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 ملخص
تتمخض عن وضعيات المسار  رات جسدية ونفسية واجتماعية،طفل بداء السرطان، تغيتحدث إصابة ال

خبار بالمرض الى حدود المرحلة التلطيفية، حين يستفحل ي العالجي الذي يسير من مرحلة اإلالمرض

المرض في حالة عدم االمتثال للشفاء في بعض الحاالت. فعند مواجهة الطفل لهذه الوضعيات الصعبة قد 

تزكي إحساسه بتهديد الموت. كما تزكي لديه أيضا أسئلة مقلقة تنم عن   بهشاشة نفسية وجسدية، يصاب 

معاناة نفسية عميقة تتطلب من األخصائي النفسي التدخل بهدف التخفيف من انعكاساتها، والحد من  

 تطورها الذي من شأنه إضعاف امكانيات الطفل، وكفاءاته التكيفية مع المرض والعالج.
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Abstract 
Child with cancer suffers from physical, psycholsocial changes, that are 

produced by the different stages of the disease process of cancer, from 
diagnosis to the palliative stage when the cancer exacerbated in some cases. 
When the child with cancer faces these difficult situations, he suffer from 
physical and psychological vulnerability that renforced his dead threat. These 
situations produced also troubling questions that unveil a profound distress that 
necessitate the intervention of the psychologist in order to reduce its effects 
and crubing its development that weakens the child resources and its adaptive 
abilities to cope with the disease and its treatment. 
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