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Hasan, okula başladığı ilk yıl hastalandı. Şimdi onun 

hikayesini okuyacaksınız.

Hasan, annesi, babası, kız kardeşi Eda ve erkek kardeşi 

bebek Enes ile yaşıyor. 

Ciciş ve Nemo isimli iki akvaryum 

balığı var. Arkadaşı Ozan’la futbol 

oynamayı çok seviyor. 
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Hasan son birkaç haftadır çok hastaydı; öksürüyordu ve ten 

rengi çok soluktu. Kendini oyun oynayamayacak kadar yorgun 

hissediyordu. Tek yapmak istediği, uzanmak ve televizyon 

izlemekti. 

Annesi bir gün Hasan’ın dizinde ve vücudunda birçok morluk 

olduğunu fark edince, onu aile hekimine götürmeye karar verdi. 

Doktor, Hasan’ın hemen hastaneye gitmesi gerektiğini söyledi.
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Hastaneye vardıklarında oradaki doktor, Hasan’ın neden bu 

kadar halsiz ve bitkin olduğunu araştırmaları gerektiğini onlara 

anlattı. Bu nedenle Hasan’ın birkaç gün hastanede kalması 

gerekiyordu.
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Hasan kardeşlerinden ayrıldığı için çok üzgündü. Ama annesi 

ve babası Hasan’ı mutlu edecek bir çözüm bulmuştu. Annesi 

Hasan’la beraber hastanede kalacak, babası ise ablası ve küçük 

kardeşi ile her gün Hasan’ı ziyaret edecekti. Bu durum Hasan’ın 

üzüntüsünü biraz olsun azaltmıştı.

Hasan’a birçok test 

yapılması gerekti. Bu 

testlerden bazıları 

Hasan’ın canını biraz 

yakmıştı ama annesi 

ve babası her zaman 

Hasan’ın yanındaydı 

ve onu bu kadar güçlü 

ve cesur olduğu için 

kutlamışlardı.
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Hemşireler çok cana yakındı. Hasan, ayrıca servisteki gönüllülerle 

ve öğretmenlerle birlikte güzel etkinliklere katılıyor, hoş şeyler 

yapıyordu.

Babası bazen işe gitmek zorundaydı. O işteyken Eda ve Enes’e 

anneannesi bakıyordu. Herkes birbirini özlüyordu; Hasan eve 

dönmeyi çok istiyordu.
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Birkaç gün sonra Hasan’ın doktoru onlara bilgi vermeye geldi. 

Hasan’ın halsizlik ve bitkinliğinin sebebinin lösemi hastası 

olmasından kaynaklandığını söyledi. Hasan’ın daha iyi olması ve 

iyileşmesi için birçok ilaç kullanacaklarını belirtti.
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Hasan, doktora “Lösemi nedir?” diye 

sordu. Doktor şöyle yanıtladı:

“Lösemi bir kanser türüdür ve bu 

hastalıkta vücudumuzda kan üreten 

fabrika iyi çalışamaz. Löseminin de 

birçok farklı çeşidi vardır.

Vücudumuzdaki kan fabrikasının ismine 

ilik deriz. İlik, kemiklerin içinde bulunur. 

Bu fabrikada üç farklı kan hücresi üretilir. 

Bunlar alyuvar, akyuvar ve trombositler 

(kan pulcukları).

Kırmızı Hücreler

Beyaz Hücreler

Trombositler
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Kan, fabrikadan çıktıktan 

sonra, atardamarlar ve 

toplardamarlarda dolaşır. 

Bu damarlar vücudun her 

yerinde dolaşan yollar 

gibidir.

Alyuvarlar soluduğumuz oksijeni 

bütün vücut hücrelerine taşır. 

Ayrıca bizi sağlıklı ve enerjik 

yapar.

Baş

Kol

Bacak Bacak

Kol
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Trombositler onarım hücreleridir; bir yerimiz kesildiğinde ya 

da morardığında, o bölgedeki atar veya toplardamarlarımızda 

olan kanamayı durdurmayı sağlar. Akyuvarlar ise mikroplarla 

savaşarak iyileşmemize yardımcı olur.

Lösemi hastası olan kişinin iliği, 

kan hücrelerini sağlıklı bir şekilde 

üretemez. Bunun yerine düzgün 

çalışmayan hücreler üretir. Bu 

hücreler de bizi iyileştiremez. Sen 

de bu yüzden uzun bir süredir 

öksürüyorsun ve soğuk algınlığın 

var.

DİKKAT!TROMBOSİTLER ÇALIŞIYOR!
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İliğin çok fazla lösemili hücre ürettiği için ilikte diğer sağlıklı 

hücrelere ve trombositlere yer kalmaz. Kendini bu yüzden 

çok yorgun hissediyorsun ve hiçbir yere çarpmamana 

rağmen vücudundaki morluklar oluşuyor.

Bahçeniz var mı? Eğer varsa, hani bazen nasıl yabani otlar 

bütün bahçeyi sarar da meyve ve sebzelere büyüyecek yer 

kalmaz. İşte senin durumun da aynı bunun gibi. Lösemili 

hücreler iliğini kaplamışlar ve sağlıklı hücrelerin çoğalması 

için yer bırakmıyorlar.
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Kimse vücutta neden böyle şeyler olduğunu bilmiyor. Ama 

bu olanlarda senin veya başka birinin suçu yok.” 
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Hasan, doktora ne zaman iyileşeceğini sorduğunda, doktor ona: 

“Çok yakında iliğinin düzgün çalışmaya başlayacağını umuyoruz. 

Bu durum akyuvar, alyuvar ve trombositlerin üretilmesi için fırsat 

yaratacaktır ve böylece kendini daha iyi hissedeceksin” diye yanıt 

verdi.
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Doktor şöyle devam etti: 

“Kemoterapi adı verilen bir tedavi göreceksin. Kendini iyi 

hissetsen bile uzun süre ilaç kullanacaksın. Bunlardan bazıları 

hap ve şurup şeklinde olacak, bazı ilaçlar ise damardan 

kateter yardımıyla verilecek. Kateterin üç farklı tipi var: 

Broviac, Port ve Hickman. Bu kataterler ilaçları vermek ve 

kan almak için kullanılıyor; ayrıca seni enfeksiyonlardan da 

koruyor.  

İlaçların işe yaradığından ve lösemili hücrelerin tekrar 

üremediğinden emin olabilmemiz için belirli aralıklarla kan, 

ilik ya da omurilik testleri yapmak gerekecek. Zaten daha 

önce bu testleri sana yapmıştık.”
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Daha sonra Hasan’ın tedavisi başladı. 

Hasan damar yoluna bağlı olan katater yoluyla kemoterapiye 

girdi. Bu tedavi canını 

yakmadı ama aletlere 

bağlı olduğu için 

bazen garip hissedip 

gülmesine sebep oldu. 

Kemoterapi bitince, 

makine biiiiip sesi 

çıkarmıştı.

Bazen Hasan’ın onu 

daha iyi ve enerjik 

hissettiren kan 

nakillerine de ihtiyacı 

oldu.
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Hasan belirli aralıklarla eve 

çıkıyordu. Eve geldiğinde, 

annesi ve babası ona 

ilaçlarını vermeye devam 

ediyordu. 
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Hasan sık sık annesiyle 

birlikte hastaneye gitmek 

zorundaydı. Babası işten 

izin alabildiğinde, kardeşleri 

de babalarıyla birlikte 

hastaneye geliyordu. Hasan 

bazen tartılmak ve bazen 

de boyunu ölçtürmek 

için doktor ve hemşirenin 

yanına gidiyordu. Kemoterapinin işe yarayıp yaramadığını 

öğrenmek için Hasan’a sık sık kan tahlili yapılıyordu. 

Hasan ateşi olduğu zamanlarda hastanede kalıyordu. O 

zaman Eda da anneannesine gidiyordu.
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Hasan hastanede arkadaş da 

edinmişti. Selcan adında bir kız 

arkadaşı vardı. Hasan onunla 

oynamayı ve konuşmayı çok 

seviyordu.

Selcan da Hasan gibi hastanede 

olmanın nasıl bir şey olduğunu 

ve neler hissettirdiğini biliyordu. 

Örneğin, kortizonlu ilaç alırken, insanın canı bazen farklı 

yemekler ister. Bazen de hiç bir şey yemek istemez. Böyle 

durumlarda burnundan midesine giden inen bir tüp 

yardımıyla özel yemeklerle beslenir. Tüp hiç can yakmaz; 

insanın canı yemek yemek ve bir şey içmek istemediğinde 

bu tüp vücuda gerekli besinlerin alınmasını sağlar.
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Hasan hastanede olmadığı zamanlarda en iyi arkadaşı 

Ozan’la oynuyordu. Hasan tedavi yüzünden kendini keyifsiz 

hissediyorsa, Ozan bunu anlayışla karşılardı. Hasan iyi 

hissedinceye kadar onu bekler, daha sonra yine eskisi gibi 

oynamaya devam ederlerdi. 

Hasan’a çok fazla 

hediye geldiğinde 

Eda bazen üzülüyor 

ve kendini dışlanmış 

hissediyordu. 

Ama annesini ve 

babasını üzmek 

istemediğinden 

bunu onlara 

söylemiyordu.
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Bir gün Eda kardeşini ve ona verilen 

hediyeleri çok kıskandı. Vücudunun 

her tarafına yeşil benekler yaptı. 

Böyle yaparsa herkes onun da 

hasta olduğunu düşünebilirdi. Onu 

görünce, “Ah yavrum!” dedi annesi, 

“Sen de mi hasta oldun?”

Annesi Eda’ya sıkıca sarıldı. Eda 

ağlamaya başlayınca yüzündeki 

benekler akıverdi. Annesi ve 

babası, Eda’nın dışlanmış hissettiği 

için böyle yaptığını anladılar ve 

onunla daha çok vakit geçirmeye 

başladılar.
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Hasan, doktoruna ve hemşirelere okula geri dönüp 

dönemeyeceğini sordu. Eğer kendini yeterince iyi 

hissediyorsa okula gidebileceğini söylediler. Hasan okulunu 

çok severdi; okula gittiğinde herkes onu gördüğüne 

çok sevindi. Hasan, okula en iyi arkadaşı Ozan’la birlikte 

gidiyordu. Ozan’la sıra arkadaşıydılar. Hasan okula 

gidemezse, eve bir öğretmen geliyordu.
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Bir gün arkadaşı Ozan suçiçeğine yakalandı. Hasan hastalığı 

ağırlaşmasın diye hemen ilaç almak zorundaydı. O yüzden 

yine hastaneye yattı. Çünkü lösemili çocuklar eğer kızamık 

ya da suçiçeğine yakalanırsa çok hasta olabilir; o yüzden 

bu tür hastalığı olan birisiyle 

karşılaşırlarsa hemen doktorlarına 

haber vermeleri gerekir.

Ozan çabucak iyileşti; artık dışarıda 

oynayabilirdi. Ozan ve Hasan 

suçiçeğinin bulaşabildiğini ama 

löseminin bulaşmadığını çok garip 

bulmuştu.
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Bir ara Hasan’ın saçı döküldü. Annesi aldığı ilaç tedavisi 

sebebiyle saçlarının 

döküldüğünü ama yeniden 

uzayacağını ona söylemişti. 

Hasan kendisini diğerlerinden 

biraz farklı hissetti. Kış 

aylarında bazen şapka taktı. 

Ama çoğu zaman buna ihtiyaç 

duymadı ve başına bir şey 

takmadan dolaştı.
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Hasan hastanede başka kızlar ve erkekler gördü. Kızların 

bazıları peruk takıyordu, bazıları da şapka, bandana ya 

da eşarp kullanıyordu. Kimilerinin ise saçları yeni çıkmıştı. 

Birlikte oyun oynayıp konuşuyor, oyun odasında resim 

yapıyorlardı.
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Birkaç ay böyle geçti. Hasan artık kendini çok daha iyi 

hissettiğine ve Ozan’ın yapabildiği her şeyi de yapabildiğine 

göre neden hala ilaç kullanmaya ve kateterle tedavi 

görmeye ihtiyacı olduğunu doktoruna sordu. 
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Doktor ona “Kendini iyi hissettiğin 

için çok mutluyum Hasan” dedi. 

“Yaptığın şeylerden zevk almanı 

istiyoruz. Fakat hala tedaviye 

ihtiyacın var. Löseminin geri 

dönmesini engellemek için 

tedaviye devam etmelisin. Yani 

uzun bir süre daha ilaçlarını 

kullanmak zorundasın. 

Bir gün tedavin bitecek ve o zaman ilaca ve katetere de 

artık ihtiyacın kalmayacak. Ama yine de hastaneye gelmen 

gerekecek” diye anlattı.
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Hasan artık kendini çok iyi hissediyordu. Okula gidiyor, 

arkadaşlarıyla oyunlar oynuyordu. Evde annesine ve 

babasına yardım ediyor, kardeşleriyle oynuyordu.
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Hasan ve ailesinin beklediği o gün sonunda gelmişti. Hasan 

annesiyle ve babasıyla birlikte hastaneye gitti. Doktor ona 

“Sen kahraman bir çocuksun, bunu çok iyi başardın! Bütün 

tedaviyi tamamladın; 

çok yakında kateteri de 

çıkarabiliriz. Löseminin 

tekrarlamadığından 

emin olmak için belirli 

aralıklarla kontroller 

yapacağız” dedi.
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Hasan eve döndüğünde, anneannesinin ve ailesinin onun 

için özel bir eğlence düzenlediğini gördü. Eğlenceye 

okuldaki bütün arkadaşları gelmişti. Ozan da oradaydı.

O gün hepsi 

harika vakit 

geçirdi. Hasan, 

“Büyüyünce 

benim gibi hasta 

olan çocuklara 

yardım etmek ve 

onları iyileştirmek 

için doktor ya da 

hemşire olmak 

istiyorum.” dedi.
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Sen büyünce ne olacaksın?
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BU SÖZCÜKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Hastanedeyken birçok farklı yabancı sözcük duyabilirsiniz. 
Birkaçını aşağıda açıkladık. Eğer burada olmayan 
sözcüklerden merak ettikleriniz olursa doktorunuza ya da 
hemşirenize sorabilirsiniz.

KAN TESTI
Kanınızdan az miktarda örnek alınır ve kaç tane akyuvar, 
alyuvar ve kan pulcuğu olduğunu görmek için sayım yapılır. 
Buna tam kan sayımı da denir.

KAN NAKLI
Kan sayımınız düşük olduğunda, kendinizi daha iyi 
hissetmek için size kan verilmesine ihtiyacınız olur.

ILIK TESTI
Anestezi ile uyuşturulduktan sonra özel bir iğne yardımıyla 
sırttaki kemiklerden kemik iliği örneğinin alınır ve incelenir. 
Ağrı duymazsınız.
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PORT, HICKMAN, BROVIAC KATATERLERI
Bir ya da iki damar hattının, siz anestezi altındayken damara 
sokulmasıdır. Böylece göğsünüzün üzerindeki deride küçük bir delik 
açılmış olur.

KANSER 
Vücudunuzdaki hücrelerin sağlıksız hale gelmesi ve kontrolsüz şekilde 
kendi başlarına çoğalmasıdır.

KEMOTERAPI
Kanseri iyileştiren birçok farklı ilacın birlikte verilmesidir. Kemoterapi 
bazen hap ya da şurup şeklinde ağızdan; bazen de damar yolu 
aracılığıyla verilmektedir.

LÖSEMI
Kanserin bir çeşidir. Kanımızı üreten sistemin iyi çalışmaması sonucu 
ortaya çıkar.
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BEYIN OMURILIK SIVISININ ALINMASI
Anestezi ile uyuşturulduktan sonra bir iğne ile omurilikten sıvı alınır, 
bu sıvı incelenir; bazen içeri ilaç da verilir.

NÖTROPENIK
Hastanın sağlıklı akyuvar sayısı çok azaldığı zaman nötropenik olur. 
Nötröpenik olan birinin enfeksiyon kapma ihtimali çok yüksektir.

KATETER
Bu tüp genel anestezi ile uyuşturulduktan sonra koltuk altına yakın 
bir bölgeye deri altına yerleştirilir. Çok ince olan bu tüp boyundaki 
ana damara kadar uzanır. Tedavi sırasında veya kan alınırken 
batırılan iğnenin acı vermesini önlemek için deriye “sihirli bir krem” 
sürülür. Böylece deri uyuşur ve canın hiç acımaz.



37 37 

ÖNEMLI NOTLAR
Herkesin tedavi sürecine yönelik deneyimlerinin farklı olacağını ve her 
zaman tedavinin öyküde yer alan şekliyle ilerlemeyeceğini hatırlatmak 
isteriz. Aynı şekilde hizmetler ve hastane olanakları da farklılık 
gösterebilir. Tüm bu sebeplerden dolayı KAÇUV kitapta yer alan 
tedavi süreçleri ya da önerilerden kaynaklanacak herhangi bir zarar ya 
da kaybın sorumluluğunu almamaktadır. KAÇUV kitapları gelişmeler 
doğrultusunda güncelleyeceğini de taahhüt eder.

Ayrıca KAÇUV tarafından hazırlanan bu kitap içeriği tıbbi otorite 
olarak kabul edilmemelidir. Her hastanın ve ailesinin, kendi özel 
koşulları doğrultusunda tedavilerini yürüten hekimlerle iletişimde 
olmaları tavsiye edilmektedir.

CLIC Sargent “Joe has leukemia” kitabının çevirisinden kaynaklı 
herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
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KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV),  “Nerede yaşam varsa, orada 
umut vardır” felsefesi ile 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji 
Servisi’nde çocukları tedavi görmekte olan aileler ile hekimlerinin bir 
araya gelmeleriyle kuruldu.

KAÇUV’un kuruluş amacı; “Maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama 
riski taşıyan çocukların tedavilerinin 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 
farkındalık yaratarak kanserli çocukların tedavi süreçlerini geliştirecek 
ve psikolojik, sosyal, fiziksel ve tıbbi açıdan yaşam kalitelerini arttıracak 
etkinlikler yürütmektir.

Vakıf 2012’de bağışlarla projelendirilen Aile Evi’ni hizmete açmıştır. Aile 
Evi şehir dışından İstanbul’a tedavi için gelen ailelerin tedavileri süresince 
ücretsiz konaklayabileceği 14 oda ile hizmet vermektedir.

Bu kitabı ücretsiz olarak almak için 0212 291 31 10 numaralı telefondan 
ya da bilgi@kacuv.org e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.
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Kanserli Çocuklara Umut Vakfı 
Merkez Ofis
Gümüşsuyu Mah. Ağa Çırağı Sok.
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