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پروژه بررسی آرزوهای کودکان مبتلابه سرطان ،اولین بار در استان گلستان در

سردبیر محترم
کودکانی که به علت ابتلا به سرطان در بهترین زمانی که نیاز به تحرک

مرکز آموزشی درمانی طالقانی گرگان ( )6704انجام شد .از  37کودک سن مدرسه

و برقراری ارتباط با همسالان خودشان دارند ،مجبور میشوند شرایط خاص

مبتلابه سرطان خواسته شد تا هر آرزویی دارند را روی کاغذ بنویسند و از کودکان

و بحرانی را بگذرانند و در کنار این انزوا انواع مشکلات روحی و جسمی را تجربه

پیشدبستانی نیز خواسته شد تا آرزوهای خود را به پرستار و یا والدین خود بگویند تا

میکنند .توجه به مشکلات جسمی و برطرف کردن عوارض جسمی به دنبال

روی کاغذ بنویسند .نتایج نشان داد در ردههای سنی  1-7سال بیشترین آرزو ،داشتن

شیمیدرمانی معمولاً خانوادهها را از پرداختن به مشکلات روحی بازمیدارد .به علت

وسیلهای مانند تبلت و سپس بهبودی و سلامتی و رهایی از ایزولاسیون

نیاز به ایزولاسیون ،این کودکان مجبورند از حضور در مراکز شلوغ اجتناب ورزند و

بوده است .در رده سنی  61-3سال هم بیشترین آرزو ،داشتن وسیلهای مانند تبلت

ناخودآگاه به سمت افسردگی کشیده میشوند .داشتن ارتباط خوب این کودکان

یا دوچرخه و سپس بهبودی و پلیس و پزشک شدن بوده است .در رده سنی

با پرستار و مددکار میتواند کمک شایانی به کاهش افسردگی کودکان

 61-67سال هم مانند ردههای سنی دیگر بیشترین آرزو برخورداری از یک وسیله

نماید.

مثل تبلت یا دوچرخه و سپس بهبودی و رفتن به زیارت بود .در هر سه گروه

در کودکان با سرطان ،بیان رنجهای روحی توسط کودکان و تلاش برای التیام آن

فراوانی آرزوها میل به داشتن وسایل بازی الکترونیک اولویت اول را در  699درصد

است .درک امیدها و آرزوهای کودکان مبتلا به سرطان بهعنوان بخشی از

موارد به خود اختصاص داد .آرزوهای کودکان در گروه تلگرامی آرزوهای آسمانی

مراقبتهای تسکینی میتواند به سیر بهبودی و یا مرگ با آرامش کمک نماید .در

مطرح و ظرف مدت سه ماه با کمکهای مردم ،آرزوهای  41کودک برآورده شد.

یک پژوهش در تایوان از  73کودک مبتلابه سرطان  4تا  61سال خواسته شد تا سه

برنامه حاضر یک فعالیت مشترک و موفق بینرشتهای پرستاران اکولوژی اطفال،

آرزوی خود را بگویند سهچهارم آنها آرزو داشتند از بیمارستان به خانه بروند و 09

مددکار اجتماعی ،پزشکان ،دانشجویان و خیرین در پاسخ به یکی از نیازهای کودکان

درصد آنها آرزو داشتند تا درمان شوند (.)6

بیمار بوده است.
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In this study, for the first time, we evaluated the main
wishes of children at Golestan province, north of Iran,
2015. Fifty three children with cancer were invited to
write their wishes and also the preschoolers were asked
to tell their wishes to their nurse or parents. The results
showed that children aged 3-6 wished for objects like
tablet, treatment and being free from isolation. Children
aged 7-12 years mostly wished for tablets or bicycles,
then treatment and becoming police or doctor.
Teenagers aged 13-16 years also wanted tablets or
bicycles and going to a pilgrimage. In all three groups
one of the common wishes was the advent of Imam
Zaman (aj). In total, the wish to have electronic toys was
prevailed (100% for all groups). In this project after
collecting the wishes of children with cancer, their
wishes were proposed in a Telegram group chat under
“Heavenly wishes” and in a short time with the help of
donors, the wishes of 46 children were granted. Current
program is a collaborative and successful
interdisciplinary activity among pediatric oncology
nurses, social worker, doctors, students and donors to
respond to the needs of sick children.

Dear Editor
At the golden time to be happy and communicate with
peers, children with cancer are isolated due to several
physical and psychological problems. The more
attention of families to eliminate of physical
complications following chemotherapy, is cause of their
ignorance to psychological problems of children.
Because of the need for isolation, these children have to
avoid from crowded places. Therefore, they will be
pulled towards depression unconsciously. Having
effective communication between these children and
their nurses and social workers could greatly help reduce
their depression
The main objective of this letter is to attract reader’s
attention towards the psychological aspects of these
children, understanding their mental suffering and try to
heal it. Understand the hopes and dreams of children
with cancer as a part of palliative care can help the
treatment procedure and death calmly. In a research in
Taiwan, 37 children aged 4-16 were asked to identify
their three main wishes. Three-quarters of them wished
to go home from the hospital and 90% wished to be
cured (1).
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