برنامه زندگی شان راحت کنید.

�ب��ه آنان بگویید س��ایر افراد ش��ریک 
در زندگی آنان )پ��در یا مادر( یا دیگر 

بستگان در سالمت به سر می برند.

�بگذارید دریابند که چگونه می توانند 
مفید باشند.

�بگذارید بفهمند که احساس��ات آنان 
برای ش��ما مهم اس��ت، از مرگ برای 
آنان سخن بگویید، حتی اگر بچه ها آن 

را عنوان نکنند.

ایده ه��ای ک��ودکان  و  نظ��رات  �ب��ه 
کوچک تر نیز توجه کنید.

مدرسه	ابتدایی،	6	تا	12	ساله

پاسخ	های	پیشنهادیواکنش	های	احتمالیدرک	از	بیماری
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�آنان قادرند با سرعت عمل خوبی فکر 
کنن��د: می توانند در مورد مس��ائلی که 

خود تجربه نکرده اند، فکر کنند.

�در آغاز مرحله ای هستند که همانند 
بزرگساالن فکر کنند.

م��ردم  ک��ه  کنن��د  درک  �قادرن��د 
شکننده اند.

�قادرند رواب��ط پیچیده میان وقایع را 
درک کنند.

�قادر ب��ه درک عل��ت و معلول اند: در 
رابطه با عالئم و نش��انه های بیماری و 
خ��ود بیماری یا بین رفتار و پیامدهای 

آن.

�ترس و نگرانی را بیشتر انکار می کنند 
تا وارد بحث و جدل  نشوند.

�خواهان اس��تقالل بیشترند و دوست 
دارند با آنان همانند بزرگس��االن رفتار 

شود.

�عصبانیت و سرکشی

�حساس به نحوه برخورد بزرگساالن یا 
برخورد با موقعیت موجود.

�افسردگی یا اضطراب

�نگران نسبت به متفاوت بودن 

�قضاوت ضعیف و رفت��ار خطرآفرین؛ 
مث��ل اعتیاد به الکل، مصرف دخانیات، 
بیرون بودن تا دیر وقت، روابط جنسی 

نا امن.

�کناره گیری

�بی تفاوتی

�عالئم و نش��انه های جسمانی ناشی از 
اس��ترس یا دلهره؛ مثل معده درد، سر 
درد، تمایل زیاد به ریختن احساس��ات 
در درون؛ ب��رای همی��ن بزرگس��االن 
نمی توانند واکنش ه��ای زیادی از آنها 

ببینند.

�بازگشت به قبل: بازگشت به رفتارهای 
دوران قبل، از قبیل تماشای برنامه های 
تلویزیون��ی کودکان یا داش��تن حالتی 

بسیار متزلزل و وابسته به والدین.

�تش��ویق کنید درباره احساسات شان 
حرف بزنند، ولی توجه داش��ته باشید  
برای آنان راحت تر است که به دوستان 
خ��ود، معلمی��ن یا فرد امی��ن دیگری 

اعتماد کنند. 

�عش��ق و محب��ت خود را ب��ه صورت 
جسمانی و شفاهی بیشتر بیان کنید.

�در رابط��ه ب��ا تغییر وظای��ف اعضای 
خانواده با آنها صحبت کنید.

�در صورت نیاز، رازدار آنها باشید.

�آنان را تش��ویق کنید به فعالیت ها و 
روابط دوستانه خود ادامه دهند.

�محدودیت های مناسبی برقرار کنید.

�اگر مشکلی وجود دارد، برای مشورت 
وقت تعیین نمایید.

�در واگ��ذاری مس��ئولیت های زیاد و 
بیش از حد، بر آنان تکیه نکنید.

�برای کس��ب مطالب بیش��تر در مورد 
سرطان و دریافت کمک، منابعی برای 

آنان تهیه کنید.

�توافق کنید همیشه در مورد سرطان 
صحب��ت نکنید: ب��ا فرزندان تان درباره 
تکالیف خانه، ورزش، دوس��تان، شغل 
پ��اره وقت آنه��ا و از این قبی��ل موارد 

صحبت کنید.

�ب��ه نظ��رات و ایده ه��ای بچه ه��ای 
دبستانی نیز توجه کنید.

دبیرستانی،	13	تا	18	ساله

پاسخ	های	پیشنهادیواکنش	های	احتمالیدرک	از	بیماری
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در	واکنش	به	خبر	تشخیص
مراقبت	از	خود	

اعالم خبر تش��خیص س��رطان به فرزندان امری مش��کل و دلهره آور اس��ت. توجه داشته باشید 
درحالی که خود در ش��وک ناش��ی از این خبر هستید، اصرار بر اعالم  نداشته باشید. احساسات 
خود را کنترل کنید. زیرا اگر با احساسات خویش درگیر باشید، برای کمک به بچه ها در برخورد 

با این اخبار، دچار مشکل خواهید شد. 

در ابتدا الزم نیس��ت هرآنچه به ش��ما گفته ش��ده را بازگو کنید. بنابراین بهتر است اطالعات را 
تلخیص کرده و س��عی کنید برای س��ؤال هایتان پاس��خ پیدا کنید. می توانید مالقات دیگری با 
پزش��ک ترتیب دهید. هر گونه اطالعات کمکی که در اختیار شما گذارده شده را مطالعه نمایید 

یا با پرستار مرکز سرطان شناسی تماس بگیرید.

صحبت با دیگر افراد بزرگس��ال  پیش از طرح این وضعیت با کودکان، به ش��ما کمک می کند 
احساسات خود را مرور کرده و تا حدی با این خبرها خو بگیرید. ممکن است افکارتان پریشان 
و آش��فته باش��د، به این سبب صحبت با شخصی دیگر به شما کمک می کند دریابید در جریان 

روزها و هفته های آینده چه کارهایی را الزم است انجام دهید. 

بهتر است فهرستی از کارهایی که دیگران می توانند برای شما انجام دهند، تهیه کنید. اعضای 
خانواده و دوستان نیز بسیار عالقمند به کمک هستند، اما برای این کار نیازمند راهنمایی شما 

هستند. یکی از دوستان می تواند کار هماهنگی این کمک ها را برعهده بگیرد.

بحث و مذاکره در این موارد و محول س��ازی وظایف به افراد، به تس��کین یک س��ری نگرانی ها 
کمک می کند )برای اطالعات بیشتر به صفحه 26 مراجعه نمایید(. برای آن دسته از افرادی که 

به تازگی سرطان در آنان تشخیص داده شده، خدمات کمکی در دسترس است.

مراقبت	از	خود
تعیین	وقت	کنید	شاید ندانید چه زمانی برای اعالم خبر به فرزندان بهتر است. آیا باید 
فوراً پس از آنکه خبر به خودتان رسید، فرزندان را نیز با خبر کنید یا منتظر شوید تا همه 
حقایق برایتان روشن شود؟ این که چقدر از اطالعات را می توانید افشا کنید، مخصوصا زمانی 

که در انتظار جواب آزمایش هستید، کار سختی است.

نگه داش��تن اس��رار زمانی که در انتظار دریافت جواب آزمایش هستید، دلهره بیشتری دارید و 
فرزندان تان ممکن اس��ت حس کنند مش��کلی پیش آمده است. سعی کنید به محض احساس 
توانایی، حقیقت را برای بچه ها بازگو کنید. اگر نمی دانید مس��ئله تا چه حد جدی اس��ت یا چه 
درمان��ی نیاز اس��ت، این موضوع را هم ب��ه آنها بگویید. اطمینان دهید ک��ه به محض اطالع از 

جزئیات بیشتر، موضوع را به اطالع آنها خواهید رساند. 
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وقتی متوجه می شوید بیماری شما سرطان است، تصمیم گیری در مورد  نحوه صحبت با بچه ها بسیار 
س��خت اس��ت. آنقدر غرق در این اخبار می شوید که نمی توانید یک جا بایستید، آرام و قرار ندارید 

و کنترل شرایط برایتان دشوار است. 
مادر دو نوجوان

وقتی مادرم زنگ زد تا 
بگوید س��رطان  به من 
روی  از  دخت��رم  دارد، 
فهمی��د  صدای��م  تُ��ن 
مش��کلی پی��ش آم��ده 
آنکه  به محض  اس��ت. 
گوش��ی را گذاشتم، با 
این که خودم به سختی 
اخبار  این  می توانستم 
ول��ی  کن��م،  را هض��م 
مجبور بودم به سیمین 
توضیح دهم چه اتفاقی 

رخ داده است. 
مادر دو دختر 14 و 16 ساله

در موارد زیر مطلع ساختن بچه ها ایده خوبی است:

• زمانی که فکر می کنید آنها می خواهند چیزی بگویند؛
• وقتی در اثر گریه بزرگ ترها، دست و پای خود را گم کرده اند؛

• با بروز تغییرات بدنی یا احساس��ی در فرد مبتال به س��رطان، دچار ش��وک ش��ده و س��ردرگم 
مانده اند؛

• فرد مبتال دارای نش��انه هایی قابل رؤیت اس��ت که نیاز به توضیح دارند، مثل تهوع  مکرر یا از 
دست دادن وزن.

ب��ه م��رور در می یابید که چه زمانی از روز بهترین وقت برای فرزندان تان اس��ت تا اخبار مهم را 
بش��نوند. بهتر اس��ت زمانی را تعیین نمایید که حرف شما قطع نش��ود و با قاطعیت از اعضای 
خانواده بخواهید برای یک صحبت رس��می دور هم جمع شوند. بسیاری از مردم معتقدند طرح 
موض��وع به صورت ناگهانی و درحال انجام کاری دیگر )مثل رفتن به گردش یا تمیز کردن میز 
پس از صرف شام( در کاهش تنش بسیار مفید است. می توان گفت که طرح موضوع به هنگام 

خواب یا پیش از واقعه ای مهم، به هیچ وجه مناسب نیست. 

درباره	این	که	چه	کسی	می	تواند	در	صحبت	های	شما	شرکت	کند،	فکر	
کنید. 

این که چه کسی موضوع را به بچه ها بگوید، به سابقه ارتباط اعضای خانواده بستگی دارد. اغلب 
در خانواده هایی که هم پدر و هم مادر حضور دارند، یکی از آن دو اکثر ارتباطات خانوادگی را 
بر عهده می گیرد. شاید بهترین راه قطع اخبار توسط پدر یا مادر و اعالم موضوع توسط پدر یا 
مادر باشد. شاید از فرد بزرگ تر دیگری مثل پدربزرگ بخواهید زمانی که با فرزندان صحبت 

می کنید، در کنار شما باشد. به خصوص اگر بار امور خانواده فقط بر دوش شما است.
می توانید بسته به سن و خلق و خوی فرزندان تصمیم بگیرید که جداگانه با آنها صحبت کنید 

یا با هم. بهتر است زمان و مکانی را تعیین کنید که مورد عالقه آنها است.

چیزی	را	که	می	خواهید	برای	آنها	بگویید،	تمرین	کنید. 
والدین اغلب به توانایی خود در انتخاب واژه های درست و پاسخ به سؤاالت زیرکانه بچه ها شک 
دارند. تمرین سخنرانی در کنار همسر، دوست، یکی از بستگان و یا مددکار سرطان شناسی 
بیمارستان بسیار مفید است. با این کار پیش از گفتگو با فرزندان، واژه ها را بر زبان آورده و 
تاحدی با اضطراب ناشی از آن واژه ها مبارزه خواهید کرد. می توانید در مقابل یک آینه تمرین 

کنید. با این کار می توانید واژه ها را در ذهن خود چیده و مرتب کنید.

حتی اگر برنامه ریزی کرده اید که چه می خواهید بگویید و فکر می کنید می دانید که بچه ها چه 
واکنشی نشان خواهند داد، آمادگی هر چیزی را داشته باشید. در صورتی که خبرهای بد را بر 
زبان آورده و فرزندتان واکنش��ی دور از انتظار نشان داد، دستپاچه نشوید. صحبت های بسیاری 
در برابر ش��ما صورت خواهد گرفت و فرزندان نیز با این یک بار صحبت که مطابق برنامه پیش 

نرفته است، آسیبی نخواهند دید. 

حرف	بچه	ها
را  من  داشت  مامان 

رستوران  به   ماشین  با 

در  من  از  راه  در  می برد. 

این که  و  سرطان  مورد 

چیزهایی  چه  سرطان  از 

می کرد.  سوال  می دانم 

بعد در مورد لوسمی بابا برایم 

تعریف کرد. به من گفت که 

چی هست، چطور بروز می کند 

بابا  بر سالمت  تاثیری  و چه 

پارک  محل  در  من  دارد. 

و  بودم  نشسته  ماشین ها  

خودم  احساسات  در  غرق 

بودم.           علی، 12 ساله
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اصل	قضیه	را	با	واژه	هایی	که	می	فهمند،	برایشان	بازگو	کنید.	
اعالم اخبار فوری در ابتدای صحبت، با چند جمله کوتاه انجام می گیرد. در این جمالت توضیح 
می دهی��د که تا اینج��ا چه می دانید و بعد چ��ه اتفاقی رخ خواهد داد. ب��رای کمک به توضیح 
اصطالحات سرطانی می توانید از فهرست صفحه های 56 تا 58 و کتاب های مخصوص کودکان 

که در رابطه با سرطان نگاشته شده اند )صفحه55( استفاده کنید.

تحقیق	کنید	اطالعات	قبلی	آنان	در	این	مورد	چیست.	
از فرزندان بپرسید از سرطان چه می دانند و سپس در مورد آنچه تجسم  می کنند بحث کنید. 

مثاًل شما هم ممکن است دچار سرطان شوید و این که بچه ها علت سرطان نیستند.

از	آنها	بپرسید	می	خواهند	چه	اطالعاتی	کسب	کنند.	
فقط به سؤاالتی پاسخ دهید که بچه ها می پرسند و تصور نکنید که همانند شما ترس و واهمه 

دارند. از ارائه سیلی از اطالعات به طور یک جا پرهیز کنید. 

صادق	و	راحت	برخورد	کنید.	
از این که بگویید پاس��خ س��ؤالی را نمی دانید، نترس��ید. بگویید تالش می کنید پاسخ را از دکتر 

دریافت کنید و به محض دریافت به آنها می گویید. حتما این روند را رعایت نمایید. 

به	آنها	بگویید	که	از	آنها	چه	انتظاری	دارید.	
بگذارید از هر گونه تغییری که قرار اس��ت در زندگی آنان رخ دهد، آگاهی یابند. مثاًل خاله طی 

دو هفته آینده به دنبال آنها می آید تا آنها را به مدرسه ببرد.

از	آنها	بپرسید	آیا	تمایل	دارند	موضوع	را	برای	هر	کسی	بازگو	کنند.	
ش��اید آنه��ا بخواهند موضوع را به دوستان ش��ان، معلم یا همه کالس بگوین��د یا برعکس برای 
هیچ کس بازگو نکنند. از سوی دیگر اگر فرزندتان نخواهد موضوع را به کسی بگوید، شاید شما 
بخواهید معلمش را در جریان قرار دهید. برای کسب اطالعات درباره گفتگو با مدرسه به صفحه 

27 مراجعه نمایید.

امیدها	را	با	واقعیت	مقایسه	نمایید.	
به بچه ها بگویید اگرچه سرطان جدی و مراحل درمان آن سخت است، اما بسیاری از مبتالیان 
بهبود یافته اند و ش��ما )یا ش��خص مبتال به سرطان( تا حد امکان به هر کاری دست می زنید تا 

بیماری بهبود یابد.

چه	باید	گفت؟	
ان��واع اطالعاتی که ممکن اس��ت بخواهید در گفتگوهای اولیه خود درباره س��رطان 
مطرح کنید، در فهرس��ت زیر به عنوان یک راهنما، آورده شده است. بی تردید بسته 

به سن و واکنش بچه ها، می توانید اطالعات خود را به دلخواه مرتب نمایید. 

خبر ب��د این که من 
خبر  و  دارم  سرطان 
خوب هم این که من 
ش��انس زیادی برای 
این  دادن  شکس��ت 

بیماری دارم.
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به	آنان	گوش	فرا	دهید.	
ممکن اس��ت فرزندان در ابتدا که ش��ما آنان را در جریان موضوع قرار می دهید کم حرف بزنند 
و س��ؤالی نپرس��ند. بعضی بچه ها نیاز به گذش��ت زمان دارند تا اطالعاتی به دست بیاورند، اما 
این بدان معنا نیس��ت که موضوع را درک نکرده اند. بگذارید احساس کنند هرگاه سؤالی دارند، 
ناراحت هس��تند و یا احس��اس ترس دارند، می توانند به س��مت ش��ما بازگردند. به آنها بگویید 
این طور نیست که شما همیشه پاسخ سؤال ها را در دست داشته باشید، ولی ترس و نگرانی آنها 

را می فهمید و در برخورد با این مسئله کمک شان می  کنید. 

وعده	ای	ندهید	که	نمی	توانید	عمل	کنید.	
اگر وضعیت به گونه ای اس��ت که نمی توانید به وعده خود عمل کنید، بهتر اس��ت قولی ندهید. 
به جای آنکه بگویید »حتما در جش��نواره یا مس��ابقه شنا شرکت می کنم«، چیزی شبیه به این 
جمله بگویید: »امیدوارم بتوانم به مس��ابقه بیایم اما اگر نتوانستم، دوست دارم عکس های آن را 

ببینم. شاید بتوانم کسی را بفرستم تا از مسابقات فیلمبرداری کند«.

محبت	و	احساسات	خود	را	نشان	دهید.	
به فرزندان خود بگویید دوستش��ان دارید و اطمینان دهید که از آنان مراقبت خواهد ش��د. با 
در آغوش گرفتن و دلداری دادن و ایجاد حس ارزش��مند بودن در آنها، نش��ان دهید که به آنها 
عش��ق می ورزید. از احساس��اتی بودن خود نهراس��ید. با این کار به بچه ها پیام دهید که نشان 
دادن احساسات هیچ  ایرادی ندارد. اما سعی کنید با رفتارتان نگرانشان نکرده و ترس به دلشان 
نیندازی��د. در صورت لزوم، توضیحات س��اده ای به آنها ارائه کنید؛ مث��ل »خبر بیماری بابا مرا 

ناراحت کرد، اما همه ما در کنار هم می توانیم با این موضوع روبرو شویم«. 

حرف	بچه	ها
شام نشستیم و گریه کردیم و تا مدتی یکدیگر را در آغوش گرفتیم. بعد بعد از آنکه بابا موضوع را به ما گفت، هر شش نفرمان دور هم  شاد  فضایی  در  بودیم،  ناراحت  واقعه  این  از  این که  خوردیم. زندگی از آن روز به بعد تغییر کرد. با 

لیلی ، 17 ساله
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برای ش��روع صحبت یا ادامه دادن آن، اغلب به س��ختی می توان واژه های درستی پیدا کرد. با 
ایده های زیر ش��اید بتوانید آنچه را می خواهید پیدا کنید. با این که این ایده ها براس��اس س��ن 
گروه بندی ش��ده اند، اما پیش��نهاداتی که در گیومه درباره کودکان کوچک تر یا بزرگ تر آمده، 
بس��یار سودمند اس��ت. برای پاس��خ دادن به س��ؤاالت خاص، به نکات موجود در صفحه 24 

رجوع کنید.  

نوزادان،	اطفال	و	کودکان	نوپا	
روشن است که نوزادان نیازی به توضیح ندارند، اما کودکان نوپا که بزرگ تر هستند بدان نیاز 

دارند. زیرا مسائل مربوط به خود و خانواده را بیشتر درک می کنند.

درباره	بیماری	
»مامان مریض شده و باید به بیمارستان برود تا بهبود پیدا کند«.

توضیح	تغییرات	ایجاد	شده	و	مطمئن	ساختن	کودکان	
»بابا و مامان دو ش��ب نمی توانند پیش تو باش��ند، برای همین مامان بزرگ می آید تا پیش تو 

در خانه بماند«.
»مامان باید مدت زیادی اس��تراحت کند و نمی تواند با تو بازی کند، اما هنوز هم تو را دوست 

دارد«.

کودکان	پیش	دبستانی	و	مهد	کودکی	
کودکان پیش دبستانی توضیحات اصولی خیلی از موارد مانند بیماری، امور معمول خانواده و 

علت و معلول ها را درک می کنند.

درباره	بیماری	
»من دچار نوعی بیماری ش��ده ام که به آن س��رطان می گویند. دکتر به من دارو داده تا بهتر 
بش��وم. این داروها ممکن اس��ت چند روزی مرا بی حال و خسته کنند، اما بعد از آن حالم بهتر 

می شود«.

توضیح	سوء	تفاهم	ها	
گاهی اوقات، بچه ها نگران می شوند که افکار یا رفتار آنها باعث سرطان فرد شده است. 

»هیچ کسی باعث بروز سرطان نمی شود و دست ما هم نیست که بخواهیم دچار آن نشویم«.
»فکر می کنی چرا بابا دچار سرطان شده است؟«

توضیح	تغییرات	ایجاد	شده	و	مطمئن	ساختن	کودکان	
»مامان باید چند هفته ای هر روز به بیمارس��تان برود. برای همین بابا تو را به مدرسه می برد. 

بابا چشم انتظار است تا هرچه زودتر این کار را انجام دهد«.
»بابا مریض شده و نمی توانیم مدتی او را ببینیم، اما بدان که او تو را خیلی دوست دارد«.

»من عاشق نقاشی های تو هستم، اگر می توانی برایم چند نقاشی بکش تا با خودم به بیمارستان 
ببرم«.

همس��ر س��ابقم دچ��ار 
س��رطان پس��تان شده 
ب��ود. با دخت��ر کوچکم 
درب��اره این ک��ه چگونه 
درم��ان، هم��ه چی��ز را 
صحبت  می کن��د  عوض 
این ک��ه   مث��الً  ک��ردم. 
مامان بی حال و خس��ته 
موهای��ش  و  می ش��ود 
انتظ��ار  ام��ا  می ری��زد، 
دوب��اره  ک��ه  داری��م 
سالمتی اش را بازیابد.

 
پدر یک فرزند 4 ساله
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بچه	مدرسه	ای	های	کم	سن	و	سال	تر	
بچه های کوچک تر مس��ائل اصلی مثل بیم��اری و وضعیت معمول خانواده را درک می کنند. 
آنان نیاز به تکیه گاه دارند تا سوء تفاهم ها را تصحیح کرده و همچنان عشق و محبت، امنیت 

و مراقبت را در خود حس کنند. 

درباره	بیماری	
»من دچار نوعی بیماری ش��ده ام که به آن س��رطان می گویند. یعنی توده هایی در بدنم در 
حال رش��د هس��تند که نباید اصال وجود داشته باشند. قصد دارم به بیمارستان بروم و عمل 
کنم تا این توده ها را دربیاورند. بعد تحت درمان بیشتری قرار می گیرم تا مطمئن شویم که 

توده ها دوباره بر نمی گردند«.
»دکترها می گویند خون بابا دچار مش��کل ش��ده، برای همین اخیرا خیلی خس��ته به نظر 

می رسد. بابا باید تحت درمان قرار بگیرد تا دوباره بهبود پیدا کند«.
»خیلی از مردم سرطان می گیرند، ما علت آن را نمی دانیم. خیلی ها هم بهبود پیدا می کنند. 

انتظار این است که من هم بهبود پیدا کنم«.

توضیح	سوء	تفاهم	ها	
»هنوز هم می توانیم تا دلت بخواهد هم دیگر را در آغوش بگیریم و نوازش کنیم – تو نه از 

من و نه از هیچ کس دیگری سرطان نمی گیری«.
»حتی اگر دوستان مدرسه ای بگویند سرطان واقعا بد است و من مریض تر شوم، اما آنها در 
مورد سرطان همه چیز را نمی دانند. به شما می گویم که دقیقا چه اتفاقی برای من در حال 

وقوع است«.

توضیح	تغییرات	ایجاد	شده	و	مطمئن	ساختن	کودکان	
»الزم نیست نگران باشی، چون دکترها به خوبی از من مراقبت می کنند. به زودی یک سری 

درمان دریافت می کنم که زمان شروع آن را به شما خواهم گفت«.
»حتی اگر تغییراتی در امور خانه پدید بیاید و بابا هم تحت درمان باشد، همچنان می توانی 

به کالس تنیس بروی«.
»بعد از این که مامان بزرگ از بیمارس��تان مرخص بشود، کارهای مامان زیاد می شود. چون 
باید به او کمک کند. همه ما می توانیم به نوعی کمک کنیم، اما خیلی از برنامه ها برای شما 

تغییر نمی کند«.
»اگر دوس��ت نداری، مجبور نیس��تی در مورد سرطان من با دوس��ت هایت حرفی بزنی. اما 

معلمت را در جریان می گذارم تا بداند چه مسائلی در خانه ما می گذرد«.

به عنوان ی��ک خانواده  
کن���ار  در  را  اوقات���ی 
کنی��د.  س��پری  ه��م 
بچه ه��ا در کنار ش��ما و 
خ��اص  زمان های��ی  در 
راب��ه  خ��ود  س��ؤاالت 

راحتی مطرح می کنند.

مادر س��ه فرزند 18، 16 و 10 
ساله
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بچه	مدرسه	ای	های	بزرگ	تر	و	نوجوانان
در دوران راهنمایی و دبیرستان، کودکان از بیماری و مسائلی که بر روی آنها و خانواده شان 
تاثی��ر می گذارند، درک بس��یار پیچیده ای دارند. نوجوانان در آغ��از مرحله ای قرار دارند که 
می خواهند همانند بزرگساالن فکر کنند. توضیحات درباره سرطان برای آنها باید با جزئیات 
بیشتری همراه باشد. کودکان در این سنین، تمایل دارند نه تنها در مورد سالمتی خود  بلکه 

در مورد سالمتی شخص مبتال به سرطان نیز مطمئن شوند. 

درباره	بیماری	
»خبرهای بدی ش��نیدیم، من سرطان گرفته بودم. هنوز نمی دانستیم باید چکار کنیم، باید 

جراحی می شدم تا دکترها نگاهی بیندازند و اطالعات بیشتری به دست آورند«.
»می دانی که مامان اخیرا خیلی مریض شده است. دکترها امروز گفتند که آزمایش ها نشان 

می دهند مامان سرطان دارد. خبر خوب این که شانس بهبودی مامان خیلی زیاد است«.

توضیح	سوء	تفاهم	ها	
»س��رطان انواع مختلفی دارد و درمان هر کدام هم  با هم متفاوت اس��ت. حتی اگر عمو هم 

سرطان داشت، نوع آن با نوع سرطان من یکی نبود«.
»دکت��ر نمی دان��د چرا من س��رطان گرفته ام. این به معنای آن نیس��ت که تو هم س��رطان 
می گیری. س��رطان مسری نیست، یعنی نمی توانی از کسی یا چیزی سرطان بگیری و الزاما 

ارثی هم نیست یعنی این که حتما در خانواده ها از نسلی به نسلی منتقل شود«.
»حتی اگر مامان بزرگ س��رطان داشته باش��د، دکترها می گویند احتمال بهبودی او وجود 

دارد. چون زود تشخیص داده شده است«.

توضیح	تغییرات	ایجاد	شده	و	مطمئن	ساختن	کودکان	
»وقتی بابا تحت درمان قرار بگیرد، یک س��ری چیزها در خانه عوض می ش��ود. اما می توانیم 

بابا را گاهی در بیمارستان مالقات کنیم«.
»بعد از اینکه عمل کنم، یک سری کارها را نمی توانم انجام بدهم؛ مثل بلند کردن چیزی یا 
رانندگی. پس باید در خانه جدی باش��ی. بابا هم زود از سر کار می آید تا تو را به کالس های 

بعد از مدرسه ببرد«.
»هر اتفاقی بیفتد، همیش��ه دل ما با توس��ت و دوستت داریم. به محض آنکه خبری بگیریم  

تو را هم مطلع می کنیم«.
»اگر سؤالی در ذهنت داری یا نگران چیزی هستی، پیش خودت نگه ندار. بیا و با ما صحبت 

کن. اگر با فرد دیگری هم خواستی صحبت کنی، مشکلی ندارد«.
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ب��رای ما ت��کان دهنده 
بود و مس��ئله را بسیار 
دیدی�����م.  حس�����اس 
ول��ی  بنظر نمی رس��ید  
را  کوچک��م  بچه ه��ای 
حی����رت زده  خیل����ی 
این  ب��ا  باش��د.  ک��رده 
حال مش��خص ب��ود که 
دارند  نی��از  و  نگرانند 
کس��ی آنه��ا را از ح��ل 

مسئله مطمئن کند.

پدر دو فرزند 4 و 2 ساله

پاسخ	به	پرسش	های	کلیدی	کودکان	
سوال:	آیا	شما	در	شرف	مرگ	هستید؟	

این همان س��والی اس��ت که اکثر والدین از آن می ترسند، اما مس��ئله آن چیزی نیست که 
فکر می کنید. مثال منظور بچه های کم س��ن و س��ال از طرح سؤال این است که: »آیا باز هم 

می توانیم به تعطیالت برویم؟«. 
برای بچه های بزرگ تر، کمی پیچیده تر است: »چه کسی مراقب من خواهد بود؟«.

با طرح یک سری سوال سعی کنید پرسش های آنان را کشف کنید؛ »آیا چیز خاصی هست 
که در مورد آن نگران باشی؟« یا »در مورد چه چیزی فکر می کردی؟«. 

بعضی بچه ها فکر می کنند سرطان یعنی مرگ، بنابراین بهتر است توضیح دهیم که بسیاری 
با جراحی و دارو مداوا شده اند و این که دائما درمان های جدیدی کشف می شوند.

 
جواب:	

»بعضی ها از این  نوع سرطانی که من دارم  می میرند اما من تصمیم گرفته ام هر کاری دکتر 
گفت انجام بدهم تا خوب شوم«.

»ما انتظار چنین اتفاقی را نداریم، اما ممکن است مدتی مریض بشوم«.

سوال:	آیا	من	را	سرزنش	می	کنند؟	
بعضی بچه ها مستقیما از شما سؤال می کنند که »آیا دیگران با نگرانی همراه با سکوت شان، 

آنها را به خاطر این سرطان سرزنش می کنند؟«. 
بهترین کار برخورد مناسب با موضوع است. 

جواب:	
»این که من س��رطان دارم، تقصیر هیچ کس نیس��ت. هیچ کدام از رفتارها یا گفتارهای ش��ما 

باعث مریضی من نشده است«.
»ش��ما نمی توانید سرطان را بهتر یا بدتر کنید، ولی می توانید با داستان های با مزه ای من را 

بخندانید«.
»هرگز فکر نکنید شما باعث سرطان شده اید یا رفتار شما موجب بهتر یا بدتر شدن سرطان 

می شود«.

سوال:	آیا	من	هم	دچار	سرطان	می	شوم؟	
تصور غلط در میان بسیاری کودکان )و برخی بزرگساالن( این است که سرطان مسری است. 
این باور زمانی تقویت می ش��ود که بیمار تحت ش��یمی درمانی است و باید از تماس با افراد 
مریض پرهیز کند. درحالی که این پرهیز، به خاطر حفاظت از بیمار است و با این کار، خطر 

ابتالی به عفونت در او کاهش یابد. 

جواب:	
»ابتالی به سرطان مثل ابتالی به سرماخوردگی نیست. بنابراین نزدیک شدن به من مشکلی 

ندارد، حتی اگر مریض باشم«.
»سرطان در بدن شخص مبتال پیشرفت می کند، اما قابل انتقال به شخص دیگر نیست.«
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سوال:	چه	کسی	از	من	مراقبت	خواهد	کرد؟	
هنگام بروز مشکل در خانواده، برای فرزندان مهم است که برای آنان چه اتفاقی می افتد؛ چه 
کس��ی از آنان مراقبت خواهد کرد، چه کس��ی آنان را از مدرسه می آورد و نقش افراد خانواده 
چه تغییری خواهد کرد. س��عی کنید تا حد امکان آن��ان را در جریان جزئیات تغییرات قرار 
دهید تا آمادگی رویارویی با وضعیت جدید را داش��ته باشند. در مورد کودکان بزرگ تر بهتر 

است در مورد تصمیماتی که اتخاذ می شود  نظر آنان را نیز جویا شویم.
 

جواب:	
»س��عی ما این اس��ت که امور خانه را تا حد امکان در حالت خودش حفظ کنیم، اما گاهی 

وقت ها ممکن است از بابا یا مامان یا بابابزرگ بخواهیم کمک مان کنند«.

سوال:	آیا	باید	موضوع	را	به	افراد	دیگر	هم	بگویم؟	
فرزندان شما نمی دانند به چه کسی باید موضوع سرطان را بگویند یا اصال چه بگویند. ممکن 
اس��ت اصال نخواهند چیزی در این مورد به کس��ی بگویند. با این کار مشخص می شود آنان 
نس��بت به گفتن موضوع به دیگران چه احساسی دارند. اگر قصد دارید معلم، مشاور یا مدیر 
مدرس��ه را مطلع کنی��د، تصمیم خود را با بچه ها در میان بگذاری��د. اغلب نوجوان ها تمایل 
دارند مدرس��ه نیز در جریان موضوع قرار گیرد، بنابراین عاقالنه است که ببینید به چه کسی 

باید موضوع را گفت و تا چه حد باید گفت.  

جواب:	
»مجبور نیس��تید به کس��ی چیزی بگویید، اما آیا اصال دوس��ت دارید موضوع را به کس��ی 
بگویید؟ اغلب مردم با این کار می توانند در مورد چیزهایی صحبت کنند که در ذهن ش��ان 

می گذرد«.
»وقتی به موضوع صحبت با دیگران در رابطه با س��رطان فکر می کنید، چه چیزی در ذهن 

شما می آید؟«.
»ما باید مدرس��ه را در جریان موضوع قرار دهیم، اما به من بگویید که فکر می کنید به چه 

کسی باید گفت و از چه مسائلی دوست دارید صحبت شود«.
»می دانم که راز نگه دار هستید، اما فکر می کنم مدرسه باید از این مسائل اطالع داشته باشد. 
سعی می کنم طوری این کار را انجام دهم که تا حد امکان دردسری برایت درست نشود.«

سوال:	آیا	کاری	هست	که	من	بتوانم	به	عنوان	کمک	انجام	دهم؟		
پاس��خ به این سؤال ظرافت خاصی دارد. بهتر است اجازه دهیم بچه ها به ما کمک و در امور 

مشارکت کنند. 

جواب:	
»بله، کارهای زیادی هس��ت که می توانید انجام دهید. برایتان مشخص می کنم چه کارهایی 

هست و چه چیزهایی باعث راحت تر شدن کارها برای هر کدام از ما می شود«.
»بعضی کمک ها در امور خانه بسیار مفید است، اما توجه داشته باشید که باید به کار مدرسه 

خودتان هم برسید و وقتی را هم برای لذت و تفریح بگذارید«.

توج��ه به آنچ��ه که هم 
اکن��ون در ح��ال وقوع 
اس��ت، مفی��د اس��ت. 
هی��چ  گف��ت  می ت��وان 
چی��زی بعی��د نیس��ت. 
زندگی برهه ای از زمان 
اس��ت. مهم آن اس��ت 
که به کودکان اطمینان 
ش��ما  ک��ه  ش��ود  داده 
فورا ب��ا زندگ��ی وداع 
اطمین��ان  نمی کنی��د، 
دهی��د که س��رطان به 
م��رگ  زمزم��ه  منزل��ه 
نیس��ت و ای��ن ک��ه به 
زده  کاری دس��ت  ه��ر 
می ش��ود ت��ا اطمین��ان 
حاصل شود که شما به 
زندگ��ی ادامه خواهید 
اغل��ب  بچه ه��ا  داد. 
در  غیرعادی  ایده هایی 

این رابطه دارند. 
مادر سه فرزند 18، 16 و 10 ساله
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برخورد	با	واکنش	بچه	ها

گریه: اگر فرزندان گریه می کنند، بگذارید 
گریه کنند. این یک واکنش طبیعی است. 
به آنان دلداری دهید و در کنارشان باشید 

تا احساس امنیت کنند. 

ترس: گاهی کودکان به ش��دت احس��اس 
ت��رس و نگران��ی می کنند. اگ��ر کودکان 
نس��بت به ش��خص مبتال به سرطان دچار 
ترس شوند، بسیار خطرناک و مضر خواهد 
بود. برای آنان توضیح دهید که فرد مبتال 
به س��رطان، با آن که س��لول های بیماری 
در بدن��ش وج��ود دارد و از لحاظ ظاهری 
کمی تغیی��ر کرده، ولی هن��وز همان فرد 

قبلی است. س��عی کنید این موضوع را به 
تغییرات��ی ربط دهید که برای کودک قابل 
درک باشد؛ مثل حیوان خانگی بیماری که 
بهبودی یافته یا درختی که در طول س��ال 

رنگ عوض می کند. 
کودکان می ترس��ند که مب��ادا وضعیت به 
س��ویی پیش رود که پدر یا م��ادر بیمار و 
س��الم، آنها را به حال خود ره��ا کنند. به 
آنان اطمینان دهید که همیشه مراقب شان 

خواهید بود. 

بدون واکنش: گاهی اوقات کودک وانمود 
می کن��د که خبرهای ش��ما را نش��نیده و 
هی��چ واکنش��ی نش��ان نمی ده��د. ممکن 
اس��ت به خاطر آرام بودن او س��ر در گم یا 

نگران ش��وید، به خصوص زمانی که جرات 
می یابی��د صحبت کنید. ای��ن رفتار عادی 
نیست و البته کودک اغلب محتاطانه عمل 
می کند و الزم است مدتی بگذرد تا بتواند 
ای��ن اطالع��ات را هضم کند. س��عی کنید 
نس��بت به این رفتار رنجیده خاطر نشوید. 
اما توجه داشته باش��ید که آنان می توانند 
هر زمان که بخواهند با شما صحبت کنند. 
اگر موقعیت تغییر یابد، باز هم الزم اس��ت 
صحبت و بررس��ی کنید که آی��ا فرزندتان 
سؤالی در ذهن دارد یا خیر و یا آیا از زمان 
اولین گفتگو با آنها، رفتارش��ان عوض شده 

یا خیر.

صحبت	با	دیگران
مجبور نیس��تید وظیفه صحبت با فرزندان درباره س��رطان را بر دوش خود بکش��ید. راه های 
متعددی وجود دارد که بتوان از بار این وظیفه کاس��ت و به بچه ها اطمینان داد حرف هایی 

که می شنوند، پیامی قاطع از سوی افرادی است که در زندگی آنان نقش دارند. 

• به بزرگ ترهایی که نقش کلیدی دارند بگویید می خواهید با فرزندانتان صحبت کنید؛ مثل 
پدربزرگ یا مادربزرگ، دوس��تان یا پرس��تار بچه. با آنها در مورد تشخیص بیماری و تصمیم 
خ��ود درباره صحبت ب��ا بچه ها، حرف بزنید و همان مطالبی را ک��ه می خواهید برای بچه ها 

بازگو کنید، برای آنان بگویید. 

• با دیگر افرادی که س��رطان دارند، صحبت کنید. گاهی اوقات بهترین کمک ها و ایده ها از 
س��وی افرادی ارائه می ش��ود که قبال همان موقعیت را داشته اند. با این کار متوجه می شوید 

تنها نیستید و در نتیجه راه برخورد با مسائل را پیدا می کنید. 

• از ی��ک متخصص کم��ک بگیری��د. از نکاتی که م��ددکار اجتماعی، روان ش��ناس یا دیگر 
متخصصین درمان بیمارستان ارائه می کنند، بهره ببرید.

نکته
را  بزرگس���الی  اگ���ر 
می شناس�ید که به سرطان 
مبت�ال ش�ده و بچه های او 
را نی�ز می بینی�د، ممک�ن 
اس�ت در خ�الل صحبت ها 
از س�رطان حرفی به میان 
آی�د. از والدی�ن بپرس�ید 
فرزندانش�ان ت�ا چ�ه حد 
بتوانید  ت�ا  دارند  اطالعات 
پی�ام قاط�ع والدی�ن را به 

آنان برسانید. 
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نقش	مدرسه	یا	پیش	دبستانی
اگر فضای خانه به لحاظ روحی خش��ک اس��ت، می توان مدرسه را جای امنی دانست که به 
فرزندان کمک کند. مدرس��ه جایی اس��ت که بچه ها در کنار دوستان خود بوده و در آنجا به 

زندگی معمولی ادامه می دهند. 

در اینجا چند راه برای سهیم ساختن مدرسه در این موضوع ارائه می شود که می تواند مورد 
استفاده شما قرار گیرد:

• موض��وع را به مدی��ر و معلمان فرزندتان بگویید. ش��اید آنها افراد دیگ��ری را در جامعه یا 
مدرسه بشناسند که مبتال به سرطان هستند یا قبال مبتال بوده و این موضوع تأثیر  زیادی بر 
درک فرزند شما از بیماری خواهد داشت؛ مثال پدر یا مادر یکی از بچه ها یا یکی از بچه های 

مدرسه که در اثر سرطان درگذشته است.

• ب��ه کارکنان مربوط��ه بگویید چه چیزهایی درباره س��رطان به فرزندت��ان گفته اید تا آنان 
پاسخ های مناسبی برای سؤاالت بچه ها پیدا کنند. 

• از اولیای مدرس��ه بخواهید چشم از فرزندانتان بر ندارند و هرگونه تغییر نگران کننده مثل 
قلدری کردن را به ش��ما گزارش کنند. از معلمان مدرسه بخواهید کاوش گرانه عمل نکنند. 
برخی کارکنان خوش نیت ممکن است رفتار بچه را بد تفسیر کنند یا سهوا باعث ناراحتی او 
ش��وند. مثال ممکن است معلم از بچه ها سؤال کند که آیا حالشان خوب است یا نه. درحالی 

که بچه ها برای خودشان شاد و خندان نشسته اند.

• گاهی اوقات رفتار دیگر کودکان از نظر دور می ماند. با معلم ها و فرزندان بررس��ی کنید که 
بچه های دیگر چه واکنشی دارند تا بتوان به طور مناسب با رفتار منفی برخورد کرد. 

• از والدی��ن دوس��تان فرزندتان بخواهید ت��ا در پیگیری امور یادداش��ت برداری، برنامه های 
فوق العاده، تکالیف خانه و جش��ن های مدرس��ه به ش��ما کمک کنند. هنگامی که  تار و پود 
زندگی در خانه از هم می پاشد، بچه ها دو برابر زیان می بینند. به خصوص زمانی که به مدرسه 
می روند و چیزی را در خانه جا می گذارند و این، به خاطر آن است که یادداشت خود را در 

خانه گم کرده اند. 

• از مدیر مدرسه بپرسید آیا مقدور است با برنامه ریزی مدرسه، گروه تئاتری به مدرسه بیاید 
و نمایش خیمه شب بازی داشته باشد.

از وقت��ی پدرم مریض 
احس��اس  گاهی  ش��د، 
می ک����ردم.  تنهای����ی 
هی��چ یک از دوس��تانم 
خانه  نمی فهمیدن��د در 
ما چه می گذرد و متوجه 
این مشکل  که  نبودند 
تا مدت ها  ممکن است 

ادامه داشته باشد.
مهرداد 16 ساله

وقتی بیماری کس��ی را 
تش���خیص می دهن���د، 
خوب اس��ت با والدین 
بچه ه���ای ه����م س��ن 
صحب���ت  فرزندنت��ان، 
شود. گفتگو با والدینی 
ک��ه قب��ال هم��ان راه و 
مس��یر را طی کرده اند، 
بس��یار مفی��د خواه��د 

بود.
مادر دو فرزند 12 و 3 ساله
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یک	تجربه
نرگس 8 س��اله از مادرش کوکب خواست 
که دیگر به دنبال او به مدرسه نیاید. چون 
کوکب کاله گیس می گذاش��ت و بچه های 
مدرس��ه، نرگس را به خاطر ظاهر مادرش 
دس��ت می انداختند. کوکب مس��تقیما با 
ای��ن موض��وع برخ��ورد ک��رد. وی پس از 
کس��ب اجازه از نرگس، مدرس��ه و والدین 
همکالسی هایش، در کالس حضور یافت و 
در مورد س��رطان، عوارض جانبی درمان و 

نکات	کلیدی
• اگر الزم می دانید درباره مسائل خود با دیگر 

بزرگساالن گفتگو کنید.

• از بستگان، دوستان یا همکاران درخواست 
کمک کنید تا نیازهای عملی و احساسی شما 

بهتر مورد حمایت قرار گیرند.

• بهترین زمان گفتگو با فرزندان را مش��خص 
کنید.

علت استفاده از کاله گیس برای شاگردان  
صحبت کرد. به محض آنکه بچه ها موضوع 
را فهمیدند، دست انداختن ها متوقف شد 
و آنها ش��روع به حمایت و کمک به نرگس 

کردند.

• تصمی��م بگیرید می خواهید چه کس��ی در 
کنار شما باشد.

• به ک��ودکان خود بگویید که چه اتفاقی رخ 
داده است.

• توضیح دهید که بعد چه چیزی رخ خواهد 
داد.

• ب��ه بچه ها امید دهید که حتی اگر ش��ما یا 
آنه��ا در حال حاضر نس��بت به موضوع نگران 

هستید، اما اوقات بهتری نیز وجود دارد.

• به آنان اطمینان دهید که همچنان دوست 
داشتنی هستند و از آنان مراقبت خواهد شد.
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صحبت	درباره	درمان
	

برای بس��یاری از مردم، س��رطان اولین تجربه آنان از یک بیماری مهم اس��ت. درک آن، آماده 
شدن برای انواع درمان ها و نیز آماده ساختن بچه ها در رابطه با سرطان، بسیار مشکل است. اما 
مواردی وجود دارد که به کمک آنها می توانید کاری کنید بچه ها نس��بت به فرد بزرگس��الی که 

به او نزدیک است و دچار سرطان شده، برخورد مناسبی داشته باشند. 

درک	درمان
اول آنک��ه، به کمک طرح موضوع می توان درمان های موجود و اثرات آنها را شناس��ایی کرد. از 
این که از دکتر بخواهید مواردی را که نمی فهمید توضیح دهد، نترس��ید. پرس��تاران، مددکاران 
اجتماعی بیمارس��تان و مرکز س��رطان منابع خوبی از اطالعات هس��تند. وقتی از درمان، درک 

خوبی داشته باشید بهتر می توانید به بچه ها توضیح یا به پرسش های آنان پاسخ دهید. 

بچه	ها	باید	چه	چیزهایی	را	بدانند؟
برنامه	درمانی

بچه ها اغلب نیازمند کسب اطالعات هستند تا خود را برای آنچه که در مورد فرد سرطانی روی 
می دهد و نحوه تاثیر آن بر زندگی، آماده کنند. با سؤاالتی از این قرار آغاز کنید: »آیا تا به حال 
واژه ش��یمی درمانی را ش��نیده اید؟« یا »می دانید پرتو درمانی چیس��ت؟«. سپس با استفاده از 

زبانی که بفهمند، واقعیت های اصلی درمان را توضیح دهید.
بررس��ی کنید آیا فرزندان س��ؤالی در ذهن دارند یا خیر. برای آنان روش��ن کنید که در صورت 

داشتن هرگونه سؤال یا نگرانی در طول درمان، می توانند به شما مراجعه کنند.
 

چه	اتفاقی	برای	آنان	رخ	خواهد	داد؟
بچه ها با امور معمول و عادی خانه احس��اس امنیت و ایمنی می کنند. اگر مجبور هس��تید طی 
درمان، بخشی از امور معمول خانه را تغییر دهید، به آنها بگویید این تغییر چه خواهد بود، چرا 
باید رخ دهد و چه تأثیری خواهد داشت. بگذارید از موارد اصلی و پایه اطالع کسب کنند؛ مثل 
این که چه کس��ی آنان را به مدرس��ه یا ورزش خواهد برد. به آنها بگویید کجا خواهید بود. مثال 

در بیمارستان هستید یا در خانه به استراحت می پردازید.
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ابتکار	در	توضیح	درمان	و	راه	های	آن

	
از	منابع	استفاده	کنید	-	در مورد بچه های کوچک تر، کتاب ها و مطالب شاد و خنده دار 

ابزار بسیار خوبی برای توضیحات مقدمات درمان خواهند بود. 

داستان	سازی	و	بازی	با	بچه	ها	-	با استفاده از داستان ها و عروسک ها یا بازی با بچه ها، 
سعی کنید درمان سرطان را توضیح دهید. می توانید در مورد نبرد بین سلول های خوب و بد 
از عمل جراحی، پرتو درمانی، شیمی درمانی و دیگر درمان ها به عنوان سالح،  با استفاده  و 

داستانی بسازید.

وارد	داستان	هایی	شوید	که	بچه	ها	دوست	دارند	- در مورد نیروهای خوب و بد 
داستان ها با کودکانتان صحبت کنید. می توانید نوعی بازی ابداع کنید و نشان دهید چگونه در 
نبرد با سلول های بد و برای شکست آنها، برخی سلول های خوب نیز آسیب می بینند )عوارض 
جانبی درمان(. بچه هایی که بازی های پلی استیشن را دوست دارند به سرعت ایده شما در مورد 
شیمی درمانی را درک کرده و به سلول های بد حمله می برند. وقتی بچه ها را با این ایده ها به 

راه انداختید، آنان با تصور خود بقیه مسیر را ادامه می دهند. 

درمان  از  برای صحبت  تهدید  بدون  راهی  هنر  	- از	هنر	و	موسیقی	استفاده	کنید	
سرطان محسوب می شود. خیلی ساده از فرزندان خود بخواهید آن گونه که به سرطان فکر 
می کنند یا چگونگی درمان های متفاوت را برای شما ترسیم نمایند. با این کار می توان آنچه را 
که درک می کنند، نشان داد. گوش دادن به انواع مختلف موسیقی در کنار هم یا وادار ساختن 
بچه ها در ساخت یک موسیقی با درک درمان های متفاوت کمک کننده است؛ مثل استفاده از 
ضرب و تمبک برای نشان دادن نابودسازی سلول های سرطانی، یا گوش دادن به الالیی برای 

به خواب رفتن پیش از عمل جراحی.

یک	تور	برای	بچه	ها	بگذارید	-	پیش از شروع درمان می توان فرزندان را برای بازدید از 
یک مرکز درمانی یا یکی از بخش های بیمارستان به یک تور برد. با کارکنان بررسی کنید که 
آیا ترتیب چنین چیزی امکان پذیر است یا خیر. منظور این است که فرزندان تصویر روشن تری 
قرار  بیمار در آن  را که  آنان می توانند مکانی  باشند.  آنچه طی درمان رخ می دهد داشته  از 
می گیرد تجسم کنند. بچه های دبستانی اغلب بسیار عالقمند هستند بدانند چگونه درمان و 

فناوری به کار می آیند. 

بازدید	از	بیمارستان	و	مرکز	درمانی 
درمان س��رطان ممکن اس��ت با ویزیت های کوتاه اما مکرر در بیمارس��تان، به صورت سرپایی 
)درمان روزانه( یا بس��تری )ش��بانه روزی( صورت گیرد. شاید نگران اضطراب بچه ها )وقتی که 
ش��خص مبتال به سرطان را در بیمارس��تان یا تحت درمان می بینند( باشید. برای والدین مبتال 
به س��رطان، بدترین وضعیت این است که بچه ها از آنها جدا شده و نتوانند مکان نگهداری آنها 

را تجسم کنند. 

صحب��ت و گفتگ��و تنها 
راه برق����راری ارتب��اط 
در رابطه با احساس��ات 
نیست. در واقع  با این 
کار می توان آنچه را در 
ذهن یک کودک کوچک 
کرد.  م��رور  می گ��ذرد 
ام��ا در م��ورد بچه های 
از  بهتر است  کوچک تر 
حیوانات  یا  عروسک ها 
پارچه ای استفاده نمود 
تا بتوان مریض شدن، 
درم��ان گرفتن و بهبود 
یافت��ن را ب��ه نمای��ش 

گذارد.
مادر سه فرزند 18 ، 16 و 10 ساله

پرنف��رت  روزه��ای  م��ن 
ش��یمی درمان��ی را برای 
خودم و بچه ها به اوقات 
درمان��ی خوب��ی تبدی��ل 
کردم. مثال ق��رار بر این 
ب��ود روز قبل از ش��یمی 
درمانی به مغازه نوارهای 
ویدیوی��ی بروی��م. بع��د 
از مدرس��ه نی��ز بچه ه��ا 
ب��ه ات��اق م��ن می آمدند 
ب��ه تماش��ای  ب��ا ه��م  و 
می نشس��تیم.  ویدی����و 
نمی توانس����تم  زی������اد 
بنش��ینم و اغل��ب چرت 
م��ی زدم، ام��ا حداقل در 
کن��ار هم بودی��م. با این 
حالت  لحظه ه��ای من  کار 
خاص��ی ب��ه خ��ود گرفت 
و در می��ان درمان��ی ک��ه  
مهی��ب و ترس��ناک بود، 

نقطه مثبتی ایجاد شد.
مادر دو فرزند 1 و 3 ساله
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از بچه ها بپرس��ید آیا دوست دارند به بیمارس��تان یا مرکز درمانی بروند. اگر جواب منفی بود، 
آنان را وادار به این کار نکنید. اگر تمایل به بازدید از بیمارس��تان دارند، برنامه ای ترتیب دهید 

که بتوان بازدید را به راحتی انجام داد. 

• پیش از آن که وارد اتاق شوند، به آنها بگویید به چه نکاتی توجه داشته باشند: تجهیزات، بوها 
و سر و صداهای مختلف مثل صدای زنگ اخبار یا بوق و غیره. همچنین  تفاوت هایی که بیماران 

در ظاهر با یکدیگر دارند، مثل لوله ها یا تیوب ها، پانسمان ها، سرم ها و غیره.

• بگذارید تصمیم بگیرند چقدر می خواهند در آنجا بمانند.

• یکی از دوس��تان یا بستگان را همراه داشته باش��ید. وقتی بچه ها احساس خستگی و ناراحتی 
کردن��د، آن��ان می توانند بچه ها را بیرون از اتاق برده و وقتی آماده رفتن ش��دند، آنها را به خانه 

بازگردانند.

• اگ��ر فرزندان نس��بت به رفتن به بیمارس��تان بی می��ل بودند اولین نقطه بازدی��د آنان را اتاق 
استراحت بیمارستان قرار دهید. 

• ابزارهای هنری و فکری با خود داش��ته باش��ید. یک کتاب یا اسباب بازی آنان را مشغول نگه 
خواهد داشت.

• پس از بازدید بیمارستان از آنان بپرسید چه حسی دارند.

چگونگی	توضیح	عوارض	جانبی
آماده س��اختن کودکان نس��بت به عوارض جانبی درمان، مثل تغییرات جس��مانی پس از عمل 
جراحی، تغییر در وزن بدن، خس��تگی و ریزش مو بس��یار حائز اهمیت است. هنگام صحبت از 

عوارض جانبی، دو نکته وجود دارد که نقل آنها مهم است: 

• همه	افراد	دچار	همه	عوارض	جانبی	نمی	شوند	- آنان که مبتال به نوعی سرطان 
مشابه بوده و یک نوع درمان مشابه دریافت می کنند لزوما یک نوع عوارض جانبی نخواهند 
داشت. دکترها می دانند در اکثر افرادی که درمانی خاص دریافت می کنند چه اتفاقی می افتد. 
اما از این که برای هریک از افراد چه اتفاقی رخ می دهد، مطمئن نیستند. اگر دچار سرطان 
هستید، براساس آنچه دکتر به شما گفته به فرزندانتان بگویید که منتظر چه نوع عوارض جانبی 

هستید و به محض پدیدار شدن عوارض، آنان را مطلع خواهید ساخت.

• بروز	عوارض	جانبی	به	منزله	بدتر	شدن	فرد	نیست	- در میان کودکان رایج است 
در روزهای شیمی درمانی، وقتی که عوارض حاصل از داروها مثل خستگی یا تهوع را می بینند  
ناراحت و غمگین می شوند. شاید نگران آن هستند که سرطان پیشرفت کرده است. به ایشان  
توضیح دهید که عوارض جانبی چیزی جدا از عالئم و نشانه های سرطان هستند. همچنین آنان 
را آگاه سازید که اگر هیچ عارضه جانبی وجود نداشته باشد، به معنای آن نیست که درمان 

جواب نداده است. 

حرف	بچه	ها
این  محض  به  همیشه 

بیمارستان  به  مدرسه  از  که 

از  ای  بسته  می رسیدم 

تا  می آوردم  را  اکرت ها 

بازی کنیم. بابا حتماً برایم 

می داشت.  نگه  بیسکویت 

خانم  از  را  بیسکویت ها 

بیمارستان  در  که  آبدارچی 

اکر می کرد، می گرفت.

سارا، 12 ساله

زندگی با شک و تردید

یکی از چالش های زندگی با سرطان، 
س��ر و کار داشتن با ش��ک و تردید 
اس��ت. از هم��ان ابتدا ک��ه بیماری 
بعض��ی  می ش��ود،  داده  تش��خیص 
می خواهند نقش��ه روش��نی از آنچه 
در حال وقوع اس��ت و زمان پایان آن 
داشته باش��ند. اما در سرطان مسیر 
همیشه روشن و واضح نیست. شاید 
الزم باشد چندین بار با خانواده خود 
صحب��ت کنید، چون هم��ه چیز در 

حال تغییر است. 

ک��ودکان را از جدیدتری��ن اخبار در 
مورد پیش��رفت درمان آگاه س��ازید. 
اگر ش��ک و ابهامی وج��ود دارد، به 
فرزن��دان چنی��ن جمالت��ی بگویید: 
»دکت��ر مطمئن اس��ت ک��ه درمان 
جواب خواهد داد، اما اگر تغییر یافته 
و عوض ش��ود شما را مطلع خواهیم 
کرد و ممکن اس��ت مجبور ش��ویم 

درمان دیگری را دنبال کنیم«.
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پاسخ	به	پرسش	های	کلیدی	
سوال:	آیا	سرطان	موجب	آزار	و	اذیت	می	شود؟	

بعضی بچه ها )و بزرگساالن( بدین خاطر از سرطان می ترسند که فکر می کنند دردناک است. 
س��رطان همیش��ه با درد همراه نیست اما اگر دردی هم باشد، می توان آن را از بین برد یا از 

شدت آن کاست. 
جواب:	

»س��رطان همیش��ه موجب آزار و اذیت فرد نمی ش��ود، اما اگر دردی به همراه داشته باشد، 
پزشکان با دارو آن را از بدن دور می سازند.«

بیشتر	 شما	 ظاهر	 می	کنند،	 مداوا	 به	 شروع	 دکترها	 وقتی	 چرا	 سوال:	
مریض	به	نظر	می	رسد؟	

اغلب افرادی که به سرطان مبتال هستند هنگام تشخیص سرطان ظاهری کامال سالم دارند. 
ولی با شروع درمان عوارض جانبی پدیدار می شوند و ظاهرا مریض به نظر می آیند. 

جواب:	
»دکترها از داروهای قوی برای از بین بردن سرطان استفاده می کنند. ولی دارو بر سلول های 
سالم، همانند سلول های سرطانی تأثیر می گذارد. چند روزی احساس ناتوانی و ظاهری بیمار 
داش��تم. اما این به معنای آن نبود که س��رطان رو به وخامت گذاش��ته است. بعد از این که 

درمان پایان گرفت حس کردم دارم بهتر می شوم.«

سوال:	آیا	موها	دوباره	رشد	می	کنند	و	بر	می	گردند؟	
ریزش مو برای ش��ما و فرزندان ناراحت کننده اس��ت. بنابراین بهتر است خانواده بدانند چه 

چیزی مورد انتظار است و باید با آن چه کرد.  
جواب:	

»دکتر می گوید ممکن است موهایم به خاطر درمان بریزد. البته به زودی موهایم سرجایشان 
برمی گردند و رش��د می کنند ولی ممکن اس��ت کمی با موهای قبلی به خصوص در ابتدای 
درآمدن  فرق داشته باشد. می توانم تا درآمدن و رشد موهایم از کاله گیس، روسری یا کاله 

استفاده کنم.«

سوال:	آیا	پرتودرمانی	موجب	تشعشع	رادیواکتیو	بر	شما	می	شود؟	
ش��ایع اس��ت که پس از پرتودرمانی بیمار، کودکان ممکن است به واسطه تماس با او تحت 

تأثیر رادیواکتیو قرار گیرند. این موضوع، غیرممکن است.  
جواب:	

»پرتودرمانی چیزی شبیه به اشعه ایکس است. آسیبی نمی رساند و تماس با من هم خطری 
ندارد«.

سوال:	چرا	دوران	استراحت	باید	این	قدر	طوالنی	باشد؟	
بچه ها اغلب قادر به درک احساس خستگی شما پس از درمان نیستند. ممکن است آنان از 

این وضعیت شما منزجر شوند.   
جواب:	

عم��ل جراحی ی��ا درمانی که روی من انجام می دهند خس��ته ام می کند و باید مدت زیادی 
استراحت کنم تا بهبود یافته و بهتر شوم«.

شوخی  ش��دیم  متوجه 
در ای��ن میان  بس��یار 
مفید است. با دخترمان 
از  و  کردی��م  ش��وخی 
او خواس��تیم س��ر مرا 
نیز  م��ن  کند.  نقاش��ی 
او را تش��ویق کردم به 
س��ر من دس��ت بزند و 
ببیند چه حس��ی دارد. 
درب��اره اینک��ه موهای 
دوب��اره  چگون��ه  م��ن 
درم��ی آین��د  صحب��ت 
از  پیش  وقتی  کردیم. 
موهایم  درمانی  شیمی 
را کوتاه کردم، دخترم 

خیلی ناراحت شد.
پدر دو فرزند 4 و 2 ساله
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وضعیت	خانواده	در	طول	درمان	
ایجاد	تعادل	

به سختی می توان پیش بینی کرد که انسان طی درمان سرطان چه احساسی خواهد داشت. 
اما مهم آن است که کودکان سعی می کنند تا حد امکان همان وضعیت معمول خانه و سنت 

خانوادگی را برای خود حفظ کنند.

گاهی اوقات انسان مجبور می شود بین فعالیت های روزمره و مقابله با اثرات ناشی از سرطان 
تعادل برقرار نماید. اگر شما یا همسرتان قادر به رساندن فرزند خود به کالس های خارج از 
مدرس��ه نیستید، شاید یک دوس��ت یا یکی از بستگان بتواند در این امر کمک کند. اگر این 
کار ممک��ن نباش��د، مجبورید کالس را مدتی متوقف کنید ام��ا در هر حال فرزندانتان را در 

جریان تصمیم خود بگذارید.

کالس های فوق برنامه و قرار داش��تن بچه ها در کنار دوستان ش��ان  برای برخورد فرزندان با 
مش��کالت بسیار سودمند است. تشویق کودک در اولویت دادن به برنامه های دلخواه زندگی 
را برای او لذت بخش می کند. وقتی دنیا برای یک کودک وارونه است، جریان پایداری روزمره 

امور زندگی موجب می شود او کمتر احساس اضطراب کند. 

نهایت	تالش	
بعضی پدر و مادرها دوس��ت دارند در حالی که خود با مش��کالت سرطان دست و پنجه نرم 
می کنن��د زندگ��ی را برای بچه های خود تا حد امکان، طبیعی و پایدار نگه دارند. اما بس��یار 
مش��کل می توان به طبیعی بودن ای��ن وضعیت ادامه داد و در عین حال با تغییرات ناش��ی 
از س��رطان برخورد کرد. وقتی می بینید قادر به انجام کارهای معمول برای بچه ها نیس��تید، 
ممکن اس��ت احس��اس گناه کنی��د و بعضی روزها ه��م حس کنید هیچ کاری از دس��تتان 

برنمی آید.

پاس��خ به این مس��ائل آسان نیس��ت، اما می توانید با فراموش کردن کارهای عادی و روزمره 
خانه و ش��وخی کردن ب��ا اعضای خانواده روزهای خوبی از زندگ��ی را رقم بزنید. وقتی زیاد 
س��رحال نیس��تید و نمی توانید در بازی بچه ها مش��ارکت کنید، می توانید کنار بنشینید و با 
هلهله و فریاد خود برای آنها ش��ادی بیافرینید. روزهایی که اصال توان رویارویی با بچه ها را 
نداری��د به جای آن که واقعیت وضعیت خ��ود را از آنها مخفی نگه دارید، بگذارید بدانند در 

چه وضعیتی هستید.

آخر هفته بچه ها را بیرون می بردم تا همس��رم اس��تراحت کند. من و بچه ها س��بزیجات 
تازه جمع می کردیم تا بعد آب آن ها را بگیریم.

پدر دو فرزند 10 و 8 ساله  که همسرش سرطان پستان داشت

بدن هر کسی به گونه ای 
متفاوت به درمان پاس��خ 
جریان  وقت��ی  می ده��د. 
و  اس��ت  بیماری س��ریع 
شما سرس��ختانه تصمیم 
ب��ه انجام درم��ان دارید 
اعضای خانواده باید این 
موض��وع را درک کنن��د. 
بعض��ی هفته ه��ا خوب و 
بعضی هفته ها بد هستند 
اما وقتی هفته های خوب 
فرا می رس��ند، وقت آن 
اس��ت ک��ه هر کس��ی از 
وقایع خ��اص آن هفته ها 

لذت ببرد.

پدر3 فرزند6 ،4 و2 ساله، مبتال 
به سرطان 
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استفاده	از	وقت	برای	خانواده
طی دوران درمان، وقتی شیرازه زندگی از هم گسسته و از حالت معمول خود خارج می شود؛ 
مهم این است که زمانی را برای جمع شدن خانواده در کنار یکدیگر سازماندهی کنید. نکات 

زیر در این امر به شما کمک می کند:

• تعداد بازدید کنندگان را محدود و تلفن را هنگام غذا خوردن خاموش کنید. 

• از دوستان خود بخواهید به جای زنگ زدن، ایمیل بفرستند. اگر می خواهند تماس بگیرند، 
از آنها بخواهید زمانی زنگ بزنند که بچه ها در مدرسه هستند یا از ساعت خواب آنها گذشته 

است. 

• زمانی را برای بچه ها کنار بگذارید تا موفقیت های هفتگی خود را به شما نشان دهند.

• وقتی احساس می کنید پرانرژی هستید برنامه های خاصی را تنظیم نمایید.

از یکی از دوستان نزدیک یا بستگان بخواهید هماهنگی کلیه پیشنهادات دوستان و اعضای 
خانواده برای کمک به امور روزمره خانه را بر عهده گیرد. با این کار وقت بیشتری را در کنار 

خانواده خواهید داشت.

زمانی را به عنوان »وقت بدون سرطان« در نظر بگیرید که در آن اصال به بیماری خود فکر 
نکنید. کاری کنید که شاد باشید، بخندید و تمدد اعصاب کنید. 

بگذارید	بچه	ها	کمک	کنند
طی دوران درمان، بچه ها دوس��ت دارند در امور خانه کم��ک کنند. اگر به آنها اجازه دهید، 
اطمینان و اعتماد به نفس آنان افزایش می یابد. چراکه این کار نشان می دهد شما برای آنها 
ارزش قائلی��د و به وجود آنها نیاز دارید. حتی بچه های کوچک تر هم می توانند کمک کنند. 
در مورد کودکان 3 ساله، کمی طول می کشد تا کاری که به آنها محول کردید به طور کامل 
انجام دهند، اما اگر کار مربوطه در توان آنها باشد، از انجام آن و شرکت داشتن دراین وظایف 
بسیار خوشحال می شوند. البته اگر به بچه ای که بسیار مشتاق کمک است، کاری دهید که 
توان انجام آن را نداشته باشد، تأثیر معکوس بر وی خواهد داشت و مانع پیشرفت او می شود. 

چرا که در انجام آن شکست خورده و باعث تضعیف روحیه و پریشانی او می شود. 

در مورد بچه های بزرگ تر و نوجوانان بهتر اس��ت بخواهیم بیش��تر در امور خانه کمک کنند، 
اما قبال در این مورد با آنها صحبت کنید. بس��یار مهم اس��ت با نوجوانان در مورد کارهایی 
ک��ه می خواهید به آنه��ا بدهید، صحبت کنید و ت��ا حد امکان عدالت را می��ان آنها رعایت 
کنید. کارهایی که برای ش��ما بدیهی هستند، لزوما برای آنها بدیهی نیستند. بنابراین زمانی 
را اختص��اص دهید ک��ه به آنها بگویید چه کارهایی باید انجام دهن��د و چگونه این کارها را 

می توان تقسیم کرد.

از دخت��ران نوج��وان  اغلب انتظار م��ی رود بیش از برادران و خواه��ران دیگر خود در کارها 
جدی��ت به خرج دهند اما این کار باعث می ش��ود از فعالیت های اجتماعی روزمره او کاهش 
یابد و در برهه ای سخت، دچار حس نامطلوبی شوند و بر اعتماد به نفس آنها تأثیر بگذارد.

یک	تجربه

رضا، پدری تنها، دچار س��رطان 
مغز ش��ده بود. او چه��ار فرزند 1 
تا 15 سال داشت. رضا معموال با 
پس��ر بزرگش به شنا می رفت، اما 
حاال به خاطر بروز حمله ناشی از 
سرطان نمی توانست شنا کند. به 
جای آن در کنار پس��رش بر روی 
موتوره��ا کار می کرد. او دوس��ت 
داش��ت با دو پس��ر دیگ��ر 7 و 9 
س��اله اش والیبال ب��ازی کند، اما 
مجب��ور ب��ود این را ه��م متوقف 
کند. ب��رای همین فق��ط از روی 
یک صندلی در حیاط به تش��ویق 

فرزندانش می پرداخت.

لیدا همیشه شنبه ها بعد از ظهر در 
مسابقات فوتبال کودکان شرکت 
می ک��رد. اما وقتی در حال درمان 
س��رطان پس��تان بود، ب��ه دلیل 
احساس بیماری نمی توانست این 
کار را دنب��ال کن��د. او از برادرش 
می خواس��ت برنامه مس��ابقات را 
برایش فیلمبرداری کند تا بتواند 
عصره��ا در خانه و در کنار بچه ها 

به تماشای بازی بپردازد. 

نکته
اطالعاتی  گنجینه  اینترنت 
ب�رای  مناس�ب  کاره�ای 
کودکان و س�ایر افراد خانه 

در تمام سنین است.



35گفتگو با کودکان درباره سرطان

رعایت	محدودیت	ها
موضوع انضباط معموال میان خانواده هایی که با س��رطان دس��ت به گریبان اند، شایع است. 
رعایت محدودیت ها و انضباط در خانواده موجب افزایش حس امنیت در کودکان و باال رفتن 

توانایی برخورد آنان با مسائل خواهد شد. 

گاهی اوقات والدین می گویند در طول درمان س��رطان مشکل می توانند انضباط را در خانه 
به صورت معمول و طبیعی رعایت کنند. وقتی انس��ان س��الم و سرحال است، رعایت قوانین 
خانواده به قدر کافی س��خت است، چه رسد به وقتی که با اثرات احساسی و جسمانی ناشی 
از درمان س��ر و کار دارید. بنابراین بدانید گاهی می توانید از قوانین خانه بگریزید، اما س��عی 

کنید مرزهای خانوادگی را حفظ کرده و تا آنجا که می توانید آن را رعایت کنید.

در	تماس	باشید
اگر در کش��وری زندگی می کنید که برای درمان الزم اس��ت س��فر کنید، یا اگر زمان اقامت 
شما در بیمارستان اضافه شده است، به ناچار باید مدتی طوالنی از خانواده دور باشید. برای 
تماس با خانواده، موارد زیر را امتحان کنید. حتی وقتی نیازی نیست خانه را ترک کنید هم  
این موارد مفید هستند. البته برای برقراری ارتباط با بچه ها به راه های دیگری نیز نیازمندیم.

• از فرزندان خود بخواهید تصویری بکشند، از آن عکس بگیرند و برایتان ارسال کنند.

• وقتی در خانه نیستید، هر شب در وقتی معین به خانه زنگ بزنید و از پشت گوشی داستان 
جالبی را برایشان بخوانید یا تعریف کنید.

• به رس��م قدیم برایش��ان نامه بنویسید یا پیام بفرس��تید. بچه ها عاشق آنند که در صندوق 
پستی خود نامه ای با نشانی خودشان پیدا کنند. 

• در ظرف ناهار بچه ها یادداشتی بگذارید تا بچه ها با پیدا کردن آن شگفت زده شوند.
• برای برقراری تماس، در صورت امکان از اینترنت استفاده کنید.

واکنش	بچه	ها
پاس��خ بچه ها در طول درمان با توجه به تفاوت هایش��ان، متفاوت اس��ت. عصبانیت، بغض و 
گریه از جمله واکنش هایی هس��تند که امکان آنها وجود داش��ته و طبیعی هس��تند. وقتی 
ک��ه بچه ها نمی دانند چگونه می توانند با مس��ائل برخورد کنند، ترس آنان به عصبانیت بدل 
می شود. انفجار عصبانیت در آنان البته یک شانس است که می توان فهمید در درون آنان چه 
می گذرد. سعی کنید با کنترل خود و عدم عصبانیت این پاسخ را در آنها خاموش نسازید. اگر 
فکر می کنید واکنش فرزندانتان به نظر طبیعی نبوده یا بیش از حد است، در مورد »استفاده 

از توصیه های کارشناسان« فکر کنید.

درجه احساس سنج
س��المت جس��مانی و احساس��ی 
ش��خص مبت��ال به س��رطان طی 
درمان و پس از آن متغیر اس��ت. 
احساسات  می توان  مشکل  گاهی 
را ب��ه خان��واده اب��راز ک��رد برای 
خانواده نیز س��خت است که این 
مسئله را با شما در میان بگذارند.

»س��نجش  دس��تگاه  اینج��ا  در 
احساس��ات« ب��ه کم��ک می آید. 
با این ابزار س��اده می توان نش��ان 
داد هر روز چه احساس��ی دارید. 
می توانید یکی برای خود درست 
کنی��د و از بچه ها ه��م بخواهید 
کم��ک  ب��ه ش��ما  کار  ای��ن  در 
کنن��د. ببینید چه احساس��اتی را 
می خواهی��د بر روی ای��ن درجه 
بگذارید. یک نشانگر درست کنید 
ک��ه در طول احساس��ات مختلف 
حرکت کند. دس��تگاه را در جایی 
مانن��د روی در یخچال یا در کنار 
عکس خانوادگی قرار دهید تا هر 

کسی بتواند آن را ببیند.
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یک	تجربه

نصرت تومور مغزی داش��ت و شخصیت وی به خاطر این تومور 
تغییر کرده بود. یک ش��ب س��ر میز شام ،سیمین 4 ساله اعالم 
کرد »دلم می خواس��ت بابا می مرد«. وقتی ژاله، مادرش، از او به 
آرامی پرسید که منظورش از این حرف چیست، سیمین گفت: 
»من آن آقایی که در جسم بابا رفته را دوست ندارم. می خواهم 
بابای واقعی خودم برگردد«. ژاله می توانست سیمین را سرزنش 

کن��د، ول��ی این کار را نک��رد و او فهمید که س��یمین واقعاً چه 
چی��زی در ذهن دارد. بع��د فرصتی یافت تا عل��ت تغییر رفتار 

نصرت را برای سیمین توضیح دهد.

نکات	کلیدی
• درمان س��رطان را برای فرزندان خود تا حد 

امکان به طور ساده توضیح دهید.

• در توضیح س��رطان و درمان آن، نترس��ید 
که مب��ادا چیزی اضافه بگویید یا از ش��وخی 

استفاده کنید.

• بگذاری��د ک��ودکان بدانند درم��ان چگونه 
ص��ورت می گی��رد و چگون��ه موج��ب تغییر 

شخصیت فرد مبتال به سرطان می شود.

• بچه ه��ا را تش��ویق کنید س��ؤال کنند و در 
ص��ورت هر گونه ت��رس یا نگرانی نس��بت به 

درمان، آن را ابراز کنند.

• تالش کنید زندگی خانوادگی پایداری برای 
بچه ها برقرار نمایید. حتی اگر چیزی متفاوت 
با قبل باشد، سعی کنید بچه ها به برنامه های 

روزمره خود ادامه دهند.

• بگذارید همه بچه ها در کارهای خانه کمک 
کنند. این کار نه تنها برای ش��ما مفید است، 
بلکه به آنها احساس��ی توام با ارزشمندی در 

زندگی و مفید بودن، می دهد.

• به خاطر پای��داری فرزندان و نفع خودتان، 

محدودیت ها را رعایت نمایید.

• در کنار خانواده خود فقط خوش بگذرانید.

• توجه داش��ته باش��ید که کودکان و همانند 
آنان بزرگس��االن گاهی دچار هیجان ش��ده و 
واکنش��ی تند نشان می دهند. این موقعیت را 
شانس��ی در نظر بگیرید ک��ه از طریق آن به 

احساس بچه ها پی ببرید.

• خان��واده خود را مطمئ��ن کنید که درمان 
سرانجام تمام خواهد شد و به روزهای بهتری 

در پیش رو امید دارید.

بگذاری��د بچه ها بدانند ب��رای کارهای کوچ��ک آنان چقدر 
ارزش قائلید؛ مثل: من عاشق چای درست کردن تو هستم. 
نوش��یدن زیاد مایعات برایم بسیار مفید است. نحوه کمک 
کردن و مراقبت از خود را به آنها بگویید تا در روند درمان 

سهیم شوند و به بهبودی شما کمک کنند.
مادر سه فرزند 18 ، 16 و 10 ساله
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پس	از	درمان
	

واکنش	بزرگساالن
ب��رای بعضی ه��ا، پایان درمان یعنی زمان رهایی از رنج و درد و جش��ن گرفتن؛ اما عالوه بر آن، 
زمانی اس��ت که در آن ترکیبی از احساس��ات و هیجان های مختلف بروز می کند. گاهی اوقات 
انسان حس می کند چیزی از دست داده است. بیشتر که فکر می کند باید نسبت به آنچه روی 

داده واکنشی نشان دهد و زندگی خود را دوباره ارزیابی کند. 

این دوران با اغتشاش فکری همراه بوده و منجر به تغییرات بزرگی می شود؛ تغییراتی همچون 
انتخاب یک شغل جدید، ایجاد سبکی جدید از زندگی و تنظیم رژیم غذایی یا بازبینی در روابط 
موجود. آنچه در این دوران اهمیت دارد تداوم برقراری ارتباط است تا شما و خانواده بتوانید با 

»وضعیت جدیدی از زندگی« سازگار شوید. 

ترس بزرگ رایج در میان نجات یافتگان از س��رطان، بازگش��ت دوباره سرطان است. این ترس، 
ممکن است به صورت نوعی نگرانی بروز کند که می توان آن را از طریق چکاپ ها یا آزمایش های 
دوره ای منظم تحت کنترل در آورد. حتی ممکن است به صورت یک سری دردهای جزئی ظاهر 

شود. 

اثرات	جسمانی
بسیاری از اثرات جسمانی ناشی از سرطان ممکن است پس از مدتی از بین بروند، اما برخی از 
آنها برای همیش��ه باقی بمانند. در اکثر نجات یافتگان از سرطان، خستگی مشکلی بزرگ است 
ک��ه از بیم��اری باقی مانده و در فعالیت های روزانه فرد اخت��الل ایجاد می کند. برخی مجبورند 
ب��ا عوارض جانبی موقتی ی��ا دائمی، همچون زخم ها یا س��وختگی های روی بدن، ورم لنفاوی، 

یائسگی زود هنگام یا مشکالت جنسی و باروری دست و پنجه نرم کنند.

واکنش	کودکان
کودکان نیز همانند بس��یاری از بزرگس��االن اطراف شما به س��ختی می توانند درک کنند چرا 
امور زندگی به راحتی به وضعیت قبل از س��رطان برنمی گردد. کودکان طی دوران درمان یکی 
از والدین یا عزیزان ش��ان مجبور بوده اند با ش��رایط موجود سازگار شوند، اما حاال دوست دارند 

وضعیت به حالت معمول بازگردد. شاید موارد زیر را در فرزندان مشاهده کنید:

• بچه ها انتظار دارند فرد مبتال به س��رطان به دوران س��المتی قبلی خود بازگردد. اغلب بچه ها 
نمی توانند درک کنند که خستگی تا مدت ها پس از درمان سرطان باقی می ماند. 

• بچه ها بس��یار وابس��ته می ش��وند و  ترس از جدایی که طی درمان آغاز شده بود، شاید پس از 
پایان درمان نیز ادامه داشته باشد. 

• بچه ها نگرانند مبادا سرطان بازگردد. بازگشت سرطان ترس بزرگی در میان کودکان است.
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نکته
درباره ترس های خود صحبت کنند. درباره 
تغییراتی که در س��بک زندگی خانواده در 
حال وقوع است توضیح دهید و در صورت 

امکان درباره آن بحث و مذاکره کنید. 
پس از درمان س��رطان هر گونه تغییری که 
به نظر شما می بایست در سبک زندگی یا 
فعالیت های روزمره صورت بگیرد، به انجام 
رس��انید. تغییرات��ی همچ��ون ورزش های 
س��بک در کنار یکدیگ��ر و به طور جمعی، 
یا تغییر رژیم غذایی خانواده برای سالمتی 
بیشتر. بچه ها را به تفریح و شوخی تشویق 

موفقی��ت در نجات از دس��ت س��رطان را 
جش��ن بگیرید و از فرزندان خود به خاطر 
کمک به بهب��ودی خودتان تش��کر کنید. 
از جانفش��انی هایی ک��ه اعض��ای خانواده 
کرده اند، قدردانی کنید. این کار به ویژه در 

مورد نوجوانان بسیار پراهمیت است. 
بگذارید خانواده بدانند از لحاظ احساس��ی 
و جس��مانی در چه موقعیتی قرار دارید تا 
اگر به وضعیت قبلی خود باز نگشتید، علت 
را بدانند. اگر دستگاه سنجش احساس در 
اختیار داری��د، از آن اس��تفاده نمایید )به 

صفحه 35 مراجعه کنید(.
در برابر ترس مانند اضطراب پیش از انجام 
چکاپ، راحت باش��ید و آن را بیان نمایید. 
ب��ا این کار، بچه ها نیز تش��ویق می ش��وند 

کنید. آنها ماه ها با نگرانی زندگی کرده اند و 
اکنون الزم است دوباره به آرامش برگردند.

در مورد عضو ش��دن در یکی از گروه های 
حمایتی فکر کنید. بسیاری نجات یافتگان 
از س��رطان در ی��ک گ��روه حمایتی عضو 
می شوند تا با افرادی که درک می کنند چه 
بر آنها گذش��ته آشنا شوند. این، دریچه ای 
بسیار مهم است که از طریق آن می توانید 
ب��ه موضوع وارد ش��وید و فرزن��دان نیز به 

نتیجه ای مطلوب برسند. 

یک	تجربه

بگذاری��د بچه ه��ا بدانند چ��ه وضعیت��ی خواهید 
داش��ت. سهیم ساختن دیگران در اطالعات جدید 
)مثل نتایج آزمایشات( بسیار حائز اهمیت است. 
موفقیت در هر یک از مراحل را نیز جشن بگیرید.
مادر سه فرزند 10 ، 16 و 18 ساله

افسانه دچار سرطان پستان شده و تحت عمل جراحی و شیمی درمانی قرار گرفته بود. 
وی کل تجربیات خود را خیلی راحت با پس��ر 14 س��اله اش، نیما  مطرح می کرد. وقتی 
درمان به پایان رسید، نیما گفت: »مامان من اصال نگران نبودم. شما همیشه حقیقت را 

به من می گفتید و من به شما اطمینان داشتم«.
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پاسخ	به	پرسش	های	کلیدی	
سوال:	آیا	سرطان	بازخواهد	گشت؟	

ش��اید بخواهید به فرزندان خود بگویید اکنون دیگر همه چیز رو به راه اس��ت، اما همچنان 
نس��بت به وجود س��رطان تا مدت ها پس از پایان یافتن درمان ش��ک و تردید دارید. غیر از 
آنکه )نسبت به وضعیت خود( پیام مثبتی به فرزندان می فرستید، شانس دیگری روی آورده 
اس��ت که بتوانید به نگرانی های بچه ها گوش کنید؛ نس��بت به این موضوع که »اگر برگردد 
چی؟«. این که به بچه ها اجازه دهیم تا درباره نگرانی ها و ترس های خود حرف بزنند، در نحوه 

برخورد آنها با مسائل بسیار مؤثر است.  
جواب:	

»درمان تمام ش��ده و همگی امیدواریم مش��کل پایان یافته باشد. آرزوی همگی ما این است 
که س��رطان بازنگردد. اما دکترها چش��مان تیز خود را از من برنخواهند داش��ت و من باید 
هرچند وقت یک بار چکاپ هایی انجام دهم. اگر س��رطان دوباره برگردد، ش��ما را در جریان 

خواهم گذاشت«.

سوال:	چرا	باز	هم	خسته	بنظر	می	رسید؟	
نجات یافتگان از سرطان تا ماه ها پس از پایان یافتن درمان نیز احساس خستگی دارند. این 
موضوع برای بچه ها که دوس��ت دارند بابا یا مامان خود را مثل قبل پر انرژی ببینند، بس��یار 

سخت است. 
جواب:	

»حس می کنم خیلی بهتر ش��ده ام، اما دکتر گفت ممکن است ماه ها یا حتی یک سال طول 
بکشد تا همه انرژی خود را دوباره به دست بیاورم«.

»این درمان ارزش آن را داش��ت، چون االن بهتر شده ام و سرطان هم از من دور شده است. 
البته طول می کش��د تا از بدنم خارج شود و درحال حاضر نیاز به زمان دارم تا بهبودی خود 

را باز یابم. این وضعیت برای افرادی که در این موقعیت قرار دارند، امری طبیعی است«.

سوال:	آیا	اکنون	بازگشت	به	وضعیت	طبیعی	قبلی	امکان	پذیر	است؟	
طول می کش��د تا متوجه تأثیرات سرطان بر خود ش��وید و بخواهید آن را مورد بررسی قرار 
دهی��د. اما ای��ن موضوع برای کودکان، ب��ه خصوص بچه های کوچک ت��ر قابل درک و هضم 
نیس��ت. بهتر اس��ت برای آنها توضیح دهید که حتما همه چیز همانی نخواهد ش��د که قبال 
بوده است، اما بد هم نخواهد شد. بسیاری از آنانی که سرطان داشته اند پیامدهای مثبتی از 
این تجربه ها کسب کرده اند و شاید بتوان این پیامدها را برای بچه ها برجسته تر توضیح داد.  

جواب:	
»همین که حس کنم بهتر ش��دم، همه چیز رو به روال طبیعی خواهد گذاش��ت. اما ممکن 
است یک سری چیزها و نحوه انجام آنها تغییر کند؛ مثل نحوه غذا خوردن، میزان کار کردن، 
میزان صرف وقت در کنار خانواده. ش��اید سرگرمی های جدیدی پیدا کنیم که بتوانیم با هم 

انجام دهیم«.
»ما با هم این مدت طوالنی را پش��ت س��ر گذاش��ته ایم و می دانم این موضوع برای شما هم 
سخت بوده است. ممکن است یک سری چیزها دقیقا به همان وضعیت پیش از مریضی من 

برنگردد، اما با هم می توانیم راه جدیدی پیدا کنیم که برای همگی ما مفید و مؤثر باشد«.

بچه هایم آنقدر کوچک 
هس��تند که نمی توانند 
درک کنند ممکن است 
سرطان بازگردد.  برای 
همین آن ها را به خاطر 
احتم��ال  ای��ن  ام��کان 
نگران نکردیم. به جای 
آن ب��ه آن ها گفتیم که 
من مریض شده بودم، 
دارو مص��رف ک��ردم و 

االن بهتر شده ام.

پدر2 فرزند4 و2 ساله
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نکات	کلیدی
• آنان��ی که ب��ه خاطر س��رطان تحت درمان 
بوده ان��د اغل��ب دچار ترکیب��ی از هیجانات و 
احساسات مختلف شده و دریافته اند بازگشت 
به حالت قبل از بیماری سرطان بسیار مشکل 

است. 

• ممک��ن اس��ت ت��رس و نگرانی نس��بت به 
سرطان در میان بچه ها همچنان ادامه داشته 

باشد. 

• کودکان نمی توانند ب��ه راحتی درک کنند 
که چرا نمی ت��وان زندگی را به حالت معمول 
و قبلی بازگرداند. ش��اید بهتر باشد برای آنان 
توضی��ح دهیم ک��ه خان��واده روال معمول و 

طبیعی جدیدی را پیش خواهد گرفت.

• به ک��ودکان خود اج��ازه دهید ب��ه تفریح 
و ش��وخی بپردازن��د و همچن��ان ک��ه برای 
خود، ب��رای آنان نی��ز روال طبیعی جدیدی 

پی ریزی نمایید.

• به ارتباطات ب��از و راحت خود ادامه دهید، 
فرزندان را در احساس��ات خود سهیم کرده و 

وقایع خوب را جشن بگیرید.

از لحاظ روان شناس��ی، خیلی س��خت اس��ت که پس از درمان بتوان حالت مثبتی به خود 
گرفت. پس از پایان درمان، گویی انسان از بند رها می شود. اما در طول انجام چکاپ ها 
همیش��ه نگران است که آیا درمان به خوبی جواب داده است یا خیر. البته زمان می برد 
ت��ا این وضعیت از لحاظ روان��ی بهبود پیدا کند، همانطور که در م��ورد من بود. خانواده 
نی��ز باید درک کنند که زندگی همیش��ه ب��ه حالت طبیعی قبلی خود بازنخواهد گش��ت. 
همچنین این طور نیس��ت که هرگاه بیمار ش��دید یعنی دوباره دچار س��رطان شده اید یا 

نتیجه عوارض درمان است، شاید فقط یک آنفلوانزای ساده باشد.
پدر سه فرزند 6، 4 و 2 ساله مبتال به سرطان روده 
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هنگامی	که	سرطان	بدن	را	رها	نکند
این فصل نقطه شروعی است تا به کمک آن بتوان با فرزندان درباره سرطان پیشرفته کسی 
که دوستش دارند، صحبت کرد. موضوعات پیچیده ای، هم احساسی و هم شخصیتی به میان 
به اطالعات یا خدمات  نیاز  این فصل بسیار مشکل است. در صورت  بنابراین خواندن  می آید. 

حمایتی بیشتر با کارکنان متخصص بیمارستان صحبت کنید.

واکنش	بزرگساالن
اگر به شما بگویند سرطان، پیشرفت کرده، ناگهان وارد عرصه چالش با مسائلی احساسی مانند 
روبرویی با مرگ می ش��وید؛ ممکن است احساساتی قوی مثل ترس، عصبانیت، گناه، تنهایی یا 

انکار در خود حس کنید. 

برخی می گویند شنیدن اخبار پیشرفته بودن سرطان بسیار مخرب تر از شنیدن اصل تشخیص 
س��رطان است. اضطراب ش��دید و افسردگی امری ش��ایع است و به س��ختی می توان از لحاظ 
احساس��ی با آن برخورد نمود. ممکن اس��ت نگران تأثیر س��رطان بر خانواده باش��ید. بعضی از 
حرف زدن در رابطه با پیشرفته بودن سرطان پرهیز می کنند، چون نمی دانند چه بگویند. در هر 
حال افراد مبتال به س��رطان پیشرفته که احساس��ات خود را ابراز داشته و با خانواده و دوستان 

ارتباط برقرار می کنند، راحت تر توانسته اند با این مسئله برخورد کنند. 

در بعضی افراد ایمان و اعتقادات روحانی یا معنوی در برخورد با این لحظات بسیار مؤثر است. 
به نظر برخی حتی، سرطان آزمایش اعتقادات آنان است. در هر صورت، بهتر است با یک مشاور 
روحانی مذاکره کنید. کتاب های چگونگی زندگی با سرطان پیشرفته نیز در این امر بسیار مفید 

است. 

واکنش	کودکان
نحوه برخورد ش��ما با موضوع سرطان پیشرفته برکل امور خانواده اثر می گذارد. اگر مضطرب و 
افس��رده باشید، خانواده نیز چنین خواهد شد. مطالعات بر روی افراد مبتال به سرطان پیشرفته 
نش��ان داده که اعضای خانواده نگرانی بیش��تری حس می کنند تا خود شخص. به نظر می رسد 

این وضعیت بیشتر زمانی اتفاق می افتد که ارتباطات مطلوب وجود نداشته باشد. 

وقتی که کودکان متوجه می ش��وند سرطان پیشرفته اس��ت، همان واکنش هایی را دارند که به 
هنگام تش��خیص سرطان داش��تند؛ البته با شدت بیش��تر. نوجوانان اگرچه دوست ندارند شما 
متوجه ش��وید ولی احساس نا امنی می کنند. بچه ها با توجه به سنین مختلف دچار نگرانی های 

شدید می شوند. به صفحه واکنش های خاص کودکان مراجعه کنید.
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کودکان؛	12	سال	و	پایین	تر
• اگر یکی از والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ دچار سرطان پیشرفته شوند، کودکان در مورد 

افراد سالم خانواده نیز نگران می شوند. 
• کودکان تصور می کنند آنان یا رفتار آنان موجب بروز سرطان پیشرفته شده است.

نوجوانان
• از بزرگ ترین مس��ائل نوجوانان این اس��ت که در روند کس��ب اس��تقالل برای خود  حس 

می کنند چیزی آنان را دوباره به سمت خانواده باز می گرداند. 
• آنان به خاطر شما احساسات خود را پنهان می کنند.

• آن��ان با ح��س عدم توانایی در انجام یک س��ری فعالیت های اجتماعی دس��ت و پنجه نرم 
می کنند. این، برای یک نوجوان شکست بزرگی است.

تداوم	ارتباطات
در صورت پیش��رفته بودن سرطان، بسیار مهم اس��ت که ارتباط خود را با فرزندان همچنان 
فعال نگه دارید. بچه ها مانند زمان تش��خیص س��رطان دوباره حس می کنند اتفاقی در شرف 

وقوع است و پنهان کردن واقعیات موجب اضطراب و نگران تر شدن آنها می شود. 
به آنها نش��ان دهید می توانند درباره این موضوع صحبت و س��ؤال کنن��د. می توانید به آنها 
بگویی��د: »صحبت کردن دوباره اش��کالی ندارد. حس ترس یا نگرانی خ��ود را از من پنهان 

نکنید، چون شما نگران من هستید«.

کودکان	چه	چیزهایی	باید	بدانند؟
وقتی که کودکان از سرطان پیشرفته اطالع می یابند، برحسب پیش بینی صورت گرفته،  باید 
وضعیت را برایش��ان توضیح داد و آنها را از موضوع آگاه ساخت. پیش بینی بعضی سرطان ها 
روش��ن است و همه می دانند افراد مبتال فقط تا چند ماه زنده می مانند. با این حال بسیاری 
از افراد هستند که با وجود سرطان پیشرفته مدتی طوالنی و حتی گاهی سال ها، به زندگی 

خود ادامه داده اند. 
در صورتی که س��رطان پیش��رفته و غیر قابل درمان باش��د، بچه ها باید بدانند چند وقت از 
ابتالی بیماری می گذرد. روشن است هرچه رابطه کودک با فردی که به سرطان مبتال است، 
نزدیک تر باش��د، آگاهی از این اطالعات برایش مهم تر خواهد ب��ود. البته آنچه که به بچه ها 

می گویید، به سرطان و دانسته های شما، همچنین سن فرزندان تان بستگی دارد. 

یک	تجربه
پدر علی به خاطر سرطان ریه در 
حال مرگ بود. او در مورد سرطان 
با علی16 ساله صحبت کرده، اما 
نگفته بود که در حال مرگ است. 
در هم��ان حال م��ادرش موضوع 
را ب��ه او گف��ت و علی ب��ه خاطر 
وضعیت حاد پدر پریشان خاطر و 
غم زده شد ولی نمی توانست با او 

در این باره صحبت کند.

مادر رضا به سرطان پیشرفته ای 
دچ��ار ش��ده ب��ود و پیش بین��ی 
آین��ده آن خوب نب��ود. وقتی که 
رضا 12 س��اله از پدرش س��ؤال 
ک��رد آی��ا مام��ان حال��ش خوب 
اس��ت، وی از روی عادت یک باره 
گفت: »بله، البته که خوب اس��ت 
رفیق«. ولی بالفاصله متوجه شد 
ک��ه باید حقیقت را ب��ه او بگوید. 
پ��در گف��ت: »در واق��ع امیدوارم 
این طوری باشد. اما گاهی وقت ها 
نگران هستم که نکند نباشد«. با 
این نوع پاس��خ باز و راحت، حاال 
ه��ر دو می توانس��تند در م��ورد 
احساسات ش��ان ب��ا ه��م صحبت 

کنند«.

نکته
ی�ک راه مقابل�ه با سرنوش�ت 
نامعل�وم س�رطان پیش�رفته، 
آماده ش�دن برای بدترین ها و 
به بهترین هاست.  امید داشتن 
اکث�ر آنهایی که خ�ود را برای 
بدترین ه�ا آم�اده می س�ازند، 
می گوین�د ای�ن کار راحت ت�ر 
اس�ت. چون خود را ب�رای هر 

چیزی آماده می سازند. 
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رویارویی	با	مرگ:	واکنش	ها	در	سنین	مختلف	
در آماده سازی کودکان برای از دست دادن پدر یا مادر یا یکی از عزیزان آنها بهتر است ببینید 

مرگ از دیدگاه سنین مختلف چگونه درک می شود.

نوزادان،	اطفال	و	کودکان	نوپا	
بچه ه��ای کوچ��ک وقتی زندگی از روال معمول خود خارج ش��ده و آدم ه��ای اطراف خود را 
غمگین می بینند، تغییراتی را حس می کنند، ولی هیچ آگاهی نسبت به مرگ ندارند. کودکان 
نوپا حس می کنند اتفاقی در ش��رف وقوع اس��ت. آنان اغلب قادر به تشخیص مرگ از خواب 
نبوده و ابدیت مرگ را درک نمی کنند. با این حال بچه هایی در س��نین س��ه س��الگی از این 

موضوع رنج می برند.

پیش	دبستانی	و	مهد	کودکی؛	3	تا	5	ساله	
بچه های پیش دبستانی مفهوم مرگ را می فهمند، اما با موضوع ابدی بودن آن مشکل دارند. 
مثاًل می پرس��ند چ��ه زمانی پدر یا مادر فوت ش��ده به خانه باز می گ��ردد. توضیح مرگ کار 
ساده ای نیست، چون بچه های کوچک نمی توانند همانند بزرگساالن زمان را به درستی درک 
کنن��د. آنان فق��ط چیزی را می فهمند که هم اکنون در حال وقوع اس��ت. مثال یک کودک 4 
ساله آنچه که از بدو تولد می داند، این است که دو نوع خواب وجود دارد. اما از معنای کاهش 

امید به زندگی چیزی نمی داند.

دبستانی،		6	تا	12	ساله	
بچه های دبس��تانی م��رگ را درک می کنند اما هنوز بلوغ احساس��ی الزم را ندارند تا بتوانند 
با آن برخورد کنند. بدین ترتیب ممکن اس��ت رفتار متغیری از خود نش��ان دهند. بچه های 
کوچک تر فکر می کنند مرگ برگشت پذیر است و آنان مسئول این کار از راه افکار سحرآمیز 
یا رفتار سرکش خود هستند. ممکن است پریشان خاطر یا ناراحت شوند یا ممکن است هیچ 
واکنش��ی از خود بروز ندهند. آنان از این می ترس��ند که نکند آنهایی هم که برایشان عزیزند، 
آنها را ترک گفته و رها کنند. بچه های بزرگ تر از جاودانگی مرگ درک بیشتری دارند. ابراز 
عصبانیت کرده یا در خود احساس مسئولیت می کنند. اغلب عالقمند به آنند که بدانند وقتی 

کسی می میرد، چه اتفاقی رخ می دهد و دائما در این باره سؤال می کنند. 

دبیرستانی	،	18-13	ساله
نوجوانان به اندازه یک فرد بزرگس��ال، مرگ را درک می کنند. اما از ظرفیت احساس��ی یک 
بزرگس��ال برخوردار نیستند تا بتوانند با فشار ناشی از آن برخورد کنند. ممکن است از خود 
احساس��ات مختلفی بروز دهند، اما گاهی احساس��ات خود را انکار می کنند. از آن می ترسند 
که آیا مرگ، چیزی ترسناک یا دردناک است. شواهد حکایت از آن دارد که نوجوانان تا حد 
ام��کان، آمادگی الزم ب��رای مرگ پدر یا مادر را دارند. تحقیقات نش��ان می دهد نگرانی آنان 
زمانی زیاد می شود که وضعیت سالمتی یکی از والدین )پدر یا مادر( خیلی بدتر از زمان پس 
از مرگ عضو دیگر والدین )مادر یا پدر( ش��ود. ش��اید این حالت، به خاطر تنش، ناراحتی و 

شک و تردیدی است که بر خانواده حکم فرما می شود. 

نکته
س�عی کنی�د ب�رای بچه ه�ای 
کوچک، مرگ را همانند خواب 
توضیح ندهید. چرا که موجب 
می ش�ود آنان نسبت به خواب 
نی�ز نگ�ران ش�وند. ک�ودکان 
رویاه�ای ترس�ناکی می بینند 
و س�ؤاالت زیادی درباره مرگ 

بیان می کنند. 
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صحبت	درباره	مرگ

	
ارتباط	صادقانه	-	اگر قرار است مرگ در فاصله کوتاهی رخ دهد، بهتر است تا آنجا که 
می توانید صادق باشید. در صورتی که قرار باشد درباره خود یا همسرتان صحبت کنید، امر 
چندان ساده ای پیش رو ندارید. الزم نیست خودتان این کار را انجام دهید. مددکاران اجتماعی 
و دیگر متخصصین مرکز درمانی سرطان یا مرکز خدمات مراقبت های تسکینی می توانند به 

شما کمک کرده و موضوع را برای فرزندان بازگو کنند.

راحت بودن درباره موضوع مرگ باعث می شود شما و خانواده در این فرصت نشان دهید چقدر 
برای یکدیگر مهم هستید و در ضمن کدورت ها را برطرف نمایید. فرصت گفتگو در مورد بحث 

و جدل های گذشته و اصالح آنها به ویژه در نظر کودکان بزرگ تر بسیار پراهمیت است. 

مزیت دیگر صحبت درباره مرگ این است که با این کار می توانید برای کمک به فرزندان خود 
تدابیری اندیشیده و آنها را به کار برید. مثال وقتی یکی از والدین از دنیا می رود عامل مهمی که 
در این زمینه به بچه ها کمک می کند تا با موضوع کنار بیایند وجود یک رابط است. این رابط 
ممکن است یک یادگاری باشد، مثل یک قطعه جواهر، یک نامه، عطر و ادوکلن خاص آن فرد 

و یا نگهداری از یک دستمال یا یک ژاکت از او باشد.

بهتر است هنگام صحبت با کودکان در مورد مرگ، از یک زبان صریح و مستقیم استفاده کنید 
تا ابهامی در ذهن آنان ایجاد نشود. از به کارگیری اصطالحاتی همچون »فوت شدن«، »از دنیا 
رفتن«، »از دست دادن«، »به خواب رفتن«، »از ما دور شدن« یا »به استراحت رفتن« پرهیز 

کنید. 

کشف	پرسش	های	کودکان	-	وقتی کودکان می پرسند »آیا پدر یا مادر در حال مرگ 
است؟« گاهی معنی سؤال این است که »من چه می شوم؟«. نگرانی اصلی کودکان این است که 
چه کسی از آنان مراقبت خواهد کرد. این موضوع به خصوص برای کودکانی که در خانواده های 
تک پدر یا تک مادری به سر می برند یا با پدرخوانده، مادرخوانده یا برادران و خواهران ناتنی 

زندگی می کنند، بسیار مهم تر است. 

نگرانی درباره خود در یک چنین موقعیت هایی، در مورد کودکان کوچک تر امری طبیعی است. 
اگ��ر می توانید پیش از پاس��خ به آنان، لحظه ای درنگ کرده و ب��ا گفتن جمالتی این چنین به 
کش��ف پرسش های کودکان بپردازید: »شده است گاهی از این موضوع بترسی؟« یا »آیا در این 

مورد خیلی فکر کرده ای؟«

زمانی که فرزندتان س��ؤال می کند گاهی چیزی در مفهوم آن پوش��یده نیست، اما گاهی چنین 
است. با کاوش بیشتر در این سؤاالت بهتر می توان احساساتی که پشت این سؤاالت مخفی شده 

را تشخیص داده و سایر نگرانی ها در ذهن فرزندان را مطرح ساخت.

در سال هفتم مدرسه 
از  یک��ی  ک��ه  ب��ودم 
ک��رد  اع��الم  دخت��ران 
همین االن مادرش در 
اثر س��رطان فوت شد. 
نمی دانس��ت  هیچ کس 
چ��ه بگوی��د. ت��ا چن��د 
س��ال، نفهمی��دم بر او 

چه گذشت.
مریم ، 32 ساله 

اث��ر  در  م��ادرم  وقت��ی 
س��رطان مرد، م��ن 10-

آن  ب��ودم.  س��اله   12
روزه��ا  واقعی��ت را ب��ه 
در  نمی گفتند.  بیم��اران 
م��ورد م��ادرم، او از این 
نداش��ت.  اطالع  موضوع 
وقت��ی به دیدنش رفتم، 
ای��ن معم��ا را سربس��ته 
نگه داش��تم و ب��ه مرگ 
اش��اره ای نکردم. او هم 
چیزی از آن مطرح نکرد. 
گویی ج��ای چیزی در این 
میان خالی بود و مطمئنم 
که برای او هم همینطور 
بود. خ��أ بزرگ��ی که در 
زندگ��ی برایم پدید آمد 
و تا به امروز وجود دارد، 
این اس��ت ک��ه نمی دانم 
م��رگ  ب��ه  نس��بت  وی 
چه حس��ی داش��ت یا در 
م��ورد  تأثیر مرگ بر من، 
خواه��رم و پدرم چگونه 

فکر می کرد.
مادر دخترهای نوجوان
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توازن	بین	امید	و	واقعیت
والدین نگران آنند که اگر از مرگ سخنی بگویند موجب کاهش امید در فرزندان خود شوند. 
با این حال همچنان صادق باشید و برای آنها امید بیافرینید. به فرزندان بگویید چه کارهایی 
برای فرد مبتال به سرطان در حال انجام است؛ درمانی که آنها دریافت می دارند، توصیه هایی 

که دکترها دارند و نکاتی که برای ساده تر شدن امور خانواده می توان پیشنهاد داد. 

چه	باید	گفت
»با این درمان، کل سرطان از بین نمی رود. ولی من تالش می کنم تا آنجایی که ممکن است 

بتوانم زندگی کنم، حتی اگر سرطان همچنان در درون من وجود داشته باشد«.

»بعضی از آنها که س��رطان دارند خوب می ش��وند، اما برخی خیر. ممکن اس��ت در اثر این 
س��رطان بمیرم، اما س��خت تالش می کنم تا آنجا که می توانم زنده بمانم. دکترها هم تا آنجا 

که بتوانند به من کمک می کنند«.

»هراتفاقی که بیفتد بیایید کاری کنیم در کنار هم تا حد امکان از زندگی لذت ببریم. خیلی 
چیزها هست که دوست دارم به انجام برسانیم«.

در	کنارهم	بودن
وقتی که سرطان پیشرفته است و سرنوشت زندگی چندان مشخص نیست، بعضی خانواده ها 
به دنبال راهی می گردند تا از هر دقیقه حداکثر استفاده را ببرند. در این جا برای استفاده از 

حداکثر وقت در کنار خانواده ایده هایی پیشنهاد می شود:

• پیش��نهادات کمک را بپذیرید. با این کار نه تنها دوس��تان حس می کنند نقشی در این امر 
دارند، بلکه وقت شما نیز آزاد شده و می توانید با انرژی بیشتری در کنار خانواده باشید.

• انرژی خود را برای کارهایی ذخیره کنید که اهمیت بیشتری برای شما دارند. اگر می توانید 
کار خانه را رها کنید و وقت خود را بیشتر با بچه ها بگذرانید.

• عکس ه��ای قدیمی را بررس��ی کرده و آلبومی از عکس هایی ک��ه در کنار هم بوده اید تهیه 
نمایید. عکس های دیجیتالی را چاپ نموده و مجموعه ای رنگی درست کنید. 

• ب��رای هر یک از بچه ها یک نوار ویدیویی یا صوتی ضب��ط و تهیه کنید. می توانید آنها را به 
مناسبت روز خاصی مثل هجدهمین سال تولد یا سالگرد عروسی آنها تهیه کنید.

• جایی را در نظر بگیرید که بتوانید با خانواده س��فر کوتاهی را برای خود برنامه ریزی کنید. 
ش��اید بارها می خواس��ته اید بچه ها را به کنار دریا یا مس��ابقات نهایی فوتبال ببرید. ش��اید 
می خواس��ته اید به بچه ها نشان دهید که کجا بزرگ شده اید. شاید هم جای خاصی باشد که 

فرزندان دوست دارند شما را به آنجا ببرند. 

نکته
تهی�ه ی�ک جعب�ه ی�ادگاری  
ک�ودکان را در وضعیت�ی قرار 
می دهد که بتوانند درک کنند 
فردی از میان خانواده در حال 
رفتن است. می توانید در مورد 
چیزهای�ی ک�ه می خواهید در 
این جعب�ه بگذارید ب�ه توافق 
برس�ید و همگ�ی ب�ه دنب�ال 
هدای�ای یادگاری کوچک برای 
آن باش�ید. در مورد چیزهایی 
ک�ه می توانی�د در ای�ن جعبه 
ارائه  پیش�نهاداتی  دهید  قرار 

می شود:

• کارت پستال
• عکس

• گیره سر
• تکه ای از لباس مثل دستمال 

گردن یا کمربند
• فهرس�ت دس�ت نویسی از 

اوقات شادی
• دس�تور تهیه ی�ک خوراک 

دلپذیر
• یک لوح فشرده )سی دی( با 

محتوای زیبا
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پاسخ	به	پرسش	های	کلیدی	
چگونگی پاسخ شما به این سؤاالت به ماهیت سرطان و اثرات درمانی آن بستگی دارد. بعضی  
بیماران س��رطانی سال ها به زندگی خود ادامه می دهند، درحالی که برای بعضی دیگر مرگ 

نزدیک است و باید به طور اضطراری برای آینده برنامه ریزی کرد.

سوال:	پایان	عمر	بابا	چه	زمانی	است؟	
زم��ان برای بچه های کوچک ت��ر مفهوم پیچیده ای دارد. بنابرای��ن ارائه یک چارچوب زمانی 

مبهم به آنان کمکی نمی کند. بچه های بزرگ تر به دنبال نظرات دیگری هستند.  
جواب:	

»هیچ کس به درستی نمی داند چه کسی در چه وقتی می میرد. این، شامل من هم می شود. 
دکتره��ا گفته ان��د بابا احتماال حداق��ل چند ماه یا س��ال زنده خواهد بود. اما هرچه باش��د 
می خواهیم این زمان را بیشتر کنیم. بابا هم سعی می کند تا آنجا که امکان دارد بیشتر زنده 

بماند«.
در صورتی که که مرگ نزدیک است باید پاسخ دیگری ارائه کنید.

جواب:
»حقیقتا نمی دانم، اما بابا یا بابابزرگ احتماال هر روز ضعیف و ضعیف تر می شود«.

»هیچ کس پاس��خ این س��وال را نمی داند، اما با این حال امیدواریم روزهای خوبی در پیش 
داشته باشیم«.

»االن بابابزرگ خیلی بیمار شده و درمانش تا اینجا فایده ای نداشته است. بیش از این دیگر 
نمی تواند تحت درمان قرار گیرد و احتماال به زودی خواهد مرد«.

سوال:	چه	کسی	از	من	مراقبت	خواهد	کرد؟	
به هر حال کودکان همچنان نگران آنند که چه کس��ی از آنان مراقبت خواهد کرد. بنابراین 

بهترین کار این است که هرچه زودتر به این سؤال پاسخ داده شود. 
جواب:	

»برای من خیلی مهم اس��ت که تو همیش��ه در امنیت و تحت مراقبت باشی. بابا در کنارت 
خواهد ماند و خاله مرضیه هم در همه کارها به شما کمک خواهد کرد«.

»نگران آن هس��تی که اگر درمان جواب ندهد و من دیگر در میان ش��ما نباشم، چه اتفاقی 
خواهد افتاد. باید بگویم قبال با عمو جان و مامان بزرگ در این مورد صحبت کرده ام. آنها در 

کنارت هستند و از تو مراقبت می کنند«.

سوال:	اگر	مامان،	بابا	یا	مادربزرگ	هم	بمیرند،	چه	خواهد	شد؟	
جواب:	

»وقتی کس��ی که دوستش دارید خیلی مریض باشد، احساس ترس زیادی می کنید. اما بابا، 
مام��ان و مادربزرگ االن خوب و س��الم و در کنارت خواهند بود ت��ا از تو مراقبت کنند. هر 

اتفاقی که بیفتد مطمئن باش از تو مراقبت و نگهداری می شود«.
کودکان��ی که به دالیل مختلف مانند طالق م��ورد غفلت قرار می گیرند، باید فرصت یابند تا 
پدر یا مادر بیمار خود را ببینند و سؤاالت خود را از آنها بپرسند و با آنها خداحافظی کنند.

بچه های��ی که پدر و م��ادر آنها 
جدا شده اند ممکن است از قلم 

افتاده باشند.
آنها نی��ز نیاز دارند که ش��انس 
دی��دن والدی��ن بیمار خ��ود را 
داش��ته باش��ند. برای پرسیدن 

سؤال یا خداحافظی کردن.
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نکات	کلیدی
• کودکان و افراد بزرگس��ال با ش��نیدن این 
خبر که سرطان پیشرفته است، واکنش بسیار 

شدیدی نشان می دهند.

• برای هر فردی مهم است که بتواند هیجانات 
خود را بروز داده و احساس همدردی کند.

• در رابطه با پیش بینی سرنوش��ت فرد بیمار، 
باید به کودکان به گونه ای آگاهی داد.

• نس��بت به بحث مرگ حس��اس نباش��ید و 
بگذارید بچه ها س��ؤال ک��رده و ترس خود را 

ابراز نمایند.

• فرزندان را نسبت به آینده خویش مطمئن 
کنید.

• بگذاری��د فرزن��دان ب��ا بیمار بیش��تر وقت 
بگذرانن��د تا در کنار هم خاط��رات پرمعنایی 

فراهم سازند. 

• ب��ه بچه ها امیدی واقع بینان��ه بدهید مبنی 
بر این که اعضای خان��واده هنوز می توانند از 
وج��ود یکدیگر لذت ببرند یا این که ش��خص 
مبتال به س��رطان روزهای خوبی در پیش رو 

دارد یا در حال دریافت درمانی خاص است.

ماجرای حمید به نقل از همسرش لیال

در بهمن 1378 پزش��کان  تشخیص دادند شوهرم حمید دچار 
تومور مغزی ش��ده است. او حدود 15 ماه بعد از دنیا رفت. طی 
آن ماه ه��ا همه خانواده از جمله فرزندان کوچک و بزرگم نگران 
حمید بودند. آنها به پدر بس��یار وابسته بودند و دوست داشتند 
از او مراقبت کنن��د. فرزندانم خود را جزئی از فرآیند مراقبت و 

نگهداری می دانستند.
مددکار اجتماع��ی کمک کرد به بچه ها بفهمانیم چه اتفاقی در 
حال وقوع اس��ت، بفهمانیم که پدرشان خیلی بیمار است، هیچ 
راهی برای بهتر ش��دن او نیست و از دنیا خواهد رفت. به عنوان 
یک بزرگس��ال متوجه شدم که نمی توانم افکار کودکان را درک 
کن��م و باید به آنه��ا اجازه دهم نظر خ��ود را در مورد آنچه که 
در حال وقوع اس��ت، ارائه کنن��د. همچنین به عنوان یک مادر، 
دریافت��م که نباید هی��چ تصویری از اف��کار و ادراکات کودکان 

در ذه��ن خود ایجاد کنم. آنه��ا می توانند با درکی که قابل باور 
نیست، شما را در حیرت و شگفتی فرو برند. 

مرکز مراقبت های پزش��کی کمک های بس��یاری به ما کرد. این 
گروه، خدمات پرستاری در اختیار حمید قرار داده و مراقبت های 
الزم را در م��ورد او به انجام رس��اند. به بقیه اف��راد خانواده نیز 
کمک شد تا با این مسئله به خوبی برخورد کنند. تماس با این 

مرکز، بخشی ضروری از کارهای خانواده  شده بود.
روزی که حمید از دنیا رفت، از صبح می دانس��تم این اتفاق رخ 
می دهد. کوچک ترها را از مدرس��ه به خانه آوردم و به بقیه هم 
زن��گ زدم به خان��ه بیایند. بچه ها صبح و اوای��ل بعد از ظهر را 
س��پری کردند، بازی می کردند و به داخل و خارج از خانه رفت 
و آمد داش��تند تا این که حمید درگذشت. برای هیچ یک از ما 

ترسناک نبود. حمید نکات زیادی در آن روز به ما آموخت.

یک	تجربه
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بهره	گیری	از	کمک	های	متخصصان
متخصصین و سازمان های بسیاری وجود دارند که طی دوران مبارزه شما با سرطان می توانند 
کمک کنند تا با فرزندانتان ارتباط داشته باشید. حتما نباید مشکلی خاص داشته باشید تا با 
این مراکز یا افراد تماس بگیرید. حتی برای رساندن خبری الزم به فرزندان، می توانید از آنها 
کمک بخواهید. متخصصین درمان چندین بار با شما به گفتگو می پردازند تا حس کنید آمادگی 

بهتری دارید.

همچنین اگر در مورد رفتار فرزندان نگران هستید می توانید از سازمان های درمانی و متخصصین 
با آنها  یا  با آنها مالقات کنید  با شما است، می توانید  انتخاب  درمان درخواست کمک کنید. 
تماس بگیرید و در نتیجه از نظرات آنها در رفع مشکل استفاده نمایید. اکثر والدین با دریافت 
توصیه های مناسب قادرند فرزندان خود را در سخت ترین موقعیت ها کمک کنند. گاهی نیاز 

است که کودک در جلسه مشاوره شرکت نماید. از والدین نیز تقاضا شده حضور یابند. 

چه	کسی	می	تواند	کمک	کند؟
کمک های متخصصین را در نقاط مختلفی می توان یافت. در اینجا چند مورد پیشنهاد می شود:

مورد سرطان  در  نمی توانند  راحتی  به  پزشکان  و	عمومی: همه  متخصص	 پزشکان	  •
با کودکان حرف بزنند. این موضوع به پزشک مربوطه و رابطه شما با او بستگی دارد. از آنها 

بپرسید آیا می توانند کمک کنند یا خیر.

• پرستار:	پرستاران ثابت ترین پایه در تماس با مرکز درمانی و منبع ارزشمندی از اطالعات 
و حمایت ها محسوب می شوند. 

• روانشناس	و	مشاور:	 این متخصصین شما را در امر ارتباطات و موضوعات رفتاری کمک 
می کنند. 

یک  به  مراجعه  نیازمند  موقعیت  یا  وضعیت  شدت  به  توجه  با  شاید  درمانی:	 روان	  •
روان درمانگر باشید. اگر درمان شما به صورت خصوصی صورت می پذیرد، برای این کار نیاز به 

معرفی نامه از یک پزشک عمومی دارید.

اتکای  قابل  منابع  و  دیده  تعلیم  کودک  رشد  حوزه  در  مشاورین  این  مدرسه:  مشاور	  •
سرشاری از حمایت ها و ایده ها محسوب می شوند.



49گفتگو با کودکان درباره سرطان

زمان	جستجوی	کمک
با این دو راهنما می توانید تصمیم بگیرید که آیا برای فرزندان باید با متخصص تماس گرفته و 

از توصیه های آنها استفاده کنید یا خیر: 

اگر	نگران	هستید	-	رفتار پدرها و مادرها نسبت به فرزندان شان به طور غریزی با محیط 
رفتارها  همین  در حالی که  تحمل کرده  را  رفتارها  از  یک سری  خانواده ها  بعضی  دارد.  تناسب 
ممکن است در خانواده های دیگر قابل قبول نباشد. باید ببینید در زمینه خانوادگی شما و بسته 

به رشد کودک، چه رفتاری برای شما نگران کننده است.

تغییر	در	رفتار	معمول	- اگر رفتار کودک تغییر کرده، مثال رفتاری تهاجمی یا واپس گرا 
دارد، و این تغییر همچنان پابرجا است، ارزش آن را دارد که به دنبال توصیه های متخصصین 
باشید. اگر کودک به برخوردهای بچگانه تر از خود بازگشته، مثال شب ها بستر خود را خیس 
می کند، امری غیرطبیعی نیست. یعنی برای چند بار مشکلی نیست، اما اگر یک ماه هر شب 
رخ دهد، کودک دچار مشکل شده است. مثال دیگر زمانی است که کودک از رفتن به مدرسه 
سر باز می زند. معموال می گوید آنقدر مریض است که نمی تواند به مدرسه برود. اما در واقع او 
ترس از جدایی دارد و فکر می کند باید در خانه بماند و از پدر یا مادر بیمارش مراقبت کند. 
بی میلی اتفاقی، در رفتن به مدرسه، غیرطبیعی نیست. ولی اگر تبدیل به یک الگو شود، عالمت 

هشدار است.

اگر	حس	می	کنید	دستپاچه	شده	اید
تحقیقات نشان می دهد توانایی کودک در برخورد، رابطه نزدیکی با نحوه رفتار والدین دارد. 
بچه ها اغلب رفتار والدین خود را نسخه برداری می کنند. بدین ترتیب اگر مادر یا پدر افسرده یا 

مضطرب است، آنها هم می خواهند چنین باشند.

در اینجا چند مورد از منابع حمایتی در دسترس است. خانواده و دوستان معموال بسیار مشتاق 
کمک هستند. آنها نمی دانند بهترین راه کمک به شما چیست. بنابراین بگذارید بدانند شما 
چه نیازی دارید. شاید از آنچه بر شما می گذرد اطالعات چندانی نداشته باشند و وقتی از آنان 

کمکی درخواست می کنید یا انجام کاری را به آنها می سپارید، وجدان شان آرام شود.

در مورد مشکالت مالی، با درخواست کمک از سازمان ها و مراکز دولتی، اضطراب و دلهره را 
در خود کاهش دهید. 

برای کمک به کاهش نگرانی، راه های دیگری نیز وجود دارد. با استفاده از درمان های مکمل  
مثل ماساژ، خواب درمانی یا تکنیک های آرامش و تمدد اعصاب می توانید مدتی به خود مهلت 

داده و خواب خود را بهبود بخشید.

یک	تجربه
در روزهایی که س��رطان فرهاد 
پیش��رفت بس��یار کرده و تا پایان 
زندگی چند ماهی بیش��تر فاصله 
نداش��ت، او و همسرش آزاده  نزد 
م��ددکار اجتماعی رفتن��د تا در 
مورد دخترش��ان مهناز مش��ورت 
کنند و برای برخورد او با بیماری 

پدرش چاره ای بیندیشند. 
مددکار با مهناز دو جلسه داشت 
و او توضی��ح داد چگونه س��المت 
فرهاد در معرض خطر قرار گرفته 
است. بدین ترتیب، مهناز متوجه 
ش��د که باید انتظار چه چیزی را 
داش��ته باش��د. آنها در مورد این 
موض��وع هم صحب��ت کردند که 
چگونه مهناز می تواند بیش��ترین 
زم��ان را در کنار پدرش س��پری 

کند. 
مددکار اجتماعی با مشاور مدرسه 
مهن��از صحبت کرد و بعد با مهناز 
و س��ه نفر از بهترین دوس��تانش 
مالق��ات ک��رد و ب��ا کم��ک آنها 
توانس��ت وضعی��ت م��رگ پدر را 

ترسیم نماید. 

بنیاد امور بیماری های خاص

تهران، بزرگراه صدر )غرب به شرق(، خیابان 
بهار جنوبی، کوچه سعید شرقی، پالک 2

تلفن: 22591957
www.cffsd.org
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فهرست	واژگان
در این فهرست بعضی واژه های مربوط به سرطان و درمان آن )متناسب با سن کودکان( توضیح 

داده شده است.

واژه

داروی بیهوشی

خوش خیم

نمونه برداری

شمارش 
سلول های خون

سرطان

سلول ها

شیمی درمانی

سی تی اسکن

دارویی است که انسان را خواب می کند، طوری 
حس  چیزی  هیچ  است  عمل  زیر  وقتی  که 

نمی کند.  

برآمدگی یا ورمی در بدن که خطرناک نیست.

می یابد  در  آن  براساس  پزشک  که  عملی 
سلول های بدن سالم اند یا سرطانی هستند. 

آزمایشی که در آن وضعیت سالمت خون بررسی 
می شود.

)یا  بد  سلول های  که  داده  رخ  زمانی  سرطان 
سلول های  نمی گذارند  مشکل ساز(  سلول های 
بد  سلول های  دهند.  انجام  را  کارشان  خوب 
بزرگ می شوند و به شکل یک ورم در می آیند یا 
در خون مشکل ایجاد می کنند. این سلول ها در 

نقاط مختلف بدن پخش می شوند.

بدن از میلیارد ها سلول ساخته شده که هر کدام 
تا بدن کار کند و  انجام می دهند  آنها کاری  از 

سالم بماند.

را  سرطانی  بد  سلول های  که  است  دارویی 
می کشد.

دستگاهی که پزشکان با آن از درون بدن عکس 
وقوع  حال  در  اتفاقی  چه  ببینند  تا  می گیرند 

است.

این دارو برای زمانی است که بیمار تحت اقدامی 
درمانی مثل عمل جراحی قرار دارد. دارو حس 
درد را در او از بین برده و فرد را به خواب عمیقی 
فرو می برد. اما داروی بی حسی موضعی قسمتی 

از بدن را بی حس می کند. 

این توده سرطان نیست، یعنی شامل برآمدگی ها 
بدن  نقاط  دیگر  به  که  است  تومورهایی  یا 

گسترش نیافته یا سرطانی نشده اند.

آن  طی  که  سرطان  تشخیص  برای  آزمایشی 
برای  را  بدن  بافت  از  کوچکی  قطعات  پزشک 
بررسی در زیر میکروسکوپ بر می دارد تا ببیند 

آیا سلول ها تغییر شکل یافته اند یا خیر.  

آزمایشی که در آن انواع مختلف سلول های خون 
بدن شمارش می شود.

سرطان عنوان بیش از 100 بیماری است که در 
آن سلول های غیرعادی رشدی غیرقابل کنترل 
ایجاد  خون  در  مشکالتی  وضعیت،  این  دارند. 
تومور  نام  به  برآمدگی هایی  بروز  باعث  کرده، 
می شود که همچنان رشد می کنند و سرطان به 

دیگر نقاط بدن گسترش می یابد.

و  اصلی  ساختارهای  از  عبارتند  سلول ها 
سلول های  دائما  انسان  بدن  بدن.  ساختمانی 
جدید برای رشد و جایگزینی به جای سلول های 

مرده یا آسیب دیده می سازد. 

داروهای خاصی که سلول های سرطانی را کشته 
یا رشد آنها را کند می نماید.

اقدامی است که در آن اشعه ایکس به کار می رود 
تا تصویری سه بُعدی از داخل بدن به دست آید 

و مشخص شود آیا سرطان وجود دارد یا خیر.

برای بچه های بزرگ تر و نوجوانانبرای بچه های کوچک تر
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واژه

تشخیص

سیستم ایمنی

داخل رگی

سلول های بدخیم/
تومورهای بدخیم

دست اندازی
)سرطان پیشرفته(

تهوع

متخصص  پزشک 
سرطان

درمان تسکینی

پیش بینی

متخصص 
پرتودرمانی سرطان

زمانی است که دکتر می فهمد چه چیزی انسان 
را مریض کرده است.

بردن  بین  از  با  که  است  بدن  از  بخشی 
انسان  می کند  کمک  بدن  داخل  میکروب های 
سالم بماند. وقتی انسان مریض می شود در واقع 

با بیماری می جنگد.

گذاشتن سوزن در داخل یک سیاهرگ )جایی 
که خون در بدن جریان دارد(.

نام دیگر سرطان؛ سلول ها یا برآمدگی هایی که 
بد هستند.

زمانی است که سلول های بد جاهای دیگری از 
بدن را در بر می گیرند. 

حس آشفتگی در معده.

متخصصی که برای درمان، داروهای قوی به کار 
می برد.

نمی توانند  پرستارها  و  دکترها  که  است  زمانی 
جلوی رشد سرطان را بگیرند، اما به بیمار دارو 
می دهند تا کمتر احساس ناراحتی داشته باشند.

برای فرد  آینده  آنچه پزشکان فکر می کنند در 
بیمار اتفاق می افتد؛ مثل زمان بهبودی بیمار. 

پزشک متخصصی که با استفاده از اشعه ایکس 
درمان  را  سرطانی  بیمار  بدن،  بر  آن  تاباندن  و 

می کند.

پیدا کردن نوع بیماری یا ناراحتی که فرد را دربر 
گرفته است. 

عبارت است از شبکه ای از سلول ها و اندام ها که 
بدن را در برابر میکروب ها، باکتری ها و ویروس ها 

محافظت می کند.

دریپ  مثل  سیاهرگ  داخل  چیزی  قرار دادن 
یا  برای تزریق دارو  یا سوزن  برای رساندن غذا 

گرفتن خون.

سلول های  معنای  به  است.  سرطان  دیگر  نام 
بدخیمی که به دیگر نقاط بدن گسترش می یابند.

نقطه ای  به  نقطه ای  از  سرطان  که  است  زمانی 
دیگری در بدن گسترش می یابد. 

تهوع از عوارض جانبی عمومی ناشی از شیمی 
درمانی است.

شیمی  با  را  سرطان  که  متخصصی  پزشک 
درمانی، درمان می کند. 

درمانی که نشانه ها و عالئم را کاهش داده یا از 
بین می برد، ولی در معالجه سرطان مؤثر نیست.

چیزی که ممکن است وقتی کسی دچار بیماری 
است، رخ دهد. به ویژه شانس بهبودی و آنچه که 

ممکن است پس از درمان روی دهد.

پزشک متخصصی که پرتودرمانی را تجویز کرده 
یا درمان را سازماندهی می کند. 

برای بچه های بزرگ تر و نوجوانانبرای بچه های کوچک تر
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واژه

پرتودرمانی

بازگشت/ 
عود بیماری

بهبودی

عوارض جانبی

عمل جراحی

نشانه ها 

تومور

ماورای صوت

بدن  وارد  که  ایکس  نام  به  نامرئی  اشعه های 
و  کشته  را  سرطانی  سلول های  تا  می شوند 

سرطان را محدود تر کنند. 

خود  حال  به  بدن  در  سرطانی  سلول های  اگر 
رها شوند، دوباره شروع به رشد کرده و سرطان 

دوباره بر می گردد.

بین  از  درمان  اثر  در  سرطان  که  است  زمانی 
می رود.

نیز  را  خوب  سلول های  فعالیت  جلوی  درمان 
بیمار  برای  مشکالتی  همین  برای  می گیرد. 
خستگی  احساس  مثل  می آید  پیش  سرطانی 

زیاد یا ریزش مو.

عملی که طی آن پزشک متخصص عضو سرطانی 
را از بدن جدا می کند.

چیزهایی که در بدن غیرعادی هستند و انسان 
می تواند آنها را حس کند مثل زخم یا خارش و 

یا سرخی و برآمدگی.

نوعی برآمدگی در بدن که معموال نباید در آن 
مکان باشد.

آزمایشی که در آن از داخل بدن عکس گرفته 
می شود تا پزشک اگر موردی غیرعادی در بدن 

هست، بتواند آنرا پیدا کند. 

ایکس  اشعه های  به شکل  پرتوهایی  از  استفاده 
به  وارد ساختن  آسیب  یا  برای کشتن سلول ها 
آنها تا نتوانند رشد کنند یا تکثیر یابند. این اقدام 
با زمانی که بدن اشعه ایکس دریافت می دارد تا 
پا(  ساق  شکستگی  )مثل  شود  دیده  آن  داخل 

متفاوت است.
سرطانی  سلول های  چون  که  است  زمانی 
باز  دوباره  سرطان  نگرفته اند،  قرار  درمان  تحت 

می گردد.

وقتی است که سلول های سرطانی و نشانه ها در 
اثر درمان از بین می روند. بهبودی به معنای آن 
نیست که سرطان معالجه شده است، بلکه به این 

معنا است که سرطان تحت کنترل است. 

اثرات ناخواسته ناشی از درمان مثل تهوع، ریزش 
مو، بروز جوش یا حس خستگی پس از شیمی 
بروز  دلیل  این  به  این ها  پرتودرمانی.  یا  درمانی 
است  ممکن  نیز  سالم   سلول های  که  می کنند 
بنابراین  شوند.  نابود  درمان ها  نوع  این  اثر  در 

نمی توانند به کار معمول خود ادامه دهند. 

آن  طی  که  جراح  توسط  جراحی  عمل  انجام 
از  تأثیر سرطان است،  از بدن که تحت  بخشی 

بین برده می شود.

تغییرات ایجاد شده در بدن در اثر بیماری مثل 
درد، خستگی، جوش یا دانه پوستی، معده درد 
این ها می تواند مشکل  با کمک  و غیره. پزشک 

مربوطه را پیدا کند.

غیرقابل  رشد  اثر  در  بدن  در  برآمدگی  نوعی 
خوش  است  ممکن  تومورها  سلول ها.  کنترل 
خیم )غیرخطرناک( یا بدخیم )سرطانی( باشند.

بدن  از  تا  استفاده  صوت  از  آن  در  که  اسکنی 
مشخص  آن  کمک  به  شود.  ایجاد  تصویری 

می شود تومور کجا است و چقدر بزرگ است. 

برای بچه های بزرگ تر و نوجوانانبرای بچه های کوچک تر
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