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 ... كان باستطاعتي وصف" أتمنى لو 

مدى اإلرباك والصعوبة في أن تكون أب أو أم لطفل يعاني من حالة مرضية خطيرة.  خالل فترة حياة طفلي، 

لنا على االستشارات تقريباً من كافة جّربنا مختلف الوحدات الطبية التي يمكن لطفل رضيع أن يزورها وحص

. شعرت وكأنني "أليس في بالد العجائب" وأنني أخذت خطوة عبر "المرآة" ووقفت اآلن ذات الصلة الخدمات

أال وهي جهة المريض. اختلفت لدي صورة العالم اختالفاً كبيراً. ما عدت أنا تلك العضو  األخرى،على الجهة 

ومرهقة  مريض مترقبةلرضيع  أمكنت " األم" بجانب سرير طفلي ، تمع. الذكي في المجو المنتجو الكفؤ

 قبل أبداً."  هذه منومتوترة. لم أشعر بمشاعر العجز والضعف والخوف 

  والدة لطفل في مركز األطفال
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 يهمنا رأيكم 
التكيّف مع فترة إقامة طفلكم في المستشفى

ل وعائالتهم. إننا ندرك ذلك، فقد مررنا بتلك التجارب. نحن عبارة عن قد  تكون المستشفى مكان مخيف ومربك بالنسبة لألطفا

اجتمعنا مع فريق من الموظفين  .طفال التابع لجونز هوبكنزمجموعة من أولياء أمور ألطفال تم خضوعهم للعالج في مركز األ

يساعدنا عندما كنا في مكانكم؟ نأمل  في ذلك أمر واحد: ما الذي كان من الممكن أنومرجعنا المستشفى إلعداد هذا الكتيب. في 

أن يكون هذا الكتيب وسيلة لتعليمكم ودعمكم و أن يتيح لكم المجال لمعرفة الطريقة المناسبة لكم لكي تكونوا قادرين على دعم 

في حياة  التحكم في ما يعتبر عادة وقت ال يمكن التنبؤ به اتببعض قدرطفلكم ألفضل درجة. نأمل كذلك أن تزودكم هذه األداة 

 . األسر

أيضاً. ولكننا ندرك أيضاً أنه ليس هناك  ، كانت تنتابنا هذه المشاعر ، ومتوترين و تغمركم شتى المشاعرإننا نعلم بأنكم ُمرهَقين

 مفي أعماقك واولذلك، ابحثحدود لحب الوالدين وأنكم ستبذلون قصارى جهدكم من أجل أن يتخطى طفلكم وأسرتكم هذه العقبة. 

 . تتصورواأهمية أكبر مما  مأن لرأيكحيث  ، الداخلي مصوتك اواكتشفو

 

 الفهرس

 .....................................................فريق رعاية طفلكم 2
 ........................................... 101 المصطلحات الطبية 4

 ................................................................. محيطي 6

 ..............................................................أرقام مهمة 7

 .................................................... السيطرة على األلم 8

 ................................................. التواجد في المستشفى 01

 ............................................ قسم حياة الطفل.. نبذة عنا 04

 ........................................... األخصائيون االجتماعيون 08

 ........................................................ تلقّي المعلومات 01

 ............................................................... مشاعري 21

 ........................................................ سجالت األدوية 22

 ....................................... الفحوص واإلجراءات الطبية 24

 ........................................................ الرعاية اليومية 26

 ............................................... من المستشفى الخروج 01

 ............................................................... مالحظات 00

 

 



2 
 

 
 الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض والعائلة

 

 فريق الرعاية الطبية الخاص بطفلكم

مكان. يمكنكم مساعدة كادرنا من خالل فإننا نشجع مساهمتكم في رعايته بقدر اإلطفلكم، باعتباركم أفضل من يعرف 

المشاركة بالمعلومات كما وأننا نرحب دائماً بأسئلتكم واستفساراتكم. نظراً لكون مركز جونز هوبكنز  لألطفال مستشفى تعليمي، 

 فسيتلقى طفلكم الرعاية من قبل فريق من متخصصين في الرعاية الصحية لألطفال والذي يتشكل من:  

 الطبيب المعالج

يوجد طبيب معالج لكل طفل علماً بأنه قد يكون طبيب أطفال أو طبيب أخصائي جراحة أطفال. األطباء المعالجون هم 

)أطباء تحت  وأطباء برنامج اإلقامةالمسؤولون عن رعاية حالة الطفل. لهم صالحية التعليم واإلشراف على أطباء الزمالة 

 ج الخاص بطفلكم خالل فترة إقامته في المستشفى. . من الممكن أن يتغير الطبيب المعالالتدريب(

 

 الزمالة  أطباء 

في طب األطفال  ويتم تدريبهم حالياً في تخصص معينفي طب األطفال ج اإلقامة سنوات من برنام طباء الزمالة ثالثاستكمل أ 

 . تكون مدة معظم تخصصات الزمالة ثالث سنواتاألعصاب. األورام أو  أو الرئةمثل طب أمراض 

 

 أطباء برنامج اإلقامة

بعد استكمالهم سنوات الدراسة في كلية الطب،  يخضع  أطباء برنامج اإلقامة في تخصص طب االطفال لتدريب مدة ثالث 

ما زال فريق أطباء اإلقامة في السنة الثانية أو الثالثة من برنامج التدريب الطبي. وخالل فترة سنوات في الطب العام لألطفال. 

يعتبر أطباء برنامج اإلقامة هم  .المتدربينم ببرنامج التدريب، تقوم هذه الفئة من األطباء أيضاً باإلشراف على األطباء التحاقه

 بشكل يومي.  ميتواصل أطباء اإلقامة معك المسؤولين على ترتيب جميع جوانب شؤون رعاية طفلكم خالل إقامته في المستشفى. 

 

 األطباء المتدربون 

 يكون مع هذه الفئة من األطباء. س كمتواصلمعظم / اإلقامة. من برنامج التدريب الطبي ولم األعامهوهم في 

 

 األطباء المتخصصون في معالجة المرضى المقيمين في المستشفى

وهذه عبارة عن مجموعة من أطباء األطفال الحاصلين على شهادة البورد بحيث يتولى األطباء تقديم االستشارات والتنسيق مع 

 الخدمات الجراحية ضمن مركز األطفال. 

 (PAs) االطباء ومساعد

يق المعني علماً بأن فرتدريب خاص بحيث يمكنهم المساعدة في توفير الرعاية الصحية لطفلكم ضمن اليتمتع أفراد هذا الكادر ب

 طباء لهم صالحية طلب الفحوص واألدوية. مساعدي األ

 

 طالب كلية الطب 

مرحلة استكمال برنامج  من قبل أطباء الزمالة واإلقامة واألطباء المعالجين. وهم في تابعتهم عن كثبيتم االشراف عليهم وم

 دراسي من أربع سنوات. 

 

 الممرضون الممارسون 

نهى الممرضون الممارسون برامج تعليمية متقدمة ويمكنهم  مساعدة األطباء في شؤون الرعاية الصحية لطفلكم. يمكنهم كذلك أ

 وص واألدوية للطفل.طلب الفح

 

 الممرضون اإلداريون

يتحمل الممرضون اإلداريون مسؤولية سير أمور العمليات والشؤون اإلدارية في الوحدة أو في الطابق من أجل ضمان جودة 

 الرعاية المقدمة لجميع المرضى. يجب أن يكونوا حاصلين على شهادة الماجستير أو الدكتوراه في التمريض. 
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 / منسقو اإلخراج  ةالحال مدراء

ب اجراءات هذا الكادر بترتيأفراد يقوم إن مدير الحالة/ منسق ترتيبات اإلخراج هو ممرض يتم تعيينه تلقائياً لكل مريض و

 مغادرة طفلكم المستشفى. يبدأ العمل بذلك من وقت إدخال الطفل حتى مع احتمالية طول فترة إقامتكم في المستشفى. يمكنهم

 الصحية المنزلية والتعليم والمعدات وأمور كثيرة أخرى.  في ترتيب خدمات الرعايةكذلك المساعدة 

 

 الممرضون 

ديم  لتقوهو كادر التمريض المسجل المتخصص بطب األطفال ويقدم الرعاية على المستويين الجسدي والعاطفي. يتواجد الفريق 

الممرض المتواجد بجانب سرير المريض ولذلك إذا كان مع معظم تواصلكم سيكون هم. قضاء حوائجالمساعدة ألفراد العائلة ل

لديكم اي أسئلة ذات صلة بحالة طفلكم، فيرجى طرحها عليهم أوالً. يمكنكم التحدث مع الممرض اإلداري إذا لم تتم اإلجابة على 

 لممرضين خالل اليوم الواحد. طفلكم قد يمر بتغير ورديتين أو ثالثة من ورديات ا التنويه بأن استفساراتكم أو مخاوفكم.  يرجى

 

  "حياة الطفل" أخصائيو
الشؤون ذات الصلة باالحتياجات العاطفية واحتياجات النمو لدى األطفال وعائالتهم.  يقوم هذا  "حياة الطفل" وأخصائييتولى 

مشاعر القلق لديهم وتوفير وتخفيف  إلجراءات الطبيةمع محيط المستشفى وتحضيرهم  لمساعدة األطفال في التكيّف الفريق ب

 يعتبر توفير فرص اللعب لألطفال واالحتفال بالعطل ومتابعة األمور الدراسية. العالجي والذي من شأنه أن يعزز النمو  عبللا

 . 401-199-6276يين أيضاً. اتصل بالرقم: األخصائمن ضمن مهام 

 

 ناألخصائيون االجتماعيو

مساعدة  الوالدين والعائالت في التكيف مع المرض والتغيرات المصاحبة له عند إدخال يتم تدريب األخصائيين االجتماعيين ل

العاطفي والتأكد من وصول آرائكم لجميع أعضاء فريق الرعاية الطبية. يمكنهم الدعم  الطفل إلى المستشفى. يمكنهم كذلك توفير 

النفسية، التعليم الخاص، والوكاالت التي تؤمن  الخاصة مثل االستشارات الموارد المجتمعيةمساعدتكم في الحصول على 

 . 401-199-6908المعونات الحكومية والتأمين. اتصل بالرقم: 

 

 العناية الرعوية

يوظف قسم العناية الرعوية عدد من الكهنة لتقديم الدعم العاطفي والروحاني للمرضى وأحبائهم. يتواجد الكهنة في جميع 

ير الطارئة. يوفر الكهنة كذلك االستشارات، الشعائر الدينية والمحادثات المؤيدة والتي تتعلق األوقات لالحتياجات الطارئة وغ

 لطلب زيارة من الكهنة.  401-199-9842بالتأقلم مع الظروف واتخاذ القرارات. يرجى االتصال بالرقم 

 

  وعالج النطق العالج الطبيعي والوظيفي والتنفسي األخصائيون في

ضمن هذه المجموعة بتوفير الرعاية المتخصصة حسب الحاجة. يتم استشارتهم من قبل فريق الرعاية الطبية  يقوم األخصائيون

 الخاص بطفلكم.

 

 الرعاية المخففة لآلالم األخصائيون  في 

ارد مطبوعة يتولى هذا الكادر تقديم الدعم لتخفيف اآلالم واألحزان لدى العائالت التي تواجه خسارة كبيرة. يمكنهم تزويدكم بمو

وتقديم الدعم عن طريق الهاتف وجلسات دعم فردية أو ضمن مجموعات لمن يعاني من فقدان جلل أو لمن لديه طفل في مرحلة 

 .401-604-4791نهائية من المرض. يرجى االتصال بالرقم: 

 

 الصيادلة

 لضمان السالمة. يقوم فريق الصيادلة بمراجعة األدوية الموصوفة لطفلكم في المستشفى وتأمينها لكم

 

 التغذية وأخصائي

يقوم أخصائي التغذية ، أو أخصائي التغذية المسجلين، بفحص الوضع الغذائي للمرضى والتأكد من حصولهم على األغذية أو  

 التركيبات الغذائية او المكمالت المناسبة من أجل التعافي والنمو خالل فترة اإلقامة في المستشفى. 
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 101المصطلحات الطبية 

 أكثر االختصارات الشائعة

NPO = عدم تناول أي شيء عن طريق الفم 

NG يستخدم أنبوب للتغذية وهو يدخل من األنف ويصل للمعدة –= أنبوب أنفي معوي 

LP.بزل قطني. الحصول على عينة من السائل الشوكي لفحص وجود عدوى = 

ICPوالذي يكون عادة نتيجة زيادة السوائل أو الدم داخل  = الضغط داخل القحف )الجمجمة(. الضغط الناشئ على الدماغ

 الجمجمة.

ETT .أنبوب داخل الرغامى. يتم وضع هذا األنبوب لمساعدة الطفل على التنفس = 

VENT.جهاز يساعد الطفل على التنفس = 

O2أوكسجين = 

BPضغط الدم = 

IVأنبوب يتم تركيبه في الوريد إلعطاء السوائل أو األدوية = 

KGغرام. يتم توزين األطفال بقياس الكيلوغرام، تحديد األدوية حسب قياس الكيوغرامات. = كيلو 

 باوند 2.2كيلوغرام  =  0مقياس التحويل : 

EKG  أو ECGتخطيط كهربية القلب. يقيس هذا الفحص معدل وانتظام ضربات القلب = 

EEGعرفة وجود بؤر صرعية أو نوبات تشنجية بؤرية = التخطيط كهربية الدماغ. يقيس هذا الفحص النشاط الدماغي بهدف م 

MRI ،التصوير بالرنين المغناطيسي. وهو نوع خاص من الفحوص لتصوير جزء من الجسم مثل الدماغ، القلب، البطن =

 الصدر أو األطراف وهو يعطي صور في دقيقة التفصيل للبحث عن أنواع أمراض معينة. 

CT الفحوص لتصوير جزء من الجسم. يتم عادة اجراء هذا الفحص بصورة أسرع  = األشعة المقطعية. وهو نوع خاص من

 ولكن يعطي التصوير بالرنين المغناطيسي تفاصيل أكثر. 

PCA .مضخات التحكم بألم المريض. يتم إعطاء األدوية المسكنة لأللم من خالل هذا الجهاز = 

 مختصرات أخرى ذات صلة برعاية طفلكم
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 طبية الشائعةالمصطلحات ال

 له صلة بالعظام ( :Orthoالعظام )

 له صلة بالرأس/ العمود الفقري/الجهاز العصبي (: Neuroاألعصاب )

 له صلة بالرئتين (: Pulmonaryالرئة )

 ذو عالقة بالكبد (:Hepaticكبدي )

 منسوب إلى الكلى (:Renalكلوي )

ضوء ليزر )مقياس تأكسج النبض( والذي يوضع على أصبع يد أو يتم قياس األكسجين بالنسبة المئوية )%( ب (:Satsساتس )

من الممرض المسؤول عن مكان هذا الرقم على الجهاز  استفسرواقدم الطفل. يبين الجهاز كمية األكسجين في دم الطفل. 

 فترة نوم الطفل. )المونيتر( وهكذا يمكنكم معرفة الرقم الطبيعي لطفلكم مع التنويه باحتمالية تأرجح قياس األكسجين خالل 

عدد ضربات القلب في الدقيقة الواحدة. استفسروا من الممرض عن مكان وجود هذا :( Heart rateمعدل ضربات القلب )

الرقم على الجهاز )المونيتر( وعن المعدل الطبيعي لطفلك مع التنويه باحتمالية تأرجح معدل ضربات القلب خالل فترة نوم 

 الطفل.

وهذه الجوالت هي عبارة عن اجتماع يومي لفريق الرعاية الصحية الخاص بطفلكم لبحث  (:Rounds) جوالت الفريق الطبي

حالته. تتم هذه الجوالت عادة بجانب سرير المريض ومن الممكن ان تضم مجموعة متنوعة من أعضاء الفريق الطبي )الطبيب 

 ألخصائيون االجتماعيون، إلى آخره(. /الجراح المعالج، األطباء المقيمون، طالب كلية الطب، التمريض، ا

من يعرف  كم بأنكم أفضلرأن نذك نود جزء مهم من فريق الرعاية الصحية و بصفتكم  إلى الفريق مانضمامك يمكنكم طلب

 طفلكم. 

 تستخدم هذه الوسيلة سواء لتسكين األلم أو لتنويم الطفل من أجل القيام بإجراء طبي معين.  (:Anesthesiaالتخدير )

 مصطلحات طبية أخرى ذات صلة برعاية طفلكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 األمور ألولياء نصيحة

 تجنب استخدام كلمات تحمل في طياتها

رباك أو اإلمعاني  مزدوجة من الخوف 

دوية لك. مثالً، بدالً من استخدام " األلطف

    لتنويمك"، فلعله من المطمئن أن تقول

قليل من الدواء ليساعدك على  خذ" 

تخدير أو دواء  النوم". استخدم كلمة "

يساعد على النوم"  بدالً من استخدام كلمة  

 "غاز". حاول رؤية المستشفى من خالل

الكثير  إدراك عيني طفلك وستتمكن من

 من الكلمات التي تحمل معاني مزدوجة. 
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 محيطي
 ما هي اإلرشادات الخاصة بالزوار في طابق طفلي؟ 

 

 

 هل يُسمح لي بقضاء الليل مع طفلي؟ 

____________________________________________ 

 ما هي ساعات الكافتيريا؟

 

 

 ء أمور الطفل؟ أوليابستحمام خاصة ارافق مَ  يوجدهل 

______________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________؟ ATMأين يقع أقرب جهاز صراف آلي 

______________________________________________________________________________ 

 _____________________________________ هل أستطيع استخدام جهازي الخلوي أو جهاز الكمبيوتر المحمول

أين يقع أقرب موقف سيارات أين تباع دفاتر بطاقات مواقف السيارات؟ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________؟هل تتوافر غرف رضاعة

 _______________________________________________________________ما هي أقرب المطاعم؟ 

______________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________هل يوجد مرافق لغسل المالبس؟

أين يقع مكان للعبادة أو أي مكان هادئ آخر؟ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 األمور ألولياء نصيحة

يوجد العديد من األماكن التي قد يتم 

إدخال طفلك إليها. قد تشمل وحدة 

العناية باألطفال المقيمين، وحدة العناية 

رف ما قبل إجراء العملية المركزة، غ

الممرض نعاش. سيعطيك وغرف اإل

جولة ومعلومات خاصة بالوحدة عندما 

 . المرافقيتم إدخال الطفل ألي من هذه 
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 أرقام مهمة 
 401-199-8796: قسم إدخال األطفال

 401-912-4111: معلومات المرضى

 401-199-9000: موقف السيارات

 401-199-9842: العناية الرعوية

 401-199-2270 عالقات المرضى:

 440-117-1011 قسم الفوترة:

 مرافق شخصي للمرضى والزوار في حرم المستشفى:

9094-199-401 

 401-199-9989 من والحماية:قسم األ

 401-199-9889 قسم العمل االجتماعي:

401-199-6276 :"حياة الطفلقسم "

مات الوصول إلى مساًء. يوفر خد 4:01 –صباحاً  8من الساعة ، ، من االثنين إلى الجمعة 401-604-9011 خدمات الزوار:

 . األخرى إلقامة والطلبات الخاصةاأماكن المستشفى، إيجاد 

مساًء. يوفر خدمات  9:11 –صباحاً  8من الساعة  ، إلى الجمعة االثنين، من 401-199-8102 خدمات المرضى الدوليين:

 الحتياجات المرضى الدوليين وعائالتهم.

 لغة. 01لمحترفين وتغطي خدمات الترجمة أكثر من ، يوجد فريق من المترجمين ا401-604-4689 خدمات الترجمة:

الخميس وتتناوب أيام الجمعة والسبت. تحتوي على  –، تفتح أبوابها من االثنين 401-199-6442 مكتبة الموارد للعائالت:

لمساعدة من كتب األطفال وموارد العائالت والتي تركز على التواجد في المستشفى. يتواجد أمين المكتبة لتقديم ا مجموعة

مور وللقيام بالبحث عن مواضيع خاصة بما في ذلك المقاالت الطبية. ومن الخدمات األخرى التي يتم تقديمها هي ألولياء األ

 .  "ساعة قهوة"عربة الكتب التي تزور غرف المرضى وقصة أسبوعية و

 

 : خدمات االنترنت الالسلكي للمرضى وعائالتهمGUESTNETخدمات االنترنت للزوار 
 

 معدات األساسيةال

لكي  (Wirelessذو خواص السلكية ) Macintoshأو   Windowsيلزم استخدام جهاز كمبيوتر محمول عليه تشغيل برامج 

. ينبغي إنزال النسخ التجارية )للحماية الكاملة( من برامج الحماية من الفيروسات JHGuestnetتتمكن من استخدام االنترنت 

 لبنية األساسية ألجهزة الحاسوب. للمساعدة في تحسين وحماية ا

 

 االتصال

.قد ال   JHGuestnet ( وقم باختيارwireless network configurationافتح صفحة االعداد التصال الشبكة الالسلكية )

ي تتمكن من استخدام الشبكات االخرى بالرغم من ظهورها على الصفحة. قد تظهر لك رسالة تنبيهية فحواها أن المعلومات الت

( لكي تتمكن من Connect Anywayترسل عبر الشبكة هي غير مشفرة، يلزم أن تنقر اختيار "االتصال بجميع الحاالت" )

 االستمرار. افتح متصفح الشبكة. 

 

عند استكمال الخطوات، اذهب إلى أسفل الصفحة للموافقة على شروط االستخدام. مالحظة: يمكنك الحصول على انترنت     

JHGuestnet   من مناطق مختلفة في المستشفى علماً بأنها ال تتوافر في جميع مواقع المستشفى. يوجد موانع الستخدام بعض

إذا أردت الحصول على المساعدة. من المفترض أن تتمكن من  HELP-599-010المواقع االلكترونية. يرجى االتصال بالرقم 

 يعي.  الدخول الى البريد االلكتروني العام والشخصي بشكل طب

 

 



8 
 

 الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض والعائلة
 

 األلم السيطرة على
سواء من الجراحة أو من إجراءات معينة أو من المرض ذاته. قد يكون لدى كل قد يشعر األطفال في المستشفى باأللم 

من األهل والمرضى مخاوف بهذا الشأن وكيفية عالج األلم. إن هدفنا هو الوقاية أو اإلقالل من األلم بقدر المستطاع ونعلم كذلك 

وعليه، فإننا على ثقة بأن طفلكم يشعر باأللم  –بمعنى أن األلم هو كيفما يصفه الشخص الذي يشعر به  –لم هو أمر فردي أن األ

 عندما يعبر عن ذلك. 

 يجب معرفة اآلتي: 

  إذا كان طفلكم سريع االهتياج ومضطرب وعصبي، أو لوحظ انخفاض في تغذيته وشهيته أو قل نومه ولعبه، فقد تكون هذه

 مات وجود ألم لديه. عال

  من الممكن أن يكون األلم الذي ال يتم تسكينه أمر ضار وقد ينتج عنه زيادة مدة اإلقامة في المستشفى. سيقوم الممرضون

إلى عدم  1، بحيث يرمز الرقم 01- 1بسؤال الطفل لتقدير األلم من 

أسوأ ألم ممكن تصوره. وقد يستخدم  01وجود ألم ويعني الرقم 

 FACESن مقياس ألم عليه رسومات وجوه ويُسمى الممرضو

بحيث يُطلب من الطفل أن يشير إلى رسمة الوجه التي تعبر أكثر 

 س أخرى لأللم. يعن األلم الذي يشعر به. يوجد كذلك مقاي

  من الممكن إعطاء األدوية التي تعالج األلم من خالل قسطرة

يستطيع بالتغذية الوريدية أو بالفم على شكل حبوب أو سائل. 

األهل تخفيف األلم باحتضان أو هدهدة الطفل أو تشتيت انتباهه 

بنشاط مفضل لديه مثل التلوين، اللعب بالموسيقى أو األلعاب أو 

 بتوفير شيء مريح من البيت.

  تتوافر خدمات السيطرة على األلم لدى االطفال في مركز

األطفال للحاالت المعقدة وتتشكل من كادر من الممرضين 

ارسين المتخصصين باألطفال وأطباء تخدير أطفال. يتم المم

 األطفال.  عندتدريب أطباؤنا لضمان سالمة ضبط األلم 

عضو وبصفتكم والَدي الطفل، فأنتم أعلم بطفلكم أكثر من أي 

ولمساعدتنا في رعاية  .من فريقنا الذي يعمل في المستشفى

 طفلكم، نرجو اآلتي:

 ما يتألم أو لديه وجع إخبارنا إذا شعرتم بأن طفلكم . 

 كلمة         إعالمنا إذا كان لديكم مسّمى معين لأللم مثل 

 ".  " واوا

  .إخبارنا عن أفضل الطرق لتهدئة طفلكم 

  .إعالمنا إذا شعرتم بأنه لم يتم ضبط األلم لدى طفلكم 
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الثمانية  حتى عندما حصل على زراعة الكبد ولم يكن قد تجاوز عمره "لم يبكي طفلي أبداً 

. لقد أدهشنا فعالً. ولكن في ليلة ما، استمر بكاؤه لثالث ساعات اً و سعيد اً صغير أشهر، كان دائماً رجالً 

خبرني أن الطبيب وألى هذه طريقة ابني المعتادة. ذهبت إ لم تكن –متواصلة. علمت أن هناك شيء غريب 

بإخبار الممرضة والتي اتصلت بفريق  ابني على ما يرام ولكنني علمت أنه لم يكن كذلك. قمت أخيراً 

السيطرة على األلم. قاموا بفحص طفلي وأعطوه الدواء لتخفيف األلم وبعد ساعة عاد طفلي السعيد من جديد. 

 إنني ممتنة جداً إلصغائهم لي." 

والدة لطفل في مركز هوبكنز لألطفال
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 التواجد في المستشفى
 ابدأ بتهيئة نفسك أولا 

 مات قبل التحدث مع طفلكقم بجمع المعلو 

 تحدث مع الطبيب الخاص بطفلك حول الخطة العالجية 

 لع على الفحوص وطرق العالج المقررة لطفلكط  ا 

  احرص على حصولك على إجابات وافية ومفهومة ألسئلتك 

 تعرف على طبيعة مشاعرك الشخصية وتصوراتك بخصوص عالج طفلك في المستشفى 

 لكوالدعم يم المساندة لتقد من األفراد مجموعة تحديد 

  :ًتحدث مع األهل واألصدقاء لتقديم المساعدة في األمور التي يصعب عليك القيام بها خالل وجودك في المستشفى )مثال

 تحضير الوجبات، المواصالت، رعاية أخوة المريض والمهام اليومية(

 تنسيق ترتيبات رعاية أطفالك اآلخرين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األمور ألولياء نصيحة

 األسئلة الشائعة التي نقترح طرحها

 ما هي مدة اإلجراء الطبي/ العملية الجراحية؟ 

  ما هي المعدات التي ستستخدم، وكيف سيكون

 صوتها/ شكلها؟

  ما هي االستعدادات الالزمة لطفلي قبل

 العملية الجراحية؟اإلجراء الطبي/ 

  هل هناك أي شيء متوقع من طفلي؟ 

 هل ُيسمح ببقائي مع طفلي لإلجراء الطبي؟ 

  هل ممكن ان أكون بقرب طفلي عندما يقوم

 من التخدير؟ 

 كيف ستتم السيطرة على األلم لدى طفلي؟ 

 ما هي مدة مكوث طفلي في المستشفى؟ 

  ما هي األدوية التي سيتناولها طفلي وما هي

 الجانبية المصاحبة لها؟ االعراض

  / هل سيكون طفلي تحت أي محددات غذائية

 نشاطية؟

 

 



11 
 

 الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض والعائلة
 

 ث مع طفلكملتحدطرق ل

. يمكنكم استخدام هذه المعرفة أنتم أفضل من يعرف طفلكم

باإلضافة إلى كل المعلومات التي تم جمعها للتحدث بوضوح 

. اعرف األسئلة التي يود طرحها أو الطفلوبصراحة مع 

األفكار التي تخطر في باله بخصوص وجوده في المستشفى. 

 فلك على:تعتمد كمية المعلومات التي تود اخبارها لط

 مرحلة نموهعمر الطفل و 

 الطفل شخصية 

 تجاربه السابقة في الرعاية الصحية 

 مدى فهمه واستيعابه للمرض 

الرضع و األطفال الصغار واألطفال ما قبل 

 المدرسة

 هذه المرحلة العمرية:الخاص ب المسبق الستعداد

 التغير في البرنامج الروتيني 
 نظام غذائي محدد -
 تغير في نمط النوم -
  على قابلية حركة الطفل محددات -

  تهرعايالقائمين على انفصال الطفل عن 
 وأشخاص غير مألوفين له غريب عنه محيط 
 انقطاع محتمل في نمط النمو 

تعلم الجلوس و الزحف والوقوف بالنسبة لألطفال الرضع، والتدريب على استعمال المرحاض لألطفال الصغار،  -

 ألطفال ما قبل المرحلة الدراسية.غبات لوالتعبير ومشاركة االحتياجات والر

 طرق لمساعدة الطفل الرضيع:

  تبعث الراحة والطمأنينة في نفس الطفلاحضار أغراض  

  تعتقد أنها مفيدة لهذا الغرضالمحشوة، اللهاة، موسيقى هادئة وأي أشياء أخرى  بطانية الطفل، ألعاب الحيوانات -

في  من سيكون بقرب المريضيوضح )اعداد برنامج  هبقربالطفل ية رعاعلى القائمين تواجد اعداد خطة ثابتة ل -

 المستشفى خالل األوقات المختلفة(

 طرق لمساعدة الطفل الصغير/ الطفل ما قبل المرحلة الدراسية:

  التي يود احضارها إلى المستشفىالمريحة له واطلب من الطفل أن يختار األغراض 
 فل،  ألعاب الحيوانات المحشوة، موسيقى هادئة، نشاطات للعب )ألعاب، كتب، قم باختيار بطانية أو وسادة مفضلة للط

 ف(، وأي أشياء أخرى تعتقد أنها مفيدة لهذا الغرضر  الفنون والح  
  اعداد خطة ثابتة لتواجد القائمين على رعاية الطفل بقربه )اعداد برنامج يوضح من سيكون بقرب المريض في

 المستشفى خالل األوقات المختلفة(
 توفير الفرص لطفلكم للمشاركة في لعبة خاصة بالرعاية الصحية 
 "شراء لعبة "عدة الطبيب 
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 الدراسيةالعمرية الطفل في المرحلة 

 الستعداد المسبق الخاص بهذه المرحلة العمرية:

 تغير في الروتين 

 نظام غذائي محدد -

 تغير في نمط النوم -

 محددات على قابلية حركة الطفل  -

 فترة بعيداً عن مدرسيتهقضاء  -

 قضاء فترة بعيداً عن الرياضة والنشاطات المختلفة -

 االنفصال عن األصدقاء والقائمين على رعاية الطفل 

 التواجد في محيط و أشخاص غير مألوفين له 

  لوطنا ألهل ولالشعور بالحنين 

 فقدان االستقاللية 

 طرق لمساعدة الطفل في المرحلة العمرية الدراسية 

 ر أغراض مفضلة له من البيتاحضا 

، نشاطات )ألعاب، كتب، موسيقى، فنون و أعمال يدوية، ألعاب الكترونية، اءن حذبطانية أو وسادة مفضلة، خفي -

 باإلضافة إلى أي أشياء أخرى تعتقد أنها مفيدة لهذا الغرض جهاز حاسوب محمول(

 وضع أغراضه المفضلة فيها شجع طفلك على المساعدة في تجهيز حقيبة المستشفى للتأكد من -

  اعداد خطة ثابتة لتواجد القائمين على رعاية الطفل بقربه )اعداد برنامج يوضح من سيكون بقرب المريض في

 المستشفى خالل األوقات المختلفة(

 ليتمكن الطفل من مجاراة األعمال المدرسية المقترحة الطرقدرسته بخصوص تواصل مع معلمي الطفل في م 

  وذلك من خالل طرح األسئلة وأن يكون جزء من  - للطفل للمشاركة في أمور خاصة بالرعاية الصحيةتوفير فرص

 النقاشات األساسية

 مرحلة المراهقة

 الستعدادات المتوقعة لهذه المرحلة العمرية:

 تغير في الروتين 
 نظام غذائي محدد -
 تغير في نمط النوم -
 محددات على قابلية حركة الطفل  -
 فترة بعيداً عن مدرسيتهقضاء  -

 قضاء فترة بعيداً عن الرياضة والنشاطات المختلفة

 االنفصال عن األصدقاء والقائمين على رعاية الطفل 
 التواجد في محيط و أشخاص غير مألوفين له 
 للوطن الشعور بالحنين األهل و 
 فقدان االستقاللية 
 انعدام الخصوصية 
 قلق من حصول تغيرات في المظهر الخارجي 

 األمور ألولياء نصيحة

 ض عن مكان استفسر من الممر

 وساعات غرفة األلعاب.

  حياة الطفل" من هي أخصائية"

 الخاصة بكم؟

  كيف يمكنكم االتصال بهم؟ 
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 :طرق لمساعدة المراهق

 احضار أغراض مفضلة له من البيت 
بطانية أو وسادة مفضلة، خفي حذاء، نشاطات )ألعاب، كتب، موسيقى، فنون و أعمال يدوية، ألعاب الكترونية،  -

 جهاز حاسوب محمول( باإلضافة إلى أي أشياء أخرى تعتقد أنها مفيدة لهذا الغرض
 التي يود احضارها من المنزلاطلب منه اعداد قائمة باألعراض  -

  اعداد خطة ثابتة لتواجد القائمين على رعاية الطفل بقربه )اعداد برنامج يوضح من سيكون بقرب المريض في
 المستشفى خالل األوقات المختلفة(

 نه من مجاراة األعمال المدرسية  تواصل مع معلميه في مدرسته لمعرفة الطرق التي تمك 
  وذلك من خالل طرح األسئلة وأن يساهم في اتخاذ  -في أمور خاصة بالرعاية الصحية توفير فرص له للمشاركة

 القرارات 
 أقرانهتواصل مع الستمرارية ايجاد الطرق ال 

عالقة الثقة لدى ومن المرجح الحفاظ على  تحدث بصراحة ووضوح مع طفلك فيما يتعلق بإقامته في المستشفى وسبب إدخاله.
أن يساهموا في اتخاذ  سناً  التجربة كما ويرغب األطفال في المراحل العمرية األكبرجزء من  األطفال إذا شعروا بأنهم

القرارات. أعطي طفلك الفرص للتحدث عن األسئلة التي تجول في رأسه أو األفكار التي تراوده. قم بتوضيح أي مفاهيم 
ناً حول الطرق التي يمكنهم بها مشاركة . تحدث مع ابنك/ ابنتك األكبر سكم البعضخاطئة قد تظهر خالل حديثكم مع بعض

 إقامتهم القادمة في المستشفى. خبرأقرانهم 

 الحصول على الدروس الخصوصية في المستشفى: 

ل من أسبوعين يساعد قسم حياة الطفل في ترتيب خدمات مدرسية في المنزل و المستشفى لألطفال الذين سيقضون فترة أطو

بعيداً عن 

 المدرسة.
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 ... "حياة الطفل"قسم 

 نبذة عنا
 ودعم الطفل تحضيراللعب و 

قسم  مع فريق ال هذا في المستشفى. يعمل ومقيماً  " مدى الصعوبة عندما يكون الطفل مريضاً حياة الطفل" وأخصائي يدرك

 ة إقامتهم في المستشفى.الرعاية الصحية لتعليم األطفال وعائالتهم المهارات التي يمكنهم من ثم تطبيقها قبل وخالل وبعد فتر

 المساعدة في تقديم " حياة الطفل"أخصائي  دور

 فهم المرض الذي أصابه ل واالستعانة بأدوات لمساعدتهاستخدام لغة مناسبة لمرحلة نمو الطف 

 تهيئة الطفل لإلجراءات الطبية القادمة 

  على استخدام مهارات التكيف الفعالة خالل اإلجراءات الطبيةالطفل تشجيع 

 جراءات الطبية باللعب ووسائل تشتيت االنتباهوفير الدعم للطفل خالل اإلت 

 توفير الفرص للطفل للتعبير عن مشاعره فيما يتعلق بتجربة الرعاية الصحية التي مر بها 

 دعم نمو الطفل وتطوره خالل وجوده في المستشفى 

  وأقرانهلى الشعور بالتواصل مع المدرسة ع الطفلمساعدة 

 للعب للطفلتوفير فرص ا 

 تنسيق المناسبات والنشاطات الخاصة 

  دعم أخوة الطفل المريض وذلك عن طريق مساعدتهم في استيعاب مرض وعالج أخيهم/ اختهم 

 خالل أوقات الحزن والفاجعة والمواساة تقديم المساندة 

 والرعاية الصحية التي مرتوفير الفرص لألهل والقائمون على رعاية الطفل للتعبير عن مشاعرهم فيما يتعلق بتجربة ا 

 بها

 طفلكممصالح و عن مصالحكمع افالد 

 اللعب

التأقلم ، االتقان ، التعبير  ات. يسه ل اللعب قدرحد ذاتهيعتبر اللعب أمر ضروري وطبيعي في مرحلة الطفولة وهو مهم في 

لطفل. تحتوي المستشفى على غرف االنجازات والتعليم كما وأنه أساسي في نمط النمو والتطور لدى اعن الذات، االبتكار، 

سواء في غرف اللعب أو المستشفى بفرص يومية للعب  نزالء. يحظى األطفال "حياة الطفل" أخصائيويعمل بها ومختلفة للعب 

 بجانب السرير. 

 التأقلم مع تجارب الرعاية الصحية

جربتهم في المستشفى. تختلف طرق التأقلم عند تيتيح التأقلم الفعال المجال أمام األطفال في اكتساب شعورهم بالسيطرة على 

معكم  صعوبة في اإلقامة في المستشفى ويقوموا بالعملفي تحديد أكثر النواحي  "حياة الطفل" أخصائيوكل شخص، يساعد 

ن ع. توفر القائمة أدناه أمثلة على اكتساب المهارات ذات الصلةوالتدرب ومع طفلكم إلعداد خطة للتكيف مع هذه التجارب 

 أثبتت نجاحها. والتي فعالة  تكي ف  وسائل
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 وسائل التكيف

 نفخ الفقاعات 

 التنفس بعمق 

  المصورة، كتب سرعة المالحظةقراءة الكتب 

 االستماع الى الموسيقى 

 الغناء 

 و قدم أو جبهة الطفلتدليك يد أ 

 اإلمساك بشيء مريح وطري 

 الصالة 

 قراءة األدعية 

  و ذكرى معينةله أو حدث أفي التفكير بشيء مفضل مساعدة الطفل 

 مالحظات

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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 دعم أخوة المريض

بمثابة  "حياة الطفل"أخصائيو  يعتبرأخوة الطفل بتجارب شقيقهم أو شقيقتهم في الرعاية الصحية. إننا ندرك حقيقة تأثر 

 في فهم الظروف ولدعم أبنائهم في المنزل. طفلن على رعاية الالمرجعية لمساعدة القائمي

 الصعوبة لدى أشقاء وشقيقات المريض

 ئمين على رعايتهم وشقيقهم/ شقيقتهماالنفصال عن القا 

 التغير في روتين العائلة 

  المريضاالحساس بالذنب من أفكار قد تراودهم تجاه 

 مخاوف أو أفكار خاطئة بخصوص اإلقامة في المستشفى للعالج 

 قلة اهتمام مقدمي الرعاية بهم 

 أشقاء وشقيقات المريضالتصرفات المتوقعة من 

 قلة األكل أو الكالم 

 صرفات انطوائيةظهور ت 

 سوء التصرف من أجل لفت االنتباه 

 التعبير بفيض من المشاعر المخزنة 

 لى تصرفات مرحلة عمرية سابقةالرجوع إ 

 :ملكاطفيستطيع أخصائي حياة الطفل تقديم المساعدة أل

 تحضيرهم لزيارة المستشفى 

 استمرارية التواصل مع شقيقهم/ شقيقتهم المقيم في المستشفى 

  المشاعر المختلفةالتكيف مع 

 استيعاب األحداث 

 مساعدة كيف يمكنكم

  المحافظة على طرق التواصل ما بين األخوة )من خالل البريد

 والهاتف( "سكايب"الصور، االلكتروني، الرسائل، 

  احضار أخوة المريض إلى المستشفى، إذا لم تكن الزيارات

 ممكنة، حافظ على تواصلهم عن طريق الهاتف

 واألقراص الصوتية أو الفيديو )دي أعمالهم الفنية الصور و ارسال

 في دي(. 

 خوة المريض بحصول تغير في مظهر شقيقهم/ شقيقتهم المريضتحضير أ 

 في المنزلمعدات طبية  وجودقد يلزم  بأنه تحضير أخوة المريض 

 

 األمور ألولياء نصيحة

  الرعاية تذك ر بأنك جزء مهم من فريق

بمثابة أفضل  الصحية الخاص بطفلك وأنك

 ممثل عنه.

 على معرفة األطباء المعنيين  احرص

 برعاية طفلك وكيفية التواصل معهم. 

  احتفظ بقائمة من األسئلة التي تود طرحها

 على الفريق الطبي. 

  حاول أن تحافظ على أسلوبك التربوي

المعتاد والحدود بالقدر الممكن خالل فترة 

 اإلقامة في المستشفى.

  المبيت مع طفلك في المستشفى 

  يارات، إن أمكن ذلكخالاعطاء طفلك 
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 نفس التجربة التي تمر بها اآلن،مر العديد منا في " 

تريك مشاعر القلق والتعب وعدم التصديق أن طفلك هنا. ينبغي أن تعبجانب سرير طفلك المريض حيث 

 أن األمل موجود." . ثق بأن األمور ستتحسن واعلم  تعلم أنك لست وحيداً 

 والدة طفل في مركز هوبكنز لألطفال 
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 األخصائيون االجتماعيون...

 نبذة عنا
العائلية واألنظمة المجتمعية األخرى ذات الصلة. في الشؤون  يتم تدريب األخصائيين االجتماعيين ليكونوا خبراء

 نساعد في بناء العالقات ما بين العائالت والموارد المجتمعية. 

  المساعدةاألخصائي الجتماعي في تقديم  دور

 معرفة نقاط القوة لدى عائلتكم واحتياجاتهم فيما يخص مرض أو إصابة طفلكم 

 زول في المستشفى والعالج المستمر، النأقلم مع المرضتوفير الدعم واإلرشاد لعائلتكم بخصوص الت 

 مساعدتكم في فهم أعمق للمرض ولمعرفة ما هو متوقع خالل فترة تلقي العالج 

 تقديم المعلومات عن النظام الصحي بما في ذلك احتياجات التأمين الصحي و المواصالت 

 لمستشفىمساعدتكم في التحدث مع طفلكم أو أطفال آخرين عن اإلقامة في ا 

 تقديم الدعم والمواساة لعائلتكم خالل أوقات الحزن و الفاجعة 

 تعزيز محيط آمن للعائالت مع تقييم لوجود عنف أسري وتخطيط شؤون السالمة 

 دعم عائلتكم كأعضاء في فريق الرعاية الصحية 

 تزويد عائلتكم بموارد مجتمعية 

 تشمل خدمات العمل الجتماعي ما يلي:

  المرضىالدفاع عن مصالح 

  اإلرشاد 

 تقييم االحتياجات النفسية 

  التعليم 

  تقدير التصرفات

الصعبة وايجاد طرق 

 للتعامل معها

 التدخل في األزمات 

 ارد والتزويد بالم

 المجتمعية

 

 

 

 

 األمور ألولياء نصيحة

  باألنفلونزايستمر موسم اإلصابة ( أو بفيروس الجهاز التنفسي المخلويVRS من شهر أيلول )

)سبتمبر( إلى شهر أيار )مايو(. نرحب بزيارة الوالدين وأولياء األمور وشخص بالغ يتم تحديده 

النهار. أما بالنسبة ألفراد العائلة اآلخرين سنة فما فوق( في أي وقت على مدى  11)من عمر 

سنة فما فوق( فإنه يرحب بزيارتهم في أي وقت من  11واألصدقاء أو أخوة المريض )من عمر 

 مساًء.  1ظهراً( إلى الساعة  11الظهر )

  ُعدي. إذا كان طفلكم تحت إجراءات العزل الصحي ، فهذا يعني احتمالية اصابة طفلكم بمرض م

لآلخرين ويتضمن عادة تعليمات للزوار  ابة اجراء وقائي من انتشار المرضبمثويكون عزله 

بلزوم ارتدائهم رداء وقفازات ومن الممكن أيضاً طلب وضع كمامة ، وعدم السماح لطفلكم 

 بمغادرة غرفته. 
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 المعلومات تلقي
 أفكار مقدمة من ممرضة في وحدة العناية المركزة

. فكر في طريقتك في معالجة المعلومات واسأل نفسك األسئلة طرق استيعاب ومعالجة المعلومات لدى كل شخص تختلف

 التالية: 

 وتحصل على كافة  هل تشعر بأنك يجب أن تحصل على المعلومات تدريجياً في كل مرة أم تحب أن ترى الصورة كاملة

 ؟ المعلومات دفعة واحدة

  هل ترغب في الحصول على نظرة عامة أو معرفة التفاصيل بحذافيرها؟ 

 ك المقدرة حقاً لسماع ما يقوله األطباء والممرضين؟ هل لدي 

 نك من إعادتها على زوجتك واألصدقاء المقربيالقدرة على تذكر جميع تلك المعلومات لدرجة كاف هل لديك ن ية تمك 

 والعائلة؟ 

 اه أو هل ترغب في الحصول على رسومات توضيحية تفسر ما يحصل مع طفلك؟ يمكنك استخدام الفراغ في الصفحة أدن

 في قسم المالحظات المرفق في نهاية هذا الكتيب ليقوم أعضاء من الفريق العالجي بتفسير نظري لما يجري. 

 مقدمة من ممرضة في وحدة العناية المركزة نصائح

 .ًاطلب تكرار تفسير المعلومات حتى تستوعبها جيدا 

  ًفي استيعاب المعلومات.  اطلب تواجد فرد آخر من األسرة أو صديق حتى يقوموا بمساعدتك أيضا 

  سيكون من األسهل عليك التعامل مع كل المعلومات. –اكتب المعلومات على ورقة 

الجيد لك أن تحضر  اعرف طريقتك في استيعاب ومعالجة المعلومات وقرر بناًء على ذلك الطريقة األنسب لك. لعله من 

إمهالك بعض الوقت أو أن تطلب من الطبيب أو الممرض  طرحها على الفريق العالجي فيما بعد.وتكتب اسئلتك لتقوم ب

 كرت لك. التي ذُ لتتمكن من استيعاب المعلومات 

، فإنك تريد أن تتذكر كل هذه  ولكن بصفتك ولي أمر الطفل حالتك الذهنية تقييم وتحديدمن الصعب في الوقت الحالي 

اتك. استخدم السطور التالية لكتابة مالحظاتك عن التفاصيل. تساعد هذه األسئلة في زيادة تركيزك على بعض احتياج

 طرق المساعدة التي تحتاجها من أجل أن تتمكن من تلقي وفهم المعلومات. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

*One Step at a Time: A Guide for Parents Navigating the Hospital Experience with Their Child, Jennifer Smith, R.N. 

and Bradie Kvinsland, CCLS, Etom Wolf Publishing, 2004: Reprinted with permission.  
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 مشاعري
 . علماً بأن جميع المشاعر صحيحة إقامة طفلك في المستشفى ظرف خطوة إيجابية في التأقلم معتعتبر كتابة مشاعرك 

 لماذا طفلي؟ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 اكتب المخاوف واألفكار التي تحوم في رأسك أو قائمة بما تريد انجازه. تغمرني شتى المشاعر! 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

كل شخص لديه طريقة مختلفة في التكيف مع من أفراد األسرة مع اإلقامة في المستشفى؟  أيكيف أرى تأقلم زوجتي أو 

 ك لهذا الظرف. األمور، اكتب مالحظاتك حول ذلك وكيفية تحسين تأقلم

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 



21 
 

 الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض والعائلة
 

 أحياناً نعود خطوتين إلى الوراء من أجل أن نخطو خطوة لألمام. اكتب ما يجري معك.  أنا محبط !

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 هل هناك أي شيء ترغب في تغييره إن استطعت ذلك؟  كيف تشعر فيما يتعلق بالرعاية المقدمة لطفلك؟

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 الروحانية والجتماعية مع فريقنا العالجي؟و اركة الحتياجات العرقيةكيف أستطيع مش

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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 سجالت األدوية
 _____________________الجرعة  ______________________________________اسم الدواء

 ______________________تاريخ وقف الدواء ____________________________تاريخ بدء الدواء 

 ______________________معلومات االتصال ________________________لدواء الواصف لالطبيب 

الغرض من استعمال 

 ___________________________________________________________________الدواء

______________________________________________________________________ 

األعراض الجانبية 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________أسئلة

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 _____________________الجرعة  ______________________________________اسم الدواء

 ______________________تاريخ وقف الدواء ____________________________تاريخ بدء الدواء 

 ______________________معلومات االتصال ________________________الطبيب الواصف للدواء 

الغرض من استعمال 

 ___________________________________________________________________الدواء

______________________________________________________________________ 

األعراض الجانبية 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________أسئلة

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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 سجالت األدوية
 _____________________الجرعة  ______________________________________اسم الدواء

 ______________________تاريخ وقف الدواء ____________________________ تاريخ بدء الدواء

 ______________________معلومات االتصال ________________________الطبيب الواصف للدواء 

الغرض من استعمال 

 ___________________________________________________________________الدواء

______________________________________________________________________ 

األعراض الجانبية 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________أسئلة

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 _____________________الجرعة  ______________________________________اءاسم الدو

 ______________________تاريخ وقف الدواء ____________________________تاريخ بدء الدواء 

 ______________________معلومات االتصال ________________________الطبيب الواصف للدواء 

الغرض من استعمال 

 ___________________________________________________________________الدواء

______________________________________________________________________ 

األعراض الجانبية 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________أسئلة
_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 الفحوص واإلجراءات الطبية
 ___________:__تاريخ الفحص :________________________________________اسم الفحص

 _____________________________________________________________المكان )قسم(: 

 ____________________:__وقت بدء الفحص :_____________________________الموعدوقت 

اسم الطبيب ومعلومات االتصال: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 :الغرض من الفحص
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

األعراض الجانبية: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

من المعني بإعطاء نتائج الفحص ومتى متوقع ذلك: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 ___________:__تاريخ الفحص ____________________:____________________اسم الفحص

 _____________________________________________________________المكان )قسم(: 

 _____________:_________وقت بدء الفحص :_____________________________وقت الموعد

اسم الطبيب ومعلومات االتصال: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

الغرض من الفحص: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

األعراض الجانبية: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

من المعني بإعطاء نتائج الفحص ومتى متوقع ذلك: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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 الفحوص واإلجراءات الطبية
 _________:_____تاريخ الفحص :________________________________________اسم الفحص

 _____________________________________________________________المكان )قسم(: 

 ____________________:___وقت بدء الفحص :_____________________________وقت الموعد

اسم الطبيب ومعلومات االتصال: 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 الغرض من الفحص:
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

األعراض الجانبية: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

من المعني بإعطاء نتائج الفحص ومتى متوقع ذلك: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 ______:________تاريخ الفحص :________________________________________اسم الفحص

 _____________________________________________________________المكان )قسم(: 

 ___:____________________وقت بدء الفحص :_____________________________وقت الموعد

ات االتصال: اسم الطبيب ومعلوم
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

الغرض من الفحص: 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

األعراض الجانبية: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ك: من المعني بإعطاء نتائج الفحص ومتى متوقع ذل
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 الرعاية اليومية
 _____________________________رقم الغرفة/ الهاتف  ________________________التاريخ 

 _____________________________________________________سيارة اليوم مكان اصطفاف ال

 :فريق الرعاية الصحية لليوم هو

 _______________الممرض/ة المسجل/ة لفترة الليل  _________________الممرض/ة المسجل/ة لفترة النهار 

 أشخاص آخرين 

______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________غذائية  قيود

 زيارات األطباء:

 _________________________التخصص  _______________________________اسم الطبيب 

 

 ___________________________________________________________معلومات االتصال 

 ________________________________________________________________مالحظات

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

يوم؟ ما هي األمور التي سارت بشكل حسن ال
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ما الذي كان من الممكن أن يكون أفضل؟ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

اذكر هدف واحد من المفترض انجازه يوم غد؟ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 أسئلة
______________________________________________________________________ 
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 الرعاية اليومية
 _____________________________رقم الغرفة/ الهاتف  ________________________التاريخ 

 _____________________________________________________مكان اصطفاف السيارة اليوم 

 لرعاية الصحية لليوم هو:فريق ا

 _______________الممرض/ة المسجل/ة لفترة الليل  _________________الممرض/ة المسجل/ة لفترة النهار 

 أشخاص آخرين 

______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________قيود غذائية 

 زيارات األطباء:

 _________________________التخصص  _______________________________اسم الطبيب 

 

 ___________________________________________________________معلومات االتصال 

 ________________________________________________________________مالحظات

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ما هي األمور التي سارت بشكل حسن اليوم؟ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ما الذي كان من الممكن أن يكون أفضل؟ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

هدف واحد من المفترض انجازه يوم غد؟ اذكر 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

أسئلة 
_____________________________________________________________________ 
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 عاية اليوميةالر
 _____________________________رقم الغرفة/ الهاتف  ________________________التاريخ 

 _____________________________________________________مكان اصطفاف السيارة اليوم 

 فريق الرعاية الصحية لليوم هو:

 _______________ممرض/ة المسجل/ة لفترة الليل ال _________________الممرض/ة المسجل/ة لفترة النهار 

 أشخاص آخرين 

______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________قيود غذائية 

 زيارات األطباء:

 _________________________التخصص  _______________________________اسم الطبيب 

 

 ___________________________________________________________معلومات االتصال 

 ________________________________________________________________مالحظات

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ما هي األمور التي سارت بشكل حسن اليوم؟ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

الذي كان من الممكن أن يكون أفضل؟  ما
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

اذكر هدف واحد من المفترض انجازه يوم غد؟ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

أسئلة 
______________________________________________________________________ 
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 الرعاية اليومية
 _____________________________رقم الغرفة/ الهاتف  ________________________التاريخ 

 _____________________________________________________مكان اصطفاف السيارة اليوم 

 فريق الرعاية الصحية لليوم هو:

 _______________الممرض/ة المسجل/ة لفترة الليل  _________________الممرض/ة المسجل/ة لفترة النهار 

 أشخاص آخرين 

______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________قيود غذائية 

 زيارات األطباء:

 _________________________التخصص  _______________________________اسم الطبيب 

 

 ___________________________________________________________معلومات االتصال 

 ________________________________________________________________مالحظات

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ا هي األمور التي سارت بشكل حسن اليوم؟ م
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ما الذي كان من الممكن أن يكون أفضل؟ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

اذكر هدف واحد من المفترض انجازه يوم غد؟ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

أسئلة 
______________________________________________________________________ 
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الخروج من المستشفى/ األمور المتوقعة في 

 المنزل
ترتيبات  بتنسيقبأكثر سالسة ممكنة، ولهذا السبب نبدأ من المستشفى إلى المنزل  نريد أن تتسم فترة انتقال طفلك

لتي ي شكل من الرعاية األ ية. ستشارك في تنسيقات اإلخراج وستتعلم عن أي استمرارالمستشفى خراج طفلك من يوم إدخالهإ

 ليها طفلك في المنزل. قد يحتاج إ

 ترتيبات اإلخراج

إقامة الطفل في مدة  ساعة من إقامتك في المستشفى سواء أكانت 12إن ترتيبات اإلخراج هي عبارة عن عملية تبدأ خالل 

فريق الرعاية بالتخطيط معك فيما يتعلق بموعد إخراج طفلك أطول وفيها تعقيد أكثر. سيقوم مستشفى قليلة وغير معقدة أو ال

االجتماع معك الخروج من المستشفى ب قوم الممرض مدير الحالة أو الممرض منسقيتحتاج إليها.  من المستشفى واألمور التي

 لتكونوا مستعدين ألخذ طفلكم إلى المنزل.  تقديم المساعدة لكمومع طفلك لبحث طرق 

سنقوم بتوفير قائمة من أسماء شركات الرعاية المنزلية التي تقبل بها شركة التأمين الصحي الخاص بكم إذا احتاج طفلكم 

سنعمل معكم ومع شركة التأمين للتأكد من حصولكم على المعدات، لمعدات خاصة أو زيارات من قبل الممرض المنزلي. 

وطرحها على الفريق العالجي ألدوات، األدوية والدعم االزم. إذا كان لديكم أي أسئلة حول العودة إلى المنزل، يرجى كتابتها ا

المعني. يمكنكم صرف األدوية الموصوفة لطفلكم، إذا تطلب األمر استخدام الطفل األدوية في المنزل، في الصيدلية المحلية 

 أومن أي من صيدليات المستشفى. 

 األمور التي تحتاجها وقت اإلخراج:

 مالبس وحذاء للطفل 

 مقعد سيارة للرضيع/ الطفل 

   ات خاصة قد تلزم لطفلكأي ُمعد 

 ترتيبات المواصالت 

 

 

 

 األمور ألولياء نصيحة

  حاول ترتيب برنامج الرعاية الصحية المنزلية فيما يتوافق

 رية.مع حياتك األس

  .اإللمام باألدوية وطرق العالج في المنزل 

  .طرح كل أسئلتك وأسئلة طفلك وكتابة اإلجابات 

  الحصول على تعليمات شفهية وكتابية حول استخدام جميع

 األجهزة واألدوية الموصوفة للمنزل.

  استخدام عربة مزدوجة إذا تقرر عودة الرضيع أو الطفل

ن هناك متسع للطفل الصغير إلى المنزل مع أكسجين ليكو

 ولألنبوبة.  

  لدى الوصول إلى المنزل، يرجى العودة إلى تعليمات

المكتوبة إليجاد معلومات االتصال إذا كان لديك  الخروج

 أي أسئلة.   
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 األمور المتوقعة في المنزل:

 تشفى. إلقامته في المس قد يمر طفلك في مرحلة تتغير فيها تصرفاته وهذا رد فعل طبيعي ومؤقت 

 قد يقوم طفلك ب:

  التبول في الفراش، من عمره )  كعمر أقلالتصرف

 (مص اإلصبع ونوبات غضب وعصبية

 ظهور تغير في النوم، األكل أو استخدام دورة المياه 

 نشوء مخاوف جديدة 

 مساعدة الطفل: يمكنكم فيها طرق 

 اطلب من الطفل التحدث عن المستشفى 

 المستشفى جربته فيتأو كتابة  اطلب من الطفل رسم 

  مع طفلك "المستشفى"العب لعبة 

 اعداد كتاب قصاصات الصور مع طفلك 

 ث عن المستشفيات واألطباء قراءة الكتب التي تتحد

مع طفل

 والتعاون إذاتزيد احتمالية شعور األطفال بالثقة لفترة معينة، يفضل أن تبقى مع طفلك أكثر وقت ممكن. و، كن صبوراً 

إقامتهم في المستشفىعلى بعض السيطرة على مرضهم و شعروا بأن لديهم
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.  

 
لدي فأنا عدة مرضى. أما  لدى فريق الرعاية الصحية الواحد" 

ء قد يغفل الحظ أي شيأوأن واحد، أال وهو ابني. يمكنني أن أكون زوج آخر من العيون واألذنين مريض 

 . استخدموني، رجاًء !" انشغالفي لحظة عنه الفريق العالجي 

 

 والد طفل في مركز هوبكنز لألطفال
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 مالحظات 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 األمور ألولياء نصيحة

  اطلب من أحد األقرباء احضار دفتر

مالحظات وقلم لتتمكن من تسجيل 

 ومات الالزمة.المعل

  حلقات دائرية طريقة  3يعتبر الملف من

 رائعة لترتيب كل أوراق المستشفى.
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 مالحظات
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 األمور ألولياء نصيحة

ء من األفكار الجيدة للتواصل مع العائلة واألصدقا

إعداد مدونة أو خالل فترات األزمات الطبية هي 

قدم حالة طفلك. تمجلة الكترونية تتحدث فيها عن 

لكترونية المجانية لهذا الغرض أحد المواقع اال

  www.caringbridge.orgهو: 

 

http://www.caringbridge.org/
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 مالحظات
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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 مالحظات
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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 للحصول على المزيد من المعلومات بخصوص أي من هذه المواضيع،

 يرجى زيارة الموقع اللكتروني:

www.HopkinsChildrens.org 

المزيد من على  إذا أردتم الحصول "حياة الطفل"االجتماعي أو أخصائي يرجى االستفسار من الممرض المعني أو األخصائي 

 ، مثل الموارد االلكترونية، مواد مطبوعة أو المجموعات التي تقدم الدعم.تشخيص طفلكمبخاصة المعلومات ال

تكونوا قد علمتم خالل فترة إقامة طفلكم في المستشفى وأن في هذا الكتي ب  المفيدة نأمل أن تكونوا قد وجدتم الدعم والمعلومات

 أهمية صوتكم ورأيكم لدى فريق الرعاية الصحية الخاص بطفلكم. نتنمى لكم شفاء عاجل تام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصيحة ألولياء األمور

ذا أفعل إذا لم يلقى رأيي االهتمام المرجو؟ ما الذي ما

يمكنني القيام به إذا كان لدي قلق جدي بخصوص 

 الرعاية التي يتلقاها طفلي؟ 

  تحدث مع ممثل خدمات الشؤون السريرية في

 قسمكم إن وجد.

  تحدث مع الممرض/ة المتواجد بجانب سرير

 المريض

 تحدث مع أحد الممرضين اإلداريين 

  الطبيب المعالج، الطبيب الزميل أو المقيمتحدث مع 

 حياة  "تحدث مع األخصائي االجتماعي أو أخصائي

 و رجل الدينأ "الطفل

 اتصل بأحد ممثلي العالقات األسرية للمساعدة 

  بالرغم من التحدث  كممخاوف مع التعامللم يتم إذا

 اصةخالمذكورين أعاله، فقم بطلب جلسة مع جميع 

 ألسريةبالرعاية ا

http://www.hopkinschildrens.org/
http://www.hopkinschildrens.org/


38 
 

 الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض والعائلة
 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

  تقوم لجنة الستشارات العائلية في مركز األطفال التابع لجونز هوبكنز

بتعزيز مفهوم الرعاية المتمحورة حول المريض والعائلة. تتشكل اللجنة من مجموعة من عائالت المرضى وكادر من المستشفى وهي 

تعاون والتواصل والكرامة واالحترام ما بين فريق الرعاية الصحية والعائالت  من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة تقوم بدعم سبل ال

ونقوم بتبادل األفكار والمعلومات خالل اجتماعاتنا الشهرية حول ما يفرضه واقع أن تكون فرد من أسرة لطفل مريض. تلقى آراء عائالتنا 

 ي خبرات مرضانا وعائالتهم في المستشفى نتيجة لمعطياتهم تلك.آذاناً صاغية ويحدث الفرق ف

__________________________________________________________________ 
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الثمانية  حتى عندما حصل على زراعة الكبد ولم يكن قد تجاوز عمره "لم يبكي طفلي أبدا  

. لقد أدهشنا فعل . ولكن في ليلة ما، استمر بكاؤه لثلث ساعات ا  و سعيد ا  صغير ئما  رجل  أشهر، كان دا

خبرني أن الطبيب وألى هذه طريقة ابني المعتادة. ذهبت إ لم تكن –متواصلة. علمت أن هناك شيء غريب 

بإخبار الممرضة والتي اتصلت بفريق  ابني على ما يرام ولكنني علمت أنه لم يكن كذلك. قمت أخيرا  

السيطرة على األلم. قاموا بفحص طفلي وأعطوه الدواء لتخفيف األلم وبعد ساعة عاد طفلي السعيد من جديد. 

 إنني ممتنة جدا  إلصغائهم لي." 

الدة لطفل في مركز هوبكنز لألطفالو
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 التواجد في المستشفى
 ابدأ بتهيئة نفسك أولا 

 مات قبل التحدث مع طفلكقم بجمع المعلو 

 تحدث مع الطبيب الخاص بطفلك حول الخطة العلجية 

 لع على الفحوص وطرق العلج المقررة لطفلكط  ا 

  احرص على حصولك على إجابات وافية ومفهومة ألسئلتك 

 تعرف على طبيعة مشاعرك الشخصية وتصوراتك بخصوص علج طفلك في المستشفى 

 لكوالدعم يم المساندة لتقد من األفراد مجموعة تحديد 

  : تحدث مع األهل واألصدقاء لتقديم المساعدة في األمور التي يصعب عليك القيام بها خلل وجودك في المستشفى )مثل

 تحضير الوجبات، المواصلت، رعاية أخوة المريض والمهام اليومية(

 تنسيق ترتيبات رعاية أطفالك اآلخرين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األمور ألولياء نصيحة

 األسئلة الشائعة التي نقترح طرحها

 ما هي مدة اإلجراء الطبي/ العملية الجراحية؟ 

  ما هي المعدات التي ستستخدم، وكيف سيكون

 صوتها/ شكلها؟

  ما هي االستعدادات اللزمة لطفلي قبل

 العملية الجراحية؟اإلجراء الطبي/ 

  هل هناك أي شيء متوقع من طفلي؟ 

 هل ُيسمح ببقائي مع طفلي لإلجراء الطبي؟ 

  هل ممكن ان أكون بقرب طفلي عندما يقوم

 من التخدير؟ 

 كيف ستتم السيطرة على األلم لدى طفلي؟ 

 ما هي مدة مكوث طفلي في المستشفى؟ 

  ما هي األدوية التي سيتناولها طفلي وما هي

 الجانبية المصاحبة لها؟ االعراض

  / هل سيكون طفلي تحت أي محددات غذائية

 نشاطية؟
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 ث مع طفلكملتحدطرق ل

. يمكنكم استخدام هذه المعرفة أنتم أفضل من يعرف طفلكم

باإلضافة إلى كل المعلومات التي تم جمعها للتحدث بوضوح 

. اعرف األسئلة التي يود طرحها أو الطفلوبصراحة مع 

األفكار التي تخطر في باله بخصوص وجوده في المستشفى. 

 فلك على:تعتمد كمية المعلومات التي تود اخبارها لط

 مرحلة نموهعمر الطفل و 

 الطفل شخصية 

 تجاربه السابقة في الرعاية الصحية 

 مدى فهمه واستيعابه للمرض 

الرضع و األطفال الصغار واألطفال ما قبل 

 المدرسة

 هذه المرحلة العمرية:الخاص ب المسبق الستعداد

 التغير في البرنامج الروتيني 
 نظام غذائي محدد -
 تغير في نمط النوم -
  على قابلية حركة الطفل محددات -

  تهرعايالقائمين على انفصال الطفل عن 
 وأشخاص غير مألوفين له غريب عنه محيط 
 انقطاع محتمل في نمط النمو 

تعلم الجلوس و الزحف والوقوف بالنسبة لألطفال الرضع، والتدريب على استعمال المرحاض لألطفال الصغار،  -

 ألطفال ما قبل المرحلة الدراسية.غبات لوالتعبير ومشاركة االحتياجات والر

 طرق لمساعدة الطفل الرضيع:

  تبعث الراحة والطمأنينة في نفس الطفلاحضار أغراض  

  تعتقد أنها مفيدة لهذا الغرضالمحشوة، اللهاة، موسيقى هادئة وأي أشياء أخرى  بطانية الطفل، ألعاب الحيوانات -

في  من سيكون بقرب المريضيوضح )اعداد برنامج  هبقربالطفل ية رعاعلى القائمين تواجد اعداد خطة ثابتة ل -

 المستشفى خلل األوقات المختلفة(

 طرق لمساعدة الطفل الصغير/ الطفل ما قبل المرحلة الدراسية:

  التي يود احضارها إلى المستشفىالمريحة له واطلب من الطفل أن يختار األغراض 
 فل،  ألعاب الحيوانات المحشوة، موسيقى هادئة، نشاطات للعب )ألعاب، كتب، قم باختيار بطانية أو وسادة مفضلة للط

 ف(، وأي أشياء أخرى تعتقد أنها مفيدة لهذا الغرضر  الفنون والح  
  اعداد خطة ثابتة لتواجد القائمين على رعاية الطفل بقربه )اعداد برنامج يوضح من سيكون بقرب المريض في

 المستشفى خلل األوقات المختلفة(
 توفير الفرص لطفلكم للمشاركة في لعبة خاصة بالرعاية الصحية 
 "شراء لعبة "عدة الطبيب 
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 الدراسيةالعمرية الطفل في المرحلة 

 الستعداد المسبق الخاص بهذه المرحلة العمرية:

 تغير في الروتين 

 نظام غذائي محدد -

 تغير في نمط النوم -

 محددات على قابلية حركة الطفل  -

 فترة بعيدا  عن مدرسيتهقضاء  -

 قضاء فترة بعيدا  عن الرياضة والنشاطات المختلفة -

 االنفصال عن األصدقاء والقائمين على رعاية الطفل 

 التواجد في محيط و أشخاص غير مألوفين له 

  لوطنا ألهل ولالشعور بالحنين 

 فقدان االستقللية 

 طرق لمساعدة الطفل في المرحلة العمرية الدراسية 

 ر أغراض مفضلة له من البيتاحضا 

، نشاطات )ألعاب، كتب، موسيقى، فنون و أعمال يدوية، ألعاب الكترونية، اءن حذبطانية أو وسادة مفضلة، خفي -

 باإلضافة إلى أي أشياء أخرى تعتقد أنها مفيدة لهذا الغرض جهاز حاسوب محمول(

 وضع أغراضه المفضلة فيها شجع طفلك على المساعدة في تجهيز حقيبة المستشفى للتأكد من -

  اعداد خطة ثابتة لتواجد القائمين على رعاية الطفل بقربه )اعداد برنامج يوضح من سيكون بقرب المريض في

 المستشفى خلل األوقات المختلفة(

 ليتمكن الطفل من مجاراة األعمال المدرسية المقترحة الطرقدرسته بخصوص تواصل مع معلمي الطفل في م 

  وذلك من خلل طرح األسئلة وأن يكون جزء من  - للطفل للمشاركة في أمور خاصة بالرعاية الصحيةتوفير فرص

 النقاشات األساسية

 مرحلة المراهقة

 الستعدادات المتوقعة لهذه المرحلة العمرية:

 تغير في الروتين 
 نظام غذائي محدد -
 تغير في نمط النوم -
 محددات على قابلية حركة الطفل  -
 فترة بعيدا  عن مدرسيتهقضاء  -

 قضاء فترة بعيدا  عن الرياضة والنشاطات المختلفة

 االنفصال عن األصدقاء والقائمين على رعاية الطفل 
 التواجد في محيط و أشخاص غير مألوفين له 
 للوطن الشعور بالحنين األهل و 
 فقدان االستقللية 
 انعدام الخصوصية 
 قلق من حصول تغيرات في المظهر الخارجي 

 

 األمور ألولياء نصيحة

 ض عن مكان استفسر من الممر

 وساعات غرفة األلعاب.

  حياة الطفل" من هي أخصائية"

 الخاصة بكم؟

  كيف يمكنكم االتصال بهم؟ 
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 :طرق لمساعدة المراهق

 احضار أغراض مفضلة له من البيت 
بطانية أو وسادة مفضلة، خفي حذاء، نشاطات )ألعاب، كتب، موسيقى، فنون و أعمال يدوية، ألعاب الكترونية،  -

 جهاز حاسوب محمول( باإلضافة إلى أي أشياء أخرى تعتقد أنها مفيدة لهذا الغرض
 التي يود احضارها من المنزلاطلب منه اعداد قائمة باألعراض  -

  اعداد خطة ثابتة لتواجد القائمين على رعاية الطفل بقربه )اعداد برنامج يوضح من سيكون بقرب المريض في
 المستشفى خلل األوقات المختلفة(

 نه من مجاراة األعمال المدرسية  تواصل مع معلميه في مدرسته لمعرفة الطرق التي تمك 
  وذلك من خلل طرح األسئلة وأن يساهم في اتخاذ  -في أمور خاصة بالرعاية الصحية توفير فرص له للمشاركة

 القرارات 
 أقرانهتواصل مع الستمرارية ايجاد الطرق ال 

علقة الثقة لدى ومن المرجح الحفاظ على  تحدث بصراحة ووضوح مع طفلك فيما يتعلق بإقامته في المستشفى وسبب إدخاله.
أن يساهموا في اتخاذ  سنا   التجربة كما ويرغب األطفال في المراحل العمرية األكبرجزء من  األطفال إذا شعروا بأنهم

القرارات. أعطي طفلك الفرص للتحدث عن األسئلة التي تجول في رأسه أو األفكار التي تراوده. قم بتوضيح أي مفاهيم 
نا  حول الطرق التي يمكنهم بها مشاركة . تحدث مع ابنك/ ابنتك األكبر سكم البعضخاطئة قد تظهر خلل حديثكم مع بعض

 إقامتهم القادمة في المستشفى. خبرأقرانهم 

 الحصول على الدروس الخصوصية في المستشفى: 

ل من أسبوعين يساعد قسم حياة الطفل في ترتيب خدمات مدرسية في المنزل و المستشفى لألطفال الذين سيقضون فترة أطو

بعيدا  عن 

 المدرسة.
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 ... "حياة الطفل"قسم 

 نبذة عنا
 ودعم الطفل تحضيراللعب و 

قسم  مع فريق ال هذا في المستشفى. يعمل ومقيما   " مدى الصعوبة عندما يكون الطفل مريضا  حياة الطفل" وأخصائي يدرك

 ة إقامتهم في المستشفى.الرعاية الصحية لتعليم األطفال وعائلتهم المهارات التي يمكنهم من ثم تطبيقها قبل وخلل وبعد فتر

 المساعدة في تقديم " حياة الطفل"أخصائي  دور

 فهم المرض الذي أصابه ل واالستعانة بأدوات لمساعدتهاستخدام لغة مناسبة لمرحلة نمو الطف 

 تهيئة الطفل لإلجراءات الطبية القادمة 

  على استخدام مهارات التكيف الفعالة خلل اإلجراءات الطبيةالطفل تشجيع 

 جراءات الطبية باللعب ووسائل تشتيت االنتباهوفير الدعم للطفل خلل اإلت 

 توفير الفرص للطفل للتعبير عن مشاعره فيما يتعلق بتجربة الرعاية الصحية التي مر بها 

 دعم نمو الطفل وتطوره خلل وجوده في المستشفى 

  وأقرانهلى الشعور بالتواصل مع المدرسة ع الطفلمساعدة 

 للعب للطفلتوفير فرص ا 

 تنسيق المناسبات والنشاطات الخاصة 

  دعم أخوة الطفل المريض وذلك عن طريق مساعدتهم في استيعاب مرض وعلج أخيهم/ اختهم 

 خلل أوقات الحزن والفاجعة والمواساة تقديم المساندة 

 والرعاية الصحية التي مرتوفير الفرص لألهل والقائمون على رعاية الطفل للتعبير عن مشاعرهم فيما يتعلق بتجربة ا 

 بها

 طفلكممصالح و عن مصالحكمع افالد 

 اللعب

التأقلم ، االتقان ، التعبير  ات. يسه ل اللعب قدرحد ذاتهيعتبر اللعب أمر ضروري وطبيعي في مرحلة الطفولة وهو مهم في 

لطفل. تحتوي المستشفى على غرف االنجازات والتعليم كما وأنه أساسي في نمط النمو والتطور لدى اعن الذات، االبتكار، 

سواء في غرف اللعب أو المستشفى بفرص يومية للعب  نزالء. يحظى األطفال "حياة الطفل" أخصائيويعمل بها ومختلفة للعب 

 بجانب السرير. 

 التأقلم مع تجارب الرعاية الصحية

جربتهم في المستشفى. تختلف طرق التأقلم عند تيتيح التأقلم الفعال المجال أمام األطفال في اكتساب شعورهم بالسيطرة على 

معكم  صعوبة في اإلقامة في المستشفى ويقوموا بالعملفي تحديد أكثر النواحي  "حياة الطفل" أخصائيوكل شخص، يساعد 

ن ع. توفر القائمة أدناه أمثلة على اكتساب المهارات ذات الصلةوالتدرب ومع طفلكم إلعداد خطة للتكيف مع هذه التجارب 

 أثبتت نجاحها. والتي فعالة  تكي ف  وسائل
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 وسائل التكيف

 نفخ الفقاعات 

 التنفس بعمق 

  المصورة، كتب سرعة الملحظةقراءة الكتب 

 االستماع الى الموسيقى 

 الغناء 

 و قدم أو جبهة الطفلتدليك يد أ 

 اإلمساك بشيء مريح وطري 

 الصلة 

 قراءة األدعية 

  و ذكرى معينةله أو حدث أفي التفكير بشيء مفضل مساعدة الطفل 

 مالحظات

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



16 
 

 الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض والعائلة
 

 دعم أخوة المريض

بمثابة  "حياة الطفل"أخصائيو  يعتبرأخوة الطفل بتجارب شقيقهم أو شقيقتهم في الرعاية الصحية. إننا ندرك حقيقة تأثر 

 في فهم الظروف ولدعم أبنائهم في المنزل. طفلن على رعاية الالمرجعية لمساعدة القائمي

 الصعوبة لدى أشقاء وشقيقات المريض

 ئمين على رعايتهم وشقيقهم/ شقيقتهماالنفصال عن القا 

 التغير في روتين العائلة 

  المريضاالحساس بالذنب من أفكار قد تراودهم تجاه 

 مخاوف أو أفكار خاطئة بخصوص اإلقامة في المستشفى للعلج 

 قلة اهتمام مقدمي الرعاية بهم 

 أشقاء وشقيقات المريضالتصرفات المتوقعة من 

 قلة األكل أو الكلم 

 صرفات انطوائيةظهور ت 

 سوء التصرف من أجل لفت االنتباه 

 التعبير بفيض من المشاعر المخزنة 

 لى تصرفات مرحلة عمرية سابقةالرجوع إ 

 :ملكاطفيستطيع أخصائي حياة الطفل تقديم المساعدة أل

 تحضيرهم لزيارة المستشفى 

 استمرارية التواصل مع شقيقهم/ شقيقتهم المقيم في المستشفى 

  المشاعر المختلفةالتكيف مع 

 استيعاب األحداث 

 مساعدة كيف يمكنكم

  المحافظة على طرق التواصل ما بين األخوة )من خلل البريد

 والهاتف( "سكايب"الصور، االلكتروني، الرسائل، 

  احضار أخوة المريض إلى المستشفى، إذا لم تكن الزيارات

 ممكنة، حافظ على تواصلهم عن طريق الهاتف

 واألقراص الصوتية أو الفيديو )دي أعمالهم الفنية الصور و ارسال

 في دي(. 

 خوة المريض بحصول تغير في مظهر شقيقهم/ شقيقتهم المريضتحضير أ 

 في المنزلمعدات طبية  وجودقد يلزم  بأنه تحضير أخوة المريض 

 

 األمور ألولياء نصيحة

  الرعاية تذك ر بأنك جزء مهم من فريق

بمثابة أفضل  الصحية الخاص بطفلك وأنك

 ممثل عنه.

 على معرفة األطباء المعنيين  احرص

 برعاية طفلك وكيفية التواصل معهم. 

  احتفظ بقائمة من األسئلة التي تود طرحها

 على الفريق الطبي. 

  حاول أن تحافظ على أسلوبك التربوي

المعتاد والحدود بالقدر الممكن خلل فترة 

 اإلقامة في المستشفى.

  المبيت مع طفلك في المستشفى 

  يارات، إن أمكن ذلكخالاعطاء طفلك 
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 نفس التجربة التي تمر بها اآلن،مر العديد منا في " 

تريك مشاعر القلق والتعب وعدم التصديق أن طفلك هنا. ينبغي أن تعبجانب سرير طفلك المريض حيث 

 أن األمل موجود." . ثق بأن األمور ستتحسن واعلم  تعلم أنك لست وحيدا  

 والدة طفل في مركز هوبكنز لألطفال 
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 األخصائيون االجتماعيون...

 نبذة عنا
العائلية واألنظمة المجتمعية األخرى ذات الصلة. في الشؤون  يتم تدريب األخصائيين االجتماعيين ليكونوا خبراء

 نساعد في بناء العالقات ما بين العائالت والموارد المجتمعية. 

  المساعدةاألخصائي الجتماعي في تقديم  دور

 معرفة نقاط القوة لدى عائلتكم واحتياجاتهم فيما يخص مرض أو إصابة طفلكم 

 زول في المستشفى والعلج المستمر، النأقلم مع المرضتوفير الدعم واإلرشاد لعائلتكم بخصوص الت 

 مساعدتكم في فهم أعمق للمرض ولمعرفة ما هو متوقع خلل فترة تلقي العلج 

 تقديم المعلومات عن النظام الصحي بما في ذلك احتياجات التأمين الصحي و المواصلت 

 لمستشفىمساعدتكم في التحدث مع طفلكم أو أطفال آخرين عن اإلقامة في ا 

 تقديم الدعم والمواساة لعائلتكم خلل أوقات الحزن و الفاجعة 

 تعزيز محيط آمن للعائلت مع تقييم لوجود عنف أسري وتخطيط شؤون السلمة 

 دعم عائلتكم كأعضاء في فريق الرعاية الصحية 

 تزويد عائلتكم بموارد مجتمعية 

 تشمل خدمات العمل الجتماعي ما يلي:

  المرضىالدفاع عن مصالح 

  اإلرشاد 

 تقييم االحتياجات النفسية 

  التعليم 

  تقدير التصرفات

الصعبة وايجاد طرق 

 للتعامل معها

 التدخل في األزمات 

 ارد والتزويد بالم

 المجتمعية

 

 

 

 

 األمور ألولياء نصيحة

  باألنفلونزايستمر موسم اإلصابة ( أو بفيروس الجهاز التنفسي المخلويVRS من شهر أيلول )

)سبتمبر( إلى شهر أيار )مايو(. نرحب بزيارة الوالدين وأولياء األمور وشخص بالغ يتم تحديده 

النهار. أما بالنسبة ألفراد العائلة اآلخرين سنة فما فوق( في أي وقت على مدى  81)من عمر 

سنة فما فوق( فإنه يرحب بزيارتهم في أي وقت من  81واألصدقاء أو أخوة المريض )من عمر 

.  1ظهرا ( إلى الساعة  81الظهر )  مساء 

  ُعدي. إذا كان طفلكم تحت إجراءات العزل الصحي ، فهذا يعني احتمالية اصابة طفلكم بمرض م

لآلخرين ويتضمن عادة تعليمات للزوار  ابة اجراء وقائي من انتشار المرضبمثويكون عزله 

بلزوم ارتدائهم رداء وقفازات ومن الممكن أيضا  طلب وضع كمامة ، وعدم السماح لطفلكم 

 بمغادرة غرفته. 
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 المعلومات تلقي
 أفكار مقدمة من ممرضة في وحدة العناية المركزة

. فكر في طريقتك في معالجة المعلومات واسأل نفسك األسئلة طرق استيعاب ومعالجة المعلومات لدى كل شخص تختلف

 التالية: 

 وتحصل على كافة  هل تشعر بأنك يجب أن تحصل على المعلومات تدريجيا  في كل مرة أم تحب أن ترى الصورة كاملة

 ؟ المعلومات دفعة واحدة

  هل ترغب في الحصول على نظرة عامة أو معرفة التفاصيل بحذافيرها؟ 

 ك المقدرة حقا  لسماع ما يقوله األطباء والممرضين؟ هل لدي 

 نك من إعادتها على زوجتك واألصدقاء المقربيالقدرة على تذكر جميع تلك المعلومات لدرجة كاف هل لديك ن ية تمك 

 والعائلة؟ 

 اه أو هل ترغب في الحصول على رسومات توضيحية تفسر ما يحصل مع طفلك؟ يمكنك استخدام الفراغ في الصفحة أدن

 في قسم الملحظات المرفق في نهاية هذا الكتيب ليقوم أعضاء من الفريق العلجي بتفسير نظري لما يجري. 

 مقدمة من ممرضة في وحدة العناية المركزة نصائح

 . اطلب تكرار تفسير المعلومات حتى تستوعبها جيدا 

   في استيعاب المعلومات.  اطلب تواجد فرد آخر من األسرة أو صديق حتى يقوموا بمساعدتك أيضا 

  سيكون من األسهل عليك التعامل مع كل المعلومات. –اكتب المعلومات على ورقة 

الجيد لك أن تحضر  اعرف طريقتك في استيعاب ومعالجة المعلومات وقرر بناء  على ذلك الطريقة األنسب لك. لعله من 

إمهالك بعض الوقت أو أن تطلب من الطبيب أو الممرض  طرحها على الفريق العلجي فيما بعد.وتكتب اسئلتك لتقوم ب

 كرت لك. التي ذُ لتتمكن من استيعاب المعلومات 

، فإنك تريد أن تتذكر كل هذه  ولكن بصفتك ولي أمر الطفل حالتك الذهنية تقييم وتحديدمن الصعب في الوقت الحالي 

اتك. استخدم السطور التالية لكتابة ملحظاتك عن التفاصيل. تساعد هذه األسئلة في زيادة تركيزك على بعض احتياج

 طرق المساعدة التي تحتاجها من أجل أن تتمكن من تلقي وفهم المعلومات. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

*One Step at a Time: A Guide for Parents Navigating the Hospital Experience with Their Child, Jennifer Smith, R.N. 

and Bradie Kvinsland, CCLS, Etom Wolf Publishing, 2004: Reprinted with permission.  

 



20 
 

 الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض والعائلة
 

 مشاعري
 خطوة إيجابية في التأقلم مع ظرف إقامة طفلك في المستشفى علماً بأن جميع المشاعر صحيحة. تعتبر كتابة مشاعرك 

 لماذا طفلي؟ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 اكتب المخاوف واألفكار التي تحوم في رأسك أو قائمة بما تريد انجازه. تغمرني شتى المشاعر! 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

كل شخص لديه طريقة مختلفة في التكيف مع من أفراد األسرة مع اإلقامة في المستشفى؟  أيكيف أرى تأقلم زوجتي أو 

 األمور، اكتب مالحظاتك حول ذلك وكيفية تحسين تأقلمك لهذا الظرف. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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 أحياناً نعود خطوتين إلى الوراء من أجل أن نخطو خطوة لألمام. اكتب ما يجري معك.  أنا محبط !

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 هل هناك أي شيء ترغب في تغييره إن استطعت ذلك؟  كيف تشعر فيما يتعلق بالرعاية المقدمة لطفلك؟

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 الروحانية واالجتماعية مع فريقنا العالجي؟اركة االحتياجات العرقية وكيف أستطيع مش

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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 األدوية سجل
 _____________________الجرعة  ______________________________________اسم الدواء

 _____________________تاريخ وقف الدواء ____________________________تاريخ بدء الدواء 

 _____________________معلومات االتصال ________________________الطبيب الواصف للدواء 

الغرض من استعمال 

 ___________________________________________________________________الدواء

______________________________________________________________________ 

األعراض الجانبية 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________أسئلة

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 _____________________الجرعة  ______________________________________اسم الدواء

 _____________________تاريخ وقف الدواء ____________________________تاريخ بدء الدواء 

 _____________________معلومات االتصال ________________________الطبيب الواصف للدواء 

الغرض من استعمال 

 ___________________________________________________________________الدواء

______________________________________________________________________ 

األعراض الجانبية 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________أسئلة

______________________________________________________________________     

______________________________________________________________________ 
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 األدوية سجل
 _____________________الجرعة  ______________________________________اسم الدواء

 ______________________تاريخ وقف الدواء ____________________________تاريخ بدء الدواء 

 ______________________معلومات االتصال ________________________الطبيب الواصف للدواء 

الغرض من استعمال 

 ___________________________________________________________________الدواء

______________________________________________________________________ 

األعراض الجانبية 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________أسئلة

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 _____________________الجرعة  ______________________________________اسم الدواء

 ______________________تاريخ وقف الدواء ____________________________تاريخ بدء الدواء 

 ______________________معلومات االتصال ________________________الطبيب الواصف للدواء 

الغرض من استعمال 

 ___________________________________________________________________دواءال

______________________________________________________________________ 

األعراض الجانبية 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________أسئلة
_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 الفحوص واإلجراءات الطبية
 ___________:__تاريخ الفحص _________________________:_______________اسم الفحص

 _____________________________________________________________المكان )قسم(: 

 ____________________:__وقت بدء الفحص :_____________________________وقت الموعد

اسم الطبيب ومعلومات االتصال: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 الغرض من الفحص:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

األعراض الجانبية: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

من المعني بإعطاء نتائج الفحص ومتى متوقع ذلك: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 ___________:__تاريخ الفحص :________________________________________اسم الفحص

 _____________________________________________________________المكان )قسم(: 

 _____________:_________وقت بدء الفحص :_____________________________وقت الموعد

اسم الطبيب ومعلومات االتصال: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

الغرض من الفحص: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

األعراض الجانبية: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

من المعني بإعطاء نتائج الفحص ومتى متوقع ذلك: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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 الفحوص واإلجراءات الطبية
 _________:_____تاريخ الفحص :________________________________________اسم الفحص

 _____________________________________________________________المكان )قسم(: 

 ____________________:___وقت بدء الفحص :_____________________________وقت الموعد

اسم الطبيب ومعلومات االتصال: 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 الغرض من الفحص:
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

األعراض الجانبية: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

من المعني بإعطاء نتائج الفحص ومتى متوقع ذلك: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 ______:________تاريخ الفحص __________________________:______________اسم الفحص

 _____________________________________________________________المكان )قسم(: 

 ___:____________________وقت بدء الفحص :_____________________________وقت الموعد

اسم الطبيب ومعلومات االتصال: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

الغرض من الفحص: 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

األعراض الجانبية: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

من المعني بإعطاء نتائج الفحص ومتى متوقع ذلك: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 الرعاية اليومية
 _____________________________رقم الغرفة/ الهاتف  ________________________التاريخ 

 _____________________________________________________مكان اصطفاف السيارة اليوم 

 فريق الرعاية الصحية لليوم هو:

 _______________الممرض/ة المسجل/ة لفترة الليل  _________________الممرض/ة المسجل/ة لفترة النهار 

 أشخاص آخرين 

______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________قيود غذائية 

 زيارات األطباء:

 _________________________التخصص  _______________________________اسم الطبيب 

 

 ___________________________________________________________معلومات االتصال 

 ________________________________________________________________مالحظات

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ما هي األمور التي سارت بشكل حسن اليوم؟ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ما الذي كان من الممكن أن يكون أفضل؟ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

اذكر هدف واحد من المفترض انجازه يوم غد؟ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

أسئلة 
______________________________________________________________________ 
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 الرعاية اليومية
 _____________________________رقم الغرفة/ الهاتف  ________________________التاريخ 

 _____________________________________________________مكان اصطفاف السيارة اليوم 

 ة الصحية لليوم هو:فريق الرعاي

 _______________الممرض/ة المسجل/ة لفترة الليل  _________________الممرض/ة المسجل/ة لفترة النهار 

 أشخاص آخرين 

______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________قيود غذائية 

 زيارات األطباء:

 _________________________التخصص  _______________________________اسم الطبيب 

 

 ___________________________________________________________معلومات االتصال 

 ________________________________________________________________مالحظات

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ما هي األمور التي سارت بشكل حسن اليوم؟ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ما الذي كان من الممكن أن يكون أفضل؟ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

اذكر هدف واحد من المفترض انجازه يوم غد؟ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

أسئلة 
_____________________________________________________________________ 
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 الرعاية اليومية
 _____________________________رقم الغرفة/ الهاتف  ________________________التاريخ 

 _____________________________________________________مكان اصطفاف السيارة اليوم 

 لليوم هو:فريق الرعاية الصحية 

 _______________الممرض/ة المسجل/ة لفترة الليل  _________________الممرض/ة المسجل/ة لفترة النهار 

 أشخاص آخرين 

______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________قيود غذائية 

 زيارات األطباء:

 _________________________التخصص  _______________________________اسم الطبيب 

 

 ___________________________________________________________معلومات االتصال 

 ________________________________________________________________مالحظات

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ما هي األمور التي سارت بشكل حسن اليوم؟ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ما الذي كان من الممكن أن يكون أفضل؟ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

اذكر هدف واحد من المفترض انجازه يوم غد؟ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

أسئلة 
______________________________________________________________________ 
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 الرعاية اليومية
 _____________________________رقم الغرفة/ الهاتف  ________________________التاريخ 

 _____________________________________________________مكان اصطفاف السيارة اليوم 

 لليوم هو:فريق الرعاية الصحية 

 _______________الممرض/ة المسجل/ة لفترة الليل  _________________الممرض/ة المسجل/ة لفترة النهار 

 أشخاص آخرين 

______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________قيود غذائية 

 زيارات األطباء:

 _________________________التخصص  _______________________________اسم الطبيب 

 

 ___________________________________________________________معلومات االتصال 

 ________________________________________________________________مالحظات

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ما هي األمور التي سارت بشكل حسن اليوم؟ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ما الذي كان من الممكن أن يكون أفضل؟ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

اذكر هدف واحد من المفترض انجازه يوم غد؟ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

أسئلة 
______________________________________________________________________ 
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الخروج من المستشفى/ األمور المتوقعة في 

 المنزل
من المستشفى إلى المنزل بأكثر سالسة ممكنة، ولهذا السبب نبدأ بتنسيق ترتيبات  نريد أن تتسم فترة انتقال طفلك

رك في تنسيقات اإلخراج وستتعلم عن أي استمرارية ألي شكل من الرعاية التي إخراج طفلك من يوم إدخاله المستشفى. ستشا

 قد يحتاج إليها طفلك في المنزل. 

 ترتيبات اإلخراج

ساعة من إقامتك في المستشفى سواء أكانت مدة إقامة الطفل في  42إن ترتيبات اإلخراج هي عبارة عن عملية تبدأ خالل 

ول وفيها تعقيد أكثر. سيقوم فريق الرعاية بالتخطيط معك فيما يتعلق بموعد إخراج طفلك المستشفى قليلة وغير معقدة أو أط

من المستشفى واألمور التي تحتاج إليها. يقوم الممرض مدير الحالة أو الممرض منسق الخروج من المستشفى باالجتماع معك 

 لى المنزل. ومع طفلك لبحث طرق تقديم المساعدة لكم لتكونوا مستعدين ألخذ طفلكم إ

سنقوم بتوفير قائمة من أسماء شركات الرعاية المنزلية التي تقبل بها شركة التأمين الصحي الخاص بكم إذا احتاج طفلكم 

لمعدات خاصة أو زيارات من قبل الممرض المنزلي. سنعمل معكم ومع شركة التأمين للتأكد من حصولكم على المعدات، 

م أي أسئلة حول العودة إلى المنزل، يرجى كتابتها وطرحها على الفريق العالجي األدوات، األدوية والدعم االزم. إذا كان لديك

المعني. يمكنكم صرف األدوية الموصوفة لطفلكم، إذا تطلب األمر استخدام الطفل األدوية في المنزل، في الصيدلية المحلية 

 أومن أي من صيدليات المستشفى. 

 األمور التي تحتاجها وقت اإلخراج:

 مالبس وحذاء للطفل 

  للرضيع/ الطفلمقعد سيارة 

 أي ُمعّدات خاصة قد تلزم لطفلك 

 ترتيبات المواصالت 

 

 

 

 األمور ألولياء نصيحة

 الرعاية الصحية المنزلية فيما يتوافق  حاول ترتيب برنامج

 مع حياتك األسرية.

  .اإللمام باألدوية وطرق العالج في المنزل 

  .طرح كل أسئلتك وأسئلة طفلك وكتابة اإلجابات 

  الحصول على تعليمات شفهية وكتابية حول استخدام جميع

 األجهزة واألدوية الموصوفة للمنزل.

 ة الرضيع أو الطفل استخدام عربة مزدوجة إذا تقرر عود

الصغير إلى المنزل مع أكسجين ليكون هناك متسع للطفل 

 ولألنبوبة.  

  لدى الوصول إلى المنزل، يرجى العودة إلى تعليمات

الخروج المكتوبة إليجاد معلومات االتصال إذا كان لديك 

 أي أسئلة.   
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 األمور المتوقعة في المنزل:

 قد يمر طفلك في مرحلة تتغير فيها تصرفاته وهذا رد فعل طبيعي ومؤقت  إلقامته في المستشفى. 

 قوم طفلك ب:قد ي

  ،التصرف كعمر أقل من عمره ) التبول في الفراش

 مص اإلصبع ونوبات غضب وعصبية(

 ظهور تغير في النوم، األكل أو استخدام دورة المياه 

 نشوء مخاوف جديدة 

 مساعدة الطفل: يمكنكم فيها طرق 

 اطلب من الطفل التحدث عن المستشفى 

 المستشفىأو كتابة تجربته في  اطلب من الطفل رسم 

 العب لعبة "المستشفى" مع طفلك 

 اعداد كتاب قصاصات الصور مع طفلك 

  قراءة الكتب التي تتحدث عن المستشفيات واألطباء

مع طفل

ن إذا ، ولفترة معينة، يفضل أن تبقى مع طفلك أكثر وقت ممكن. تزيد احتمالية شعور األطفال بالثقة والتعاوتحلّى بالصبر

.شعروا بأن لديهم بعض السيطرة على مرضهم وعلى إقامتهم في المستشفى
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.  

 
لدي فأنا عدة مرضى. أما  " لدى فريق الرعاية الصحية الواحد

حظ أي شيء قد يغفل الوأن أواحد، أال وهو ابني. يمكنني أن أكون زوج آخر من العيون واألذنين مريض 

 . استخدموني، رجاًء !" في لحظة انشغالعنه الفريق العالجي 

 

 هوبكنز في ألطفال اوالد طفل في مركز 
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 مالحظات 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 األمور ألولياء نصيحة

  اطلب من أحد األقرباء احضار دفتر

مالحظات وقلم لتتمكن من تسجيل 

 المعلومات الالزمة.

  حلقات دائرية طريقة  3يعتبر الملف من

 رائعة لترتيب كل أوراق المستشفى.
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 تاريخ العائلة الصحي
 يرجى التنويه بأهمية مشاركة هذه المعلومات مع الطبيب المعني

  (Nameاالسم )

  (DOBتاريخ الميالد )  (Ethnicityالِعرق )

  (Date of Entriesتاريخ تعبئة المعلومات )

 

أخوة الطفل )اشمل 
 األخوة غير األشقاء(

Child’s Brothers 
and Sisters 

(Include Half siblings) 

 ذكر/أنثى

F/ M 
 تاريخ الميالد

Date of 
Birth 

 توفىم
 نعم/ ال

Deceased 
Yes/No 

 العمر وسبب الوفاة
Age and Cause 

of Death 

   

        

        

        

        

        

        

        

 والدة الطفل )ة(

        

 جّدة الطفل )ة(

        

 ة()جد الطفل 

        

 خاالت وأخوال الطفل )ة(

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 )ة( أبناء خاالت وأخوال الطفل

        

        

 

ألم
 ا
هة

ج
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أي يرجى كتابة 
حاالت مرضية 
أخرى وكتابة 

التفاصيل الخاصة 
 بالخانات المختارة

Other 
conditions and 

details for 
checked boxes 

ألم
 ا
هة

ج
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أخوة الطفل )اشمل 
 األخوة غير األشقاء(

Child’s Brothers 
and Sisters 

(Include Half siblings) 

 ذكر/أنثى

F/ M 
 تاريخ الميالد

Date of 
Birth 

 متوفى
 نعم/ ال

Deceased 
Yes/No 

 العمر وسبب الوفاة
Age and Cause 

of Death 

   

        

        

        

        

        

        

        

 والد الطفل )ة(

        

 جّدة الطفل )ة(

        

 جد الطفل )ة(

        

 عّمات وأعمام الطفل )ة(

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 الطفل )ة(أبناء عّمات وأعمام 

        

        
 

 

  الخانات المناسبة لكل قريب وإدراج فقط األقارب  بالدم. الخانة/ يرجى وضع إشارة في 

  ذكر أفراد العائلة أو األطفال بالتبني أو أصدقاء العائلة.يرجى عدم 

 .يقصد باألخوة غير األشقاء إخوانك وأخواتك من نفس األم أو األب 

   .أبناء األعمام أو األخوال من الدرجة األولى هم أبناء وبنات أعمامك/ عماتك وأخوالك/ خاالتك 

 

ة 
جه

أل
ا

ب
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 يرجى تذّكر مشاركة هذه المعلومات مع طبيبك

أل
 ا
هة

ج
ب

 

يرجى كتابة أي 
حاالت مرضية 
أخرى وكتابة 

التفاصيل الخاصة 
 بالخانات المختارة

Other 
conditions and 

details for 
checked boxes 
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 الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض والعائلة
 

 مالحظات
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 األمور ألولياء نصيحة

ء دقامن األفكار الجيدة للتواصل مع العائلة واألص

إعداد مدونة أو خالل فترات األزمات الطبية هي 

قدم حالة طفلك. تمجلة الكرتونية تتحدث فيها عن 

أحد المواقع اإللكترونية المجانية لهذا الغرض 

  www.caringbridge.orgهو: 

 

http://www.caringbridge.org/
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 الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض والعائلة
 

 مالحظات
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 األمور ألولياء نصيحة

TigrNet   هو عبارة عن برنامج تفاعلي سريري

والذي يقوم بتغيير التلفاز وجهاز التحكم المتصل 

بوسادة السرير ليصبح مركز تعليمي وترفيهي 

مليء بالمعلومات المفيدة. يرجى االستفسار من 

الممرض المعني للمزيد من التفاصيل حول كيفية 

 استخدام هذا البرنامج.
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 الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض والعائلة
 

 مالحظات
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 األمور ألولياء نصيحة

يرجى أخذ بضع دقائق لتعبئة استبيان رضا 

المريض والذي يتم استالمه بعد عودة طفلكم إلى 

، فهو طريقة رائعة لمعرفة المزيد عن المنزل

طفلكم في المستشفى. رأيكم تجربتكم وتجربة 

 يهمنا!
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 الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض والعائلة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للحصول على المزيد من المعلومات بخصوص أي من هذه المواضيع،

 يرجى زيارة الموقع االلكتروني:

www.HopkinsChildrens.org 

إذا أردتم الحصول على  "حياة الطفل"ي صتصاخاختصاصي االجتماعي أو االيرجى االستفسار من الممرض المعني أو 

 االلكترونية، مواد مطبوعة أو المجموعات التي تقدم الدعم.تشخيص طفلكم، مثل الموارد بخاصة المعلومات المزيد من ال

نأمل أن تكونوا قد وجدتم الدعم والمعلومات المفيدة في هذا الكتّيب خالل فترة إقامة طفلكم في المستشفى وأن تكونوا قد علمتم 

 أهمية صوتكم ورأيكم لدى فريق الرعاية الصحية الخاص بطفلكم. نتنمى لكم شفاء عاجل تام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصيحة ألولياء األمور

ماذا أفعل إذا لم يلقى رأيي االهتمام المرجو؟ ما الذي 

يمكنني القيام به إذا كان لدي قلق جدي بخصوص 

 الرعاية التي يتلقاها طفلي؟ 

  تحدث مع ممثل خدمات الشؤون السريرية في

 قسمكم إن وجد.

  تحدث مع الممرض/ة المتواجد بجانب سرير

 المريض

  الممرضين اإلداريينتحدث مع أحد 

 تحدث مع الطبيب المعالج، الطبيب الزميل أو المقيم 

  يصتصاخا االجتماعي أو االختصاصيتحدث مع 

 و رجل الدين" أحياة الطفل "

 اتصل بأحد ممثلي العالقات األسرية للمساعدة 

  بالرغم من التحدث  كممخاوفإذا لم يتم التعامل مع

 ة خاصةالمذكورين أعاله، فقم بطلب جلسمع جميع 

 بالرعاية األسرية

http://www.hopkinschildrens.org/
http://www.hopkinschildrens.org/
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 الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض والعائلة
 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

  تقوم لجنة االستشارات العائلية في مركز األطفال التابع لجونز هوبكنز

من عائالت المرضى وكادر من المستشفى وهي بتعزيز مفهوم الرعاية المتمحورة حول المريض والعائلة. تتشكل اللجنة من مجموعة 

تقوم بدعم سبل التعاون والتواصل والكرامة واالحترام ما بين فريق الرعاية الصحية والعائالت  من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة 

طفل مريض. تلقى آراء عائالتنا ونقوم بتبادل األفكار والمعلومات خالل اجتماعاتنا الشهرية حول ما يفرضه واقع أن تكون فرد من أسرة ل

 آذاناً صاغية ويحدث الفرق في خبرات مرضانا وعائالتهم في المستشفى نتيجة لمعطياتهم تلك.

__________________________________________________________________ 
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