
 هُوَالشافي

 سرطان در كودكان 

 

 دارد و توصيه مي شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.   ين مطالب جنبه اطالع رسانیتوجه: ا
 

صدهزاركودك حدود     سال ازهر  شوند.     20تا  15درهر سرطان مبتال مي ازاين بيماران قطع  %85امروزه تاهزار نفر به 

هم مي  %95درمان شده و به زندگي عادي باز مي گردند ولي اگر بيماران به موقع به پزشك مراجعه كنند اين آمار به  

رسددد. ع م متعددي مي تواند ايداد كننده سددرطان دركودكان باشددد كه از آن جم ه ونتيك و آلودگي هاي م يطي  

شعات، آلود    ش گي هاي خاص آب و غذا،...( را ميتوان نام برد. آموزش به والدين و مراجعه زود هنگام به آلودگي هوا، ت

 پزشك متخصص مي تواند عامم مهمي دربهبود اين بيماري باشد.

عالئم اين بيماري شامم: تب طوالني، بي حالي، بي اشتهايي، سرفه، تنگي نفس، بزرگ شدن كبديا ط ال، ترش ات       

 بدن و تغيير درعادات طبيعي بدن، مي باشد. يا توده غير طبيعي در

شددايع ترين سددرطانها در كودكان شددامم: لوسددمي يا سددرطان خون، لنفوم هو هين و غير هو هين، تومورهاي باف   

سيه، نفروبالستوم  سرطان نسوج نرم(، و رتينوبالستوم سرطان  شم(               ستخواني ساركوم انديفران عصبي، تومورهاي ا

 هستند.

مان سرطان كه شامم عفونتها، احتمال خونريري، بي اشتهايي، ازدس  دادن موي سر و آنومي مي       عوارض جسمي در 

 باشد دركنار بيماري، زندگي كودك و خانواده را ت   شعاع قرار مي دهد.

سن          شد. با توجه به  سخ  مي با شات و درمانهاي  شخيص تا پايان درمان، كودك مدبور به گذراندن آزماي ازهنگام ت

ميزان ب وغ رواني او بايد درتمام مراحم، نوع درمان، عوارض و شدددرايي بيمار براي خود او و خانواده اش به          كودك و 

صورتي كامال مناسب و واضح و با توجه به احساسات آنها توضيح داده شود. براي كودكان بهتر اس  براي توضيح نوع          

انيهاي بعد از درمان در كودك كامال آگاه شددود و درمان ازنقاشددي اسددتفاده شددود. بهتر اسدد  خانواده كودك ازناتو  

ازعوارض جسمي،رواني و اجتماعي درمان كامال آگاه باشد. براي اين مساله بايد به خانواده فرص  ابراز احساسات داده   

شددودو احسدداا گناهي كه احتماال دراين شددرايي خانواده و مخصددوصددا مادر در مورد مقصددر بودن در ابتال كودك به 

 دارند برطرف شود. اصول ارائه خبر بد براي اين منظور مورد استفاده قرارگيرد.(بيماري 

كودكان مبتال به سددرطان تمايم دارند اطرافيان با آنها به صددورت عادي رفتار كنند،ولي اغ ب والدين، مع مان و حتي 

تماعي شدددن عادي را از آنان بعضددا ياري رسددانان با ترحم و توجه بيا ازاندازه و يا دوري از اين كودكان شددرايي اج

 دريغ مي نمايند.

از طرفي خواهران و برادران كودك مبتال به سدددرطان نيز مورد غف   قرارد ميگيرند زيرا توجه و انروي خانواده به          

كودك بيمار معطوف مي گردد. حتي گاهي آنان آرزو مي كنند كه اي كاش آنها مبتال به سرطان بودند. در اين موارد  

 واده ها از اين امر آگاه شوند و براي رسيدگي به نياز هاي ساير اعضاي خانواده برنامه ريزي نمايند.بايد خان

 شيوه هاي یاري رساني:

ستند.               صا دركودكان ه صو سرطان مخ شگرانه ازمعمول ترين عوارض رواني ابتال به  ساا پرخا سردگي و اح شم، اف خ

كودكان براي ابراز احساسات با نقاشي، بازي و يا حتي ابرازخشم  متخصصين و خانواده ها مي توانند با فرص  دادن به

 به صورت مستقيم، شرايي رواني بهتري را براي او ايداد نمايند.

 نهاتي كه ميتوان به وسي ه آنها به خانواده ها و كودك كمك بيشتري كرد عبارتنداز:

 پذيرش شرايي جديد كودكايداد امهان                                                ·

 ارائه اطالعات ص يح درمورد بيماري و عوارض آن                                                ·

 گوش دادن به مشهالت و نگرانيهاي خانواده و كودك                                               ·



 كمك به كودك و خانواده براي كنار آمدن با خشم و اندوه باشيوه هاي ارتباط موثر                                               ·

 كمك به جنبه هاي معنوي زندگي بيمار و خانواده                                               ·

 صورت تمايم كودك عيادت ازكودك توسي دوستان و همهالسي ها در                                               ·

 كمك به كودك درانطباق با شرايي جديد و كسب استقالل                                               ·

 آموزش درمورد شيوه هاي رعاي  بهداش  براي ج وگيري از عفونتها                                               ·

 ايداد امهان ت رك براي كودك                                               ·

 ايداد امهان برخورداري ازآموزشهاي مناسب با سن براي كودك                                               ·

 كمك به خانواده ها براي پرستاري از كودك                                               ·

ساناني كه براي كودكان و خانواهاي  سب    بعالوه ياري ر آها خدمات ارائه مي نمايند بايد به ايداد م يطي گرم و دلچ

درآمده كردكودكان براي پذيرش درمان با آموزش شدديوه هاي تن  -براي كودكان درجه  كاها اضددطراب، كوشددا

س    شيوه هاي بازي با كودكان و ا سهيم گذراندن مراحم    آرامي وخود هيپنوتيزمي و كاربرد  شي در جه  ت تفاده از نقا

 درمان و بازگش  به شرايي روني معمول توجه به خاص مبذول نمايند.
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