
 باصابتى بالسرطان؟ابنائىخبر هل أ

 عبء على أطفالهم منها بأنها اسرطان الثدى عن األبناء اعتقادمرض  بإصابتها إخفاء تفضل بعض السيدات
يستطيعون تحمل هذه خلقوا للعب واالستمتاع بالحياة وال  نظر تلك السيداتى فاألطفال ف. ستسبب لهم ألما نفسياو

   . الحقيقة
. م األبناء فى المدرسة وسيؤثر على نجاحهم وتفوقه بأداء أن هذا الخبر السيئ سيضرخر فيرىأما البعض اآل

آل هذه المشاعر  سيدتى أن واعلمي .  من فكرة أن األطفال سينشرون الخبر بين الناسخشى بعض السيداتوت
 .والمخاوف طبيعية

 أن هذا الخبر سيشكل عبئا نفسيا ذا آنت ترينولكن إ. سرطان الثدى أمر مهماإلصابة ب األبناء بحقيقة إن إخبار
 إخفاء القلق فلك مطلق الحرية فى وتجنبيهم إزعاجهم وتفضلين عدم  وخاصة مثل وقت االمتحانعلى أبنائك

.  العائلةأفرادحد ع زوجك أو مع صديقة مقربة أو مع أعليك مناقشة األمر م فاألبناء إخبار أما إذا قررت .األمر
 .األمر على أبنائك إطالع طوة القرار وتسهل عليك اتخاذ خ التى ستساعدك على اتخاذداتاإلرشاوإليك بعض 

؟ي أبنائإخبارما الفائدة من 

 اآتشاف األمر بأنفسهم فى وقت ذآرى أنهم يمكنهمذآاء والقدرة على المالحظة لذلك تبالال يتمتع األطف •
 فمن المهم أن لذا. ا هو أسوأ من المرضم ويتخيلون خوفون األمر عنهم سيجعلهم يتفإخفاء لذا ،ما

األمر بالمصادفة أو عن  سهل وواضح وصريح بدال من أن تترآيهم ليكتشفوا بأسلوبتخبريهم بنفسك 
 .سبب لهم  الخوف والقلق يبأسلوب خاطئ يخبرونهم ينخرطريق آ

 . العملية والمعنويةلألطفال القدرة على تفهم األمور وتقديم العون والمساعدة •
ين به وبقدرته على تفهم األمر والتأقلم ثقؤآدين له أنك تما تخبرين طفلك بحقيقة مرضك فإنك بذلك تعند •

 .ك ال تهتمين به وال بمشاعره وال تثقين بهن األمر سيجعله يشعر بأإخفاءبينما  .مع الظروف الجديدة
يشعرهم بأنه مرض قة المرض لألبناء فإن ذلك س عن الحديث عن السرطان أو ذآر حقيعندما تمتنعين •

مفتوح  حوار إجراءمن المهم جدا فلذا . و تقبله طوال حياتهمم معه أمخيف ولن يكونوا قادرين على التأقل
 .وصريح يزيل المخاوف والشكوك

قة خير من القلق من بالخوف والقلق على أمهم لكن الحقيكر أن الخبر سيتسبب فى شعور األبناء ال نن •
 .المجهول

ه فرصة للمشارآة الوجدانية والتعاطف معك وهذا سيجعلك سعيدة ك بذلك تعطي فإنكعندما تخبرين طفل •
 .وفخورة به

؟إلخبارهمما هو أفضل وقت 

ناك  آلما بدأ األطفال فى مالحظة أن أمهم ليست على ما يرام وأن هإخبارهم آلما مر الوقت دون •
 ستجدين آما  من القلق والخوفسيجعلهم هذا فى حالة.  تفسيرهشيئا غريبا يحدث لها وال يمكنهم

 .آلما مر الوقت  فى الموضوع معهم صعوبة فى التحدث
 .تارى وقتا هادئا ومكانا مناسبااخ •
 القيام بذلك شخص مقرب لك من اطلبيسك بنففى الموضوع معهم إذا وجدت صعوبة فى التحدث  •

 . بالقرب منهم لالستفسار منك شخصيا بعد ذلكمتواجدةلكن آونى 
ات لوم المعإعطائهم اخبريهم فقط بظروفك الحالية ألن. هم بكل التفاصيل مرة واحدةال تخبري •

 .صيبهم بالحيرة واالرتباكالكثيرة دفعة واحدة ست
 األمر قبل تجعلي الجانبية مقدما لتهيئتهم نفسيا لكن ال وأثارهالعالج عن   فكرةإخبارهميمكنك  •

 .أوانه

ماذا أقول لهم؟
 . الجراحةإجراءعد اخبريهم بما هو متوقع ب •
ا عليهم  يجب أن تخبريهم بملعالج الكيميائي أو اباإلشعاع تخضعين للعالج  سوفنتإذا آ •

ى فرصة جيدة الستكشاف نت شخصيا ال تعلمين العواقب والتوقعات فهإذا آنت أ. توقعه
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لذا .  الغضبسرعة وأيضا  والتعب باإلرهاق تشعرين الكيميائي سيجعلك العالج .األمر سويا
 . معهمطريقة تعاملك حتى يقدروا الموقف ويتقبلوا إخبارهممن المهم 

 .اجعلى آالمك بسيطا ومفهوما •
 .ر على حبك لهم أو عنايتك بهمث لهم أن المرض لن يؤأآدي •
هم  وتشجيع لهمالدعم المعنوى األبناء وتقديم ةطمأن األصدقاء العائلة أو أفراد من أحد اطلبي •

 .وليةعلى تحمل المسئ
 آما سلبيآون معنى آلمة  وتسبب الخوف لكن األطفال ال يدرسلبيآلمة سرطان لها مدلول  •

ك مريضة بالسرطان بدال من استخدام ن الطفل أإخبارلذلك من األفضل . هو الحال مع الكبار
 .)المرض الوحش( آلمة أخرى مثل

؟أبنائي إخبارماذا سيحدث بعد 

 إمكانية عن عالج المرض وعن المستقبل وعن يسألون بطبيعة الحال وساألطفاللق سيق •
فيجب أن نتحدث عن الموت آحقيقة واقعة ! عن الموتحتى آما سيسألون . الشفاء منه

  . أو مريضاصحيالكل إنسان صغيرا أو آبيرا 
 أنك ال تقولين  من أتخجليال . إجابتهال تعرفين ربما يسألك ابنك أو ابنتك سؤاال  •

.  وستخبرينه على الفوراإلجابةلى له أو لها أنك ستسألين من يعرف قو. اإلجابةتعرفين 
دعيهم يعبروا عن  ، البكاءفال تمنعيهم من، عبروا عن حزنهم  لياألطفالقد يبكى 

 .  عن مشاعرهمسيمشاعرهم الن البكاء تنف

؟ مع األبناء الصغارتحدثأآيف 

.من المهم شرح الموضوع لهم بطريقة ال تخيفهم •
 . وصادقةحةآونى صري •
 .شرح األمر لهم مثل الدببة أو رسم الصور لالعرائسيمكنك استخدام  •
يمكن للطفل الصغير مساعدتك .  األمر بصورة ايجابيةفياشرآى الصغار معك  •

 . البسيطةاألمورحتى ولو فى 
 المحافظة على روتينهم حاوليلذا . اليومي حياتهم ينزعج الصغار من تغيير روتين •

لمستشفى لبعض الوقت لكنك ك ستذهبين للبقاء فى  انخبريهم أا هو معتاد واآم
 .ستعودين بإذن اهللا

؟ مع األبناء األآبر سناحدثأتآيف 

المهم تشجيعهم على تحمل سنا عنصر مهم للمساعدة والمساندة واألبناء األآبر  •
 . المسؤولية حتى ولو آانت آبيرة

 . الخاطئةمفاهيمال لهم وصححياسأليهم عما يعرفونه عن مرض السرطان  •
 . آل حسب تكوين شخصيتهعبير عن مشاعرهمتشجعيهم على ال •
المهم التدقيق فى اختيار األشخاص الذين سيكونوا عامال مساعدا فى تقديم من  •

 .العون لألبناء 

 سن المراهقةفي األبناء  معأتحدثآيف 

 بتوضيح وقوميالسرطان مرض  معهم عما يعرفونه عن تحدثي •
 عن طريق االستعانة بمصادر موثوق منها  الخاطئةاهيمفوتصحيح الم

 .آالكتب
 ويفضلون البحث عن بعض المراهقين يحبون الخوض فى التفاصيل •

 .سهمالمعلومات بأنف

-2  -



 ائلة مثل الجد أو الجدة الذين العأفرادال بأس من جعلهم يتحدثون إلى أحد  •
  .يكون لديهم خبرة أو ثقافة لهذا المرض

 مناقشة  عدم فربما من األفضلالكيميائيلعالج إذا آنت ستخضعين ل •
 . إال عند حدوثهااآلثار الجانبية معهم

 . الواجبة عليهمالمسئوليات تخص التي اتخاذ القرارات في أشرآيهم •

 أم أبنائك إخبار صاحبة القرار سواء قررت أنت فى نهاية األمر: سيدتى 
نرجو نحن .  آبير لك عونأبناءكسيدتى أن لكن تذآرى .  األمر عنهمإخفاء

 أسهمنا قد أن نكون  المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدىفريق 
 .أبنائك إلخبارك فى الوصول إلى أفضل الطرق بمساعدت
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