


ماه سپتامبر در تقویم جهانی به عنوان ماه آگاهی رسانی 
سرطان کودکان نام گذاري شده است و سازمان هایی که 
در این زمینه فعالیت دارند به دعوت انجمن بین المللی 
آنکولوژي کودك (SIOP) و انجمن بین المللی سرطان کودك 
(CCI)  با هدف یادآوري، فرهنگ سازي و آگاهی رسانی، 
اقداماتی را در جامعه به ویژه براي گروه هاي مرتبط با کودکان 
همچون والدین جوان، معلمان و مربیان، پزشکان اطفال 
و عمومی انجام می دهند تا آگاهی و توجه بیشتري نسبت 
به نشانه هاي بیماري سرطان کودك ایجاد شود. در این 
بروشور تالش شده است تا عالئم اولیه شش سرطان شایع 
این  وجود  که  نکنید  فراموش  کنیم.  بررسى  را  کودکان 
نیست  سرطان  بیمارى  قطعى  وجود  معنى  به  عالمت ها 
ولى با دیدن شان حتما و به سرعت به پزشک مراجعه کنید.



• عفونت هاى مکرر
• تب

• کبودى آسان
• خونریزى هایى که به سختى متوقف مى شوند 

• درد در استخوان ها و مفاصل

سرطان خون



• مشکالت بینایى شنوایى یا گفتارى
• سردرد خصوصن در اوایل صبح

• از دست دادن تعادل یا مشکل در راه رفتن
• ضعف
• گزگز

• تغییر احساس در یک طرف بدن 
• تغییر در شخصیت و رفتار کودك

تومور مغزى



• درخشش در چشم
• سفید شدن مردمک چشم در عکاسى با فالش

• شکایت از بینایى ضعیف
• چرخش یک یا هر دو چشم به سمت داخل یا خارج 

• درد ناشى از فشار تومور به چشم

تومور چشمى



• وجود یک غده بزرگ یا توده سخت در شکم کودك 
• وجود خون در ادرار 

• فشار خون باال 
• تنگى نفس 

• تبى که پایین نمیآید

تومور کلیه



• سرفه
• خس خس سینه

• عرق کردن شبانه
• وجود یک توده بدون درد یا تورم بیضه ها 

• مشکل در بلعیدن غذا

تومور سیستم لنفاوى (غیر هوچکین)



•  ورم بدون درد در گردن، قفسه سینه، 
زیر بغل یا کشاله ران

• خستگى مفرط
• کاهش وزن

• عرق کردن شبانه خارش پوست 

تومور غدد لنفاوى



اینجا امید ادامه دارد
تمامى  همکارى  با  خود  فعالیت  سال   30 طى  در  محک 
بین المللى،  سازمان هاى  و  بزرگ  خانواده  این  اعضاى 
اقداماتى را به منظور افزایش آگاهى رسانى و دغدغه مندى 
افراد جامعه نسبت به سرطان کودکان پیش بینى و اجرا 
کرده است که اطالع رسانى در خصوص سرطان هاى شایع 
کودکان یکى از این اقدامات به شمار مى رود. این سازمان 
مى کوشد تا عالوه بر ارائه خدمات حمایتى و درمانى به 
کودکان مبتال به سرطان در چارچوب استانداردهاي ملی 
مؤسسات  با  همکاري  گسترش  طریق  از  بین المللی،  و 
زمینه  در  فعال  بین المللی  و  ملی  درمانی  و  تحقیقاتی 
سرطان، به کاهش نرخ ابتال به سرطان در کودکان و روش هاي 
عالئم  درخصوص  آگاهى رسانى  یابد.  درمان دست  مؤثر 
سرطان کودك منجر به تشخیص زودهنگام مى شود که 
کم هزینه تر  و  مؤثرتر  کم دردتر،  درمانى  در  موضوع  این 

نقش مهمى را ایفا مى کند.


