Aile Yaşamı ve Kanser
Çocukları kanser tedavisi gören ebeveynler için bir rehber
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Türkçe’ye çevrilmesi ve basılmasına
izin verdikleri için teşekkür ederiz.

BEYBİ ÇALIŞANLARININ GÖNÜLLÜ TERCÜME DESTEĞİ İLE”
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Kanser hastası bir çocuğun ebeveyni olmanın en zor taraﬂarından biri çocuğunuzun sağlık gereksinimleri ve tedavi gerekleri ile normal aile hayatını dengelemektir.
Kanser aile hayatınızın önemli bir bölümünü oluşturur ve hatta diğer konuların
önüne geçebilir ancak ailenizi tanımlaması gerekmez. Asıl mesele bir yandan
günlük sorunlarla başa çıkarken, diğer yandan normal aile etkinliklerinden keyif
almaya devam edebilmektir.
Çocuğunuzun kanser olduğunu ilk duyduğunuzda dünyanın ya da en azından normal hayatın sonu gelmiş gibi hissedersiniz. Beyin tümörü teşhisi konulmuş bir çocuğun ebeveyni olarak hayatınızı eskiden olduğu gibi devam ettirmenin ne kadar
güç olduğunu ilk elden biliyorum. Oğlumuz Ali’ye tanı 2 yaşındayken kondu. Tedavisi beyin ameliyatı, ilaç tedavisi(kemoterapi) ve ışın tedavisi(radyoterapi) gerektirdi.
Ali hastalıktan bitkin durumda ve böyle zor tedavilere katlanmak zorunda iken, biz
onun ve kız kardeşi Zeynep’in hala yaşamdan zevk almalarını sağlamak için elimizden geleni yaptık. Kanser bizi pek çok yönden sınırlasa da hayatımızın bir parçası
oldu. Ali’nin ve kardeşinin yaşam kalitesini azaltan zorluklarla mümkün olduğunca
savaşmaya çalışırken kanserle yaşamayı öğrendik.
Hastanede pek çok arkadaş edindik ve birbirimizle mücadeleye yönelik bilgi ve
ipuçlarını paylaştık. Umarım bu kitapçık bu zor zamanınız boyunca aile hayatınızı
yönetmeniz ve hâlâ ondan zevk almanız için sizlere yardımcı olur.
Kanser çocuğunuzun hayatının sadece bir yönüdür, tamamı değil.

“Büyük halam çok yardım etmek istemişti. Sadece bizimle olarak ve
ben konuşurken dinleyerek tahmininden çok daha fazla yardım etti.”
Emine, kemik kanseri hastası Melih’in annesi
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“Geri ödemeyeceğinizi ve aslında geri ödemenizin
beklenmeyeceğini bilerek yardımları kabul edin.
İnsanlar anlayacaktır.”
Ayşe, kan kanseri hastası Okan’ın annesi

TANI
Çocukluk çağı kanseri tanısı tüm aile için tahrip edicidir.
Tanı anında aileler hayatlarındaki her şeyin değiştiğini çoğunlukla hissederler.
Zorlukları, sınırlamaları ve mücadeleleri içeren yeni bir gerçek ortaya çıkmıştır.
Kendinizi yeni kelimeler kucaklamış, yeni insanlarla tanışmış ve tanı öncesi hayal
bile edemeyeceğiniz sorunlarla karşılaşmış halde bulursunuz. Uyum süreci devam
ederken bir yandan da günlük yaşam sürer. Mesleki sorumluluklara, ödenmesi
gereken faturalara ve bakılması gereken başka çocuklara sahip olabilirsiniz. Bu
çocukların doğum günü olur, yeni yıl gelir ve bayramlar tekrarlanır.

Nasıl başa çıkacağız?
 Hastalığı aile hayatınıza dahil edin. Değişiklikler ve bazı düzenlemeler olacağını ve bunların etrafında yeni bir yaşam elde etmek için çalışmanız gerektiğini
kabullenin.
 Destek istemekten korkmayın. Aile ve arkadaşlar genellikle çağrılmaktan
memnun olurlar. Rutin ev işlerinde, okul getir götürlerinde ya da sadece dostça bir sohbet için onlara ihtiyacınız olabileceğini açıklayın. Uzunca bir süre
yardım ihtiyacınızın sürebileceğini bilmelerini sağlayın.
 Akrabaların yardımına izin verin. Çoğunlukla yanlış yapmaktan ya da sadece
engel olmaktan korktukları için teklif etmeye çekineceklerdir.
 Aşırı bilgi yükü altında kaldığınızı hissederseniz kitapçıkları bir kenara koyun
ve ihtiyaç hissettiğinizde ya da hazır olduğunuzda onlara başvurun.

“Mina’nın tedavisi süresince mahalleden komşularım
dondurulup gerektiğinde ısıtılarak hazır hale
getirilebilecek pek çok ev yapımı yiyecek hazırladılar.”
Esra, Wilms tümörü hastası Mina’nın annesi
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Bir çocuğa kanser teşhisi konulduğunda aileler hayatlarında bir dizi düzenleme yapmak zorunda kalırlar:
 Ev hayatınızın rutinlerindeki günlük değişiklikler
(hastane ziyaretleri, hastane refakati, tedavi randevuları).
 İş düzeninizdeki değişiklikler: ebeveynlerden birinin, çocuğun bakımı için işini bırakması gerekebilir ya da bekar ebeveynler tedavi sürecinde iş ve
çocuk bakımı dengesini sürdüremeyebilirler.
 Finansal düzenlemeler (bu ebeveynlerden birinin
tedavi öncesindeki kadar çalışamama olasılığına
bağlıdır)
 Her iki ebeveynin de sürekli olarak yorgun ve
üzgün olmalarına ve yaşadıklarını farklı değerlendirmelerine dayalı evlilik stresi birinin daha çok
konuşmak ve bilgi almak isterken diğerinin bunu
istemiyor olması sık rastlanan bir durumdur.
 Kardeş rekabeti (Anne babanın kanserli çocuğa
daha fazla özen ve ilgi göstermesi ve daha fazla
hediye almasına bağlı).
 Hastane yatışları sürecinde diğer kardeşlere
başkalarının bakmasına bağlı çocuk bakımı problemleri.
 Ne zaman çekirdek aile olarak odaklanılması
gerektiğinin ve ne zaman diğerlerinin destek ve
yardımına izin vermek için açık olmak gerektiğinin
bilinmesi.
“Konuşmak iyi fakat bazı insanlar ruhunuzu
gerçekten güçlendirirken bazıları sizi aşağı
çekebiliyor ve siz konuşmaya başladığınızda kimin
hangisi olduğunu bilmiyorsunuz. İnsanların böyle
şeylerin olabildiğini bilmeleri gerekiyor.”
İbrahim, Emincan’nın babası, nöroblastoma hastası

Normal aile yaşantısı bir anda tedaviyi, hastane randevularını ve hastane yatışlarını kapsamaya başlar.
 Aile üyeleriyle bilgi paylaşımında bulunun ve basit ihtiyaçlarınız konusunda
açık olun.
 Birbirinize destek olmaya ve yardım etmeye yönelik yöntemleri aile olarak tartışın.
 Birbirinizle konuşmayı ve dinlemeyi sürdürün. Bazen zor olsa da süregiden aile
iletişimi birliktelik duygusunu artıracak ve aile bağının güçlenmesine yardım
edecektir.
 Aile hayatını zevkli kılmak için uğraşın - doğum günlerini kutlayın, yılbaşı ve
diğer bayramların keyﬁni çıkarın, seyahat planları yapmaya çalışın.
Aile veya arkadaşlarla kötü bir haberi, örneğin teşhisi paylaşmanız gerektiğinde
bunu nasıl ve ne zaman yapacağınızı planlamak için kendinize zaman tanıyın. Onların sıkıntıları ve acıları bazen ek bir yük getirir veya özen gösterdiğiniz birilerini
üzdüğünüzü düşünerek kendinizi suçlu hissederken bulabilirsiniz. Eğer konuşacağınız çok insan varsa kendinize zaman tanıyın ve bunu sıraya koyarak yapın.
Onları, ailede durumu iyi olmayan biri hakkında konuşmak istediğiniz konusunda
önceden uyarmanız yararlı olabilir. Planlarınızı bilmeleri için diğerleriyle konuşmak
isteyebilirsiniz örneğin yeni haberleri paylaşma konusunda yardım istemek ya da
kişisel olarak yapmak istediğiniz bir şeyi netleştirmek için. Aileden bazı kişiler ya
da arkadaşlar beklenmedik biçimde tepki gösterebilirler, bu nedenle sizi destekleyecek birinin yanınızda olduğundan emin olun. Eğer bir arkadaş veya aile üyesinin
tepkisiyle ilgili sorun yaşıyorsanız ya da size veya çocuğunuza nasıl davranacakları konusunda endişeniz varsa bunu uzman bir hemşire ya da psikologa danışmanız
size yardımcı olabilir.

“Normal günlük yaşam ve kutlamalar ek bir yük gibi görünebilir. İyi
bir planlama ve organizasyon, aile kutlamalarının yarattığı baskıyı
azaltabilir. Sıklıkla, sanki sadece yapmış olmak için bunu yapıyormuş
gibi hissedecek olmanıza rağmen, olsun… Her şeyi mükemmel yapmak
için kendinizi zorlamayın.”
Ayşe, -beyin tümörü hastası- Ali’nin annesi
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Stresle başa çıkma
Düzenli uğraşlar ve ﬁziksel aktivite stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Eğer hastanede çok fazla zaman harcıyorsanız küçük molalar vermeye, kitap okumaya çalışın. Bu mümkün olmadığında ise hiç olmazsa hastane çevresinde kısa gezintiler
yapın.
 İyi organize olun ve eğer mümkünse hastanede geçirdiğiniz süreyi sınırlamaya
çalışın.
 İlaç temini ve kullanımı için bir düzen geliştirin. Bu yöntem tedavinin aile hayatınıza etkisini oldukça azaltacaktır.

Bilgi paylaşımı ve destek bulma
Çocuğunuzun kanser tedavisi boyunca pek çok şeyi ilk kez yaşayacaksınız. Tek
başınıza mücadele etmeye çalışmayın. Sağlık çalışanlarından destek alabilirsiniz.
Onlar pek çok yanıt ve pratik öneri bulmanızı sağlayacaktır. Benzer deneyimleri
yaşamış diğer aile üyeleri ile konuşmak yardımcı olabilir, bazı zorlukları çözümlemenizi sağlayabilir. Örneğin ﬁziksel yetersizlik yaşayan bir çocuğun bir yerden bir
yere götürülmesini sağlamak sorun olabilir. Bu durumda diğer ailelerle konuşularak çözümler bulunabilir. Bir aile araçlarını çocukları için elverişli hale getirme konusunda deneyimli olabilir. Nerede tatil yapılabileceği, yemek için neresinin uygun
olduğu, randevularınız süresince çocuklarınızı en iyi nasıl meşgul edebileceğiniz
veya devlet kurumlardan destek almak için nasıl bir yol izlemeniz gerektiği gibi konularda tavsiyeler edinebilirsiniz. Ayrıca bilgi paylaşımı iyi bir destek yöntemidir.
Ebeveynler birlikte çalışarak destek bulabilirler. Hiç kimse sizi aynı durumdaki bir
aileden daha iyi anlayamaz.

“Alara ameliyat olduğunda bizi öğle yemeğine götüren bir hemşire
arkadaşa minnettar kalmıştım. Ameliyattaki çocuğunuza ne olduğunu
bilmemenin, hayatınızdaki en kötü anlardan biri olduğunu o biliyordu.”
Saﬁye, Alara’nın annesi

Deneyim paylaşımı çoğu kişi için son derece önemli iken, hastanede sadece kendi
ailelerinde ne olup bittiğine odaklanarak diğerlerine katılamayacak bazı aileler de
olabilir. Bazıları diğer ailelerin de sorunlarını dinlemenin hayatlarını daha da zorlaştıracaklarını düşünür. Her aile farklıdır – doğru ya da yanlış yoktur.
Kronik hastalıkla yaşayan bazı aileler kendilerini arkadaş ve komşularından uzaklaşmış hissedebilirler, toplumsal izolasyon yaşayabilirler. Önceki sosyal çevreniz
tedavi koşulları tarafından belirlenen yeni yaşam tarzınızla ilgisiz gibi görünebilir.
Kanser ile yaşayan diğer aileler ile yeni arkadaşlıklar yaratabilirsiniz ve hastane
odası sıklıkla bunu oluşturacak en uygun yerdir. Çocuğunuz ayrı bir odada bakım
altında olabilir. Bu izole eden bir durum olmakla birlikte sessiz sakin bir ziyarete
de olanak sağlar. Çocuğunuzun durumuna katkı sağlayan destek grupları ve bu
gruplar tarafından organize edilen geziler aynı zamanda stres ve gerginliklere karşı anlayışlı insanlarla buluşma fırsatı yaratır. Yalnız değilsiniz, pek çok ebeveyn
sizinkine benzer deneyimler yaşadı ya da halen yaşıyor.
Yine de aile, dostlar, komşular ve iş arkadaşları ile bilgi paylaşmayı zorlayıcı bulabilirsiniz.

“ Verdiğimiz yüklü miktardaki ilacı yönetmenin en iyi yönteminin iyi
organize olmak olduğunu gördük. Hangi ilacı ne zaman ve haftanın
hangi günü vereceğimizi gösteren kendimize özgü bir çizelge yaptık. ”
Sinan, lösemi hastası Suat’ın babası

Tekrar iyi hissetmek için kendinize zaman ayırma
Kısa vadede hasta bir çocuğa bakmak oldukça zor ve zahmetlidir fakat tedavi süresi uzadıkça, ebeveynlerin ﬁziksel ve zihinsel tükenmişliğe engel olmak için kendilerine daha fazla zaman ayırmaları gerekir. Bazı ebeveynler diğerlerinden daha
fazla molaya ihtiyaç duyarlar. Bazıları için kısa molalar üstesinden gelme ile gelememe arasındaki farkı belirler. Bunlar yeni bir enerji ile ve çocuklarının bakımının
süregiden talepleri ile yüzleşmeye hazır olarak dönerler. Anne babalar özellikle
ailede farklı rollerin yerine getirilmesi için çok zaman harcıyorlarsa bir çift olarak
kendileri için zaman yaratmaya ihtiyaç duyarlar. Birlikte bir yemek, yürüyüş ya da
sadece bir kahve içmek için bile olsa zaman ayırmak beraberlik duygusunu destekler. Açık havada bir aile yürüyüşü herkese iyi gelir. Düşünmek ya da konuşmak
için . Bunaltıcı hastane günleri ya da haftaları için bir panzehir olabilir ve herkese
daha iyi bir uyku için yardımcı olur.
Zaman zaman tüm ebeveynler aile rutini dışında bir şeyler yaparak zaman geçirmeye ihtiyaç duyarlar. Hasta çocuğunuzdan uzakta zaman geçirmek her zaman
mümkün ya da istenen bir durum olmayabilir fakat haftada birkaç saati bir hobi
ya da sportif aktiviteye katılarak geçirebilirseniz eve enerji kazanmış ve mücadele
gücü artmış olarak dönebilirsiniz. Araya ihtiyaç duyarsanız ya da isterseniz kendinizi suçlu hissetmeyin.
 Aile üyelerini dışarıda bireysel aktivitelere katılmaya teşvik edin.

“Bir ‘telefon ağacı’ oluşturun ki hastane dışında çıktığınızda veya
test sonuçlarını aldığınızda tek bir kişiyi arayarak (ya da mesaj
göndererek) o bir diğerine ve diğeri bir diğerine bu mesajı iletsin.
Bu aynı haberleri birçok kişiye tekrarlayarak harcayacağınız zamanı
engeller. Sosyal ağ ise mesaj yaymanın bir diğer iyi yoludur.”
Canan, lösemi hastası Nedim’in annnesi

Ailece eğlence zamanı
Bazen sadece çocuğunuzla ilgilenmek istediğinizi hissedeceksiniz. Tedavi, ilaç,
hastane randevularının ötesini düşünmek zorunda olmayı istemeyebilirsiniz. Fakat
sadece hastalığa odaklanmak çocuğunuz ya da aileniz için iyi değildir. Çocuğunuz
hala aynı kişi, tanıdan önce kimse aynısı, her şeyden önce o hâlâ bir çocuk.
Çocuklarınız aile gezmelerini, piknikleri, tatilleri, doğum günü kutlamalarını hak
ediyor. Bu ayrı bir planlamayı ve çokça enerji harcamayı gerektirebilir fakat buna
değecektir. Seyahat ya da gezinti planlamanın gerektirdiği şeyler çok zor gibi görünebilir, özellikle çocuğunuz devam eden bir tedavi altında ise. Fakat aktivitelere
katılmak için çaba harcamak tüm ailenin yararına olacaktır.
Kanserli çocukların aileleri için eğlence ve aile aktiviteleri düzenleyen gönüllü kurumlar var. Çocuğunuzun ihtiyaçlarını anlayan bir organizasyon tarafından
planlanmış bir aktiviteye katılmak genellikle daha kolaydır. Böyle bir aktivite aynı
zamanda benzer durumları yaşayan ailelerin birbirleri ile tanışmalarına da olanak
sağlar. Duygusal destek ve durumunuzla ilgisi olabilecek arkadaşlardan oluşan bir
sosyal ağ ve deneyim paylaşımı sağlayabilirler. Çoğu aile hastanelerle ya da yerel
gönüllü kurumlarla bağlantılı organizasyonlar tarafından düzenlenen ya da ev sahipliği yapılan aktivitelere katılmayı güvenli bulur. Bu aynı zamanda sizin planlama
ve organize etmek için boşa enerji harcamamanızı sağlar.
Bir çocuk belirli bir enfeksiyon riski altında olduğunda ya da bağışıklık sistemi
zayıf olduğunda eğlence gezileri yapmak güç olabilir. Enfeksiyon korkusu ile diğer
çocuklarla sosyalleşemeyebilirler ve çok risk taşıdığı için semtteki parkı ziyaret
edemeyebilirler.
Çocuğunuz Kortizon kullanırken gezinti ya da seyahat yapmamakta yarar olabilir.

“Ali kemoterapi alırken çoğunlukla bağışıklık
sistemi baskılanmış oluyordu. Eski gittikleri oyun
yuvası ile iletişime geçtim o ve kızkardeşi için oyun
rezervasyonu istedim. Yuvanın yöneticisi oradaki
aktivitelerden önce ya da sonra ücretsiz olarak
çocukları getirmemizi teklif etti. Böylece Ali ve
Zeynep soğuk algınlığı, öksürük, suçiçeği ve diğer
çocuk hastalıkları taşıyabilen diğer çocuklarla temas
kurmaksızın risksiz bir biçimde ev dışında yarım
saatlik bir oyunla keyiﬂi zaman geçirebildiler. ”
Ayşe, Ali’nin annesi
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Oyunun önemi
Oyun bir çocuğun hayatının çok önemli bir parçasıdır. Oyun sayesinde hayatın tüm
aşamaları için gerekli becerileri öğrenirken çevrelerini de araştırılar. Oyun çocuğun duygularını ve kendini ifade etmesine olanak tanır ve hastalıkla ilgili konuları
gündeme getirmeleri ve çekincelerini ifade etmeleri için yararlı bir strateji olabilir.
Küçük çocuklar ne hissettiklerini ifade edecek kelimeleri bilmezler fakat ebeveynleri ve oyun terapistleri oyun aracılığı ile onların hastalıkla nasıl başa çıktıklarını
anlayabilirler. Oyun sayesinde karmaşık durumları keşfederler. Oyun aktivitelerini
yaşamlarındaki olgularla ilişkilendirirler ve bu sayede meseleleri anlamaya çalışarak güç ve kontrol kazanırlar. Ebeveynler hastanedeki durumlarla ilgili oyun
oynayarak çocuğun deneyimlerini oyun ortamına getirmesine yardım edebilirler.
Hastanedeki psikologun görüşlerini alın. Bazı psikologlar bebeklerin ya da hayvan şeklindeki oyuncakların kullanılmasını önerebilir. Bir ayıcığa kateter katılabilir,
yara bandı yapıştırılabilir veya bir radyoterapi maskesi takılabilir. Bebeklerin bu
amaçla kullanılması tüm çocuklar için uygun olmayabilir. Bazıları daha olgun bir
yaklaşıma ihtiyaç duyabilir.

Eğitim
Çocuğunuzun okuldan uzak kaldığı yani sınıf arkadaşları ile birlikte olmayı özlediği
bir dönem olacaktır. Veya çocuğunuz belki hastalığından belki de görüntüsündeki
değişiklikten dolayı arkadaşları ile iletişim konusunda isteksiz olabilecektir. Tedavi
ekibinin bu konuda tavsiyeleri olacaktır.

“Esin için yeni bir prosedür uygulamam gerektiğinde bir hemşire forması giyer
ve kep takarak eğlenceli bir ‘hemşire sesi’ kullanırdım. Bitirdiğimizde ise hemen
onları çıkarır ve anneliğe dönebilirdim. İşe yarıyor gibiydi!.”
Füsun, lösemi hastası Esin’nin annnesi

İletişim
Kanserli çocuklar hastalıkları konusunda yaşlarına
bağlı olarak düşündüğünüzden çok daha fazla bir anlayışa sahip olabilirler. Kardeşler de konuşarak ya da
konuşmayarak konuları algılayabilirler.
Hastalığın ve koşulların tüm aileyi nasıl etkilediği,
etkiyi nasıl azaltabileceğiniz ve birbirinize nasıl yardım edebileceğiniz konularında konuşun. Birbirinizi
desteklemek için hep birlikte nasıl çalışabileceğinizi
tartışın. Fakat aynı zamanda hangi bilgiyi ne ölçüde
ve ne zaman vermek istediğiniz konusunda da net olmanız gerek.
 Belirli kaygılarınızı tanımlamak için birbirinizle
konuşun. Ailede içe kapanıklık veya aşırı sinirlilik
belirtisi gösteren biri ya da küskünlük hisseden
bir kardeş olup olmadığını değerlendirin.
 Kardeşlerdeki davranış değişikliği belli belirsiz
bir korkuyu yansıtıyor olabilir. Bu da doğru ya da
yanlış olabilir.
 Kanserli çocuğunuz ya da kardeşleri konusundaki
her tür endişenizi okulu ile konuşun ya da bir psikologa danışın.

Sorumluluk paylaşımı
Aile içinde daima birileri bazı şeyleri diğerlerinden
daha iyi yapar. Temel görevleri paylaşırken bu avantajı kullanın. Örneğin eşlerden biri hastane randevuları, ilaç ve tedaviyi takip ederken diğeri günlük meselelerle ilgilenme konusunda daha becerili olabilir.

Rutin işlerin sürdürülmesi
Tedavi sürecinde veya acil durumlarda esnekliğe olanak sağlamak gerekirken,
genel olarak aile düzenini belli bir rutin içinde tutmakta yarar vardır. Rutin herkese
düzen ve güven duygusu sunar. İçinde bulundukları durum sebebiyle çocuklar sıklıkla kontrol kaybı duygusu yaşarlar; fakat evdeki iyi bir düzen kendilerini güvende
hissetmelerini sağlar.
 Mümkün olduğunca hastane refakatleri ve prosedürlerini planlayın.
 Olası riskler ve acil durumlarda ne yapmanız gerektiği konusunda bilgi edinin.
 Acil durumlar için bir çanta hazırlayın.
 Evdeki düzen hastanede kaldığınız zamanlardaki stresin azalmasına yardımcı
olacaktır.
 Okul çocukların normal rutinlerinin çok önemli bir parçasıdır. Çocuğunuzun
devamlılığı için gerekli özel düzenlemeleri okul ile konuşun. Gerektiğinde doktorunuzdan da yardım alabilirsiniz.
 Çocuklar tutarlılığa kolay uyum sağlarlar. Kuralları ve sınırları bilmeyi severler. Hasta çocuklar bazen aile içinde biraz daha fazla serbestliğe ihtiyaç duyarlar. Ailenin belirlediği sınırlamaların anlaşılması, takım olarak çalışmayı ve
diğerlerinin farkında olmayı öğrenmenin bir parçasıdır. Ev işlerini, ödevleri her
zaman tamamlayamayabilirler ya da her zaman küçük kardeşlerinin sorumluluğunu alamayabilirler. Becerilerini geliştirmeye ve yaşları ile yetenekleri
doğrultusunda aileye katkı sağlamaya teşvik edilmeleri önemlidir. Bir çocuğun
öz-değer duygusu ailenin günlük işlerine katkı sağladığını hissettiğinde artabilir. Hasta bir çocuk için görevlerini yerine getirme konusunda ebeveynlere ve
kardeşlere aşırı bağlılık, mücadele etme yeteneğini engelleyecektir.

“En sevdiği DVDlerin ve pijamaların (anne için de birkaç gerekli kıyafetin)
olduğu bir ‘çanta’ nötropenik ateş atakları için her zaman hazır dururdu.
Böylece gecenin bir yarısında yüksek ateş ile fırlamak zorunda kalırsanız
çanta hazırlamakla uğraşmak zorunda kalmazsınız.”
Duygu, lösemi hastası Umut’un annnesi

Çocuğunuzun sağlık sorunları için ona sürekli bir
şeyler vermeyi istemek çok kolaydır. Çoğu ebeveyn
çocuklarının katlanmak zorunda kaldıkları her şeyi
telaﬁ etmek için onlara pek çok keyiﬂi, eğlenceli şey
vermek ister. Fakat bu çocuğun normal bir aile üyesi
gibi muamele görmesini reddetmektir. Onların sağlık
gereksinimleri farklı, karmaşık ve talepkar olabilir
fakat nihayetinde hasta bir çocuk olarak değil bir çocuk olarak her şeyden önce annelerine ve babalarına
ihtiyaç duyarlar.
Sağlık sorunlarını ve tedaviyi tam anlayamamış çocuklar risk alabilirler ve fazlasıyla bağımsız davranabilirler. Yaşlarına uygun kelime ve kavramlar çerçevesinde durumlarına yönelik bilgiye sahip olmaları
gerekir.

“Lösemi teşhisi konduğunda Sercan üç yaşını henüz
geçmişti. Onu şımartmak çok cazipti fakat yapmadık,
bunun zor günler boyunca ona ve kendimize faydalı
olduğunu gördük. İlaçlarını alması gerektiğinde bu
acı verici ya da tadı korkunç olsa da bunu yapması
gerektiğini, bunun ‘tartışılmaz’ olduğunu ve gereksiz
yaygarayla ortalığı bulandırmaya değmeyeceğini
biliyordu. Bazı ilaçların ne kadar korkunç olduğunu
bildiğim için elbette sonrasında ona sıklıkla güzel bir
şeyler verdik. ”
Yıldız, Sercan’ın annnesi

Kardeşler
Kardeşler korku ve üzüntü içinde olabilirler. Çoğunlukla onların ihtiyaçları hasta kardeşlerinin daha
önemli taleplerinin gölgesinde kalır. Kronik hasta olan
çocuk genellikle sağlıklı kardeşten daha fazla ilgi çeker. Bu önlenemez durum kırgınlık ve kıskançlığa neden olabilir. Fakat sağlıklı kardeş anne babasına daha
fazla zahmet vermemek için genellikle duygularını
ve endişelerini gizlemeye çalışır. Kritik dönemin ilk
aşamasından çok sonraları sadece yüzeysel olarak
ortaya çıkan sorunları olabilir.
Ayrıca sağlıklı kardeş günlük ev hayatlarındaki
olumsuz değişiklikleri de yaşamaktadır; anne baba
zamanlarını çoğunlukla hasta kardeş ile hastanede
geçirmektedir ki bu onun diğer akrabaların yanında
kalması gerektiği anlamına gelir. Aile parasal sıkıntı yaşayabilir, tatiller bölünebilir ya da ertelenebilir,
dışarıda yemek daha zorlaşabilir, özel diyetler uygulanır ki bunların hepsi sağlıklı kardeşi etkiler. Hastanede kalındığı dönemlerde küçük kardeşler anne
babadan ayrılmanın zorluğunu yaşayabilirler.
Bazı kardeşler aile yapısındaki rollerini değişmiş bulurlar.

Gerginlik ve endişenin haﬁﬂetilmesine nasıl yardım edebilirsin?
Sağlıklı kardeşleri desteklemek için açık ve dürüst olmaya çalış. Şayet aile yaşamlarının neden bozulduğunu anlarlarsa durumu kabullenme olasılıkları artacaktır.
 Onları soru sormaya ve endişelerini dile getirerek kendilerini güvende hissetmeye teşvik edin. Dürüst fakat uygun biçimde ifade edilmiş yanıtlar alırlarsa
bu onlar için iyi olur.
 Sağlıklı kardeşler iyi ve aktif oldukları için sıklıkla kendilerini suçlu hissederler.
Hasta kardeşe gösterilen fazla ilgiye gücendikleri zamanlarda çelişkili duygulara sahip olabilirler. Bazen de sorumlu ve kaygılı hissederler. Sürekli ve doğru
iletişim bu duyguların rahatlamasını sağlayabilir.
 Kardeşlerin kendilerinin önemli olduklarını ve onların gereksinimlerinin göz
ardı edilmediğini hissetmeye ihtiyaçları vardır. Belki onlara yardımcı olacak
güvendikleri ve saygı duydukları bir aile üyesinden, arkadaştan ya da öğretmenden destek alınabilir.
 Çoğunluğu kardeşleri için üzülmektedir. Sinirli olurlar ve altta yatan kaygılar
ev dışında kendini davranışsal problemler olarak gösterir. Kardeşin okulunu
kronik bir hastalıkla yaşama konusunda bilgilendirmek önemlidir. Ebeveynler
sağlıklı kardeşin yaşadığı duygusal stres ve aile yaşamındaki değişimlerden
okula mutlaka bahsetmelidir.

“14 yaşımda babam ve erkek kardeşime bakma rolünü üstlendim… 14 yaş
için olağan bir rol değildi ve kırgın küskün hissettiğim zamanlar oldu… ”
Ogün, kanseri yenen Elif’in kardeşi

Beslenme
Beslenme kanserli çocuklar için çok büyük bir sorun
olabilir. Tedavi besinlerin tadını değiştirdiği için normal sağlıklı bir diyeti sürdürmek zor olabilir. Çocuklar
ayrıca kemoterapi ve radyoterapinin sonucu olarak
mide bulantısı ve kusma yaşayabilirler.
Öğün zamanlarının stresli geçmesine engel olmaya
çalışın. Eğer çocuğunuz aile ile yemek istemiyorsa
ona küçük öğünler ve sık atıştırmalar için izin verin.
İyi yediği günlerin sayısını artırmaya çalışın.
Steroid tedavisi gören çocuklar sürekli aç hissedecektir ve onların doymalarını sağlamak zor olacaktır.
Hastanede görev yapan diyetisyen ile iletişimde olun.
Yiyeceklerle ilgili bir meselelerde tavsiyeye ihtiyacınız olduğunda sağlık personelinden destek isteyin.

“Steroidlere bağlı aşırı yeme durumuyla başa
çıkmak için yiyecekleri küçük porsiyonlar halinde
verin. Hâlâ devamını isteyecektir ama bu hiç
olmazsa kilo almaya engel olacaktır.”
Sinem, Elifsu’nun annesi

Uyku
Bir çocuk kanser olduğunda uykusu çeşitli biçimlerde etkilenir. Çocuklar pek çok
nedenle uyku bozukluğu yaşayabilir: hastalıkları, sürekli ağrı, ilaçların yan etkisi,
belirtiler veya tekrarlayan hastane yatışları.
Kortizonun bazı tipleri bazen çocuğun uyku düzenini etkiler. Eğer çocuğunuz uyku
sorunu yaşıyorsa bundan sıklıkla tüm aile etkilenecektir.
Uyku bozukluğu ﬁziksel ve zihinsel olarak çocuğunuzu da sizi de tüketse bile; uyku
bozukluğunu tetikleyen tedavi, hastane yatışları ve hastalığın evreleri devam ettikçe bir düzen oturtmaya çalışmak mümkün değildir. Yine de düzenli bir gece rutini
deneyin ve yerleştirmeye çalışın.
Çocuk hastanede çok zaman geçiriyorsa iyi bir uyku düzeni oluşturmak zor olabilir.
Hastaneler geceleri genellikle pek sessiz olmaz. Hemşireler çocuğunuzu izleme
sorumluluklarına devam ederler, ışıklar kısık olsa da hâlâ açıktır, serum pompasının ve diğer hastane ekipmanlarının sesi ve ilaç vermek için çocuğun uyandırılması gereği bunların hepsi çocuğun uyku düzenini etkiler. Anne babaların uyanık
kalma, çocuğu gece boyunca dinleme ihtiyacı içinde olmaları onların derin uykuya dalmalarına engel olabilir.

Daha iyi uyuması için çocuğuma nasıl yardımcı olabilirim?
 İyi bir uyku düzeni oluşturun; akşam yemeği, banyo, hikaye, okuma, anlatma
 İyi uyudukları geceleri ödüllendirmek için ona bir yıldız tablosu gösterin.
 Eğer kötü bir gece geçirilmişse gün içinde kendinize ve çocuğunuza dinlenme
zamanı ayırmaya çalışın.

“Uyku bizim için çok zor bir mesele idi. Ali gece boyunca birkaç
defa uyanırdı. Bu insanı tüketen bir şey. Yedi yıl sonra şimdi bile
hala uykusuzluk çekiyorum.”
Ayşe, Ali’nin annesi
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