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 مقـــــدمــــــــة
عند ت�سخي�ض الطفل مبر�ض ما يجد الوالدين اأنف�سهم يف دوامة مربكة 
اإذ ينبغي اتخاذ العديد من القرارات عن كيفية اإخبار الطفل مبر�سه.

الطفل  عــن  اخلــر  اإخــفــاء  هــو  والأب  الأم  خاطر  يف  يجول  مــا  اأول 
والتحاليل  بالرتياح  ال�سعور  وعــدم  الطبيب  زيــارة  تزايد  مع  ولكن 

 فانهوبال �سك �سيدرك الطفل بان هناك �سيء ما غري �سليم. 
 غالبا ما يلجاأ الأطفال الذين مل يخروا مبر�سهم اإىل خميلتهم لتف�سري

 اأعرا�ض املر�ض وهذا ما ي�سعر الطفل باأنه معاقب لأمر قد ت�سبب به , 
اإخبار الطفل باملر�ض.  ولذلك فان خراء ال�سحة اتفقوا على وجوب 

�سخ�سي  قــرار  هو  مر�سه  عن  طفلك  �سيخر  من  حتديد  يف  القرار  اإن 
ال�سحة. خلــراء  ندعه  اأن  اأو  هــذا  الأب  اأو  الأم  تتوىل  اأن   وممكن 

واملكان  الزمان  اأن تختار  باإخبار طفلك عن مر�سه حاول  عندما يقرر 
التكلم  قبل  ال�سروري  ومن  لوحدكما  وطفلك  اأنت  تكون  كاأن  املنا�سبني 
الذي  العالج  ونوعية  املر�ض  نوعية  تفهم  اأن  املر�ض  عن  الطفل  مع 
اأي �سوؤال .  �سيخ�سع له وبهذه الطريقة �ستكون م�ستعدا لالإجابة على 

اإدراكها       ي�ستطيع  التي  املعلومات  الطفل ون�سوجه يحدد كمية  اإن عمر 
وما  الطفل  تطور  مراحل  حتديد  يف  ت�ساعد  التالية  والتوجيهات 

ي�ستطيع اإدراكه يف كل مرحلة عمرية.





املولود اجلديد ولغاية ال�سنتني

الطفل يف هذه املرحلة ال ي�ستطيع اإدراك وفهم املر�ض فهو غري حقيقي بالن�سبة له. 
االأطفال ما فوق ال�سنة يبدوؤون االهتمام بلم�ض االأ�سياء من حولهم وكيفية التحكم مبا 
حولهم والطفل اأ�سغر �سنا غالبا ما يكون اأكرث خوفا من االإجراءات الطبية والتحاليل 
املخربية . فان اأمكن ال�سماح للطفل باتخاذ قرار بعالجه عن طريق الفم دعيه يختار 
مباذا يجب اأن يخلط عالجه هذه القرارات ال�سغرية ت�ساعد يف بناء الثقة وتعزيز 

مفهوم املراقبة لدى الطفل.

من 2 – 7 �سنوات:

االأحداث  الطفل  يربط  العمر  وبهذا  اأف�سل معرفة مبر�سه،  املرحلة  الطفل يف هذه 
يبع�سها كربط بقائه بال�سرير ب�سبب املر�ض اأو اأ�سلوب �سيء قام به فالطفل يوؤمن باأنه 

�سيح�سن اإذا اتبع االإجراءات.
الطفل يف عمر اأكرب يحتاج اأن يطمئن باأنه مل يفعل �سيء �سبب له املر�ض وهو لي�ض 
عقوبة والطفل يف هذه املرحلة يجب اإخباره عن مر�سه واالجراءات الطبية واإعالمه 

باأن املعاجلة واالإجراءات الطبية �ستجعله يف اأف�سل حال.



من 7 �سنوات اإىل 12 �سنة:

االأطفال يف هذا العمر حمدودين بخربتهم فهم ينظرون ملر�سهم باأنه جمموعة من 
االأعرا�ض ويدركون باأنهم �سي�سعرون بالتح�سن عند تناول الدواء والتعاون مع الطبيب.

�سرح املر�ض للطفل يف هذا العمر ميكن اأن يكون تف�سيلي ب�سورة مب�سطة.

من 12 �سنة فاأكر:

اأطفال 12 �سنة لديهم القدرة على التفكري يف االأ�سياء التي مل يتعاملوا معها مبا�سرة 
وهنا يجب ال�سرح للطفل عن كيفية تاأثري العالج باملر�ض.



مرحلة املراهقة:

يف هذا العمر تبداأ العالقة الذهنية والفكرية بالن�سوج والتعامل يف هذا العمر يكون 
بانفتاح عقلي غري مت�سدد ويجب اإخبارهم عن طبيعة املر�ض وطرق املعاجلة والوقاية 
ويجب اإخبارهم باأن جميع االأطفال امل�سابني باملر�ض تعاجلوا ويعي�سون حياة طبيعية 

بعد العالج.

اأ�سئلة ي�ساألها الأطفال املر�سى:

خالل الت�سخي�ض والعالج ينبغي التحدث مع الطفل عن املر�ض والعالج والهدف من 
جميئه للم�صت�صفى فمن خالل احلديث مع الطفل تن�صاأ اأمناط االت�صال املفتوحة التي 
بال�صعور بالدعم والقوة، فاالأطفال بطبيعة احلال يحبون اال�صتطالع  ت�صمح للطفل 
ورمبا تكون لديهم الكثري من اال�ستف�سارات والت�ساوؤالت حول املر�ض والعالج وطفلك 

يتوقع الرد على هذه االأ�سئلة فمن املهم اأن يكونوا االأهل م�ستعني لالإجابة عليها .



ملاذا اأنا …؟

االأطفال يت�ساءلون عن �سبب مر�سهم هل هو ب�سبب �سلوك ما اأم ب�سبب غ�سب 
االأهل ؟ اأهذا عقاب ؟؟ على االأم /االأب طماأنة الطفل اأن هذا لي�ض عقابا ولي�ض 
نتيجة �صلوك خاطئ اأو �صيئ اإمنا هو اإجراء وفحو�صات روتينية وهذا ي�صيب كل 

النا�ض ولي�ض هناك قوانني باملر�ض حتدد من ي�ساب ومن ال ي�ساب.

ماذا �سيحدث يل ..؟

يف كثري من حاالت االأطفال الذين مت ت�سخي�سهم مبر�ض ما يكونون خائفني مما 
�سيحدث لهم ومن املهم اأن ن�سرح للطفل عن املر�ض الذي يعاين منه والعالجات 
ي�ستطيع  فبذلك  اجلانبية  امل�ساعفات  بع�ض  حتدث  رمبا  وانه  �سيتلقاها  التي 
اأو االأخ�سائي  اأو املمر�سة  االأهل التغلب على خماوف الطفل، لذا فان الطبيب 

االجتماعي قادرين على م�ساعدتك يف االإجابة على االأ�سئلة التي تريدها.

اأفكار لطماأنة طفلك خالل الت�سخي�ض والعالج:

1.تذكري الطفل باأن املر�ض اأو العالج لي�ض عقابا.
2.�سدق االأهل مع الطفل باإخباره عن نوع العالج الذي �سيقدم.

3.ال باأ�ض من عدم معرفة االإجابة على جميع االأ�سئلة فقط طمئني طفلك باأنك 
�سوف حتاولني ا�ستك�ساف االإجابة.

4.عدم الرتدد يف �سوؤال طفلك مبا ي�سعر وما هي اهتماماته.

ومن األسئلة:



5.على الطفل اأن يعلم باأنه ال باأ�س بالبكاء اأو ال�صعور باحلزن واأن هذا ال�صعور يوفر 
متنف�سا للعواطف.

6.اأن يكون للطفل بع�ض ال�سيطرة على العالج طاملا اأنها ال توؤثر �سلبًا.
7.ت�صجيع الطفل على التحدث عن م�صاعره فاحلديث مع الطفل ي�صاعد يف التقليل 

من القلق لديه.
8.على الرغم من االأحداث التي مير بها الطفل يف هذه االأثناء اإال اأن الطفل ال يزال 

نف�ض ال�سخ�ض بنف�ض االحتياجات العاطفية مثل اأي طفل يف مرحلة النمو.




