
 درمیان گذاشتن خبرهای ناگواربا والدین

 

 ( می گوید:3000-3002پرفسور سردیوید هال رئیس کالج سلطنتی پزشکان کودکان )

از نظر من، دادن خبرهای بد به والدین هنری است درست به ارزش یک جراحی خوب که همواره باید "

 "در کمال ظرافت و دقت صورت گیرد.

 

 

هر نوع مشکل حاد پزشکی تاثیر عمیقی بر خانواده برجای می گذارد و همه  داشتن کودکی با معلولیت یا

رویاهای والدین را در مورد آینده فرزند خود نقش برآب می کند. در میان گذاشتن خبرهای ناگوار یا ارائه 

واری اطالعات الزم پیرامون بیماری بدخیم یا پیشرونده کودک یا کم شنوایی او با والدین غالباً تکلیف دش

است که حساسیت و مهارت های ویژه ای را طلب می کند. زیرا این اطالعات در حقیقت یکی از مهمترین 

خبرهایی هستند که والدین ممکن است در طول عمر خود دریافت کنند و تجربه آنان در آن زمان اثر 

گذارید از همان نخستین  چشمگیری برآینده خود و فرزندانشان دارد.تاثیری که شما بر بیمار و همراهان می

برخورد شما آغاز می شود و ارائه شتابزده و نادرست اطالعات ممکن است سبب شود والدین برای مدتی 

 طوالنی به انکار مشکل بپردازند و روند مداخله طوالنی شود.

به خانواده  –و نه یکباره و در یک جلسه  –معموالً بهتر است اطالعات مهم در طی یک دوره 

 شود. داده

در طی این دوره و قبل و بعد از آن همواره باید از نوع پیام های ارتباطی که به صورت کالمی و 

غیرکالمی به والدین می دهید آگاه باشید زیرا این پیام های مهم، آینده خانواده را در بسیاری موارد شکل 

 می دهد. همچنین این موارد نیز تحت تاثیر قرار می گیرند:



   انتقال این خبرها به دوستان و دیگر اعضای خانواده توسط والدین چگونگی 

   چگونگی عکس العمل والدین در این موقعیت جدید احساسی 

   چگونگی شکل گیری روابط آتی والدین با متخصصین و کارشناسان 

   سطح انتظارات والدین از کودک خود 

ص یک بیماری یا اختالل، مشکالت خاص کودک خبرهای بدی که به والدین داده می شود ممکن تشخی

نظیر کم شنوایی یا نیازهای درمانی او باشد. گاه مشکل کودک مدتها شناسایی نشده بوده است. در برخی 

موقعیت ها پیش از قطعی شدن تشخیص، نیاز به انجام آزمایش های خاصی است. ارائه روشن، شفاف و 

 بین والدین و متخصصین بسیار موثر است.صادقانه اطالعات در ایجاد ارتباط موثر 

گرچه بسیاری از والدین مایلند اطالعات کاملی در مورد آینده کودک خود داشته باشند، پیش بینی دقیق 

 آینده کودک در بسیاری موارد ممکن نیست و بهتر است این ابهامات با والدین نیز مطرح شود.

 عبارتند از: نکات مهمی که باید در نظر داشت به طور خالصه

برای کودک ارزش قائل شوید، در درجه نخست خود کودک و سپس بیماری او را در نظر  

 بگیرید.

همیشه کودک را به نام صدا کنید و با حرکات و سخنان خود نشان دهید که او را می شناسید     -

 وبرایش ارزش قائلید.

 آینده کودک بپرهیزید.از پیشگویی های بدبینانه یا پیشداوری در مورد     -

زمانی که مایلید اطالعاتی ارائه کنید سعی کنید تا حد امکان کودک خردسال در کنار والدینش     -

 باشد.



 اگر کودک بزرگتر است، دادن اطالعات را منوط به حضور خود کودک در کنار والدین نمائید.    -

 برای والدین و اعضای خانواده احترام قائل شوید 

مایلید چه چیزهایی بدانید؟ چگونه می توانم "والدین را حمایت کنید و آنها را توانمند سازید:     -

 "به شما کمک کنم؟

به صحبت های والدین با دقت گوش دهید و اطالعات مورد نظر آنها را با حساسیت کامل و     -

 صادقانه کوتاه بیان کنید.

 توجه کنید.نظرات والدین را جدی بگیرید و به آنها     -

 اجازه دهید داستانهایشان را برایتان در مورد آنچه دیده اند و آنچه انتظار دارند، بیان کنند.    -

از زبانی قابل فهم و ساده استفاده کنید. از به کار بردن اصطالحات پزشکی و انگلیسی تا حد    -

بیماری و درمان های مورد امکان اجتناب کنید و به حد کافی در مورد تشخیص خود، پیامدهای 

 نیاز توضیح دهید.

به روشنی پیش آگهی های احتمالی بیماری را تشریح کنید و به والدین فرصت دهید سؤاالت     -

 مورد نظر خود را بپرسند.

 چک کنید که والدین کامالً متوجه موقعیت شده باشند.    -

مینه را برای ارائه اطالعات اضافی مورد در صورت نیاز پیگیری های مناسب را فراهم کنید و ز    -

 نیاز آماده سازید.

 آداب، سنت ها و فرهنگ های خاص اقلیت های بومی، مذهبی و... را در نظر بگیرید.    -

 در صورت نیاز کودک را به متخصصین و کارشناسان دیگر ارجاع دهید.    -



این تردیدها را با والدین در میان اگر از موردی اطمینان کامل ندارید بسیار سودمند است     -

 گذارید.

هنگام در میان گذاشتن خبرهای ناراحت کننده، از ابراز احساسات و هیجانات خاص خود در    -

 حضور والدین هراس نداشته باشید. بروز این احساسات در بسیاری موارد برای والدین مفید است.

 ز شرکت دهید و نظرات آنها را نیز جویا شوید.در تصمیم گیری ها تا حدامکان والدین را نی    -

در نظر داشته باشید ممکن است پدران نظرات و نیازهای حمایتی متفاوتی با مادران داشته     -

 باشند و یا عکس العمل های متفاوتی نشان دهند.

 نکات مهمی که باید در نظر داشت:

داشته باشید هر زمان آنها آمادگی داشتند به زبان بدنی، لحن کالم و حالت های والدین توجه     -

 اطالعات را ارائه کنید.

اجازه دهید در محیطی گرم، حمایت کننده و بدون عجله در مورد احساساتشان برایتان صحبت     -

 کنند.

دقیقه تا نوبت بیمار بعدی در  51من "در صورت کمبود فرصت در همان ابتدا بگوئید:     -

 "فرصت مایلید چه صحبت هایی داشته باشیم.خدمتتان هستم. در این 

 در مورد والدین کودکان کم شنوا الزم است از این کارها اجتناب شود:

فواصل سکوت را با ارائه اطالعاتی که والدین آمادگی شنیدنش را ندارند، پرنکنید . معموالً    -

 .والدین هر زمان آمادگی داشته باشند خودشان سؤال خود را می پرسند

 از اشکها نهراسید؛ اجازه دهید والدین بدانند داشتن ای احساسات اشکالی ندارد.    -



تالش نکیند والدین کودک دارای کم شنوایی مالیم را با گفتن این نکته که ممکن بود وضع     -

 خیلی بدتر از اینها باشد، خوشحال کنید.

شدید تا عمیق را با گفتن اینکه کم تالش نکیند والدین کودک دارای کم شنوایی             -

 شنوایی با کاشت حلزون اصالح می شود، خوشحال کنید.

کودک را به جای ناشنوا، سخت شنوا خطاب نکنید. این نام گذاری های سیاه و سفید سبب می    -

شود والدین سوگوار به گمان اینکه کودکشان سخت شنوا و نه ناشنواست، مداخالت جدی را به 

 دازند و مشکل را انکار کنند.تعویق ان

 نکات مهم پس از تشخیص کم شنوایی کودک

از به کار بردن عنوان هایی با درجه کم شنوایی اجتناب کنید. عناوین مالیم، متوسط و حتی    -

شدید تاثیر واقعی کم شنوایی را روی ادراک شنوایی به ویژه برای کودکان مدرسه رو به  –متوسط 

 نظر کمتر نشان می دهد.

بیان کنید و در مورد آن با مثال های واقعی و شبیه سازی به والدین  dBمیزان کم شنوایی را با    -

 توضیح دهید. از بیان درصد خودداری کنید. درک آن ساده نیست.

 تجربه همواره مؤثرتر خواهد بود! –وقت خود را بیهوده صرف تفسیر ادیوگرام نکیند     -

یک نمودار دو بعدی آن هم دقیقاً پس  –کم شنوایی معلولیتی غیرقابل رویت و سه بعدی است     -

 از تشخیص قطعی، برای والدین زیاد سودمند نخواهد بود.

الی از میزان قطعات گم شده یک پازل برای والدین می توانید کم شنوایی کودک را با زدن مث    -

 توضیح دهید تا درک آن ملموس تر شود.



با احساسات آنها همراهی شود و  بدون پیش داوریبسیاری از موارد والدین نیاز دارند     -

 دردودلهایشان شنیده شود.

 خود آنها بسپارید.بهتر است گوش شنوایی برای آنها باشید و تصمیم گیری نهایی را به      -

همه امیدها را به یکباره فرو نریزند. حتی اگر پیش آگهی بیماری خیلی ناخوشایند باشد به           -

والدین اطمینان دهید همواره متخصصین در کنار آنها خواهند بود و تا حد امکان آنها را یاری 

 خواهند کرد.

 نکات مهم را به صورت نوشته به والدین بدهید

به خاطر داشته باشید گرچه والدین شدیداً مایلند بدانند فرزندشان چه مشکلی دارد اما عکس           -

العمل های احساسی بسیار متفاوتی از خود بروز می دهند و نوع رفتار و حرکات شما حتی بدون 

والدین  آنکه سختی رد و بدل شود، تاثیر به سزایی در نوع عکس العمل ها و رفتارها و تصمیمات

برجای می گذارد و غالباً آنچه والدین می شنوند لزوماً آن چیزی نیست که شما در نظر دارید 

 بگوئید.

 


