در مالقات با بیمار سرطانی چه چیزهایی را نباید به او بگوییم؟
ظهاًی کِ یک زٍست یا یکی اظ اػضای ذاًَازُ تِ سطعاى هثتال هی ضَز ،زاًستي ایٌکِ چِ تایس تگَیین تسیاض سرت است؛ اغلة افطاز زض چٌیي
ضطایغی ضاحت ًیستٌس تٌاتطایي یا اظْاضات ًاهٌاسثی اتطاظ هی کٌٌس ٍ یا اصال ّیچ ًوی گَیٌس کِ ّیچ کسام اظ آًْا تطای فطز هثتال تِ سطعاى
اهیسٍاض کٌٌسُ ًیست.
تِ گعاضش ًیَیَضک تایوع ،تسیاضی اظ گطٍُ ّای حاهی تیواضاى سطعاًی تَصیِ ّایی زض ظهیٌِ صحثت کطزى تا افطاز سطعاًی هغطح هی کٌٌس .زض
اتتسا تِ چیعّایی اضاضُ هی کٌین کِ زض هالقات تا فطز سطعاًی ًثایس تِ اٍ تگَییس:
َ - 1مٍ چیس خًب خًاَد شد
ٍاقؼیت ایي است کِ ضوا ًوی زاًیس آیا ٍاقؼا ّوِ چیع ذَب ذَاّس ضس؟ ٍ گفتي چٌیي جوالتی تِ تیواض سطعاًی حسی تحقیطآهیع زض اٍ ایجاز هی
کٌس .ظهاًی کِ فطزی تِ سطعاى هثتال هی ضَز ًیاظی تِ یک فطز زلگطم کٌٌسُ ًساضز .تؼالٍُ اظْاضات ًَیس ترص هاًٌس 'حال تَ ذَب هی ضَز' یا
'تَ ایي ضٍظّا ضا پطت سط هی گصاضی ٍ حتی تْتط اظ قثل هی ضَی' تاػث هی ضَز کِ تیواض زض صَضت ػسم تَاًایی زض حفظ ضٍحیِ هثثت ذَز،
احساس گٌاُ کٌس .گاّی تطَیق تیواض سطعاًی ًتیجِ ای جع ػصثاًی ضسى اٍ ًساضز.
زکتط 'استاى گلستطگ' کِ زض  57سالگی تِ سطعاى هثتال ضس گفت :ذَضثیٌی کاشب آًچِ ضا کِ زض تسى هي زض حال ضخ زازى تَز ،تی اضظش کطز.
 - 2می داوم کٍ راٌ دشًاری را طی می کىی
زض اتتسا هوکي است ایي حطفًَ ،ػی ّوسضزی ٍ زلسَظی تِ حساب آیس اها هطکل ایٌجاست کِ ضوا ٍاقؼا ًوی زاًیس ٍ ًوی تَاًیس زضک کٌیس کِ
اٍ چِ هی کطس ٍ تا چِ هطکالتی زست ٍ پٌجِ ًطم هی کٌس .حتی اگط ذَزتاى قثال سطعاى زاضتِ ایس تایس تِ ایي ًکتِ تَجِ کٌیس کِ تجطتِ ّط
کسی اظ تیواضی هٌحصط تِ ذَز اٍست .سؼی ًکٌیس پایتاى ضا زض کفص اٍ تکٌیس!

 - 3شاوس آيردی کٍ ایه بیماری یک وًع بدتر سرطان ویست
اگطچِ تا اتطاظ ایي گفتِ سؼی زاضیس کِ تیواض ضا ضاز کٌیس اها کن اّویت جلَُ زازى سطعاى یک فطز ،کوکی تِ ایجاز حس ذَب زض تیواض ًوی
کٌس .تٌظط ضوا آیا اصال سطعاى ًَع ذَب زاضین؟!
 - 4شاید باید بیشتر يرزش می کردی /بیشتر سبسیجات می خًردی
حطفْایی ضثیِ تِ ایي ٍ یا 'چغَض سطعاى گطفتی؟' تِ ایي هؼٌاست کِ ضوا تیواض ضا سطظًص هی کٌیس ٍ اٍ ضا زض تیواض ضسًص ذغاکاض هی زاًیس.
ّیچَقت کسی ضا کِ زضحال کٌاض آهسى تا چٌیي هَقؼیت سرتی است ،سطظًص ًکٌیس.

پس در دیدار با بیمار سرطانی به او چه بگوییم؟
تیص اظ ّط چیع ،هْوتطیي کاض ایي است کِ تٌْا تِ حطف ّای فطز هثتال تِ سطعاى گَش زاز ٍ صحثت ًکطز .تطذی اٍقات تٌْا تِ یک حضَض
آضام ٍ گَش زازى زلسَظاًِ ًیاظ است  .اگط زٍست یا یکی اظ ًعزیکاًتاى تِ سطعاى هثتال است ٍ تِ زیسى اٍ ضفتیس جوالت ظیط هی تَاًس تطای اٍ
زلگطم کٌٌسُ تاضس:









ًوی زاًن االى زقیقا تایس چِ تگَین اها فقظ هی ذَاّن تساًی کِ زٍستت زاضم .ایي جولِ تِ تیواض هی فْواًس کِ اگطچِ زضهَضز
هطکل سرتی کِ تطایص پیص آهسُ چیع ظیازی ًوی زاًیس اها هطاقة اٍ ّستیس ٍ تطایتاى اّویت زاضز.
اظ اتفاقی کِ تطایت افتازُ هتاسفن
هي ایٌجا ّستن کِ تِ حطفْایت گَش کٌنّ ،طٍقت احساس کطزی زٍست زاضی ضطٍع کي
هي تِ تَ فکط هی کٌن ،تَ تٌْا ًیستی
ها ایي هطحلِ ضا تا ّن توام هی کٌین .تا گفتي ایي جولِ اٍ هی فْوس کِ تٌْا ًیست ٍ هی تَاًس تِ کوک ضوا تکیِ کٌس.
ضٍی کوک هي حساب کيٍ .ظایف ضٍظاًِ هثل پرت ٍ پع ،ضستي لثاس ٍ ذطیس هایحتاج ذاًًِ ،گْساضی اظ کَزک ٍ  ...تطای کسی
کِ تحت زضهاى ّای سطعاى است هوکي است سرت تاضس .تِ جای ایٌکِ تِ اٍ تگَییس اگط چیعی الظم زاضتی ذثطم کي ،تِ اٍ
پیطٌْاز کٌیس کِ هثال ایي ّفتِ یک ضٍظ ضا گصاضتِ ام تطای ضوا غصا زضست کٌن ،تٌظطت چِ ضٍظی هٌاسة تط است؟ یا تگَییس قصس
زاضم ذطیسّایت ضا اظ سَپطهاضکت اًجام زّن.
زض پیطٌْاز کوک ذالقاًِ فکط کٌیس .تِ یاز زاضتِ تاضیس کِ ًیاظّای زٍستتاى هوکي است تغییط کٌس ،پس زض تغییط ًقطِ ّایتاى
هٌؼغف تاضیس .تِ اٍ تگَییس ّطٍقت کِ ًیاظ تِ کوک زاضت ضوا زض زستطس ّستیس.

ٍ زض آذط یکی اظ تْتطیي کاضّایی کِ هی تَاًیس تطای تیواض سطعاًی اًجام زّیس ایي است کِ زض عَل ضیوی زضهاًی کٌاض اٍ تٌطیٌیس یا تِ
تیواضستاى ضفتِ ٍ کٌاض اػضای ذاًَازُ اش تاضیسّ .وطاّاى تیواض ًیع گاّی تِ تَجِ ٍ ّوسضزی ها ًیاظ زاضًس ،آًْا ضا فطاهَش ًکٌیس.
تِ یاز زاضتِ تاضیس کِ تطقطاضی اضتثاط تا یک ًفط ضٍش ّای هرتلفی زاضز ٍ تِ تطجید اٍ تستگی زاضز .اگط زٍست تیواضتاى ضا ًوی تَاًیس هٌظن
تثیٌیس ،یک تواس تلفٌی سازُ ،یک پیغام هتٌی یا یک تواس ٍیسیَیی تِ اٍ اعویٌاى هی زّس کِ ًگطاًص ّستیس ٍ اٍ ضا فطاهَش ًکطزُ ایس .حتی
تِ زٍستتاى تگَییس اگط ًوی تَاًس پاسد تواس ّای ضوا ضا تسّس ًاضاحت ًوی ضَیس.
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