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أورام الدماغ والحبل الشوكي
BRAIN & SPINAL CORD TUMORS



مقـدمة
�أحد  �إ�صابة  خبر  و�لأم  �لأب  يتلقى  عندما 

فلذ�ت �أكبادهم بورم في �لر�أ�س فاإن هذ� �لخبر �صيكون 
وقد  �لأمر  ��صتيعاب  على  �لقدرة  يفقدهم  قد  لهم  فاجعة 
بل  �لفاجعة  هذه  مع  �لتعامل  على  �لقدرة  بعدم  ي�صعرون 
يبد�أ  �ل�صدمة  �أثر  زو�ل  وعند  �لأحيان،  بع�س  في  رف�صها 
كتحديد  �لد�ء،  بهذ�  يتعلق  ما  كل  معرفة  طلب  في  �لأهل 
مكان �لورم في �لر�أ�س و�صبل �لعالج �لمتاحة وغيرها من 

�لأ�صئلة �لتي تهم �لأهل و�لمري�س في �آن و�حد.
�أور�م  في  �لمتخ�ص�س  �لطبي  �لفريق  قام  فقد  ولذلك 
�لذي  �لكتيب  هذ�  بتقديم  �ل�صوكي  و�لحبل  �لدماغ 
�إن �صاء �هلل على معظم �لأ�صئلة و�ل�صكوك  �صيجيب 
من  �آملين  وعائلته  �لمري�س  من  كاًل  تهم  �لتي 
�هلل �لعلي �لقدير �أن يقدم هذ� �لكتيب يد �لعون 

للمري�س وعائلته وي�صاعدهم في �لتعامل مع 
هذ� �لد�ء.



ما هي أورام الدماغ والحبل الشوكي؟
هي عبارة عن كتلة من �لخاليا �ل�صاذة “غير �لطبيعية” تظهر في �أي جزء من �لدماغ 

وتوؤدي �إلى �ل�صغط على �لمخ.

ما هي أسباب اإلصابة بأورام الدماغ والحبل الشوكي؟
�إلى  �لأبحاث  ت�صير  ولكن  �لدماغ  ب�صرطان  لالإ�صابة  �لأ�صا�صية  �لأ�صباب  بعد  ُيعرف  لم 
�حتمال �أن �لخاليا �لور�ثية قد تنمو ب�صكل غير طبيعي م�صببة �لمر�س، وناأمل باإذن �هلل 

مع ��صتمر�ر �لأبحاث �لتو�صل �إلى �لأ�صباب �لموؤدية لهذ� �لمر�س و�صبل عالجها.



ما هي أنواع األورام التي تصيب المخ والحبل الشوكي؟
ُت�صّنف هذه �لأور�م ح�صب موقعها في �لمخ وتكوينها �لبيولوجي، علمًا باأن معظم تلك �لأور�م 
تقع تحت �لخيمة �لمخيخية وهي ما ُتعرف بالحفرة �لخلفية للدماغ و�لتي تحتوي على �لبطين 

�لر�بع من �لدماغ و�لمخيخ  وجذع �لدماغ، ويمكن �أن يكون موقعها فوق �لخيمة �لمخيخية.

من اأهم اأنواع اأورام المخ والحبل ال�صوكي التي ت�صيب الأطفال:

اأورام الدماغ )Medulloblastoma(: وهو ورم �صريع �لنمو كما �أنه ي�صكل . 1
20% من جميع �أور�م �لدماغ لدى �لأطفال من عمر �لولدة �إلى 19 �صنة، وي�صيب هذ� 
�لنوع من �لأور�م �لمنطقة �لخلفية للمخ حيث يوجد �لمخيخ و�لف�س �لر�بع من �لمخ، 
علمًا باأن كل من �لف�صو�س �لأربعة للمخ تت�صل مع بع�صها حيث يمر �ل�صائل �لنخاعي 
و�صوًل �إلى �لحبل �ل�صوكي، ويعتبر هذ� �لورم �صمن �لأور�م �لخبيثة و�لخطرة بحيث 

يتم ت�صنيفها �صمن �لدرجة �لثالثة و�لر�بعة.

من . 2 �لنوع  هذ�  درجات  وتختلف   :)Astrocytoma( النجمية  الخاليا  ورم 
للعالج،  كافيًا  �لجر�حي وحده  �لتدخل  فيكون  �لخفيفة  �لدرجة  كان من  فاإذ�  �لورم، 
علمًا �أن هذ� �لنوع من �لأور�م ل ينت�صر في �لمخ وهو ي�صكل 15% من �لأور�م �لدماغية 
�لتي ت�صيب �لأطفال، �أما في حالة �لدرجة �لمرتفعة فيجب على �لمري�س تلقي كل من 
لالأطفال من  وبالن�صبة  �لجر�حية،  �لعملية  بعد  �لكيميائي  و�لعالج  �لإ�صعاعي  �لعالج 
هم دون �صن �لثالثة فاإنه يتم تاأخير �لعالج �لإ�صعاعي لما له من �أعر��س �صلبية عليهم.

ورم البطانة النخاعية الع�صبية )Ependymoma(: وي�صكل هذ� �لنوع من . 3
كل  في  �لنوع  هذ�  وينت�صر  �لأطفال،  ت�صيب  �لتي  �لمخ  �أور�م  من   %7 حو�لي  �لورم 
من �لمخ و �لنخاع �ل�صوكي، ويتم عالج هذ� �لورم عن طريق عملية جر�حية �أوًل ثم 

�لعالج �لإ�صعاعي، ويتم تاأخير �لعالج �لإ�صعاعي لالأطفال دون �لثالثة.



ورم جذع الدماغ الدبقي )Brain Stem Glioma(: وي�صكل هذ�  �لنوع . 4
�أنو�ع �لأور�م �لتي ت�صيب �لأطفال ويتدرج  هذ� �لنوع  من 10-20 % من جميع 
بالعالج  �لجر�حية  �لعملية  ��صتبد�ل  يمكن  كما  موقعه  ح�صب  على  �لأور�م  من 

�لإ�صعاعي و�لعالج �لكيميائي.

جيرمينوما )Germinoma (: وهو من �لأنو�ع �لخبيثة ويكون موقعه قرب . 5
�لغدة �ل�صنوبرية، كما �أنه ينت�صر في �لنخاع �ل�صوكي، وتتم معالجة هذ� �لنوع من 

�لأور�م عن طريق �لعالج �لإ�صعاعي.

6 . :)Optic Tract Glioma( العين  ع�صب  ي�صيب  الذي  الدبقي  الورم 
عند  �لدماغ  ت�صيب  �لتي  �لأور�م  من   %4 حو�لي  �لأور�م  من  �لنوع  هذ�  ويمثل 
�لأطفال، و�لجدير بالذكر �أن هذ� �لنوع من �لورم بطيء �لنمو لذلك يكون عالجه 
�إما بانتظار مر�قبة تطور�ت نموه �أو بالعالج �لإ�صعاعي و�لعالج �لكيميائي لالأطفال 

دون �لخام�صة من �لعمر.

ورم الغدة ال�صنوبرية )Pineal Tumor(: وتوجد هذه �لغدة على جذع . 7
�لدماغ، كما �أن عددً� مختلفًا من �لأور�م يمكن �أن ي�صيب هذه �لمنطقة، ويعتمد 
�لعالج على نوع �لورم وموقعه وقدرته على �لنت�صار وُي�صخ�س نوع هذ� �لورم عن 
طريق �لعملية �لجر�حية �أو عن طريق �أخذ خزعة، علمًا باأن عالج هذ� �لورم يتم 

عن طريق تلقي �لعالج �لإ�صعاعي و�لكيميائي في بع�س �لأحيان.

الورم القحفي البلعومي )Craniopharyngioma(: وهو من �أنو�ع . 8
�لورم �لحميد ويكون قرب �لغدة �ل�صماء في �لدماغ، ويعتمد تاأثير هذ� �لنوع 
من �لورم على �صدة �صغطه على �لدماغ ولي�س على �نت�صاره، وتتم معالجته عن 
طريق �لعملية �لجر�حية �أو �لعالج �لإ�صعاعي، ويمثل هذ� �لنوع من 5-1٣% من 

�لأور�م �لتي ت�صيب �لدماغ و�لحبل �ل�صوكي لدى �لأطفال.



ما هي األعراض؟
�إن ورم �لدماغ ي�صبب �صغطًا د�خل �لمخ وهو غالبًا ما ي�صد مجرى �ل�صائل �لنخاعي 
في �لدماغ فيوؤدي �إلى تجمع �ل�صائل في منطقة �لر�أ�س مما ي�صبب زيادة في حجم 
�لر�أ�س )Hydrocephalis(، وبما �أن هذ� �لورم ي�صيب منطقة �لمخيخ �لم�صوؤولة 
حيث  �لمخ  �أ�صفل  �لمنطقة  وي�صيب  و�لأع�صاب  و�لتو�زن  و�لتركيز  �لحركة  عن 

يت�صعب �لجهاز �لع�صبي موؤثرً� على حركة �لبلع و�لتنف�س وحركة �لرقبة.
في  و�زدو�جية  �لر�أ�س  �آلم  من  يعانون  ما  غالبًا  �لمر�س  بهذ�  �لم�صابون  �لأطفال 
�لنظر �أو �لحول و�لقيء �لم�صتمر، كما يعانون �أي�صًا من �صعوبة في �لتركيز و�لم�صي 
�صغطًا  ي�صبب  مما  �لورم  حجم  يزد�د  عندما  �لأعر��س  هذه  ت�صوء  وقد  و�لكتابة، 

د�خل �لمخ على �لحو��س و�لأع�صاب.



كيف يتم تشخيصه؟
يتم �إجر�ء �صل�صلة من �لفحو�صات و�لتي يمكن من خاللها �لتعرف على نوع �لورم 
�لم�صبب لالأعر��س �ل�صابقة ذكرها، وفي جميع حالت �لإ�صابة باأور�م �لدماغ قد 
يجد طبيب �لأطفال �صعوبة في ت�صخي�س �لمر�س نظرً� لت�صابه �لأعر��س بحالت 
في  بالأمر  �ل�صتخفاف  عدم  يجب  لذلك  �لحول،  و  و�لقيء  �لر�أ�س  كاآلم  �أخرى 
و�إجر�ء  متخ�ص�س  طبيب  ��صت�صارة  �صرعة  يجب  بل  �لأعر��س  هذه  ظهور  حالة 

�لفحو�صات �لالزمة.

ما هي أنواع الفحوصات؟
الت�صوير عن طريق الرنين المغناطي�صي:  هو عبارة عن موجات عالية وحقل . 1

من  �لنوع  هذ�  �إجر�ء  وعند  �ل�صينية،  �لأ�صعة  ��صتخد�م  دون  من  قوي  مغناطي�صي 
�لأن�صجة  بروؤية  ت�صمح  ملونة  ب�صبغة  �لوريد  �لمري�س عن طريق  يتم حقن  �لأ�صعة 
في  بدخوله  ت�صمح  متحركة  طاولة  على  �لمري�س  ي�صتلقي  حيث  �لطبيعية،  غير 

�أن  ويجب  �لر�أ�س،  ت�صوير  يتم  حيث  مغلقة  ��صطو�نة 
�لت�صوير  �أثناء  حركة  دون  ثابتًا  �لمري�س  يبقى 

لذلك ُي�صتعمل تخدير خفيف لبع�س �لأطفال.
له  ولي�س  موؤلم  غير  �لت�صوير  هذ�  ُيعتبر 
ي�صدر  �لذي  �ل�صوت  �إنما  م�صاعفات 

هو  �لت�صوير  خالل 
�لذي قد ي�صبب �إزعاجًا 

لالأطفال.



برمجة . 2 نظام  مع  �صينية  �أ�صعة  ��صتخد�م  يتم  المقطعية:  بالأ�صعة  الت�صوير 
لروؤية �لأع�صاء د�خل �لج�صم، ويتم �إعطاء �لمري�س قبل �لت�صوير �صبغة ملونة عن 
طريق �لوريد مما ي�صهل روؤية �لأن�صجة غير �لطبيعية، ويجب على �لمري�س �أن يبقى 
ثابتًا دون حركة خالل �لأ�صعة، لذلك قد ُي�صتخدم �لتخدير لبع�س �لأطفال، ويكون 
�لت�صوير عبارة عن �لدخول في ��صطو�نة ت�صبه �لنفق وذلك حتى توؤخذ �ل�صور لكل 
�لج�صم، و يقوم فني �لأ�صعة خالل هذ� �لإجر�ء بمر�قبة �لمري�س من خلف �لزجاج 
وي�صتمر في �لتحدث مع �لمري�س غير �لمخدر للتخفيف من توتره �لناتج عن �ل�صوت 

�ل�صادر من �لآلة.



ما هي طرق تحديد الورم )Staging(؟
يت�صمن تحديد �لورم حجمه و�نت�صاره من خالل در��صة �لخاليا �لمجهرية ليبد�أ من:

Í .لرقم )1(: حيث يعتبر �لورم من �لنوع �لحميد�
Í  إلى خاليا �صرطانية منت�صرة وتبد�أ في �لق�صاء� �لرقم )2(: حيث تتحول �لخاليا 

على �لخاليا �ل�صليمة.
Í  .كل من �لرقم )٣( و )4(: في هذه �لمرحلة ت�صبح �لخاليا �ل�صرطانية �أكثر خطورة

�لمخ  في  ب�صدة  منت�صرً�  وكان  كبيرً�  �لورم  حجم  كان  �إذ�  مثال: 
وكانت �لخاليا تحت �لمجهر �صرطانية، ت�صبح درجة تقييم �لمر�س 

مرتفعة وتاأخذ رقم 4.

تقييم  درجة  تحديد  يتم  مالحظة: 
حجمها  ح�صب  على  �ل�صرطانية  �لخاليا 
�إلى  �متد�دها  �أو  �لدماغ  في  و�نت�صارها 

�لحبل �ل�صوكي ونوعية خالياها.



Í .صعوبة في �لنطق�
Í .عدم �لتو�زن عند �لحركة �صو�ء �لم�صي �أو �لجلو�س
Í .خلل �لهرمونات �لذي يوؤدي �إلى ق�صور �لنمو �لج�صماني للطفل

ما هي طرق العالج المتبعة؟
اأوًل: الجـــــــراحة:

في معظم حالت �أور�م �لمخ يجب محاولة ��صتئ�صال �لورم عن  طريق �لجر�حة، فبعد 
قدر  �أكبر  با�صتئ�صال  �لأع�صاب  �أخ�صائي جر�حة  يقوم  �لدماغ  في  �لورم  موقع  تحديد 

ممكن من �لورم خالل �لجر�حة.
غالبًا ما يكون �لورم �صاغطًا على �لمخ م�صببًا �نقطاع مجرى �ل�صائل �ل�صوكي من �لمخ 
�إلى �لمخيخ وفي هذه �لحالة يقوم �لجر�ح بعملية ت�صمى  فغر �لبطين  و�لهدف من هذ� 
جهاز  يو�صع  ثم  �لنتفاخ،  حدوث  ت�صبب  �لتي  �لر�أ�س  في  �لمياه  تجمع  منع  هو  �لإجر�ء 
د�خلي ثابت وذلك لت�صهيل عملية دور�ن �ل�صائل �ل�صوكي ومنع تجمعه في منطقة و�حدة، 
وفي بع�س �لأحيان قد يتم �إعطاء �لمري�س عالجًا هو �ل�صتيرويد )Cortisone( و�لغر�س 

منه تخفيف �صغط �لورم على  �لمخ قبل وبعد �لجر�حة.
بالرغم من �لآثار �لجانبية �لناجمة عن �لجر�حة �إل �أنها �صرورية جدً� وذلك لأن �لهدف 
فاإن كل طفلين  �أُجريت  �لتي  للدر��صات  �لورم، ووفقًا  �أكبر قدر ممكن من  ��صتئ�صال  منها 
من �صمن 10 �أطفال قد �أجريت لهم عملية ��صتئ�صال ورم �لمخ، قد يعانون من �لأعر��س 

�لتالية:

قد تكون هذ� �لأعر��س موؤقتة وقد ت�صتمر لمدة طويلة ولكن بالتعاون مع �أخ�صائيي �لنطق 
و�لعالج �لطبيعي �صيتمكن �لطفل باإذن �هلل من ��صتعادة تلك �لوظائف تدريجيًا.



ثانيًا: العالج الإ�صعاعي:
�لخاليا  قتل  منها  و�لهدف  »�س«  �لنوع  من  �لأ�صعة  ي�صتخدم  �لعالج  من  �لنوع  هذ�  �إن 
عالج  �أن  بالذكر  و�لجدير  �لمركزي،  �لع�صبي  �لجهاز  نطاق  في  �لموجودة  �ل�صرطانية 
�لأ�صعة  ��صتخد�م  يتطلب  �صنو�ت   ٣ �أكثر من  �أعمارهم  يبلغ  �لذين  لالأطفال  �لمخ  �أور�م 
�لورم ودرجة ت�صعبه د�خل �لمخ و�ل�صائل  على �لمخ و�لعمود �لفقري �عتمادً� على موقع 

�ل�صوكي.
في حالة �أور�م �لنخاع �لمحدودة )�أي ل �أثر لنت�صار �لورم( يلي عملية �ل�صتئ�صال �لكامل 
للورم جرعة منخف�صة من �لعالج �لإ�صعاعي يليها �لعالج �لكيميائي، �أما �إذ� كان �لورم 
ممتدً� �إلى �لعمود �لفقري ف�صتكون جرعة �لعالج �لإ�صعاعي �أكبر و�صت�صتمر لفترة �أطول 

ولذلك فاإن �لعالج بالأ�صعة يختلف من مري�س لآخر لأنه يعتمد على نوع �لورم وموقعه.
�لر�أ�س  في  �لورم  موقع  على  �لموّجهة  �لأ�صعة  �لمري�س  �صيتلقى  �لإ�صعاعي  �لعالج  �أثناء 
و�لعمود �لفقري وتكون �لجرعات موزعة على جل�صات يومية لمدة �صهر �أو �أكثر مع �إعطاء 
ً وذلك 

ل�صمان بقائه ثابتًا
ُويعطى �لمري�س في بع�س �لحالت مخدر� �لمري�س ر�حة يومي �لخمي�س و�لجمعة، 

.



Í .لتفاوت من مري�س لآخر  ح�صب عمر �لمري�س�
Í .مقد�ر �لأ�صعة �لتي يتعر�س لها ر�أ�س �لمري�س

ما هي الأعرا�ض الجانبية الناجمة عن العالج الإ�صعاعي؟
قبل �لحديث عن �لأعر��س، هناك عدة عو�مل موؤثرة على تلك �لأعر��س نذكر منها:

قد تكون �لأعر��س �لجانبية موؤقتة �أو د�ئمة، وقد ُي�صاب بها �لمري�س �أثناء فترة �لعالج �أو 
بعده بفترة طويلة، وت�صمل هذه �لأعر��س ما يلي:

�ل�صعور بالتعب.. 1
�لقيء وفقد�ن �ل�صهية.. 2
تغّير لون �لب�صرة �إلى �لبني �لغامق.. ٣
ت�صاقط �ل�صعر.. 4
�صعوبة �لبلع.. 5
يعر�س . 6 مما  �لدموية  �ل�صفائح  وعدد  للج�صم  �لمناعي  �لجهاز  على  �لأ�صعة  توؤثر  كما 

�لطفل �إلى �لإ�صابة باللتهابات و�لنزيف.
�لأدوية  بو�صف  �لطبيب  و�صيقوم  �لعالج،  فترة  �نتهاء  مع  تدريجيًا  �لأعر��س  هذه  تزول 
�لتي  �لأعر��س  بع�س  هناك  �أن  بالذكر  و�لجدير  �لأعر��س،  تلك  من  للتخفيف  �لالزمة 
ت�صيب �لمري�س في مر�حل متقدمة من �لعالج وتختلف حدة هذه �لأعر��س على ح�صب 
عمر �لطفل ومقد�ر �لعالج، �إ�صافة �إلى �أي منطقة من �لدماغ تم تعري�صها لالأ�صعة، ومن 
تلك �لأعر��س �لتاأخر في �لنطق و�لذكاء و�لنمو �لج�صدي للطفل �إ�صافة �إلى �لتاأثير على 
�لغدة �لدرقية و�لغدد �لأخرى مما يوؤدي �إلى �لق�صور في نموها ووظائفها، وغالبًا ما ُتعطى 

للمري�س �أدوية لتقوم بعمل تلك �لغدد.



ثالثًا: العالج الكيميائي:
ُيعطى �لعالج �لكيميائي عن طريق �لفم �أو �لوريد �أو �لمغذي �لمركزي �أو عن طريق حقن 
للق�صاء  �أدوية  مجموعة  �أو  و�حدً�  دو�ًء  �إما  �لكيميائي  �لعالج  ويكون  �لع�صل،  في  �لإبرة 
على �لخاليا �ل�صرطانية، وقد ُتعطى بع�س �أنو�ع �لعالج �لكيميائي في �لعياد�ت �لخارجية 
ولكن هناك �أنو�ع �أخرى يجب �أن يتلقاها �لمري�س وهو منوم في �لم�صت�صفى لمدة يومين 
�أو ثالثة. وخالل تلقي �لعالج �لكيميائي يجب على �أهل �لمري�س �أن يكونو� على علم لما 

يمكن �أن ي�صيب �لطفل من �أعر��س جانبية.

ما هي الأعرا�ض الجانبية الناجمة عن العالج الكيميائي؟
ت�صمل �لأعر��س �لجانبية: ت�صاقط �ل�صعر و�لقيء و�لإ�صهال �أو �لإم�صاك وفقد�ن �ل�صهية 
و�لطحال  �لكبد  تاأثر  �إلى  �إ�صافة  �ل�صمع  حدة  في  و�نخفا�س  �لفم  وتقرحات  و�لتعب 
يعر�س  �لدموية( مما  و�ل�صفائح  و�لبي�صاء  �لحمر�ء  �لدم  �لدم )كريات  و�نخفا�س في 

�لطفل �إلى �لإ�صابة باللتهابات و�ل�صعور بالتعب و�لخمول.
ويجب �لعلم �أن هذ� �لأعر��س قد ل ت�صيب �لمري�س �إطالقًا وبع�صها قد يزول مع �نتهاء 
�لعالج �لكيميائي ولكن �أي�صًا قد ت�صتمر هذه �لأعر��س حتى بعد �نتهاء �لعالج �لكيميائي 

ومثال ذلك �نخفا�س درجة حدة �ل�صمع.



طرق العالج المتبعة ألورام الدماغ والنخاع الشوكي:
غالبًا ما يكون عالج �لأور�م �لتي ت�صيب �لمخ و�لحبل �ل�صوكي بو��صطة �لعملية �لجر�حية 
ثم يليها �لعالج �لإ�صعاعي و �لعالج �لكيميائي، و�لجدير بالذكر �أن بع�س �لأور�م �لتي �صبق 
�لكيميائية،  �لأدوية  �إلى  �للجوء  دون  �لإ�صعاعي  �لعالج  معالجتها عن طريق  تتم  ذكرها 
وكما ُذكر �صابقًا فاإن �لأطفال �لذين تبلغ �أعمارهم دون �لثالث �صنو�ت ي�صتبدل عالجهم 
�أثار جانبية على دماغ �لطفل  �لإ�صعاعي باآخر كيميائي وذلك لما للعالج �لإ�صعاعي من 

ونموه.

األعراض السلبية للعالج:
�أقل  �أنها  �إل  �لمتبعة  �لعالج  �لناجمة عن طرق  �ل�صلبيات  �لعديد من  وجود  بالرغم من 

خطورة من �لمر�س بحد ذ�ته، ونذكر من تلك �ل�صلبيات:

Í  نخفا�س ن�صبة هرمون �لنمو و هرمون �لغدة �لدرقية، ومن �لممكن�
عالج هذ� �لق�صور عن طريق �لأدوية.

Í  ُي�صاب فقد  �لإ�صعاعي  للعالج  �ل�صوكي  �لحبل  لتعر�س  نتيجة 
�لمري�س بق�صور في نمو �لعمود �لفقري، ومن �لممكن متابعة هذه 

�لحالة عن طريق �لعالج �لطبيعي.
Í  نخفا�س معدل �لذكاء مما يعر�س �لطفل �إلى �لتاأخر في مر�حل�

على متخ�ص�صين  �لمري�س  يتم عر�س  �لحالة  وفي هذه  �لتعليم، 
لتقييم حالته.



المتابعة بعد العالج:
عن���د �نتهاء �لمري�س من تلق���ي �لعالج ُين�صح بالمتابعة مع �أطب���اء مخت�صين وفنيين في 
جمي���ع �لمج���الت وذلك حتى يتمكن �لمري����س هو وعائلته من �لح�ص���ول على �لم�صاعدة 

�لمنا�صبة لحالته �ل�صحية.

معاودة المرض:
�أغلبية هذه �لأور�م يمكن �أن تعاود �لأطفال خالل �أول ٣ - 5 �صنو�ت من بد�ية تلقيه 

�لعالج، ولكن بعد �نق�صاء تلك �لمدة ت�صبح ن�صبة معاودة �لمر�س �صئيلة جدً�.

التحدث مع الطفل عن مرضه:
يجهل معظم �لأطفال �صبب �لتغّير�ت �لتي طر�أت عليهم منذ �إ�صابتهم بالمر�س 
تلك  �صبب  يجهلون  لأنهم  و�لهلع  �لخوف  في�صيبهم  �لعالج  تلقيهم  �أثناء  �أو 
�لتغّير�ت، لذلك يجب �لتحدث مع �لطفل عن مر�صه مع مر�عاة قدرته على 
و�إخبارهم  معهم  �لتحدث  ُيف�صل  �صنًا  �لأكبر  لالأطفال  وبالن�صبة  �ل�صتيعاب، 
�لإجابة على جميع  ومحاولة  �لفهم  قادرين على  تجعلهم  ب�صورة  بالمعلومات 
�أ�صئلتهم ب�صورة ب�صيطة و�صادقة، �أما في حالة �لأطفال �ل�صغار فاإن �أكثر ما 
ي�صغل تفكيرهم هو �نف�صالهم عن ذويهم ب�صبب تلقيهم للعالج لذلك يجب على 
فريق �لرعاية �لطبي �لتقرب للطفل ومحاولة ك�صبه ومده بالرعاية و�إخباره باأن 

و�لديه �صيعود�ن �إليه �صريعًا.




