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tedavi bitti...

şimdi ne olacak?
Aileler için bir rehber
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BEYBİ ÇALIŞANLARININ GÖNÜLLÜ TERCÜME DESTEĞİ İLE”

Bu kitapçığın Türkçe’ye çevrilmesi ve basımına
izin verdikleri için CCLG’ye teşekkür ederiz.
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Duygular ve Hisler 

Heyecan ve telaş birlikte!

Peki ya kutlama?

Endişe ile başa çıkmak

Ailenizle başa çıkmak

Kardeş, abla, ağabey

Kız veya erkek arkadaşlarınız

Hastaneye geri gelmek

Ya bedenim tamamen iyileşmezse

Uygulamadaki Sorunlar

Şimdi ne olacak?

Ne zaman saçım çıkacak? 

Enfeksiyon telaşı ne zaman dinmeli?

Tüpüm ne zaman çıkacak?

Ya tüpüm çıktıktan sonra kan testi istenirse?

Hastaneye dönünce

İlaca devam edecek miyim? 

Kilom ne zaman normale dönecek? 

Bağışıklık kazanmaya devam edecek miyim? 

Kendimi iyi hissetmezsem ne yapacağım? 

içindekiler
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Telaşlanırsam kime başvurmalıyım?

Nelere dikkat etmeliyim

Yapamayacağım birşey var mı?

Bazen hala yorgun hissediyorum

Hastaneye ne kadar daha gideceğim?

Artık hastalığımı unutmak istiyorum, niye gelmek zorundayım

Konuşabileceğim kanser olmuş yaşıtlarımı nasıl bulabilirim? 

Okula dönüşte

Okula geri dönüş

Okula geri dönmeye nasıl hazırlanabilirim?

Dış görünüm ve aktiviteler

Peki ya arkadaşlarım?

Hayata devam etmek

Geçiş nedir?
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Muhtemelen bu anı hastalığın başından beri bekliyordunuz. 
Beklediğiniz kadar mutlu olmamanız sizi şaşırtabilir. Bazen 
moraliniz yüksek bazen ise düşük olabilir.

Umuyoruz ki, bu kitapçık aklınızda kalan soruları cevaplar 
ve neler başardığınızın farkına varmana yardımcı olur.

Tedavi sonunda neler olacağı hakkında  ve bu dönemde 
kendini nasıl hissedebileceğin konusunda bazı pratik bilg-
iler ekledik.

tebrikler!

“İnsanlar kanser 
olmanın grip gibi bir 
şey oldugunu ve eski 
hayatıma kolayca 
geri dönebilecegimi 
sanıyorlar.”
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Nasıl olacağını düşünmüştünüz? Gençlerin birçoğu şaşkınlıkla 

tedavi sonrası ilk haftaların ve ayların garip ve karışık duy-

gularla geçtiğini söylerler. Bu bölümde, bu karışık duygula-

rın normal olduğunu ve neden yaşıyor olabileceklerine dair 

bilgiler ve bu duygularla baş etmeye yönelik ipuçları, bilgiler 

bulacaksınız.

duygular ve hisler

heyecan ve telaş birlikte!
Çocuklarının tedavisinin sonuna yaklaşan birçok ebeveyn kendilerini 

rahatlamış hissetmeye başlar. Kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler-

inin tamamlanacağını düşünmek ve  aileye yönelik planlarlar yapmaya 

başlanabilir.

Bazi ebeveynler için bu rahatlama beraberinde bazı endişeleri de getirir. 

Bazen tedavinin üzerinden aylar geçmesine rağmen ailelerin endişeleri 

devam eder. Daha önce tedavinin yan etkilerinden telaşlanan aileler tedavi 

sonrasında nüks riskinden endişelenir.

Uzun süre sonunda kendilerine zaman ayırabilen aileler, bu seferde boş 

zamanlarında ailelerinin başından geçen o zorlu süreci düşünmekten ya da 

geleceğin nasıl olacağını kurgulamaktan kendilerini alamazlar.



 

 

 
 

 

 
 

 

 

7

Bazı gençler tedavinin sonunda özel bir şeyler yapmak isteyebilir. Aşağı-

da yapabileceğiniz bazı şeyleri bulabilirsiniz;

• Ailenizle birlikte özel bir yemek

• Arkadaşlarınızla bir parti veya kutlama

• Daha evvel yapamadığınız bir şeyler yapabilirsiniz (örnek: yüzmek)

• Tatile çıkma

Bazı gençler ise gelecekten korktukları veya henüz herşeyi yapamadıkla-

rı  için kutlama yapmak istemezler.  Ama unutmayın geçirdiğiniz bu zorlu 

dönemden sonra kendinize bir hediye yapma zamanı geldi. Bu bir pizza 

hatta uzun bir dinlenme bile olabilir!

Hayatın daha kolay olacağını düşünmelerine rağmen, birçok genç endi-

şeli olur ve bazen sabırlarının tükendiğini söylerler.

İlk problem, tedavinin garantisinin olmamasıdır. Basit bir cep telefonu 

bile aldığınızda şirket bir sene çalışma garantisi verir. Bütün bu geçirdiği-

niz süreçlerden ve tedaviden sonra bu garantiyi bile alamazsınız. Tabi ki 

endişe duymanız gayet normal. Unutmayın ki hiçbir sanatçı, sporcu veya 

soylu aile üyeleri sağlıklı olacak diye de garantileri yok. Sıra arkadaşınız, 

kuzeniniz hatta sabah otobüste yanınızda oturan biri bile kanser veya 

başka bir hastalığa yakalanabilir. Açıkçası herkeste biraz korku vardır. Bu 

kitapçıkta endişe duyduğunuz zamanlarda, size nelerin yardımcı olacağı-

nı bulabilirsiniz.

peki ya kutlama?

Bir kutlama yaptık, amacımız tedavinin 
sonunun gelmesinin zor degil heyecan verici 
oldugunu göstermekti.
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Bazı insanlar tedavinin sonunda endişe duymaz, bazıları ise yoğun bir endişe 

duyar. 

Bazı gençler neler yaşadıklarını, ileride neler olacağını düşünmekten geceleri 

uyuyamazlar, bu da hayattan keyif almamalarına neden olur.

Eğer bu sizin de başınıza gelirse, yapabileceğiniz çok şey var: 

endişe ile başa çıkmak

• Çoğu kanser geçirmiş çocuk ve gençlerde bir daha kanser görülmez.

• Tedavi bittikten sonra zaman geçtikçe kanserin geri gelme ihtimali de azalır.

• Birçok kanser için, yeniden olsa bile tedavi şansı hâlâ vardır.

Yukarıdaki bilgilerin dışında;

1

2

3

4

Konuşabileceğiniz birini veya birilerini bulun. Bu düşünceler kafanızda  d o -

laştıkça size büyüyerek geri döner. Arkadaşınız, öğretmeniniz veya aileniz-

den birine anlatmanız tamamen endişelerinizi dindirmese de iyi  hissetme-

nizi sağlayacaktır.

Özellikle bazı endişeler devam ediyor ve bitmiyorsa ve bu hayattan keyif  

almanızı engelliyorsa bir danışman veya psikolog ile konuşmak sizi rahat-

latabilir. Bazı ülkelerde kanser tedavisi tamamlanmış kişilerin oluşturduğu 

gruplar bile var.  Sizin durumunuzda olan insanların nasıl hissettiklerini 

internetten araştırarak ta bulabilirsiniz. Bu kitapçığın arkasında sizlere bir 

kaynak internet sitesi belirttik.

Endişe duyduğunuz şeyleri yazın, sonra karşılarına bunlar için ne  yapa-

bileceğinizi yazın. Hiç bir şey yapamıyorsanız, endişe etmenin gereği  yok 

demek. Ne dersiniz? Liste yapmak konuşacak biri yoksa veya gece  endişe-

lenirseniz size yardımcı olabilir. Bazen yazmak sizlere sonuç bulmanız ve baş 

edebilmeniz için yardımcı olabilir.

Endişelere harcadığınız enerjiyi başka şeylere harcamaya çalışın. Sinirinizi  

ve enerjinizi kardeşinizden, ablanız, ağabeyiniz veya hayvanlardan   

çıkarmak yerine bir futbol topuna vurun, hatta yastığınıza vurmak bile  

yardımcı olacaktır.
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Birçok genç tedavi sürecinde aile içinde değişimler olduğunu fark etmiş-

tir. Öncelikle herkes sizin için endişeleniyordur.  Akraba ve arkadaşlarınız 

sürekli hediye getirip veya arayıp sizin nasıl olduğunu soruyor olabilir.  

Aile bireyleriniz size çok fazla ilgi gösterebilir. Bazen bu ilgi size çok fazla 

gelebilir ve sizi sinirlendirebilir, ama unutmayın ki bu ilgi siz iyi olmadığınız 

zamanlarda ailenizin sizi ne kadar önemsediğini gösterir ve size çok iyi 

de gelebilir.

Bazı gençler ise tedavinin ilk zamanlarını özler. O zamanlar ilgi görme-

diklerini, önemsenmediklerini düşünürler. Herkes kadar ilgi görmek zor 

gelebilir.  Bazı gençler ise ailelerinin kendilerine normal davranıyor olma-

sını tercih ederler.  Anne veya babanız tedavi süresince ilaçlarınızı almanız, 

yan etkilerini kontrol etmek adına sizle çok yakından ilgilenirdi. Çoğu 

anne ve baba tedavi bittikten sonra bile bunu yapmaya devam ede-

bilir.  Aynı sizler gibi onlar da kanserin tekrar gelme ihtima-

lini düşünüyor olabilirler. Siz iyi hissediyor olabilirsiniz 

fakat onlar bunu bilemeyebilir. Size sürekli iyi misin? 

Diye sorulması sizi rahatsız ediyor olabilir fakat 

ailenizin size değer verdiği ve endişeli olduğu-

nu da unutmamaya çalışın. Bu aile içinde sorun 

yaratıyorsa bir anlaşma yapabilirsiniz. Siz kötü 

hissederseniz onlara söyleyeceğinizi, onlar ise 

siz bir şey demedikçe sormayacakları için bir-

birinize söz verebilirsiniz.

Ailenizle başa çıkmak
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Siz hastayken kardeşiniz, ablanız veya ağabeyiniz için de bir çok şey değişmiştir. 

Çoğu kardeş sizin kadar ilgi görmediği veya hediye almadığı için kendini dış-

lanmış hisseder.  Anne ve babanızın sürekli sizinle hastanede olması ve onun 

yalnız kalması onu yalnız hissettirtip, zorlamış olabilir. Tedavi bitince ilgi hala 

sende ise kendini dışlanmış hissetmeye devam edebilir. Fakat unutmayın ki 

sizin kardeşiniz de sizin için endişe duyuyordur.

Çoğu genç kanser tedavisinden sonra kendilerini arkadaşlarından farklı his-

sederler. Saçlarınız dökülmüşken veya normal kiloda olmadığınızdan dolayı 

kendinize güvenmek kolay olmayabilir. Değişik görünürken ve herkesin yap-

tıklarını yapamazken yeni arkadaş edinmek zor bir mücadele gibi görünebilir. 

Aynı şekilde kız veya erkek arkadaş bulmak da öyle..  Ama her-

kesin kendisinde beğenmediği şeyler vardır ve onları 

değiştirmek istediğini de unutmayın. Tanıştığınız 

bir çok insan sizin yaşadığınız bu hastalık ve 

tedavi sürecinin üstesinden gelemeyeceği-

ni düşünür. Kime söyleyip, söylememek 

size kalmıştır ama unutmayın ki birine 

ne kadar açılırsanız o da size o kadar 

açılacaktır. Kanser geçirmiş olmak ilişki 

yaşamınıza veya evlenmenize asla engel 

değildir.

kız veya erkek arkadaşlarınız

kardeş, abla, agabey
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Bazı gençler hastanede eski arkadaşlarını görmekten keyif alırlar, ama 

çoğu genç hastaneye gitmeyi sevmez ve çekinir. Doktorların hastalığınızla 

ilgili bir sorun bulacağını düşündüğünüz için korkmanız çok doğaldır, fakat 

unutmayın ki bu kontrollerde neredeyse hiçbir sorun çıkmaz.

Hastane size geçirdiğiniz bütün zor zamanlarınızı hatırlatıyor olabilir. Di-

ğer çocukları aynı mücadele de görmek zor olabilir.  Özellikle hastaneden 

tanıdığınız birinin tekrar hasta olduğunu öğrenmek. Böyle bir durumda 

birçok genç karışık duygular yaşar. Kötü bir haber aldığınızda kendiniz 

için rahatlamanız kadar doğal bir şey olamaz. Bu duyguyu herkes yaşar, 

ama birçok insan sağlığına kavuştuğu için kendini suçlu hisseder. Suçlu 

hissetmek çok doğaldır, suçlu hissetmek yerine o kişiye belki bir kart 

gönderebilir veya yardım kurumuna destek vermeyi, dahil olmayı dene-

yebilirsiniz?

Unutmayın ki hastalığı geri gelen her bir kişi gördüğünüz-

de, üç kişi de kendi evinde iyi durumdadır. Onlar da 

hastaneye çok nadir geldikleri için onları görme-

meniz şaşırtıcı değildir. Kendinizi hastalığı tekrar-

lanmış insanlarla karşılaştırmamak zor olabilir 

ama unutmayın ki her insan birbirinden farklı 

olduğu gibi kanserler de birbirinden farklıdır.

hastaneye geri gelmek

“Üzgün ve aksi 
hissediyorum, bana 
ne oldugu hakkında 
konuşmak istemiyorum”
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Bazen kanser veya kanser tedavisi vücudunuzun tamamen iyileştiremeyeceği 

hasarlar bırakabilir. Eğer böyle bir şeyle karşı karşıya kalmışsanız, doktorunuz 

sizinle görüşmüştür.

Eğer beyin veya omuriliğinizde bir tümör tedavisi görmüşseniz hastalıktan 

evvel yaptığınız bazı şeyleri yapamayabilirsiniz. Bazı gençler fiziksel görünüm-

lerinin kanser veya tedaviden dolayı tamamen değiştiğini fark ederler. Bunlar 

tedavinin bitmesinden sonra bile hayatınızın kolay olmayacağını hissettirebilir. 

Bir çok genç üzülebilir ve neden böyle bir şey benim başıma geldi diye sinirle-

nebilir, ama bir süre sonra alışıp hayatlarında keyif almaya başlar.

Tamamen iyileşmek mümkün olmasa da, haftalar ve aylar sonra güçlü hisset-

meye başlayacaksınız. Her şeyi yapamasanız bile yaptıklarınızı çok iyi yaptığını-

zı fark edeceksiniz. Örneğin; tekerlekli sandalyede olan birinin bacakları 

güçsüz olsa dahi tekerlekli sandalyeyi kontrol etmeyi başa-

ran kolları çok güçlenir.

ya bedenim tamamen 
iyileşmezse

“Öncelikleriniz degişmiş 
olabilir, hayata tamamen 
başka bir açıdan bakıyor 
olabilirsiniz.
Bu “normal”e dönmenizi 
zorlaştırabilir”
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şimdi ne olacak?

Tedaviyi bitirdikten sonra sık sık hastaneye gitmeniz gerekecek.

Hastaneye gitme aralığınız değişiklik gösterek. İlk başlarda hâlâ 1-2 haftada bir 

gideceksiniz; sonrasında ilk yıl için her 4-6 haftada bir gitmeniz yeterli olacak. 

Fakat zamanla daha az gitmeye başlayacaksınız. İkinci senede 3 ayda bir, 5 sene 

sonunda ise senede 1 kere gelmeniz yeterli olacaktır.

TAKİP PLANI:

uygulamadaki 
sorunlar

burayı doldurabilirsiniz

Ne Sıklıkta

1. Sene

3. Sene

2. Sene

4. Sene

5. Sene

Hangi Testler Diğer

“Ne kadar sıklıkta gelecegimi bilmek ve beni 
tanıyan insanları görmek bana yardımcı oldu”
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Tedaviyi bırakır bırakmaz tekrar saçınız çıkmaya başlayacaktır. Saçınızın ka-
lınlaşması biraz zaman alabilir. Saçınız bazı durumlarda eskisine nazaran daha 
değişik renkte, kalınlıkta ve şekilde çıkabilir.

ne zaman saçım çıkacak? 

Tedavi ve testler biter bitmez tüpünüz çıkarılacaktır. Lösemi ya da lenfoma 
tedavisi gören bazı çocukların tüpleri tedavinin tamamlanmasından önce de 
çıkarılabilir.  Çıkarılması için genel anestezi yapılıp, bir gün hastaneye kalmanız 
gerekir.

Tüpüm ne zaman çıkacak?

Kimse kan aldırmayı sevmez ama bazen gerekli olabilir. Damar tüpü çıkarılmışsa, 
iğne ile veya parmak ucundan kan alınabilir. Bazı çocuklar kan aldırmaktan çok 
rahatsız olabilir. Böyle durumlarda sağlık personelinden ya da varsa gönüllü 
çalışanlardan destek alabilirsiniz.

ya tüpüm çıktıktan sonra kan testi 
istenirse?

Tedavi bittikten sonra kan sayımınız 1 ay içinde normale dönecektir. Kemik iliği 
nakli yapanlarda ise bu süre biraz daha fazla olabilir. Tedavi bitiminden sonra 
6 ay içinde suçiçeği veya kızamık olursanız hastaneye bilgi vermeniz gerekir.

enfeksiyon telaşı ne zaman dinmeli?
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Hastaneye gitmenin amacı genel bir kontrol olmak ve gerekli testleri yap-

tırmaktadır. Kan testleri kan değerleri normale dönene kadar yapılacaktır. 

Çocuğunuz lösemi tedavisini tamamladıysa, kan testleri daha uzun süre 

devam edebilir. Çeşitli röntgenler de ayrıca istenir. İlk ziyaretler, kanser-

den herhangi bir belirti olup olmadığını kontrol etme amaçlıdır. Testlerin 

ve çeşitli röntgenlerin sıklığı çocuğunuzun tedavisine göre değişiklik gös-

terecektir. Doktorunuz bu konuda size daha detaylı bilgi verecektir. Bir 

çok çocukta uzun süreli kalıcı etki olmayacaktır. 

Zaman geçtikçe, tedavinin uzun süreli problemler yaratmadığının kontro-

lü yapılır. Herhangi bir etki görülürse, gerekli tedavi yapılır. Zaman geçtik-

çe hastalığın tekrarlama riski azalır.  Her gittiğinizde boyunuz ve kilonuz 

ölçülecektir. Bu da sizin beklenildiği gibi büyüyüp büyümediğinizi kontrol 

etmek amaçlıdır. 

hastaneye dönünce

Tedavinize göre kilo almış veya kilo vermiş olabilirsiniz. İştahınız gelip sağ-
lıklı yemek yemeğe başladıktan  sonra kilonuz da düzelmeye başlayacaktır. 
Bu biraz zaman alabilir ama önemli olan sağlıklı beslenip, eğer yapabiliyor-
sanız egzersiz yapmaktır.

kilom ne zaman normale dönecek?

Evet, birçok çocuk aynı bebekken olduğu gibi bağışıklık kazanmaya devam 

edecek. Bu durum özellikle yüksek dozda tedavi gören ya da kemik iliği 

transferi olan çocuklar için önemlidir.

Tedavi bittikten birkaç hafta sonra antibiyotiklere devam ediyor olabilir-

siniz. Eğer nakil yapılmışsa bu süre biraz daha uzun olabilir.  Bu süreçten 

sonra genellikle ilaç alınmaz ama bazı durumlarda ilaç almanız da ge-

rekebilir. Bazı hormonlar ve kan sayılarınız tedaviden etkilenmiş olabilir. 

Özellikle başınızdan radyoterapi almışsanız bu etkilenen hormonlar için 

ilaç almanız veya iğne olmanız gerekebilir.

ilaca devam edecek miyim?

bagışıklık kazanmaya devam 
edecek miyim? 
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Her ne kadar çocuklar için hasta olmak çok normal birşey olsa da, sizin çocuğu-
nuz her hastalandığında telaşlanmamanız elde değil. Her çocuk hastalanır; ancak 
çocukları kanser olmuş aileler için tedavi sonrası yaşanan her hastalık zorlayıcı 
olacaktır. Basit bir öksürük ya da baş ağrısı sizi telaşlandırabilir. Tedavinin son-
lanmasının ardından, çocuğunuz hala nötropenik olması, damar tüpünün henüz 
çıkarılmamış olması ya da enfeksiyon sebebiyle hastaneye gelmek durumunda 
olabilirsiniz. Çocuğunuz bağışıklık sistemi tedavinin ardından altı ay boyunca dü-
şük olacaktır; farklı hastalıklarla karşılaştığı zaman (örn. kızamık) farklı ilaçlarla 
desteklenmek durumunda kalacaktır. 

Tedavi görmüş, kanserli gençler hala öksürük, grip, ağrı ve sızı şikâyetlerinde bu-
lunabilirler. Tekrar hastalanmaktan endişe duyuyor olabilirsiniz. Fakat unutmayın 
ki bu şikâyetler günlük hastalıktan başka bir şey değildir. Dikkat etmeniz gereken 
çok az şey vardır. Kontrolleriniz yapılırken doktor veya hemşirelere bütün kaygı-
larınızı anlatınız. Zaman geçtikçe ve hayatınız normale döndükçe bu endişelerden 
kurtulmak daha kolay olacaktır.

nelere dikkat etmeliyim?

Çoğu insan için eskiden yaptıklarını yapmamak için bir neden yoktur. Eğer tedavi 
hareket veya konsantrasyon kabiliyetinize bir zarar vermişse bazı şeyleri yapama-
yabilirsiniz. Okulunuz ve arkadaşlarınız size yeni aktivitelere katılmanıza yardım 
edebilir.  Çoğu çocuk için eskiden yaptıklarını yapamamak için bir neden yoktur. 
Çok az sayıda çocuk tedavi sonrası bir engele sahip olur ya da daha önce yapa-
bildiği bazı şeyleri yapamaz. Çocukların kendilerini iyi hisseder hissetmez eski ha-
yatlarına dönmeleri için teşvik etmek önemlidir. Bazı çocuklar tedavinin ardından 
bir süre kendilerini yorgun hissedebilir; ancak büyük çoğunluğu birkaç ay içinde 
kendileri toparlarlar.

Kontrol döneminde telaşlandığınızda biriyle görüşmek isterseniz doktorunuzdan, 
hastanedeki hemşirelerden ya da KAÇUV çalışanlarından destek isteyebilirsiniz.

telaşlanırsam kime başvurmalıyım?  

kendimi iyi hissetmezsem ne 
yapacagım?

yapamayacagım birşey var mı?
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Eskisi kadar güçlü olmadıkları, kilo kaybettikler ve bir süredir uzak kaldıkları 
tedavi öncesindeki hayatlarına kısa sürede alışamayacakları için çocuğunuz 
tedavi bittikten sonra kendini yorgun hissedebilir. Gücünü toplaması biraz 
zaman alabilir. Sağlıklı beslenerek ve kademeli egzersizler yaparak bu süreci 
hızlandırabilirsiniz. Her çocuk da değişkenlik gösterebilir ama çocukların 
büyük bir kısmı kısa sürede okula geri dönebilir ve okul içinde ya da dışında 
spor aktivitelerine katılabilir. Eğer çocuğunuz tedavi sonrası bir engellilik 
durumu ile karşı karşıya kaldıysa, eski hayatına dönmek onun için biraz daha 
zor olacaktır. Okula devam etmek ve okulun çocuğunuza göstereceği destek 
onun hayatını kolaylaştıracaktır.

bazen hâlâ yorgun hissediyorum

Tedavinize göre değişebilir fakat çoğu insanın senelerce hastaneye gittiği 
görülmüştür. Tabii bu sadece 1-2 sene de olabilir. Bu da sizin endişe, korku ve 
şikayetlerinizi anlatmanız ve kontrollerinizin yapılması içindir.

hastaneye ne kadar daha gidecegim?

Bu şekilde hissetmeniz çok normal, eğer hastaneden taburcu olabiliyorsanız 
olacaksınız. Çoğu insan için bu mümkün değil çünkü bazı tedaviler kanseri iyileştirmiş 
olsa bile uzun yıllar sonra başka sağlık sorunlarına sebep olmuştur. Örneğin bazı 
tedaviler tiroid bezlerine zarar vermiş olabilir ve ilaç almanız gerekebilir.

artık hastalıgımı unutmak istiyorum, niye 
gelmek zorundayım?

Bu dönemde yaşıtlarınız veya ilgilenebilecek kişilerle görüşmek isterseniz iletişim bilgi-
lerini kitabın arka sayfasında bulacağınız KAÇUV çalışanlarından destek isteyebilirsiniz.

konuşabilecegim kanser olmuş yaşıtlarımı 
nasıl bulabilirim?
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Okula dönüş sizin için hem heyecanlı hem de endişeli olabilir.  Tedavi 

görürken okula gitmiş olabilirsiniz veya evde eğitim almış olabilirsiniz.

Siz okula dönmeden evvel aileniz ve hastanede sizinle ilgilenen ekip 

öğretmenlerinizle görüşme yapacaklardır. Bu konuşma sizin onlarla daha 

rahat konuşabilmeniz ve sorunlarınızı paylaşabilmenize yardımcı olmak 

içindir.  Dilerseniz okuldaki arkadaşlarınıza da tedaviyi ve bu sürecin sizin 

nasıl etkilediğini anlatabilirsiniz.

Tedavi süresince bir çok konuyu, dersi kaçırdığınızı düşünebilirsiniz. Sınıf 

arkadaşlarınızın konu olarak sizden ilerde olduğunu görüp bu farktan 

endişelenebilrsiniz. Bu farkı nasıl kapatacağınızı merak ediyor olabilirsiniz.

okula geri dönüş

okula geri dönmeye nasıl 
hazırlanabilirim?

• Evde eğitim görmüşseniz, sınıf arkadaşlarınızın işlediği bir çok konuyu 

işlemişsinizdir. Bütün konuları işleyememiş olabilirsiniz.

• Tek kişi ders alırken sınıfta öğrenebileceğinizden daha fazlasını 

öğrenebilirsiniz. Bazı konularda arkadaşlarınızdan ileride bile olabilirsiniz.

• Evde özel ders veya yardım almaya devam etmeniz size yardımcı olacaktır.

• Sıkıntı yaşadığınız konu ve derslerde, aile ve öğretmenlerinize danışırsanız 

onlar size bir plan hazırlayıp, yardımcı olacaktır.

• Okullar, sizin gibi rahatsızlık geçirmiş kişilere gözü gibi bakmaya çalışırlar. 

Sizlere ekstra ders koyabilirler ve bu konuda yardım edebilirler.

Unutmayın:

okula dönüşte
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Bazı insanlarda kanser tedavisinin gözle görülen bazı belirtileri olabilir. 

Kimisinde ise olmaz.

Listedekileri düşünmek okula geri dönüşünüzde size yardımcı olabilir:

• Öğretmen veya hastaneden birilerinin sınıf arkadaşlarınızla konuşup, 

geçirdiğiniz tedaviyi anlatması, insanların sizin neden değişik göründüğünüzü 

ya da hissettiğinizi bilmesini sağlar.

• Şapka ve atkı takmak zorunda mısınız?

• Katılamayacağınız ya da yapamayacağınız bir aktivite var mı?

• Sizin için yürümek zorsa, veya tekerlekli sandalyede iseniz, öğretmenleriniz 

size derslere girişiniz için ekstra zaman verebilir mi?

• Hareket etmek zorsa veya tekerlekli sandalyede iseniz öğretmenleriniz size 

yardımcı olabilir mi?

• Sınıfta daha kolay görüp, duyabilmeniz için belli bir yerde oturmanız gereki-

yor mu?

• Tüm gün okula gitmek sizi yoruyorsa ve yapamayacak gibiyseniz, okula 

yarım gün gitme ihtimaliniz var mı?

• Arkadaşlarınıza hastalığınızdan bahsetmeniz sizi daha iyi anlamaları için yardımcı 

olacaktır.

• Arkadaşlarınıza kanserin bulaşıcı olmadığını söyleyin ki, sizden kanser 

kapmayacaklarını bilsinler.

• Açık ve dürüst olmanız, öğretmen ve arkadaşlarınızın da size dürüst olmasını ve 

yardımcı olmasını sağlar.

• Konuşabileceğiniz bir öğretmen bulmanız, okula dönüş sürecinizi kolaylaştırabilir.

• Eski arkadaşlarınızla görüşmeye devam edin, buna ilaveten yeni arkadaşlarla da 

tanışmaya çalışın.

• Gruplara, etüdlere, klüp çalışmalarına ve takımlara katılmaya ve dahil olmaya 

çalışın.

dış görünüm ve aktiviteler

peki ya arkadaşlarım?

Bu istediklerinizde size yardımcı olabilecek bir sürü insan var. Bunların 

hiç birini tek başınıza yapmak zorunda değilsiniz. Öğretmenleriniz size 

yardımcı olmak için orada. Aileniz ve hastanedeki yardımcılar da size destek 

olacaktır.
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Çocuğunuzun tedavisi bittiğine ve takip dönemine girdiğine 
göre, onun mümkün olduğunca en sağlıklı bir şekilde hayatına 
devam etmesini sağlamak çok önemlidir.

Çocukluk çağı kanserinin ve tedavisinin çocukların iştahı ve fiziksel aktiviteler 
üzerindeki etkisi her çocuk üzerinde değişkenlik göstermektedir. Çocuğunuz 
tedavi süresince  beslenme ya da ideal kilosunu koruma konularında problem 
yaşadıysa, tedavi sonrasında bol kalorili ek besinlerle beslenme konusunda 
onu teşvik etmelisiniz. Bir diğer yandan ise lösemi tedavisi gören bazı çocuk-
larda tedavi boyunca fazla kilo almış olabilir.

Tedavi tamamlandıktan sonra, çocuğunuzun beslenmesi ve fiziksel aktiviteleri 
için doğru seçimler yapmanız gerekecektir. Tedavinin ardından birçok çocuk 
yeniden kilo almaya; lösemi tedavisi görenler ise steroid alımı sona erdiği için 
kilo vermeye başlayacaktır. Ebeveyn olarak bu değişim size güven verecektir.

Gelecekte sağlıklı bir bedene sahip olabilmeleri için çocuğunuzun sağlıklı 
beslenmesi ve fiziksel aktivitelere katılması oldukça 

önemlidir.Her ikisi de çocuğunuza tedavi sonrasında 
birçok fayda sağlayacaktır. Neler mi?

* Kanser tedavisinde zarar görmüş organ ve 
bezleriniz varsa, iyileştirir.

* Güç ve kondisyon kazanmanızı sağlar.

* İlerleyen yaşlarda farklı yetişkin 
kanseri ya da diğer hastalıkları 
yaşama riskini azaltır.

* Sağlıklı ve enerjik hissetmenizi 
sağlar.

hayata devam etmek
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Dengeli ve sağlıklı beslenme beş farklı yiyecek grubu üzerine kurulu olmalıdır. 
Neler mi?
• Ekmek, Patates ve Tahıl Ürünleri
• meyve ve sebzeler
• Süt ve Süt Ürünleri
• Et, Balık, Bakliyat ve Fındık
• Yağlı yiyecekler ve şekerli içecekler (Bu başlıkta yer alan yiyeceklerin 

sağlıklı beslenme açısından mutlaka tüketilmesi gerekmemektedir) 

Sağlıklı olmak demek; az yağlı ve zengin gıda değeri olan ürünler (bolca meyve 
ve sebze, kepekli ekmek) tüketmek, sigara içmemek, düzenli egzersizler yap-
mak ve  fazla alkol almamak.

vitamin takviyesi gerekli midir?
Vitamin takviyesi sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yerine geçmemelidir. 
Çocuğunuzun günlük olarak dengeli bir şekilde yukarıdaki ilk dört gruptaki 
gıdalarla beslenmesi, vücudunun ihtiyaç duyduğu besini ve vitamini almasını 
sağlayacaktır.

peki ya egzersiz ve 
fiziksel aktiviteler
Çocuklar ve ergenler düzenli olarak fiziksel aktivite 
yapmaları doğrultusunda teşvik edilmelidir. Sağlıklı 
beslenmeyi fiziksel akitivite ile desteklemek çok önem-
lidir.

Aslında sağlıklı yaşam tarzı sigara içmemek, az yağlı ve 
zengin gıda değeri olan ürünler tüketmek, düzenli egzer-
sizler yapmak ve fazla alkol almamak demektir. 

Ayrıca çocukları giysiler ve koruyucu kremlerle güneş 
yanıklarından da korumak gereklidir.
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“ Yeni insanlarla 
tanışıp, normal şeyler 
yapmak, mesela 
bovling oynamak vs, 
tedavi sürecinden 
uzaklaşmama ve 
onunla baş etmeme 
gerçekten yardımcı 

oldu.”



 

 

 
 

 

 
 

 

 

23

geçiş nedir?

Geçiş kelimesini anne ve babaya bağımlı bir çocuk iken büyüyerek bağımsız bir 
yetişkin olduğunuz döneme kadar geçen zaman için kullanırız.

Bu geçiş okul / üniversiteden bir sonraki aşama olan Üniversite / işyerine 
gittiğinizde olur, aile evinde yaşarken evinizden uzak yaşamaya başladığınızda 
olur. Geçiş,  aynı zamanda sağlığınızla ilgili de geçerlidir. Yavaş yavaş sağlığınızla 
ilgili sorumluluk alacaksınız, onun için kanser ve tedavisi hakkında ve sağlıklı 
kalmanın önemi hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir.

Kitapçığın bu bölümü tedavinin bitiminden sonraki yıllarda nasıl bakım alman 
gerektiği hakkında uzun vadeli bir plandır. Tedavin bittikten sonra uzun yıllar 
hastaneye kontrol için gelmeye devam etmen gerekir.

Bir genç olarak, kanser tedavisi birkaç yıl geride kaldığında, eğer hastanede 
varsa sadece gençlere yönelik bir takip kliniğine katılabilirsin.

Büyüdükçe, doktorlar kanser ve tedavisi hakkında seninle daha çok, anne ve 
babanla daha az konuşacaktır. Tedavinden uzun yıllar geçmiş olsa bile, niye 
hastanede doktor ve hemşireleri görmeye devam etmen gerektiğini anlaman 
önemli.

Bu klinik ziyaretlerinde sizlere açıklanacaktır. Bu ziyaretler sırasında yaşamın 
boyunca zinde ve sağlıklı olmanın önemi hakkında da konuşacağız.  (sayfa 20’de 
sağlıklı yaşam ile ilgili yazıyı okuyabilirsin).

İleride kendini yeterince emin hissettiğin zaman doktorunu kendi başına gö-
rebileceksin. Umarım kanser ve tedavisi ile senin için önemli olan konular 
hakkında konuşmak için kendini yeterince rahat hissedeceksin.  
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daha fazla bilgi 
almak ister misiniz?
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV)
0–17 yaş arasında çocukluk çağı kanseri tedavisi gören çocuklara ve ailelere 

başta psikolojik ve sosyal destek olmak üzere çocukların tedavilerinin 

sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışan bir vakıftır.

İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. Babil Sk. 

Babil Apt. No:29 K:2 D:6

Elmadağ - Taksim - İstanbul

Internet sayfası: www.kacuv.org

E-posta: bilgi@kacuv.org  

Telefon: +90 (212) 291 3110

Faks: +90 (212) 267 2144

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)
Lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her 

türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla çalışan bir vakıftır.

Internet sayfası: www.losev.org.tr

E-posta: losev@losev.org.tr

Telefon: +90 (312) 447 06 60

Kanserle Savaş Daire Başkanlığı
İstanbul Tıp Fakültesi Kemik İliği Bankası

Kemik iliği bankası kök hücre/kemik iliği nakline ihtiyaç duyan pek çok 

hastalıkta, hastaya uygun verici bulmak ve nakil işlemlerini organize eden 

üniversite kuruluşudur.

Internet sayfası: http://www.istanbul.edu.tr

Çocuk Kanseri-Prof. Dr. İnci Yıldız
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Yayını KAÇUV’dan talep edebilirsiniz.

Bu bölüm Türkiye için özel olarak uyarlanmıştır.
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Kanserli Çocuklara Umut Vakfı 

(KAÇUV),  “Nerede yaşam var-

sa, orada umut vardır” felsefesi ile 

2000 yılında İstanbul Üniversitesi 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji 

Onkoloji Servisi’nde çocukları te-

davi görmekte olan aileler ile he-

kimlerinin bir araya gelmeleriyle 

kuruldu. 

KAÇUV’un kuruluş amacı; “Maddi 

sorunları nedeniyle tedavileri ak-

sama riski taşıyan çocukların teda-

vilerinin sürekliliğini sağlamak” ve 

kanser ile mücadelede önemli bir 

gereksinim olan psikolojik destek 

ve çocuk psikolojisine uygun tedavi 

ortamının yaratılmasıdır.

Aile, yakın çevre, sağlık çalışanları ve 

sağlık sistemi ile kamuoyunda far-

kındalık yaratarak kanserli çocuk-

ların tedavi süreçlerini geliştirecek 

ve psikolojik, sosyal, fiziksel ve tıbbi 

açıdan yaşam kalitelerini arttıracak 

etkinlikler yürütmektir.

KAÇUV’un bağışlarla projelendir-

diği Aile Evi, profesyonel kaynakları 

kullanarak bugün ve gelecekte ço-

cukluk çağı kanser savaşlarının farklı 

evrelerinde desteklenebilmeleri için 

bütünleşmiş bir hastane-ev-toplum 

hizmeti modeli yaratmaktır. 

KAÇUV ve BEYBİ ortak projesi 

olarak hazırlanan yayınlar ile çocuk-

larımızın erken tanı ile doğru tedavi 

koşullarına sahip olabilmesi ve top-

lumsal duyarlılığı arttırabilmemiz ile 

mümkün olacaktır. 

 “Nerede yaşam varsa, orada umut 

vardır”  inancı ile çıktığımız bu yolda 

ailelere ve daha çok çocuğa ulaşa-

rak sizlerin destekleri ile büyümeye 

devam ediyoruz.

KAÇUV Gönüllüsü Ümit Buget’e, 

metin düzenleme katkılarından do-

layı teşekkür ederiz.

Kanserli Çocuklara
Umut Vakfı 



CCLG, Britanya ve İrlanda’da kanserle mücadele eden yaklaşık 
1700 çocuğa destek olmaktadır. Sağlık uzmanları için bir kuruluş 
olmakla beraber aynı zamanda çocuklara yararlı olacak yüksek 

standartlarda bakım için çalışmaktadır. CCLG, hastalar ve 
aileleri için akredite bilgiyi sağlayan en büyük destekçidir. 

Email: info@cclg.org.uk
Website: www.cclg.org.uk

Registered Charity No: 286669

“İnsanlardan bir şey istemeye alışık değildik. Pek çok 
arkadaş yardım için ne yapabileceklerini sordular fakat  

bizim için ne yapabilecekleri hakkında kafa yormak 
yerine zor da olsa kendimizin neye ihtiyacımız olduğunu 

düşünebiliriz. En iyi insanlar sadece kalkıp bir şeyler 
yapan insanlardır. ”

Paul, Edward’ın babası

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Merkez Ofis 
İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. Babil Sok. Babil Apt. No. 
29 K.2 D.6 Elmadağ - Taksim - İSTANBUL Tel : +90 212 

291 31 10  - Faks : +90 212 267 21 44
www.kacuv.org

Plastik Fabrikası San. A.Ş.
Y. Dudullu O.S.B., 1. Cadde No:27 

Ümraniye 34776, İstanbul
T: (216) 420 11 01 – F: (216) 313 55 49

beybi@beybi.com.tr www.beybi.com.tr


