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Anne, baba ya da aile üyelerinden 
birine kanser teşhisi konulmuş ise, 

bu kitapçık sizin için. 
Doktorlar, hemşireler, sağlık 

çalışanları, arkadaşlar ve aileden 
kurulu ekibin önemli bir parçası 

olduğunuzu unutmayın. 
Önünüzdeki günlerde, hafta ve 

aylarda farklı duygular 
hissedebilirsiniz. Bazı günler 

her şey eskisi gibi olacak 
ve iyi hissedeceksiniz. Bazı 

günler ise daha zor geçecek. 
Bu kitapçık size bu süreçte 

yardımcı olacak bilgi ve yöntemleri 
paylaşmayı amaçlıyor. 
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Ailenizden birinin kanser
Bölüm 1

olduğunu öğrendiniz
Kendinizi şoka girmiş, kızgın, korkmuş ya da uyuşmuş gibi mi hissediyorsunuz?  
Belki de hayatın hiç de adil olmadığını düşünüyorsunuz. Şu an kesin olan tek bir 
şey var: Kendinizi iyi hissetmiyorsunuz... 

Şu an için dikkatinizi bunlara odaklayın:
Pek çok kişi kanserden kurtuluyor ve/veya kanserle yaşıyor.

Yalnız değilsiniz. Şu anda kimse sizi anlamıyor gibi gelebilir. Bir bakıma haklısınız. 
Kimse tam olarak sizin gibi hissedemez. Ancak sizinle aynı durumu yaşayan, sizin 
durumunuzda, ailesinde kanser olan pek çok gencin olduğunu bilmek belki 
yardımcı olabilir. 

Kendinizi suçlamayın. Kanserin pek çok nedeni var ve birçoğunu doktorlar da 
tam olarak bilmiyor. Bu nedenlerin hiçbiri sizin yaptıklarınız, söyledikleriniz ya da 
düşündüklerinizle ilgili değil. 

Denge önemli. Bazıları sürekli kanseri düşünür, bazıları ise kanser yokmuş gibi 
davranır. Bir denge tutturun. Aileniz için bir şeyler yaparken diğer insanlar ve 
önemsediğiniz aktivitelerle bağınızı koparmayın. 

Bilgi güçtür. Kanser ve tedavisini öğrenmek size yardım edebilir. Bazen hayal 
ettiklerimiz gerçeğin kendisinden daha kötüdür.

Yakınlarına kanser teşhisi konulan pek çok genç sizin şu an hissettiklerinizi 
hissediyor. Yaşayabileceğiniz duyguların bazılarını aşağıda listeledik. Bu duygular 
hakkında konuşabileceğiniz insanları bulun. Birileriyle bu duygular hakkında 
konuşmak iyi bir �kir olabilir. 

?
? ?  Yaşadığınız duyguları işaretleyin...

Ya anneme/babama evde bir şey 
olursa ve ne yapacağımı bilemezsem!

Dünyam altüst oldu!

Ya annem/babam ölürse?

Kanser ailede başka birine 
bulaşır diye korkuyorum. 
(Bulaşmaz!)

Suçlu hissediyorum, çünkü ben 
sağlıklıyım ama annem hasta. 

Gülüp eğlenirken suçluluk 
duyuyorum.

Korku normal bir duygudur. Bazı korkularınız gerçek olabilir. 
Bazılarıysa gerçekleşmeyecek şeylerdir. Bazı korkular da zaman 
içinde azalacaktır.

Ailede biri hastayken iyi vakit geçirmekten suçluluk duyabilirsiniz. 
Ama bu onları önemsemediğiniz anlamına gelmez. Gerçekte zevk 
aldığınız şeyleri yaptığınızı görmek hasta olan aile bireyinin de 
kendisini iyi hissetmesine yardım edecektir.
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 Yaşadığınız duyguları işaretleyin...

ihmal

Ailemde artık kimse konuşmuyor.

Kendimi köşeye atılmış gibi hissediyorum.

Hiç ilgi görmüyorum.

Kimse bana neler olduğunu 
söylemiyor!

Hastalandığı için anneme/babama 
kızgınım!

Tanrıya isyan ediyorum!

Böyle hissettiğim için kendime 
kızgınım!

Kanser ailenin tüm odağını değiştirebilir. Kanserli anne ya da 
baba tüm enerjisini iyileşmeye odaklamış olabilir. Ama hiçbiri 
sizin kendinizi ihmal edilmiş gibi hissetmenizi istemez. 

Bazen hasta yakınım ile toplum içine
çıkmaktan utanıyorum.

Diğer insanların sorularına nasıl 
yanıt vereceğimi bilemiyorum!

Çoğu genç ailesini korumaya çalışır. Mükemmel olmaya çalışır 
ve sorun çıkarmamaları gerektiğine inanırlar. Siz de böyle 
hissediyorsanız, unutmayın ki hiç kimse her zaman mükemmel 
olamaz. Sizin de içinizi dökmeye, üzüntü ve sevincinizi ifade 
etmeye ihtiyacınız var.

Arkadaşlarım artık eve gelmiyorlar!

Arkadaşlarım artık bana ne
söyleyeceklerini bilemiyor!

 Yaşadığınız duyguları işaretleyin...

Kanserli ebeveynlerinden utandıklarını söyleyen pek çok genç 
zamanla bu durumla başa çıkmanın daha kolay hale geldiğini 
söylüyor.
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Hissettikleriniz çok normal

Duygularınızın “doğru” ya da “yanlış”ı yok. Yalnız değilsiniz. 
Pek çok genç, kanserli bir aile yakını olmasının hayata bakışını 
değiştirdiğini söylüyor. Bazıları bu süreçten daha da güçlenmiş 
olarak çıkıyor. 

Bazen 
bana yardımcı
olan tek şey, 

yorgunluktan tükenene
kadar basket 

oynamak oldu!

KAYA - 16 yaşında

Duygularla başa çıkmak
Pek çok kişi duygularını rahatça paylaşamaz. Ya görmezden 
gelir ya da değişeceğini umar. Bazı kişiler mutlu değilken bile 
mutlu görünmeye çalışır. Neşeli davranırsa üzgün ya da öfkeli 
hissetmeyeceğini düşünür. Oysa kısa süre için işe yarıyor gibi 
görünse bile bu tutum uzun vadede işe yaramaz. 

Duygularınızı içinize atmayın. Duygularınızı paylaşmamak, 
ihtiyacınız olan yardımı almanıza engel olabilir.

Bunları deneyin:

• Yakın aile üyeleri ve arkadaşlarla konuşun.

• Düşüncelerinizi bir günlüğe yazın.

• Sizin geçtiğiniz deneyimden geçen diğer gençlerle paylaşım 
 yapabileceğiniz destek gruplarına katılın ya da bir danışman/
 psikolog bulun.

• Şu an bunu hayal etmesi belki zor ama bu deneyimden
 güçlenerek çıkabilirsiniz.
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Kanseri tanımak

Hatırlamakta fayda var!

Bölüm 2

ASLI - 14 yaşında

“Babam kanser olduğunu söylediğinde çok 
korktum. Kanser hakkında bildiğim her şey 
çok korkutucuydu. Sonra kendi kendime 
dedim ki, ‘Sahi, kanser hakkında ne biliyorum?’ 
Cevabım, ‘Fazla değil’ idi. Bu broşürü okumaya 
başladım ve her kanserin aynı olmadığını 
öğrendim. Kanser kelimesi hâlâ korkutucuydu 
ama insanlar bu hastalığı atlatabiliyor. Artık 
eskisi gibi korkmuyorum.” 

Yaptığınız, düşündüğünüz ya da söylediğiniz şeyler 
kansere yol açmaz.

Kanser kişiden kişiye bulaşmaz.

Biliminsanları her geçen gün yeni ve daha etkili
tedaviler buluyorlar.

Kanserden tamamen iyileşmiş pek çok kişi var.

Kanser ve tedavisi hakkında 

bilgi edinmek korkularınızı 

yenmenize yardım eder. 

Okuduğunuz ve duyduğunuz 

bazı şeyler sizin yakınınız için 

geçerli olmayabilir. Gelecekte

onları bekleyen şeyleri 

bildiklerinde, insanlar genellikle

kendilerini daha iyi hissederler.

8 9



Kanser nedir?
Kanser, hücrelerde başlayan ve 100’den fazla 
benzer hastalık grubuna verilen addır. Kanseri 
anlamak için normal hücrenin nasıl kanserli 
hücreye dönüştüğünü bilmek gerekir. Normalde 
hücreler büyür ve vücudun ihtiyacı olduğu an 
çoğalarak yeni hücreler oluştururlar. Bu işleyiş 
vücudu sağlıklı tutar. Ama bazen yeni hücre 
gerekmese bile hücreler kontrolsüz çoğalmaya 
devam eder. Bu fazla hücreler tümör dediğimiz 
büyümeleri meydana getirir. 

İyi huylu tümörler kanser değildir. 

Vücudun diğer bölümlerine yayılmazlar. 

Kötü huylu tümörler kanserdir. 

Bu tümörlerdeki anormal hücreler bölünür ve 
kontrolsüz çoğalır. Yakındaki dokuları istila eder 
ve vücudun diğer organlarına yayılabilirler. 
Kanserin vücudun bir noktasından diğerine 
yayılmasına “metastaz” denir.

Pek çok kanser, başladığı 
organın ismiyle adlandırılır. 
Örneğin kanser akciğer 
hücrelerinde başlarsa 
“akciğer kanseri” ismini alır.

NORMAL HÜCRELER ANORMAL HÜCRELER

Neden kansere yakalanırız?
Pek çok kanser türünün nedeni tam olarak bilinmiyor. 
Kanser riskini artıran öğelere “risk faktörleri” diyoruz: 
Yaş, aile hikâyesinde kanser olması, tütün ürünleri 
kullanımı, radyasyon, bazı kimyasallara maruz 
kalmak, bazı virüs ve bakteri kaynaklı enfeksiyonlar 
ve bazı genetik mutasyonlar (değişimler) gibi. 

Çoğu kanser anne/babadan çocuğa geçmez, genetik 
değildir. Ancak, ailede kanser hikâyesi olması bazen 
kanser riskini artırır. Ailenizle ve bir doktorla bu 
konuda konuşmak yardımcı olabilir. 

Doktorlar kanseri tedavi edebilir mi? 

Her geçen gün yeni ve etkili tedavi yöntemleri artıyor. 
Tedaviyle kanserin yok olmasına “remisyon” denir. Eğer 
kanser tekrar ortaya çıkarsa bu durum da “nüks” (tekrar)
olarak ifade edilir. 

                 Yakınınızın göreceği tedaviyi yazın:
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Kanser tedavisi
Bölüm 3

Tedavi, kanser hücrelerini öldürmeye ve büyümesini durdurmaya yöneliktir. 
Tedavi yöntemi doktor tarafından aşağıdakilere göre belirlenir:

Tedavinin yan etkileri
Tedavi, kanser hücrelerini yok ederken bazen sağlıklı organ ve dokulara da 
zarar verir. Bu zarara “yan etki” diyoruz. Mide bulantısı gibi bazı yan etkiler 
kısa süreli olabilirken, yorgunluk gibi yan etkiler daha uzun sürebilir.

Yan etkiler aynı tedaviyi gören kişileri farklı etkileyebilir: Bazısında az, 
bazısında çok görülür.

Kanserin tipi

Kanserin ortaya çıkışının ilk mi yoksa 
tekrar mı (nüks) olduğu

Kanserin yayılıp yayılmadığı

Hastanın yaşı ve genel sağlık durumu

Hastanın tıbbi geçmişi

Yakınınız bu tedavilerden bir ya da birden fazlasını görebilir. Tedavi tipine 
göre doktora gün içinde gidebilir ya da hastanede kalması gerekebilir.

Tedavi Rehberi

Tümörün
alınması

Cerrahi operasyonla 
tümör çıkartılır. 
Ameliyat sırasında 
hastayı uyutmak için 
anestezi adı verilen 
ilaçlar kullanılır.

• Ameliyat sonrası 
  ağrı
• Yorgunluk
• Diğer yan etkiler
  (Ameliyat yeri ve 
  operasyonun 
  büyüklüğüne 
  göre değişir.)

tedavi nedir? sonucu
(yan etkiler)

tedavi nedir? sonucu
(yan etkiler)

tedavi nedir? nasıl yapılır?

nasıl yapılır?

nasıl yapılır?

sonucu
(yan etkiler)

Ameliyat
(operasyon)

Radyoterapi
(ışın tedavisi)

Yüksek enerji taşıyan
ışın parçacıklarının 
kanserli hücreleri 

öldürmesi ve tümörleri 
küçültmesi

Radyasyon, vücudun 
dışında bir makineden

vücuda kanserli 
hücrelerin yakınına 

yerleştirilen radyoaktif 
materyalden alınabilir.

Yorgunluk
Hassas ve kızarmış 
cilt
Diğer yan etkiler 
(Radyasyon alınan 
bölge ve miktarına 
göre değişir.)

..

.

.

..

.

.

Mide bulantısı ve/
veya kusma
İshal ve/ veya 
kabızlık
Saç dökülmesi
Aşırı yorgunluk
Ağız yaraları

Kemoterapi
(kemo)

İlaçla  kanser 
hücrelerinin 
yok edilmesi

İlaç ağızdan, 
enjeksiyonla ya da 
damar yoluyla kür 
olarak alınır. Süreç, 
tedavi ve dinlenme 
dönemlerine ayrılır.
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Tedavi Rehberi

Kanda ya da kemik 
iliğinde bulunan kök 
hücrelerin kullanımı. 
Yüksek doz kemoterapi 
ve radyoterapi ile zarar 
gören kök hücreleri 
onarır.

tedavi nedir? sonucu
(yan etkiler)

tedavi nedir? sonucu
(yan etkiler)

tedavi nedir? nasıl yapılır?

nasıl yapılır?

nasıl yapılır?

sonucu
(yan etkiler)

Kök hücre nakli 
veya ilik nakli

Hormon tedavisi ....

Tedavilerin haricinde yakınınız takip (kontrol) testleri de yaptıracaktır. 
Bu testlerin listesini kitapçıkta Tablo B: Takip testleri bölümünde  
görebilirsiniz.

Nakil hastanın kendisi 
ya da donörden alınan 
kök hücrelerden yapılır. 
Donör çoğunlukla bir 
akrabadır. Kök hücreler 
damar yolundan verilir.

Yan etkiler kemo ve 
radyoterapi yan 
etkilerine benzer. 
Bazen daha şiddetli 
yan etkiler görülebilir.

Hormon alınması, 
eklenmesi ya da 
bloke edilmesi. 
Hormon tedavisi 
bazı tip kanserlerin 
büyümesini 
durdurmak için 
kullanılır.

Tablet/hap, enjeksiyon 
ya da cilde konulan 
bant şeklinde verilir.

Bazen hormon üreten 
bezleri almak için 
ameliyat gerekebilir.

Ateş basma hissi
Yorgunluk
Kilo değişimi
Ruh halinde
değişimler

Biyolojik tedavi
(immunoterapi)

Kanserle savaşta 
vücudun kendi 
bağışıklık sistemini 
kullanır.

Ağızdan, enjeksiyon 
yoluyla ya da 
damardan alınabilir.

Grip benzeri belirtiler:
• Titreme
• Ateş
• Kas ağrısı
• Yorgunluk
• Bulantı/kusma
• İshal

Nelere dikkat etmeli?
Bazı tedaviler hastayı enfeksiyon kapmaya daha açık hale 
getirebilir. Bunun nedeni tedavinin enfeksiyona karşı savaşan 
beyaz kan hücrelerini etkilemesidir.  Hastanın kalabalık 
yerlerden, grip, soğuk algınlığı ya da su çiçeği gibi rahatsızlığı 
olan kişilerden uzak durması gerekir.

Bunun dışında :

Bekleyiş
Tedavinin işe yarayıp yaramadığını beklemek zor bir süreçtir. Doktor 
farklı tedaviler deneyebilir. Hasta bir gün çok iyi hissedebilir ama 
ertesi gün ya da hafta tekrar kötü olabilir. Tedavi bazen aylar ya da 
yıllar alabilir. Bu duygusal iniş ve çıkışlarla baş etmek herkes için 
zordur.

Ellerinizi sık sık sabun ve suyla yıkayın, mikropların 
yayılmasını engellemek için bir el dezenfektanı 
kullanın.

Hasta arkadaşlarınızı eve getirmemeye çalışın.

Eğer hasta ya da ateşliyseniz hastaya yaklaşmayın.

Emin olmadığınız konularda mutlaka ailenize danışın.
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•  Yakınımın ne tip bir kanseri var?

• İyileşecek mi?

• Bu kanser genetik mi? (kalıtsal mı?) 

Sorabileceğiniz sorular

Tedaviyle ilgili sorular
•  Ne tip bir tedavi görecek? Birden fazla mı tedavi olacak?

•  Tedavi nasıl olacak?

•  Bu tedaviyi yaptıran insanlar ne hisseder?
           Canı acıyacak mı?

• Tedavi ne kadar sürecek?

• Tedavi görüntüsünü ve davranışlarını değiştirecek mi?

• Peki ya tedavi işe yaramazsa?

•  Tedavi nerede olacak? Ben de eşlik edebilir miyim?

Unutmayın! Bu soruları defalarca sorabilirsiniz.

Hasta neler hisseder?
Bölüm 4

Neler hissettiğini bilirseniz yardım etmeniz kolaylaşır, en 
azından karşınızdakinin tepkilerini anlarsınız. Onların da 
size benzer duygular yaşadıklarını öğrendiğinizde 
şaşırabilirsiniz:

Üzgün ya da depresif 

Bazen kanserli kişiler eskiden yaptıkları şeyleri yapamaz 
olur. Bu aktiviteleri ve arkadaşlarını özlerler.

Korkmuş 

Yakınınız kanserin kendi hayatını ve ailenizin hayatını nasıl 
değiştireceğinden korkabilir. Tedavi ile ilgili korkuları olabilir. 
Hatta ölüm korkusu yaşayabilir.

MELİKE - 14 yaşında

Ben de kel halime
bayılmıyorum ama

yaşadığım için
şanslıyım...

“Kemodan sonra annemin tüm saçları 
döküldü ve şapka kullanmaya başladı. 
İnsanlar sürekli bize bakıyordu ve ben 
bundan utanıyordum.

Annem ne hissettiğimi sordu ve 
söyleyince, ‘Ben de kel halime 
bayılmıyorum ama yaşadığım için 
şanslıyım,’ dedi ve ben onun ne kadar 
cesur bir insan olduğunu gördüm. 
Artık kim bakarsa baksın umrumda 
değil!”
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Endişeli 

İşe nasıl devam edeceğinden ve ödemeleri nasıl 
yapacağından endişe duyabilir.  Ya da tedavi nedeniyle 
görüntüsünün değişeceğinden endişelenebilir. Muhtemelen 
sizin için de endişe duyuyordur.

Kızgın

Tedavinin yan etkileriyle baş etmek zorlu olabilir. Kızgınlık 
bazen ifade edemediğimiz korku ve hayal kırıklığı gibi duygular 
nedeniyle yaşanır. Unutmayın, hasta olan anne/babanız size değil, 
hastalığa kızgın.

Yalnız

Bazen kanser insanı yalnızlaştırır ve toplumdan uzaklaştırır.  
Arkadaşlar ne diyeceğini bilemediğinden eskisi gibi ziyaret 
etmeyebilir. Kişi eski aktivitelerini yapamayacak kadar hasta 
olabilir ya da kimsenin kendisini anlamadığını düşünebilir.

Umutlu 

Umutlu olmak için pek çok sebep var. Bugün kanser geçirmiş 
milyonlarca insan hayatına devam ediyor. Kanser hastaları 
tedavi süresince aktif bir hayat sürebiliyor. Tedavi alanında 
geçmişe göre çok yol katedilmiş.

Elindekilerle yapabileceğinin en iyisini yap!

Kardeşler 

Eğer  siz en  büyük  kardeşseniz,  diğer  kardeşler  sizden 
destek alacaktır. Onlara elinizden geldiğince yardım edin. 
Sizin için de zor bir dönem olduğunu onlarla paylaşın.

Eğer kardeşlerinizden yardım istiyorsanız onlara neler 
hissettiğinizi anlatın. Tüm cevapları bilemezler ama size 
destek vereceklerdir.

Ailede ne değişti?
Bölüm 5

Birlikte nasıl başa
çıkarız?

Elimden gelenin
en iyisini 

yapıyorum...

Ben tek kişiyim, 
Her şeye yetişemem 

ama bir şeyler 
yapabilirim.
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Sağlıklı olan ebeveyn

• O da sizin gibi stresli olacaktır.

• Size çıkışabilir. Her zaman doğru 
  şeyleri yapamayabilir ya da 
  söyleyemeyebilir.

• Olabildiğince destek olun.

Ne söyleyebilirsiniz?..

Kanser olan ebeveyn

• Yorgun ya da tedavinin yan etkisiyle 
  hasta hissedebilir. Belki iyi hissedecek 
  ve sizi yanında isteyecektir.

• Konuşun, soru sorun, onları ne kadar çok 
  sevdiğinizi söyleyin. 

Benzer bir şey söyleyin...

Sana nasıl
yardımcı

olabilirim?

Kendini nasıl
hissediyorsun?

Bir şey 
ister misin?Seni 

seviyorum

Doğru mu
yapıyorum?

Sana eşlik
etmemi

ister misin?

Stres sizi unutkan ve hırçın yapabilir. İşte stresle başa çıkmak 
için bazı öneriler... Her hafta en az bir iki tanesini uygulamaya 
çalışın.

Stresle başa çıkmak

     

Kendine bakmak
Bölüm 6

Yaşamla bağlantıda kalın.

Bir arkadaşınızla vakit geçirin.

Sportif faaliyetlerde bulunun.

Dinlenin ve yeterli uykunuzu alın.

Ara verin.

Her gece en az 8 saat uyuyun.

Müzik yapın ya da dinleyin.

Yaratıcı yönünüzü öne çıkarın.

Düşüncelerinizi yazacağınız bir günlük tutun. 

Size ilham veren hikâyeler okuyun.

     
Sağlıklı beslenin ve aktif olun.

Spor yapın, koşun, yürüyün.

Nefes alma ve ısınma egzersizleri yapın.

12 111
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?
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Destek almak
Bölüm 7

Destek istemek her zaman kolay olmayabilir ama size yardım
edecek insanlar var.

Acele etmeyin.

Her şeyi bir anda çözemezsiniz. Zor problemlerin çözümleri basit
değildir. Zorluklara karşı bir ekip olarak birlikte hareket edin.

Süreklilik sağlayın.

Tek ve uzun bir konuşma yerine sıklıkla ve kısa konuşmalar
yapabilirsiniz. Önemli olan süreklilik.

Bazen sadece arkadaşlarla konuşmak yeterli olmaz. Zor zamanlarda
bir psikolog ya da danışmanla da konuşabilirsiniz.

Bak çıldırmış olduğunu 
falan zannetmiyorum...

Yardım edebilecek biriyle  
konuşmak ister misin?

Mesela bir psikolog ile?

En azından yarın okulda 
rehberlik öğretmeniyle 
konuşacağına söz ver.

Bir şeyler yapmalısın, bu 
öfke ve üzüntü  hep böyle 

devam edemez.

Babamla bir türlü
konuşamıyorum.
Neden annemin

hastalığından beri
hep üzgün olduğumu

anlamıyor?!

Ayşecim, aylardır aynı şeyi
konuşuyoruz. Benim en yakın

arkadaşımsın ve endişeleniyorum.
Artık ya hep üzgünsün ya da evden

kapıları vurup çıkıyorsun.

Biliyorum,
durumum

hiç iyi değil.

Tamam...
Söz
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Siz ve arkadaşlarınız
Bölüm 8

Arkadaşlarınız sizin için, siz de onlar için önemlisiniz.
Eskiden onlarla her şeyi konuşabiliyordunuz...

Arkadaşlarınız ne söyleyeceğini bilemeyebilir.

Bazıları ne söyleyeceğini bilemez. Diğerleri soru sormaktan 
çekinebilir.

Soru sormayan ve konuşmayan arkadaşlarınıza karşı anlayışlı 
olun.

İlk adımı sizin atmanız gerekebilir.

Anne/babamın hastalığı 
hakkında konuşmak benim için 
çok zor. Biliyorum soru sormak 
kolay değil. Konuşmak ya da 
bilmek istediğin bir şey var mı?

HAMİT -15 yaşında

?

“Arkadaşlarımla hâlâ görüşüyoruz ama hiçbir şey eskisi 
gibi değil. Konuştukları şeylerin çoğu boş geliyor. Babam 
için çok endişeleniyorum. Artık ‘hangi partiye davet 
edildim’ ,  ‘bu hafta maçı kim kazanır?’ gibi şeyler önemli 
gelmiyor. Okulda babası benim gibi kanser olan bir çocuk 
daha var, onunla konuşacak çok şeyimiz ve ortak 
noktamız var.” 

Arkadaşlarınız zor sorular sorabilir.

Bazen bu soruları cevaplamak istemeyebilirsiniz.

Şuna benzer bir şey söylemeyi deneyin: “Şu an yaşadıklarımı 
anlatmak çok zor, sorduğun için sağol. Doktorlar diyor ki;  . . .”

Eğer hiç konuşmak istemezseniz şöyle bir şey söyleyin:

Sorduğun için 
çok teşekkürler, daha 

sonra konuşsak 
olur mu?

Arkadaşlarının kendi yaşantıları var.

Seni önemsemediklerini düşünebilirsin. Onların hayatı eskisi 
gibi devam ediyor, oysa senin hayatın değişti.

Aralarında sen olmadığın halde herkesin bir araya gelmesini izlemek 
zor gelebilir. Ama onların da kendi hayatları olduğunu anlamaya 
çalışmalısın. Seninle aynı şeyi yaşamıyorlar, anlamaları kolay olmayabilir.

Benzer şeyler söyleyebilirsin....
Beraber bir şeyler 
yapmayı özledim. 

Aklımda çok şey var. 
Yarın beraber 

bir şeyler yapalım mı?

Olur tabii...

Nasılsın?

Yapalım...
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Tedavi sonrası farklı duygular hissedebilirsiniz. Hasta 
yakınınız beklediğinizden daha zayıf ve hasta göründüğü 
için kafanız karışık olabilir. Kanser geri gelecek diye 
korkuyor olabilirsiniz. Hayata bakış açınız değişebilir. 
Tüm bu hisler normaldir. Gerekirse bir psikolog/danışmandan 
yardım alabilirsiniz.

Hayatınız  tamamen  eski  akışına  dönmeyebilir.  Ya  da  
“eski hayatınıza” dönmek zaman alabilir.

Bakalım, benzer yollardan geçenler neler söylemiş; 
Yaşadıkları size benziyor mu?

ERDİNÇ -  15 yaşında

“Annemin radyasyon tedavisi ve kemoterapisi bitti, her şey 
eskisinden farklı. Tedaviye dedemle gidiyordu. Ben de her 
akşam küçük kardeşimin ödevine yardım ediyordum. Artık 
annem iyi, kardeşimin benim yardımıma ihtiyacı yok. 
Bir süre onun kahramanı olmak güzeldi. Annem iyi ama 
hâlâ yorgun. ‘Eski halime dönmek zaman alacak’ diyor.” 

Erdinç İçin “Yeni Normal”:

Tedavi sonrası
Bölüm 9

“İtiraf etmeliyim, hastalanmadan önce annemle çok 
kavga ederdik ne giydiğim, kiminle dışarı çıktığım 
ya da neden kardeşime daha iyi davranmadığım 
hakkında... Annem kanser olduktan sonra yakınlaştık. 
Kız kardeşim ile de ilişkimiz güçlendi.” 

“Artık saçlarımı yaptırmak, son moda elbise giymek 
eskisi kadar önemli değil...”

Ayşe Hayatın Kıymetini Daha İyi Biliyor:

AYŞE - 17 yaşında

MEHMET - 13 yaşında

Mehmet Babası Eve Döndüğü İçin Mutlu:

“Babamı hayatımda ilk kez son kemosu bittikten 
sonra ağlarken gördüm. Doktorlar kanserin 
tamamen temizlendiğini söylediler. Babam çok 
duygusaldı; hayatta olduğu için şükrediyordu. 

Babam iyileştiği için çok ama çok mutluyum.”
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Tedavi Ekibi
ekip üyesi

Hemşire

ne yaparlar?

ekip üyesi

Diyetisyen

ne yaparlar?

ekip üyesi

Onkolog

ne yaparlar?

ekip üyesi ne yaparlar?

ekip üyesi ne yaparlar?

Psikolog

ekip üyesi

Radyolog

ne yaparlar?

ekip üyesi

Cerrah

ne yaparlar?

Tablo A:

Kanser hastalarını tedavi eden doktor. Bazı 
onkologlar sadece bazı kanser türleri ya da 
tedavilerinde uzmanlaşır.

Ameliyat yapan doktor.

Hastaların kas gücü ve hareket kabiliyeti 
kazanmasına egzersiz ve �ziksel aktivite 
yaptırarak yardım eder.Fizyoterapist

oliveoil

Beslenme konularında uzmanlık 
bilgisine sahiptir.

Röntgen �lmleri, MR ve tomogra� gibi 
görüntüleme tetkiklerini yorumlayan doktor.

Hasta ve hasta yakınlarının tedavi sürecinde 
ihtiyaç duyabilecekleri duygusal 
desteği sağlayan uzmandır.

Hastaların tedavisini yapar, bakımını planlar.

Takip Testleri ve Taramaları

test

Biyopsi

Tümörün kanserli olup olmadığını araştırır. 
Benign (iyi huylu) tümör kanser değildir, 
malign (kötü huylu) tümör kanser demektir. 
Doktor dokuyu ya iğne ya da küçük bir 
kesikle (ameliyat) alır.

amacı ve işlem

Tablo B-1:

test

Kan testi

Kandaki hücre ve kimyasalların dengesine 
bakar. Bir hemşire ya da teknisyen 
tarafından damardan kan alınır.

amacı ve işlem

test

Kemik iliği
aspirasyonu

amacı ve işlem

Kemik içerisinden örnek hücre alarak 
incelenmesidir. Örnek, iğneyle ve genellikle 
kalça kemiğinden alınır.

tarama

Bilgisayarlı
tomogra�

amacı ve işlem

Vücuttaki kemik ve yumuşak dokuların 
3 boyutlu görüntülenmesidir. Kişi ortasında 
delik olan bir tarayıcının içinde ileri geri 
hareket eden bir masanın üzerinde yatarken 
x ışınları ile görüntüleme alınır.
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Takip Testleri ve Taramaları

tarama

MR
(Manyetik rezonans)

amacı ve işlem

Tablo B-2:

tarama amacı ve işlem

test

Belden sıvı alınması
(Lomber ponksiyon)

amacı ve işlem

tarama

Ultrason

amacı ve işlem

İnsan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek 
frekanslı seslerle vücutta organ ve dokuların 
görüntülenmesidir.

tarama

X-ışını 
(Röntgen)

amacı ve işlem

Radyo ve manyetik dalgalar kullanılarak 
vücutta organ ve dokuların görüntülenmesidir.
Kişi bir tüp içerisinde hareket eden bir masada 
düz yatarken MR cihazı vücudu tarar.

PET taraması 
(Pozitron Emisyon 

Tomogra�)

Damar yolu ile bir solüsyon enjekte 
edildikten sonra  vücut içinde tarama 
görüntüleri alınır.

Belden iğne ile girilerek alınan sıvının 
mikroskop altında analizidir.

Yüksek enerjili radyasyon kullanılarak 
vücudun görüntülenmesidir.

birgün 
gelecek;

..zafer kazanmış, güçlenmiş olarak hayatıma devam edeceğim.
Nalan Ş.

..ve gün gelecek ben bu kez de yendim diyeceğim.
Yasemin T.

..herkes bu hastalıktan kurtulacak; inançla, sevgiyle başaracağız.
Ümran E.

..herşey dünden daha güzel olacak.
Rümeysa T.

aileden biri kanser olursa
13-19 yaş arası

gençler için bir rehber

Yeşim Ö.
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aileden biri kanser olursa
13-19 yaş arası

gençler için bir rehber

www.kanserledans.org
kanserledans@gmail.com
https://www.facebook.com/kanserledansdernegi
www.twitter.com/kanserledans

http://www.kansersavascilari.org
www.facebook.com/KanserSavascilari
www.twitter.com/kansersavascisi
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