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شاید این سوال ،سوال شما هم باشد

دکتر کتایون خوشابی
روانپزشک کودکان و نوجوانان
و عضو هیات علمی دانشگاه
علوم بهزیستی و توانبخشی

چگونه به
کودک بگوییم
سرطان
گرفته است؟

مواجهه با یک بیماری صعبالعالج،
مخصوصا وقتی کودکی به آن مبتال باشد،
برای والدین سخت است .وقتی والدین خبر
مربوط به بیماری صعبالعالج فرزندشان
را دریافت میکنند ،اولین واکنش انکار
مساله و عدم پذیرش بیماری است .بعد از
مرحله انکار ،والدین وارد مرحله چانهزنی
با سرنوشت و پس از آن مرحله طوالنی
افسردگی و در نهایت مرحله پذیرش
میشوند .زمان ماندن در این مراحل در هر
فرد با توجه به مکانیسمهای دفاعی میتواند
متفاوت باشد .معموال والدین همزمان از
این مراحل عبور نمیکنند .طبیعی است هر
چقدر روابط عاطفی بین والدین قویتر
باشد ،راحتتر با این بحران روبرو میشوند،
اما وقتی والدین این موضوع را پذیرفتند
این سوال مطرح است که چطور باید این
موضوع را با کودک در میان گذاشت؟
گفتن یا نگفتن موضوع ابتالی کودک به یک
بیماری صعبالعالج مانند سرطان به سن
کودک و مرحله رشد تفکر او بستگی دارد و
در یک تقسیمبندی کلی میتوان آن را به دو
گروه تقسیم کرد :قبل از  7سالگی و پس از آن.

قبل از  7سالگی

در کودکان زیر  7سال با توجه به اینکه کودک
درکی از بیماری صعبالعالج و زندگی یا مرگ
ندارد ،بهتر است والدین خیلی وارد جزییات
بیماری نشوند تا سطح اضطراب کودک باال
نرود .کودک در این سن نمیتواند بیماری را
حتی بهعنوان اختاللی که میتواند برگشتپذیر
باشد درک کند .وقتی دست یا پای کودکی
زخم میشود ،ممکن است حس کند پا و
دستش را برای همیشه از دست میدهد .پس
توضیح اضافی به کودک هیچ کمکی نمیکند
و تنها اضطراب او را باال میبرد .به کودک
بیمار در این سن و سال کافی است بگویید
باید این مرحله را طی کند و شاید الزم باشد
آمپول بزند یا دارو مصرف کند .والدین باید
به کودک امید دهند که هر چه سریعتر بهبود
پیدا خواهد کرد.

بعد از  7سالگی

برای کودک باالی  7سال ،مساله تا حدودی
متفاوت است و کودک با توجه به رشد تفکر
متوجه بسیاری از مسایل است .والدین باید از
پچپچ کردن و زمزمه جلوی کودک در این سن
و سال خودداری کنند و از مشکلهای کودک
جلوی او صحبت نکنند .در این شرایط معموال
کودکانپیمیبرنداتفاقبدیدرحالوقوعاست.
بعد از 7سالگی باید به کودک اطالعاتی در

مورد بیماریاش داد اما الزم نیست اطالعات
کامل باشد .اگر والدین میدانند در خصوص
بیماری باید توضیح دهند ولی حس میکنند
نمیتوانند احساسات خود را کنترل کنند ،بهتر
است اطالعات را روانشناس یا روانپزشک
به کودک بدهد .پزشک میتواند اطالعات
مختصری در مورد بیماری و شیوه درمان
به کودک بدهد و مخصوصا اگر کودک به
شیمیدرمانی نیاز دارد باید در مورد عواقب

شیمیدرمانی و ریزش مو صحبت شود.
 85درصد سرطانهای کودکان درمان قطعی دارد
و بنابراین همیشه باید به کودک امیدواری داد که
بیماریاش قابلدرمان است و مساله مهم شیوه
برخورد با کودک بیمار است .در جامعه و فرهنگ
ما خانواده به قدری برای کودک بیمار احساس
دلسوزی و ترحم میکنند و رفتار غیرعادی
دارند که کودک دچار مشکلهای رفتاری عمیق
میشود .کودک بیمار به دلسوزی و ترحم نیاز

ندارد .والدین باید احساسهای عمیق خود را
کنترل و با کودک عادی رفتار کنند .کودکانی که به
سرطانیابیماریهایصعبالعالجمبتالمیشوند
خیلی مهم است که سریع به مدرسه برگردند .هر
چهمدتغیبتازمدرسهبهدلیلدرمانبیشترشود
کودک خود را جداتر از دیگران حس میکند و
این موضوع او را آزار خواهد داد .کودکی که در
دوران درمان یا پس از آن به مدرسه بازمیگردد
بهخصوص اگر تغییری در اعضای بدنش ایجاد

با کودکان درباره مرگ هم حرف بزنیم یا نه؟

در مورد کودکان زیر  7سال اصال الزم نیست ،درباره مرگ صحبت کنیم اما در سنین باالتر باید از خود بیمار نظر
خواست که آیا دوست دارد در مورد بیماریاش بیشتر بداند یا نه .باید به کودک حق انتخاب داد .فرهنگ ما مثل
فرهنگ غرب نیست .در غرب به طور باز در مورد تمام مسائل با کودک صحبت میکنند و به بیمار در هر سنی این
حق را میدهند که بداند به چه بیماریای مبتالست و آیا درمانی وجود دارد یا نه اما در فرهنگ ما وابستگیها شدید
و روابط عاطفی قوی است و پدر و مادر تحمل دادن این نوع اطالعات را به کودک ندارند .اشکالی هم ندارد زیرا
بیان اطالعات کمکی به کودک نخواهد کرد .اگر روند درمان مشخص نیست بهتر است در عین امیدواری دادن به
کودک ،اطالعات کاملی در اختیار او قرار نگیرد .اگر برای کودکی امید به زندگی وجود ندارد باید والدین از این
اطالعات استفاده کنند و وقت بیشتری را با فرزندشان بگذرانند و حس خوب خود را به او منتقل کنند و نشان
دهند چقدر فرزندشان را دوست دارند .آنها میتوانند از فرصت باقیمانده استفاده کنند و خاطرات خوشی بسازند.

دکتر ادیب هاشمی
تایید اینترنتی نسخههای
بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی
داروخانه شبانهروزی آفریقا

انتهای اشرفی اصفهانی ،بلوار سیمون بولیوار ،ابتدای
خیابان شهید فکوری ،پالک 39
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 85درصد سرطانهای کودکان
درمان قطعی دارد و بنابراین همیشه
باید به کودک امیدواری داد که
بیماریاش قابلدرمان است

شده باشد مثال تحت شیمیدرمانی و موهایش
را از دست داده باشد ،در بسیاری از موارد نگران
واکنشهمساالنخوداست.مشاورانومسووالن
مدرسه باید به حضور کودک در مدرسه کمک
کنند و باعث تقویت ارتباط کودک با همساالن
خود شوند .معلمان نباید نسبت به قبل رفتار
متفاوتیباکودکداشتهباشند.نبایدبهدلیلبیماری
به کودک امتیازات ویژه داد و مثال انتظار انجام
تکالیف از او نداشت .در این شرایط اضطراب
کودک باال میرود و احساس میکند با همساالن
خود متفاوت است و اطرافیان نسبت به او حس
ترحم و دلسوزی دارند .در یک کالم رفتار عادی
با کودک میتواند در حفظ روحیه کودک و کم
کردن تنش او بسیارکمککننده باشد.
وقتی کودکی دچار بیماری صعبالعالجی شد
تغییرات زیادی در سیستم خانواده ایجاد میکند.
خواهروبرادرهابایدتاحدودیدرجریانبیماری
باشند .میزان ارائه اطالعات به سن آنها بستگی
دارد.اگرخواهروبرادرهابزرگترهستندمیتوان
در مورد بیماری اطالعات بیشتری داد و آنها را
در جریان روند درمان گذاشت .والدین باید به
اطرافیان نزدیک نیز در مورد بیماری کودک و
نحوه رفتار با او اطالعات الزم را بدهند .برای
خوشحال کردن کودک مبتال به سرطان باید حتما
از پدر و مادرش نظر خواست و اطرافیان دنبال
رفتارهای عجیب و غریب برای به هیجان آوردن
کودک نباشند چون به جای اینکه به او کمک
کنند برعکس به او آسیب خواهند رساند .رفتار
با کودک بیمار باید کامال طبیعی باشد .الزم نیست
مراسمهای خاصی برای کودک برگزار کنند تا او
را خوشحال کنند یا کودک را به دیدار کودکان
بیمار دیگر ببرند .این رفتارها تنها از نظر عاطفی
به کودک ضربه میزند .کودکان در این شرایط
نیاز دارند تنها باشند و آرامش پیدا کنند.
گاهی اطرافیان از جملههایی استفاده میکنند که
به هیچوجه به کودک بیمار کمکی نمیکند مثال
پرسیدن این سوال که «چه حسی داری؟»« ،چه
کمکی میتوانم به تو بکنم» یا بیان حوادث مشابه
در مورد افرادی که بیماری مشابهی در فامیل
داشتهاند مشکلی را حل نمیکند ،بلکه برعکس
سطح اضطراب کودک را باال میبرد.

داروخانهشبانهروزی
دکتر ترکمان بوترابی

داروخانه شبانه روزی

• داروهای تخصصی
• ساخت داروهای ترکیبی
• لوازم آرایشی و بهداشتی و پوستی
• لوازم ارتوپدی
بلوار آفریقا (جردن) ،نرسیده به اتوبان مدرس،
روبروی مرکز خرید الهیه
تلفن22041414-22010452 :
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• داروهای تخصصی و فوقتخصصی
• ساخت داروهای ترکیبی با کیفیت باال
• محصوالت آرایشی ،بهداشتی ،ارتوپدی
تلفن دارویی22 23 37 74 :
تلفن آرایشی22 67 43 40 :
تلفکس22 69 51 23 :
شمیران ،چیذر ،میدان امامزاده

طرف قرارداد با کلیه بیمهها

