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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.

 السرطان؛ األسئلة المقلقة؛ األخصائي النفسي األنكولوجي. الطفل؛مات المفتاحية: الكل
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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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 مقدمة 
وذلك بالنظر لما أحرزه الطب  إبان المرحلة الراهنة، ،عالج داء السرطان الطفلي نجاحا كبيراحقق 

عالج هذا  ساهم وبفعالية متزايدة في الرفع من حظوظ االنكولوجي خالل السنوات األخيرة من تقدم هائل،

، مقارنة مع السرطانات التي (Harif, 2008) لطبيعته أكثر استجابة للعالجات  تبعايعتبر المرض الذي 

حيان. إال أن هذا لألطفال المرضى في الكثير من األ تصيب الراشدين، مما يفسر نجاح العالجات المقدمة

هوم السرطان  ى عائلته. وما يزال مفالداء ما يزال يسبب زلزاال نفسيا، سواء لدى الطفل المريض أو لد 

 .لدى البعض يثير لديهم معتقدات وأفكار وانفعاالت توحي لهم بتهديد حتمي للحياة
، وباألخص في مصالح طب العاملون في المجاالت الصحية، يالحظ األخصائيون النفسانيونوقد 

  الموت  تكون لديهم مفهوم لذينا وباألخص أولئك ،ن األطفال المصابين بداء السرطاناألورام الطفلية، أ

 & Razavi)سنوات فما فوق 7، وذلك ابتداءا من لخطورته على حياتهم بفعل نموهم المعرفي، وبإدراكهم
Delvaux, 2008, p. 88)  قد يعانون من تساؤالت مقلقة تتولد بفعل معايشتهم للوضعيات الصعبة ،

 الموازية للمسار المرضي العالجي.

بدءا من مرحلة اإلخبار   ،التي يحدثها داء السرطان والنفسية واالجتماعية إن التغيرات الجسدية

، في حالة عدم االمتثال للشفاء في بعض ستفحاله إبان المرحلة التلطيفية٭بالمرض والى حدود مرحلة ا

قد  ،فسية وجسدية، واإلصابة بهشاشة نالطفل في مواجهة ومعايشة الصعاب  الحاالت، من شأنه أن يجعل 

. نفسية، تعمق معاناته التالي تزكي لديه أيضا أسئلة مقلقة. وبالموت لطفل بتهديد الإحساس اتزكي 

، وتعزيز ف من انعكاساتها والحد من تطورهاوتستدعي بالتالي تدخل األخصائي النفسي من أجل التخفي

 .صعبة مكانيات الطفل وكفاءاته التكيفية مع المرض والعالج، والقدرة على مواجهة الوضعيات الإ
عتمد  أسوف  ،، جراء معايشته لهذا الداءالطفلعن جزء من "التساؤالت المقلقة" لدى وإلماطة اللثام 

، كأخصائية نفسانية بمركز أمراض الدم مجموعة من المعطيات المستقاة من تجربتي المهنية على

 .2016و 2009واألورام بمستشفى األطفال بالرباط وذلك خالل المرحلة مابين 
نفسية هو الكشف عن صورة المعاناة ال ،، وبنائه على معطيات ميدانيةالنجاز هذا المقإ  هدف منإن ال

. وعند مواجهته ألهم وأصعب محطاته ومراحله.  عند معايشته لداء السرطان  ، أو القلق الذي يعيشه الطفل

المرضي  لى تحقيق وعي بحاجيات الطفل تبعا للمسار إمن ناحية أخرى،  ،وقد يسوقنا هذا العمل

يسهل عملية التدخل العالجي بالنسبة للمختصين في علم النفس ولغيرهم من المشتغلين  العالجي. كما و

 بمجال أنكولوجيا الطفل. 

 واقع عالج داء السرطان بالمغرب  -1

بداية أولى  ،نكولوجيين المغاربةاأل حسب رأي األطباء  من القرن الماضي، ات سنوات الثمانينسجلت 

ها ، من خالل مركزكانت مدينة الدار البيضاء  1980ة ففي سن رطان الطفلي بالمغرب.لعالج داء الس

الوحيدة واألولى التي تتكفل من الناحية الطبية بعالج األطفال المصابين بداء االستشفائي الجامعي، المدينة 

أصبحت  1982: ففي سنة لى مدن أخرىإفشيئا امتد العالج  وشيئا السرطان وذلك على الصعيد الوطني.

من سنة   العالجات الالزمة بمدينة مراكش، ابتداء وبعد ذلك توفرت  الوجهة الثانية للمرضى، مدينة الرباط

شرعت مدينة فاس في تقديم العالجات باستقبالها للمرضى الوافدين من الجهة   2010. وفي سنة 2008

 .(Msefer-Alaoui, 2002) التي تنتمي إليها

امتداد التراب الوطني، تسعى إلى تقريب العالج  ى في طور االنجاز على علما أن هناك مشاريع أخر 

 من المواطنين للتخفيف من عبء التنقل ومن انعكاساته النفسية واالجتماعية على المريض وعائلته. 

 أنواع سرطانات الطفل وعالجاتها-2

تعتبر أكثر   نهاإذ أ تتميز سرطانات الطفل بخصوصيات تميزها عن غيرها من السرطانات األخرى. 

نسبة جد ضئيلة مقارنة مع إصابة   ،بالنسبة لألطفال ة للعالجات، كما تعد نسبة اإلصابة بها،استجاب 

-Msefer) حالة سنويا 1500و  1000اليتعدى إن عدد الحاالت الجديدة بالمغرب بحيث  ،الراشدين
Alaoui, 2004) .مايلي ذكر  على وجه الخصوص ن ن بين أنواعها التي تصيب األطفال وم : 
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، محمد )حريف وهو األكثر شيوعا بين األطفال La leucémieدم أو مايسمى باللوكيميا سرطان ال -

.2003). 

 .lymphomes سرطان الغدد اللمفاوية -

 nephroblastomes سرطان الكلية  -

 neuroblastomes ورم الجذيعات العصبية -

 tumeurs osseuses سرطان العظام -

 rhabdomyosarcomes الت سرطان العض  -

. ومن أهم  تبعا لبروتوكوالت عالجية مصادق عليها عالميا ،ذه األنواع من السرطانات بالمغرب تعالج ه

شعاعي والعالج الجراحي ناك العالج الكيميائي والعالج اإله ،العالجات التي تستخدم لهذا الغرض 

تطوره   ولمرحلة ،ج هو تابع لنوع المرض ختيار العالفا .((greffe Jutras, 2012العالج عبر الزرع و

حسب  ،وقد يتلقى المريض  المبني على التحاليل والفحوصات الالزمة. ، وتابع أيضا للتقويم الطبي

 الحاجة العالجية. بعضها أو جميعها حسب ما تقتضيه  حد هذه العالجات فقط أوأالحاالت، 

 تمثل داء السرطان لدى الطفل المريض وعائلته  -3
ديد هذا المفهوم، الذي صار متداوال في الكثير من األبحاث  حديث عن تمثل المرض تحيقتضي ال

، بل انضاف عن انتسابه لألصل المعرفي فحسب  إذ لم يعد يعبر ،وقد عرف تطورا ملحوظاالسيكولوجية. 

التمثل يتكون من شقين متالزمين بالضرورة، أحدهما  وبالتالي فإن مفهوم  إليه أيضا مكون وجداني.

على معتقداته وعلى ما يخوله له الوسط االجتماعي من معارف قد  للمرض بناءعرفي يتضمن فهم الفرد م

  تختلف في الكثير من األحيان عن المعرفة الطبية والعلمية. ومن جهة أخرى فإن لهذه التمثالت وجها 

  نفعاالت التي تنجم عن ، يتمظهر عبر الخوف أو القلق أو غيره من اال ، مرافقا للدالالت المعرفيةانفعاليا

 تقييم المريض أو ذويه لحجم وخطورة المرض. 

 تمثل الطفل المريض للمرض  3-1

، بمجموعة من  ورام بمستشفى األطفال بالرباطالمهنية، بمصلحة أمراض الدم واأل أمدتنا التجربة

ة التي كنت  جية الفردي ، وذلك من خالل المقابالت السيكولو بات حول تمثل الطفل لداء السرطاناإلجا

كانت إجاباتهم حول سؤال جوهري   سنة. وقد  15و 8يتراوح عمرها ما بين عينة من األطفال  أجريها على

 .، وحدته وطبيعة فهمهصب في عدة اتجاهات حسب نوع المرض ما هو داء السرطان بالنسبة لك؟" ت"

ين أنه ذلك المرض " وكانوا يفسرون ذلك قائلد كان بعض األطفال يطلقون عليه "المرض الخايب فق

حين أن أطفال آخرين ينعتونه ب   ير والمهدد لحياة اإلنسان.علما أن هذه التسمية متداولة اجتماعيا. فيالخط

وقد أسماه البعض اآلخر "فقر الدم"  .ارتباطا بسرطان الدم )اللوكيميا(" نسبة إلى التعفنات و"الميكروب 

طفال  بعض األ. وقد أنكر المصابين بداء السرطاننسبة لإلصفرار والشحوب الذي يبدو على األطفال 

هروبا من اإلجابة، السيما وأن كل األطفال الذين كنت أسألهم حول داللة داء  ،المرضى علمهم بالمرض 

 السرطان كانوا جميعهم على علم بنوع مرضهم.

 
 سنة، مصابة بسرطان الغدد اللمفاوية(.  12)أميمة  السرطان مرض رسم نموذج ل
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ال، مرض السرطان، وفق ما تحمله المريضة من أفكار وانفعاالت  على سبيل المث ،الرسم يجسد هذا

حول مرضها. وهو على شكل دائرة سوداء، بها ديدان خضراء أي أنها تتغذى حسب تفسير المريضة من  

أيضا   سد الكريات الدموية، وهو السبب الذي يجعل المرضى شاحبي اللون تبعا لمنظورها.وهذا الرسم يج

 وبتهديد المرض لحياتها.إحساس المريضة بالخوف  

 تمثل داء السرطان لدى آباء األطفال المرضى  3-2

كهم قلق كبير  تملإذ ي ،بداء السرطان عميقة، إثر إصابة أبنائهمالمرضى معاناة  يعيش آباء األطفال

يهم بحجم المرض ع بو ( المرتبطة(Labrell et al., 2016النفسية صدمتهم  ، تتولد عنوانفعاالت معقدة

تحمل أعباء هذا المرض  شة بنية الطفل، ولضعف قدراته على، مقابل إدراكهم لهشاوصعوباته المزمن

". وهذا ما يبرر  صابة طفل بمرض "خطيرإصعب عليهم، من وجهة نظرهم، تقبل يولذلك  وتهديداته.

األمر.  هذافسي الذي قد يحدثه من الوقع الن ، خوفا عليههرفض الكثير من اآلباء إخبار طفلهم بمرض  ،أيضا

مما يتطلب إجراء لقاءات طبية ونفسية متعددة نسبيا مع اآلباء لكي يقتنعوا بضرورة إخبار الطفل بمرضه  

. وهذا بالتالي ما جعلنا نتساءل د تحل محل المعرفة والوعي بالمرض من أجل استبعاد الفونطازمات التي ق

الفردية أو الجماعية الرامية لتحقيق الدعم  سواء خالل المقابالت  ونسائل اآلباء عن تمثالتهم لهذا المرض،

 النفسي. 

  ، د تجمع بين المعتقدات االجتماعيةإن المعرفة التي يحملها اآلباء حول داء السرطان الطفلي، ق

فبعض اآلباء  ياة الطفل.، باعتباره مهددا لحرين عند استحضار خطورة هذا المرض المعب ،والخوف والقلق

المرض أن داء السرطان هو" عن التي عبر عنها األطفال، حين أعربوايحملون نفس التمثالت  كانوا

" نسبة إلى نسان. أما بعضهم فأطلق عليه إسم "السوسةالخايب" أي المتسم بالخطورة والمهدد لحياة اال

ب "هذاك  تسميته انتشاره السريع في بعض األحيان والخوف من هذا االنتشار. وقد حاول بعض اآلباء،

ن فقسموا  ذكر إسمه. وبالنسبة آلباء آخري بير يعكس الخوف من خطورة المرض ومنوهو تع"  هللا أينجيكم

ألنه اليتوالد والينتشر. ونوع  ، ى نوعين: نوع مذكر، أقل حدة ويمكن التحكم فيهإلاإلصابة بداء السرطان 

 .ال يمكن التحكم فيهبشكل مفرط و مؤنث وخطير لكونه ينتشر

 ار المرضي األسئلة المقلقة والمس -4

ات تشكل ، تتمظهر عبر أحاسيس الخوف والقلق إزاء وضعياستجابة كونية   l’anxiétéيعتبر القلق 

 ,E.Dumas)لقلق العابر والعادي والقلق المرضي ا :. وهناك نوعين من القلقتهديدا حقيقيا أو متخيال
ة أو رد فعل اوطوماتيكي ، عبارة عن استجاب رطانلنسبة للطفل المصاب بداء السبا . إن القلق،(2016

ى الطفل تقبلها أو تحملها  تثيره الوضعيات الصعبة، أو بتعبير أدق ينجم عن المراحل التي يستعصي عل

. لجسدية للمريض الشيء الذي يجعل االستراتيجيات التكيفية تشتغل لحماية السالمة النفسية وا ،لثقلها

قلقة  وما التساؤالت الم .(Bacquet, 2O11)ة الية أومعرفية أوسلوكي فتترجم في شكل ردود فعل انفع

. فإثر إصابة طفل بداء السرطان تتولد لديه مجموعة من التساؤالت سوى وجها انفعاليا من أوجه هذا القلق

. وهذه التساؤالت ترافق بالضرورة الوضعيات  ورفضه للمرض التي تعبر عن غضبه وثورته،  ،المقلقة

تمر بكل المراحل  . علما أن نسبة كبيرة من األطفال قد الجاتهحل المسار المرضي وعالة لمراالصعب

لذي ينتهي عند  السيما وأن الكثير منهم قد يمتثلون للشفاء ا ،عبة التي سنعرضها ضمن هذا العنصرالص

وقد يواجه   .ةلتلطيفيلى المرحلة اإنتكاسة وبالتالي ال ينتقل الطفل تحدث اال . وقد المرحلة توقف العالج

 . ، بسبب طبيعة المرض أو درجة تطوره وانتشارهبعض األحيان كل الوضعيات الصعبة في الطفل

وقد تجعله  نها الطفل المصاب بداء السرطان. وتلخص الخطاطة التالية المحطات الخمس التي قد يمر م

 يتساءل بقلق حولها تجسيدا لحاالته االنفعالية وآلالمه النفسية. 



 نكولوجيلنفسي األودور األخصائي ا لمرضيالتساؤالت المقلقة لدى الطفل المصاب بداء السرطان خالل المسار ا

 213 
ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY,Volume 4, Issue 1, Summer 2019 

 

عندما يتم تشخيص المرض عبر   خبار بالمرض،لطفل هي مرحلة اإل التي يواجهها ا األولىالمرحلة 

مجموعة من التحليالت الالزمة والكفيلة بتحديد نوع المرض وطبيعته وحدته وهي مرحلة ضرورية  

 الختيار العالج المناسب تبعا للبروتوكوالت الطبية المحددة لكل نوع من أنواع داء السرطان. 

تلقي العالج يخضع الطفل لعالجات دقيقة ومنظمة في مجموعة  حلة الثانية أي مرحلة وفي المر

 حصص محددة العدد.

وتتم   rémissionيدخل المرض في حالة الهدأة قد و، تتوقف العالجات  ،بعد نهاية الحصص العالجية

من   مراقبة المريض من خالل مواعيد محددة ومنظمة وذلك عبر فحوصات طبية وتحاليل وغيرها

 التي يحددها الطبيب المعالج. اإلجراءات الطبية 

تحل.  المرحلة الثالثة هي مرحلة االنتكاسة، أي عودة المرض من جديد، قد تحل هذه االنتكاسة وقد ال

وأخيرا وفي بعض الحاالت قد يواجه الطفل المرحلة التلطيفية أي المرحلة األخيرة، عندما يصبح العالج 

 ة للمريض.راجع معه الحالة الصحيغير مجد وغير فعال وتت

 خبار بالمرض التساؤالت المقلقة ومرحلة اإل -4-1

 األسئلة المقلقة الوضعية الصعبة

 هل سأموت؟ - اإلخبار بالمرض

 هل هذا المرض خطير؟  -

 لماذا أنا؟ -

 ماذا فعلت في حياتي لكي أعاقب؟ -

 ماهو سبب هذا المرض؟  -

 كال، لست مريضا ... -

ت إما  ، يحس بتهديد المويض أمام وضعية اإلخبار بالمرض لمرالجدول أن الطفل ا يتضح من هذا

، في المرحلة ماقبل تلقي العالج، بحيث أن حالته الجسدية بتدهورارتباطا بصورة هذا المرض، أو ارتباطا 

ن  . والذي قد يعاني من ضعف ووه يان، تهدد السالمة الجسدية للطفلفي الكثير من األحأعراض المرض و

. باإلضافة إلى اآلالم التي قد ترافق هذه األعراض لدى  لكل قدراته الجسدية ضعف شامل أو نزيف أو

 .البعض 

خبار به هو بمثابة حدث صادم في غالب  فإن مرحلة تشخيص المرض واإل ،ومن الناحية النفسية

مة النفسية البالغة  ذه الصد سوى انعكاسا لوقع ه وماتساؤالت الطفل، (Kreitler et al., 2012)األحيان 

ومن بين ردود الفعل أو  لى التساؤل وبغضب شديد عن سبب إصابته.إالطفل  والتي تسوق، شدةال

 . النفسية الميكانيزمات التكيفية هناك رفض المرض أو نفي المرض حفاظا على السالمة
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 الطفل ومرحلة العالج  -4-2
 األسئلة المقلقة الوضعية الصعبة

 يختفي المرض؟هل س - مرحلة العالج

 خرج من المستشفى؟متى سأ -

 لماذا يتساقط شعري؟ -

 من الممكن القيام بالعالج في المنزل؟ -

 هل يسمح لي بالسباحة في البحر؟ -

بالمستشفى ال أنام جيدا، ال أستطيع األكل وال أقوى  -

على اللعب. من األفضل أن أخرج ففي البيت سترتفع 

 مناعتي أكثر.

 د ...ال أريد رؤية أح -

ء، وأغلقوا األبواب وال تتكلموا ألن أطفؤوا األضوا -

 كالمكم يجعلني أحس بصداع في رأسي ...

عن ثقل هذه المرحلة، التي تتطلب في الكثير من األحيان   تعبر تساؤالت الطفل عند مرحلة العالج،

  تدوم ية ونفسية. ضرورة استشفاء الطفل من أجل تلقيه لحصص العالج الذي يحدث انعكاسات ثانوية جسد 

، تبعا لما تقتضيه طبيعة المرض  في بعض األحيان، ألكثر من أسبوعلحصص أليام أو قد تمتد هذه ا

 والعالج والحالة الصحية للمريض.

المرتبطة بالحالة الجسدية، والتي   ،حالته النفسيةوما تساؤالت الطفل، في هذه المرحلة سوى تجسيد ل

ن  أل  ،موعد الخروج من المستشفى تستفهم حول كتئابية. وهي تساؤالت تسير من القلق نحو االستجابة اال

 .ومن قدرته على الحركة واللعب  الطفل لم يعد يتحمل االستشفاء وتلقي العالج الثقيل والذي يحد من نشاطه

خرين واالنغالق على  فعل اكتئابية يعبر من خاللها عن رفض اآلفي أحيان أخرى قد تتمظهر لديه ردود و

 .زواء والعزلةللعتمة واالن وتفضيل  ،الذات 

  Arret du traitementمرحلة نهاية العالجالطفل و -4-3
 األسئلة المقلقة الوضعية

 ألم أعد في حاجة إلى العالج الكيميائي؟ - مرحلة مابعد العالج

 وماذا عن ذهابي إلى المدرسة؟  -

 هل أستطيع الجري ولعب الكرة؟ -

 هل السباحة ممكنة؟ -

 في البيت أليس كذلك؟ سأظل -

 هل من الممكن أن أذهب إلى البادية؟  -

 لماذا فالن أنهى العالج، ثم عاد إلى العالج من جديد؟  -

تفهاماته حول مدى  اس أي بعد تجاوزه للمرحلة العالجية، ،تعكس تساؤالت الطفل عند نهاية العالج

عدما كان محروما منها  ب، المدرسية والترفيهيةته اللعبية ولى الحالة العادية لممارسة أنشطإامكانية عودته 

بعد وقوفه على بعض الحاالت التي عاودها المرض، عن سبب  ،كما يتساءل أيضا .بسبب المرض 

 االنتكاسة، مما يزكي لديه نوعا من الشك والخوف من معاودة المرض من جديد.

  Rechuteالطفل واالنتكاسة -4-4
 األسئلة المقلقة الوضعية

 ديد بالعالج الكيميائي؟هل سأعالج من ج - لمرضمعاودة ا

 هل سيتساقط شعري من جديد؟ -

 هل سأعود إلى الرباط وإلى المستشفى؟ -

 ال، ال أريد ... وغير ممكن؟ -

 لماذ كذبتم علي؟ -

 لماذا أنا؟ -

 هل يعني هذا أنني سأموت؟ -

 أريد أن أموت، لن أخضع للعالج من جديد .... -
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به وثورته  ، رفض الطفل وغض ةلمرتبطة بمواجهته لالنتكاسالمقلقة لدى الطفل وا يبدو من التساؤالت 

نه يقتضي معاودة  أل ،من الناحية النفسية  ن معاودة المرض من جديد هو أمر صادم،إإزاءها أو بتعبير آخر 

لق  حساس بتهديد الحياة أي اإلحساس بقمن فشل العالج وبالتالي اإل الخوف. ويعزز لدى الطفل العالج

 الموت.

  Palliativeوالمرحلة التلطيفية الطفل  -4-5
 األسئلة المقلقة الوضعية

 لم أعد أفهم وضعي الصحي، إنه في تراجع؟  - المرحلة التلطيفية

هل من الممكن أن أخضع للعالج الكيميائي من  -

 جديد؟

سوف أجري ببهو المستشفى وسوف أصرخ عاليا   -

 جديدا لمرضي ... طالبا من طبيبتي أن تجد لي عالجا 

 نى الرحيل بدون عناء وال عذاب ...أتم -

هي آخر مرحلة قد يعيشها الطفل خالل مساره المرضي، في بعض الحاالت عندما   ،المرحلة التلطيفية

وهي أصعب مرحلة سواء بالنسبة للطفل أو لوالديه  .بيعة ونوع المرض يفشل العالج أو يتعذر بسبب ط

فطبيعة هذه المرحلة النهائية   العالج أو معاودة العالج.نظرا لغياب أي أمل في وكذلك بالنسبة للمعالجين 

لكن الطفل في آخر المطاف   تثير غضب وثورة الطفل وصدمته إزاء غياب حل عالجي لهذه المرحلة.

 لى مرحلة الهدوء وتقبل األمر الواقع.إمن مراحل سيرورة الحزن ليصل سرعان ما يمر 

سم بصعوبات متفاوتة الحدة بحيث إنها جميعها تثير  راحل المسار المرضي تتيتضح مما سبق أن كل م

وهذا بالتالي يتطلب  .سلبية إزاء واقع مرضي قلق الطفل وتثير لديه تساؤالت مقلقة تعبر عن انفعاالته ال

ماهو إذن دور وحدود ف األلم النفسي الذي يعيشه الطفل. تدخالت سيكولوجية من شأنها التخفيف من حدة

 نكولوجي وما عالقته بباقي المعالجين؟ األخصائي النفساني األ

 دور األخصائي النفساني األنكولوجي وعالقته بباقي المعالجين -5

لألخصائي النفساني دور ومهام منوطة بممارسته المهنية السيكولوجية والتي تتوافق مع السياق الطبي 

الذين يسعون جميعهم إلى ما عن باقي المعالجين ذو الخصوصية األنكولوجية، إذ ان عمله الينفصل تما

 تحقيق هدف مشترك، مساهمين كل من زاوية تخصصه في عالج األطفال المصابين بداء السرطان.

 دور األخصائي النفساني  -5-1

متعددة المنابع   صعوبات ومشاكل نفسية عند مواجهتهم للمرض وعالجاته، ،يعيش الطفل وأسرته

جاته وانعكاساتها الجانبية واإلحساس بتهديد الموت  صابة بالمرض وثقل عالبحيث تجمع بين حدث اإل

التي تتولد   لتوتر وقلق موالي للصدمة النفسية يعرضهم مما وكذلك اضطراب البعد العالئقي االجتماعي،

 .(Pai al., 2006) ىالمعيش اليومي وأخرى بعيدة المد  عنها انعكاسات آنية على

 البد من تفعيل التدخالت السيكولوجية،  ،ثار النفسيةوالتخفيف من اآل ائلتهولتسهيل حياة المريض وع

يمكن فرضه   المرضى ورغبتهم في العالج السيكولوجي الذي اللتي تستجيب بالضرورة لطلب وحاجة ا

المهنة والتزاما بمهام وأدوار الممارسة   احتراما ألخالقيات  ،على أي شخص مهما كانت حالته النفسية

  اره وتسعى لتحقيق راحته والتخفيف ا كبيرا لشخص المريض وتحفظ أسرالتي تولي اهتمام جية،السيكولو

 من معاناته. 

، بل يمتد طفال المصابين بداء السرطان فحسب إن المصاحبة النفسية والتكفل النفسي ال يقتصر على األ 

ولوجي نك انعكاسات السياق األقد يعانون من والذين ، مشتغلين في مجال أنكولوجيا الطفللى ذويهم وكذا الإ

 على نفسيتهم. 
ومن مهام األخصائي النفساني االستماع للمعاناة النفسية للمرضى وذويهم واحترام هذه المعاناة  

 والتخفيف من حدتها عبر جلسات عالجية فردية وأخرى جماعية تتيح: 

 . تحرير االنفعاالت السلبية -
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 . تعزيز القدرات التكيفية -

 .لمحطات المسار المرضي العالجيتساؤالت المقلقة تبعا تخفيف حدة ال -

 الرفع من جودة الحياة.  -

 النفساني والمعالجين ياألخصائ -5-2

وذلك بالنظر لطبيعة التجربة   يعمل األخصائي النفساني بمعية باقي المعالجين بشكل تبادلي وتعاوني،

الجوانب تقتضي من  فهذه  علة فيما بينها.المرضية التي تتكون من أبعاد جسدية ونفسية واجتماعية متفا 

 الفاعلين المعالجين باختالف مشاربهم واتجاهاتهم العالجية التعاون والتواصل فيما بينهم.

العمل وفق منظور شمولي وعام يحترم   إن هذه األدوار المشتركة بين كل المعالجين تفرض ضرورة

ا عن فهم عميق  التعاون والتفاعل، بحث. وفي اآلن نفسه يضمن ةخصوصية كل تخصص عالجي على حد 

، تبعا لكل مراحل المرض الجسدية والنفسية واالجتماعية ،صحية العامة للطفل في كل أبعادهاللحالة ال

 وذلك من خالل:  ووضعياته

 . معالجين شبه طبيين(، ممرضين، )أطباء التنسيق والتعاون مع باقي المعالجين* 

 .ريق العملاالندماج والتواصل المستمر مع ف* 

 . في الزيارة الطبية الصباحية للمرضى المشاركة* 

 .أنسنة المقاربة العالجية باالهتمام بالمريض ال بالمرض فحسب * 

 .تبني مقاربة شاملة في اتجاه التكفل العالجي بالطفل المصاب بداء السرطان* 

ن  ورا ثالثي األبعاد، فموخالصة القول لألخصائي النفساني، في مقاربته العالجية للطفل المريض، د 

ائل  جهة يعد دورا بيفرديا مع المريض يتعلق بتشخيص حاجياته ومشاكله النفسية ويحقق له عبر الوس

. ومن جهة أخرى يقتضي التكفل النفسي أيضا التواصل مع المريض ومع  العالجية دعما ومساعدة نفسية

. أما الدور يض لجوانب المتعلقة بالمرغطي كل اذويه وكذا مع المعالجين اآلخرين بهدف تحقيق فهم ي

الثالث فيتعلق بلعب األخصائي النفساني لدور الوساطة بين المريض وباقي المعالجين بهدف تسهيل مهام  

 المهنيين واالستجابة في نفس اآلن لطلبات المريض ولحاجاته وخلق جو تواصلي هادئ.

 خالصة

 مرض تجربة جديدةباعتبار ال ار المرضي،ترافق التساؤالت المقلقة كل مراحل أو محطات المس 

وتنعكس بذلك على تفكيره وانفعاالته   .اعل معها جسديا ونفسيا واجتماعيايعيشها الطفل ويتف  وعسيرة

 وتمظهرات سلوكاته. 

  . وركزنا على األصعب منها لكننا ال ل تعمدنا التطرق لكل مراحل المرض ففي مراحل كتابة هذا المقا

تبط بما هو وتالوينها ألنها متعددة بعضها ير، لمعاناة النفسيةما بعمق تجربة ااطة علندعي قدرتنا على اإلح

، وآخر موضوعي اجتماعي أي طبي وتواصلي وتفاعلي.وهو ما يجعل من  ذاتي أي سيكوسوماتيكي

معايشة المرض إشكالية صعبة ومعقدة من حيث الفهم. لذلك آثرنا التركيز على جزء منها يتعلق بتساؤالت 

  وقد كانت مناسبة المصاحبة النفسية  خوفه إزاء وضعيات المرض ومحطاته.طفل المعبرة عن قلقه وال

القلق الذي يرغب  ، مناسبة ميدانية مكنتنا من االطالع على جزء منوالتكفل النفسي باألطفال المرضى

توى الجسد ورغبته في االطالع عما يقع على مس ،إعادة بناء فهمه ووعيه بالمرض  ،الطفل من خالله

ما قد يستوقف أي معالج أمام شخص الطفل من أجل التفكير في سبل التواصل مع طفل   وهذا الخاص.

يسائل المرض والعالج ومختلف التدخالت التي تخصه، ويعبر بذلك عن فاعليته ونضجه وسعيه الكتشاف  

 واقعه المرضي وبالتالي القدرة على التكيف والتعايش مع هذا المرض.

وقد  نكولوجيين،ي النفسي وعالقاته بالمعالجين األدور األخصائ أخرى تناول هذا المقالومن جهة 

اقتضت ضرورة بناء الموضوع إثارة هذا العنصر بهدف إبراز مهام األخصائي النفسي، الذي يسعى  

 الذي يحقق من خالله حلوال  ،ينفصل في شيء عن الدور التواصلي جاهدا للقيام بدوره العالجي الذي ال

حدة قلق تساؤالت المرضى، إزاء المرض والعالج والوضعيات الصعبة. فضال من شأنها التخفيف من 

 عن تعزيز قدرة الصمود للحفاظ على السيرورة العادية لحياة الطفل واستمرار نشاطه وفاعليته
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(Oppenheim,.2010)،  .وهذا ما يخفف من حدة  وقدرته على التعايش مع المرض وعالجاته

عيات الصعبة التي يواجهها لمختلف الوض المستقبلية ،والبعيدة المدى، سات النفسية السلبية االنعكا

، وبينه  فسي متعددة تجمع بينه وبين مرضاه. فعالقة المعالج النجخالل المسار المرضي العال، المريض 

 وبين األطباء والممرضين ومختلف المتدخلين الطبيين وشبه الطبيين. 

لطفلية يقتضي بالضرورة تبني مقاربة شاملة متعددة  أمراض الدم واألورام اإن االشتغال بمركز 

، وبالتالي تخفيف ألمه في اتجاه تخفيف قلق الطفل . وتصب جميعهافالتخصصات وموحدة األهدا

تنعكس   ، والأنشطته اليومية ومعاناته، مما قد يجعله يتعايش مع المرض ويعيش تجربة مرضية ال تعيق

 حياته المستقبلية. سلبا على جودة 
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