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اليوم وكل يوم - مرض فقر الدم المنجلي
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المعلومات واألدوات والمتتبعات المعينة على إدارة مرض فقر الدم المنجلي.

ِخّصص مخططك.
اكتب اسمك هنا.

يمكن أن تكون إدارة مرض فقر الدم المنجلي (SCD) أمًرا صعًبا. My SCD Planner (مِخّطط 
مرض فقر الدم المنجلي) مصمم لمساعدتك في معرفة المزيد عن مرض فقر الدم المنجلي, 

وفهم كيف يمكن أن تؤثر أزمات األلم على حياتك, وتحديد أهداف لمستقبلك.

وأكثر من ذلك بكثير. ستجد أيًضا أنشطة ونصائح لتحفيزك وتمكينك!

فيما يلي موارد إضافية عبر اإلنترنت:

•  قم بتنزيل تطبيق SCD Companion  للتواصل مع اآلخرين, بمن فيهم المرشد, وإلنشاء 
مذكراتك الرقمية

•  تفضل بزيارة TodayMyWay-SCD.com للحصول على مزيد من المعلومات والموارد 
واألدوات لمساعدتك في إدارة مرض فقر الدم المنجلي

فهرس المحتويات

فهم مرض فقر الدم المنجلي وأزمات األلم ومسبباتها ............................................................... ٢   •
فهم تأثير أزمات األلم على حياتك ............................................................................................٤   •
تحديد أهدافك .....................................................................................................................٦   •
تتبع أزمات األلم .................................................................................................................١٢   •
اإللهام والتحفيز ..................................................................................................................١٠   •
أساليب إدارة المشاعر ..........................................................................................................١٤   •
تمرين التنفس ...................................................................................................................١٤   •
التلوين الموجه .............................................................................................................١٦، ١٧   •
نصائح للحصول على أقصى استفادة من زيارات الطبيب ...........................................................١٨  •

هيا بنا نبدأ!

دليل مرض فقر الدم المنجلي
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باعتبارك شخًصا يعيش مع فقر الدم المنجلي, فينبغي أن يكون لديك بالفعل فهم جيد للمرض. 
لكن هل تعلم أن هناك فصوًال للقصة أكثر من خاليا الدم الحمراء المنجلية؟ من المهم أن تفهم 
ما يحدث لدمك عندما تكون مصاًبا بفقر الدم المنجلي وكيف يؤثر ذلك على أزمات األلم, والتي 

تعد واحدة من أصعب تبعات مرض فقر الدم المنجلي.

ماذا يحدث لدمك عندما تكون مصاًبا مرض فقر الدم المنجلي؟
يؤثر مرض فقر الدم المنجلي على الهيموغلوبين, وهو البروتين الموجود في خاليا الدم الحمراء  الذي ينقل األكسجين إلى الخاليا في 

جميع أنحاء الجسم. يعاني األشخاص المصابون بمرض فقر الدم المنجلي من الهيموغلوبين غير النمطي (غير الطبيعي) الناجم عن 
الهيموغلوبين S (HbS), والذي يمكن أن يغير خاليا الدم الحمراء إلى شكل منجل, مما يجعلها تبدو مثل الهالل. وهذا يؤثر على 

قدرتها على حمل األكسجين. ولكّن مرض فقر الدم المنجلي يتجاوز خاليا الدم الحمراء. غالًبا ما يكون للمرض تأثير صامت ومستمر 
على األوعية الدموية وخاليا الدم األخرى أيًضا, مثل خاليا الدم البيضاء والصفائح الدموية.

خاليا الدم
الحمراء خاليا الدم

البيضاء

الصفائح
الدموية

جدار
الوعاء

الدموي

عامل الصق
(P.SELECTIN)

أوًال, تصبح خاليا الدم "لزجة".
عندما يكون هناك التهاب في األوعية الدموية التالفة، تبدأ خاليا الدم في االلتصاق 

 ،P-selectin ببعضها البعض وبجدران األوعية الدموية. هذا هو سبب "تشغيل" جزيئات
مما يؤدي إلي "التصاق" الخاليا. قد يشير طبيبك إلى هذا على أنه التصاق متعدد الخاليا. 

ُيشار إلى هذا أيًضا باسم "العامل الالصق".

ثم, تنضم خاليا الدم هذه إلى بعضها وتتجمع.

قد يكون هناك العديد من التجمعات في مجرى الدم.

ثم تتراكم التجمعات وتشكل عوائق.
على غرار الصرف المسدود الذي يمنع المياه من التدفق بحرية، يمكن أن تجعل التجمعات 

من الصعب على الدم واألكسجين التدفق عبر األوعية.

هذه العملية هي التي يمكن أن تؤدي إلى أزمة األلم (تسمى أيًضا نوبات األلم)

.Zhang D, Xu C, Manwani D, Frenette PS. Neutrophils, platelets, and inflammatory pathways at the nexus of sickle cell disease pathophysiology. Blood .2016; 127(7)801-809 .١
Conran N, Franco-Penteado CF, Costa FF. Newer aspects of the pathophysiology of sickle cell disease vaso-occlusion. Hemoglobin. 2009;33(1):1-16. .٢

٣. البيانات الموجودة في الملف شركة نوفارتس للصناعات الدوائية.2020 ;

ما هي أزمات األلم؟
تحدث أزمة األلم عندما تصبح التجمعات كبيرة جًدا. ويمكن أن تسبب انسداًدا في األوعية الدموية. ويمكن أن يؤدي هذا 

إلى نوبات ألم مفاجئة وغير متوقعة وشديدة. ويمكن أن تسبب أزمات األلم هذه أيًضا مضاعفات مفاجئة أخرى قد 
تتطلب مساعدة طبية. قد يشير فريق الرعاية الصحية الخاص بك إلى أزمات األلم على أنها أزمات انسداد األوعية أو 

(VOCs) االنسداد الوعائي

كما تعلم, ليس من الممكن دائًما تحديد أسباب أزمة األلم,

ولكن يمكن أن تتضمن المسببات ما يلي:

الجفاف

درجات الحرارة الساخنة والباردة

العدوى

التوتر

انخفاض مدخول األكسجين

٣ TodayMyWay-SCD.com

ما الذي يمكن أن يؤدي إلى أزمة األلم؟

افهم المزيد  عن مرض فقر الدم المنجلي
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يمكن أن يكون لمرض فقر الدم املنجلي تأثيرواسع  النطاق على الجسم. وهذا قد يجعل إدارة 
الحالة تبدو عملية مرهقة. ولكن عندما تفهم كيف تؤثر أزمات األلم (وتسمى أيًضا نوبات األلم) 

على عقلك وجسمك وحياتك بشكل عام, يمكنك أن تكون أكثر استعداًدا للتحدث مع طبيبك حول 
كيفية إدارة مرض فقر الدم المنجلي بشكل أفضل.

اإلعياء

االم العظام والمفاصل

صداع الرأس

مشاكل التنفس

االكتئاب والقلق

األرق

باعتبارك شخًصا يعاني من أزمات األلم، فأنت تعلم أنه يمكن أن تكون أحد 
أصعب أجزاء مرض فقر الدم الملنجلي وغالًبا ما تستمر لعدة أيام - ويمكن 

أن تكون سيئة للغاية بحيث تحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى.

ما هو تأثير أزمات األلم على حياتك؟ فكر في كيفية تأثير أزمات األلم عليك بطرق مختلفة.
ضع دائرة حول الرقم األقرب لمال تشعر به.

(استخدمه كأداة تواصل مع طبيبك)

نصيحة: استخدم هذه الورقة كأداة لمعرفة كيف يمكن ألزمات األلم أن تؤثر على حياتك،
اآلن وفي المستقبل. قارن إجاباتك بمرورالوقت لمعرفة أي تغييرات.

فكر في أهدافك
اآلن بعد أن أجبت على هذه األسئلة حول كيفية تأثير أزمات األلم على حياتك، خذ وقًتا للتفكير في التغييرات التي تريد 

رؤيتها. حدد الخطط التي تتطلع إلى وضعها. ال يوجد شيء اسمه هدف صحيح أو خاطئ. أنت مسؤول عن األمور األكثر 
أهمية في حياتك.

هل أنت مستعد لتحديد أهدافك؟  هيا بنا!

التاريخ:..............................................

أثر تأزمات األلم:..................................

الصحة الجسدية

ال تأثير
على اإلطالق

بشدة بالغةبشدةإلى حد ماقليًال

الصحة النفسية

الحياة االجتماعية

العالقات

العمل

المدرسة

أخرى
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فهم تأثير   أزمات األلم

كيف يمكن أن يؤثر مرض فقر الدم المنجلي وأزمات األلم على جودة الحياة؟

      

anxietyGreater risk 
for sleep 



 

 
 

 

       

 

 

 

   

 
 

أريد أن أمنع التحدي الصحي المستقبلي لفقر الدم المنجلي من خالل

أريد أن أشعر بتوتر أقل 

أريد أن أشعر أكثر إيجابية بشأن مستقبلي مع 
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مثال قدمه السيد زكريا الكاظم

حدد أهدافك
قضاء الوقت في التفكير في أهدافك يمكن أن يساعدك على التركيز فيما تعمل على تحقيقه.

لمساعدتك في البدء،حدد أًيا من االألهداف هنا، أو امأل المزيد من التفاصيل في المساحات المتوفرة، أو اكتب أهدافك 

الخاصة. قد يساعدك أيًضا في تصورأهدافك من خالل الرسم أو الكتابة عنها في املربع أدناه.

صحتي الجسدية

صحتي النفسية 

حياتي االجتماعية/عالقاتي

عملي/مدرستي

أريد أن أكون أكثر نشاًطا من خالل (المشي، الرقص، اللعب مع أطفالي، إلخ). 

أريد أن أبلي حسًنا في إدارة مرض فقر الدم المنجلي باللعب مع أطفالي, وقيادة محاربي الخاليا المنجلية

لعيش حياة جيدة أطول، ومساعدة األخرين وتدريب الطالب

فهم نمط حياتي، واتباع نظام غذائي سليم، والتطعيم، ومتابعة الطبيب بانتظام، وتجنب الجفاف،
واالحتفاظ بمذكرات إدارة األلم.

بسبب الحصول على وظيفة أو االحتفاظ بها، أو العيش لفترة أطول، أو وصمة

العار، أو الوقوع في الحب، أو تربية طفل، أو التقاعد، أوالقدرة على المشي، أو التأمين على الحياة،

أو صحتي الجنسية، أو فقدان صديق أو الوفاة.

المكافحة من أجل قضية، التسجيل في الدراسات العليا، ومساعدة الطالب الذين يعانون من

فقر الدم المنجلي، وزراعة شجرة وتحرير طائر والبحث عن شيء جديد للقيام به أو لتعلمه. 

المشي والقراءة وكتابة قصتي، والرسم،، ومساعدة اآلخرين أو التوعية بشأن فقر الدم المنجلي،

أو االنضمام إلى صفوف اليوجا أو التأمل.

تطوع لمساعدة اآلخرين، والحصول على حيوان أليف، والرفقة جيدة، وتجنب التدخين واإلرهاق

المفرط، وتجنب بيئات اإلجهاد، والحفاظ على صحتي العاطفية، والحصول على المكمالت
الغذائية، والمشي، وتجنب الطقس الحارأوالبارد، وتجنب المالبس الضيقة والحصول على قسط

كاٍف من النوم

أخرى

أخرى

أريد قضاء المزيد من الوقت مع األشخاص الذين أهتم بهم من خالل 

أريد أن أجد مزيًدا من الوقت للهوايات أو األنشطة مثل 

أريد أن أمنح مزيًدا من الوقت إليماني ومجتمعي من خالل 

أخرى 

خالل السماح لهم بمساعدتي أو تعليمي قراءة نفس الكتاب أو قضاء المزيد من الوقت معهم بدًال من

حبس نفسي في غرفتي، ومشاركة قصتي وشعوري العاطفي والذهاب في نزهة، ومشاهدة األفالم.

الطهي والرسوم المتحركة وركوب الخيل وتعلم أشياء جديدة عن الزراعة والنجارة وإصالح المنزل.

التطوع بمساعدة شخص ما

التحدث إلى الناس

للحصول على الدكتوراةأخرى 

أريد أن أنهي المدرسة

أريد أن أجد وظيفة جديدة أو أغير المهنة

أريد أن أتعلم مهارة جديدة

ارسم أو اكتب
أهدافك هنا.

TodayMyWay-SCD.com٧



 

 
 

 

       

 

 

 

   

 
 

أريد أن أمنع التحدي الصحي المستقبلي لفقر الدم المنجلي من خالل

أريد أن أشعر بتوتر أقل 

أريد أن أشعر أكثر إيجابية بشأن مستقبلي مع 
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حدد أهدافك
قضاء الوقت في التفكير في أهدافك يمكن أن يساعدك على التركيز فيما تعمل على تحقيقه.

لمساعدتك في البدء،حدد أًيا من االألهداف هنا، أو امأل المزيد من التفاصيل في المساحات المتوفرة، أو اكتب أهدافك 

الخاصة. قد يساعدك أيًضا في تصورأهدافك من خالل الرسم أو الكتابة عنها في املربع أدناه.

صحتي الجسدية

حياتي االجتماعية/عالقاتي

عملي/مدرستي

أريد أن أكون أكثر نشاًطا من خالل (المشي، الرقص، اللعب مع أطفالي، إلخ). 

أخرى

أخرى

أريد قضاء المزيد من الوقت مع األشخاص الذين أهتم بهم من خالل 

أريد أن أجد مزيًدا من الوقت للهوايات أو األنشطة مثل 

أريد أن أمنح مزيًدا من الوقت إليماني ومجتمعي من خالل 

أخرى 

أخرى 

أريد أن أنهي المدرسة

أريد أن أجد وظيفة جديدة أو أغير المهنة

أريد أن أتعلم مهارة جديدة

ارسم أو اكتب
أهدافك هنا.

TodayMyWay-SCD.com٩
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المنزل

المستشفى

١٠

انظر متعقب مرض فقر الدم المنجلي. يمكن أن يساعدك تتبع كل أزمة ألم 
في رؤية التغييرات من نوبة إلى أخرى. هذه معلومات مهمة لك ولطبيبك

يمكن أن يساعدك تتبع أزمات األلم ومحفزاته في أن 
تصبح أكثر وعًيا بما يحدث في جسمك.

يمكن أن يساعدك SCD Tracker في تسجيل أزمات 
األلم واألعراض والمحفزات وغيرها من المعلومات 

المهمة حول أزمات األلم. يمكن أن يساعدك هذا في 
إجراء محادثات أكثر تفصيًال مع طبيبك.

من المهم التحدث مع طبيبك عند حدوث أزمة ألم. 
يمكنه تقديم النصح لك حول كيفية إدارة األزمة. قد 

ترغب أيًضا في التحدث عن خيارات العالج التي قد 
تساعد في حل أزمات األلم في المستقبل.

SCD TRACKER
متعقب مرض فقر الدم المنجلي

اكتب متى بدأت أزمة األلم وانتهت
وكيف تمت إدارتها.

تاريخ بدء األزمة

تاريخ انتهاء األزمة

أين تم إدارة األزمة؟

مدة األزمة:
تة: عدد أيام العمل/المدرسة المفوَّ

ما مدى شدة ألمك؟
ضع دائرة حول الرقم والوصف.

١   ٢    ٣   ٤    ٥   ٦   ٧    ٨   ٩   ١٠

طفيف   معتدل   متوسط     شديد     قاسي

أين شعرت به؟ ضع دائرة حول
المناطق المتأثرة.

األمام               الخلف

ما الذي لم تكن قادًرا على فعله
خالل هذا الوقت؟ ارسم دائرة

االعتناء
بالعائلة

أخرى

أي أعراض أخرى؟ ضع عالمة في المربع.
ضيق في

التنفس
إرهاق           حمى

دوار             غثيان            أخرى

ماذا حدث قبله؟
ما هو مسبب األلم؟ ارسم دائرة

الرياح     االرتفاع     التوتر تغير درجة
الحرارة

التمرين      الجفاف     العدوى   ال شيء

أخرى

ماذا فعلت لتخفيف األلم؟

الذهاب إلىمسكنات األلم
غرفة الطوارئ

أسلوب االسترخاء 

أخرى

المدرسة    العمل      النوم

TodayMyWay-SCD.com١١



 

 

١٣

 

 
 

 

 

 

 

 

TodayMyWay-SCD.com ١٢

استق من االلهام

يعاني ماليين األشخاص حول العالم من مرض فقر الدم المنجلي. 
ويعيش الكثير مع تحدياته، مثلك تماًما.

يمكن أن يؤثر على عالقاتك وعملك ومدرستك وصحتك النفسية. قد تشعر باإلحباط بسبب األعراض التي تعاني منها، 
والقلق من تفاقم مرض فقر الدم المنجلي لديك، والقلق بشأن نقله إلى أطفالك.

لكن هناك أمل في التغيير. مع مشاركة المزيد من األشخاص الذين يعانون من مرض فقر الدم المنجلي بقصصهم، 
يتعلم المزيد من األشخاص كيفية إدارة مرض فقر الدم المنجلي يمكن أن يساعدك سماع كيف واجه اآلخرون تحديات 

مماثلة على الشعور باإللهام لفعل الشيء نفسه.

www.NotAloneInSickleCell.com لالستماع إلى قصصهم الملهمة، انتقل إلى

"الحكمة ال تأتي وحدها، 
إنها تسافر دائًما مع 

النضال. تعتقد أنك قد 
تختار مشاهدة النضال 

واكتساب الحكمة، يا 
عزيزي، هذا بالتأكيد ليس 

من شيم محارب فقر الدم 
المنجلي".

- السيد محمد

"كلما عرفنا المزيد عن 
صحة أجسامنا، ابتعدنا 

بها عن أسرة 
المستشفى"
 - السيد زكريا

"أحول ألمي إلى قطع 
فنية جميلة, بدًال من 

الشكوى أو االستسالم 
أو عدم القيام بأي شيء"

 - السيد أحمد

"أنت محارب، لديك 
يوم جديد وضوء نهار 
مشرق، ال تستسلم!"

- السيدة حوراء

ما الذي يحفزك؟
فكر في األشخاص واألماكن واألشياء التي تلهمك إلدارة حالتك، بما في ذلك البقاء على المسار الصحيح مع عالجك. 

ضع دائرة حول الكلمات أدناه التي تحفزك أو تضيف بعًضا من الكلمات الخاصة بك:

العائلة - الزوج/الزوجة - الشريك - األطفال – األحفاد
 األصدقاء - اإليمان - الصحة - العمل - المدرسة - المنزل - الحيوانات األليفة

 اإلجازات - العطالت -المستقبل – ااالستقاللية

اكتب هنا المزيد من الكلمات التي تحفزك:

بناء شبكة الدعم الخاصة بك
البقاء على اتصال مع اآلخرين - سواء عبر اإلنترنت أو بشكل شخصي - يمكن أن يخفف شعورك بالوحدة ويمنحك مزيًدا 

من الدعم. غالًبا ما يكون أفراد العائلة واألصدقاء واألشخاص اآلخرون المصابون بمرض فقر الدم المنجلي من بين 
أولئك الذين يمكنهم تقديم دعم كبير لك. خاًصة في األوقات التي تكون في أمس حاجة إليها.

شارك تجاربك. تعد التطبيقات والمنصات االجتماعية مثل فيسبوك أماكن جيدة لمشاركة التقدم في 
مرض فقر الدم المنجلي والتحديات المصاحبة له. ادُع األصدقاء والعائلة لالنضمام إلى هذه المجموعات. 

سيكون لديك شبكة لتشجيعك ودعمك. لمعرفة المزيد قم بزيارة القنوات أدناه:

١. قناة Not Alone in Sickle Cell على اليوتيب.
٢. قناة Not Alone in Sickle Cell على اإلنستغرام.
٣. قناة Not Alone in Sickle Cell على فيسبوك.

RethinkSickleCellDisease.com .٤
NotAloneinSickleCell.com .٥

ابحث عن مجموعات دعم محلية، مثل:

١. صفحة SCDBH على انستغرام.
٢. صفحة SCDBH على فيسبوك.

٣. صفحة SCDBH على تويتر.
٤. صفحة OHBDA على انستغرام.

٥. صفحة OHBDA على تويتر.

مشاركة قصتك شخصًيا, وكونك مصدر إلهام لألشخاص اآلخرين المصابين بمرض فقر الدم المنجلي، 
وخاصة أولئك الموجودين في مجتمعك، يمكن أن يكون محفًزا للغاية.

إلهام من جميع أنحاء العالم
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يعد تعلم كيفية إدارة عواطفك جزًءا مهًما من رعاية مرض فقر الدم المنجلي الخاصة بك. يمكن أن 
تبدأ بخطوات صغيرة، وقد تستغرق وقًتا، جرب طرًقا مختلفة للعثورعلى أفضل ما يناسبك. وتذكر 

أنه ال توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للشعور.

١٤TodayMyWay-SCD.com١٥

تحكم في عواطفك
مع مرض فقر الدم المنجلي، أنت تدرك أنه في بعض األحيان قد يكون من الصعب أن تظل إيجابًيا. 

فيما يلي بعض النصائح إلدارة عواطفك. 

عندما ال أشعر باإليجابية، أحاول:

فكر فيما يساعدك في إدارة عواطفك. اكتب أفكارك هنا:

إذا كنت تشعر بـ...

هبوط الهمة

الحزن

الوحدة

الخوف

حاول...

•  فكر في شعورك قبل بدء العالج وذّكر نفسك بأهدافك.

•  استعن بالدعاء
•  شارك قصتك لمساعدة شخص آخر مع مرض فقر الدم المنجلي

•  ركز على اإليجابيات
ن مشاعرك في مذكراتك •  دوِّ

•  تحدث مع مستشار أو طبيب نفساني

•  اقِض الوقت مع األشخاص المفضلين لديك
TodayMyWay-SCD.com احصل على الدعم من خالل زيارة  •

•  تواصل مع األخرين عبر تطبيقات الهاتف المحمول ووسائل التواصل االجتماعي

•  تحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك
•  اتصل أو أرسل رسالة نصية إلى صديقك / أحد أفراد عائلتك / مرشدك

•  ابحث عن مجموعات الدعم في منطقتك

جرب تمارين التنفس أو التأمل للمساعدة 
في إدارة التوتر. و هذا مثال لتبدأ به.

فكر في أهدافك للمستقبل وما تريد 
تحقيقه لمساعدتك على رفع روحك 

المعنوية (انظر الصفحة 6 لمساعدتك في 
تحديد أهدافك).

اكتب مشاعرك في مذكراتك أو 
على صفحات هذا الدليل.

ابحث عن مرشد أو كن مرشًدا 
لآلخرين الذين يعانون من 
مرض فقر الدم المنجلين.

تحدث مع استشاري 
أو طبيب نفساني.

تدرب على التنفس العميق 

اجلس بشكل مريح

استخدم أسلوب الشهيق والزفير من خالل األنف

ابحث عن معدل تنفس مريح لك. على سبيل 
المثال، يمكنك الشهيق لمدة ٤ عدات والزفير 

لمدة ٤ عدات

أو ضع في اعتبارك إضافة عبارة صامتة قصيرة 
للتنفس: على سبيل المثال،"أنا" عند االستنشاق 

و"مرتاح" عند الزفير

تحقق من نفسك لترى كيف تشعر. أهدأ قليًال؟ 
أكثر استرخاء قليًال؟

٥  طرق   للمساعدة في إدارة العواطف
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هل كنت تعلم؟

"تساعدنا مراجعة جدول حياتنا اليومي 
وتدوين هذه المالحظات على تكوين فهم 
دقيق لما يمر به جسمنا، مما يترك تأثيًرا 

ملموًسا في تحسين نوعية حياتنا وتحويل 
تلك األوقات الضائعة من األلم إلى أوقات 

سعيدة نقضيها مع عائالتنا وإلى ازدهار 
أعمالنا والصناعة التي تميزنا".

- السيد. زكريا الكاظم

"على الرغم من أنني أعيش مع هذا 
المرض، إال أنني أجد طرًقا إلنشاء 

فن جميل، والذي أستخدمه لتثبيت 
نفسي والسيطرة على حياتي"

رسم قام به:السيد أحمد، البحرين
السيد جعفر جمعة

تشير الدراسات إلى أن التلوين الموجه 
يمكن أن يساعد في تقليل القلق. نعم، 

يمكن للبالغين االستفادة من التلوين أيًضا! 
استخدم صفحات التلوين هذه لتوجيه 
ضغوطك. أثناء قيامك بالتلوين، دع 

الكلمات اإليجابية من األشخاص األخرين 
حول العالم المصابين بمرض فقر الدم 

المنجلي تلهمك.
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يعد القيام بدورفعال في الرعاية الصحية الخاصة بك أحد أهم األشياء التي يمكنك القيام بها 
إلدارة مرض فقر الدم المنجلي. فيما يلي بعض النصائح واألدوات لمساعدتك في أن تكون 

استباقًيا في إدارة صحتك.

احصل على أقصى استفادة من زيارات الرعاية الصحية الخاصة بك
إذا سبق لك أن غادرت موعًدا مع الطبيب وشعرت أنه ال يزال لديك أسئلة، فأنت لست وحدك. من المهم بالنسبة لك 
أن تعبر عما تشعر به، وأن تعبر عن مخاوفك، وأن تطرح األسئلة. استخدم هذه النصائح لمساعدتك في تحقيق أقصى 

استفادة من زيارات مكتبك.

بعدأثناءقبل

فكر في األلسئلة التي لديك. قم 
بإعداد قائمة من األسئلة مسبقا، 

وابدأ بأهمها
احتفظ بملف باألوراق المهمة، بما 

في ذلك نتائج االختبار وتقارير 
التصوير وقائمة األدوية

قم بتنظيم أفكارك وأسئلتك 
وأدوات التتبع وأوراقك المهمة 

في دفتر مالحظات أو مجلد 
يمكنك إحضاره معك إلى موعدك.  

يمكنك أيًضا تخزين المعلومات  
إلكترونًيا (على سبيل المثال، قد 
ترغب في التقاط صورلسجالتك 
الطبية واختباراتك وما إلى ذلك 

وتخزين كل هذه المعلومات على 
هاتفك أو جهازك اللوحي)

اطلب من شخص ما أن يأتي 
معك إلى الموعد، إذا شعرت أن 

ذلك سيكون مفيًدا

ابدأ الموعد بإخبار طبيبك 
وفريق الرعاية الصحية 

باألشياء التي تريد مناقشتها
اطرح أسئلتك وأي مخاوف 

لديك
قم بتدوين المالحظات خالل 
المحادثة أو اطلب من مقدم 

الخدمة الخاص بك كتابة 
بضع نقاط يمكنك أيًضا 

تدوين مالحظات على 
هاتفك. يمكن أن تكون هذه 

المالحظات مفيدة، خاصة إذا 
كنت تريد البحث عن شيء ما 

في المنزل
كرر ما سمعته لتتأكد من 

فهمك

تابع تعليمات طبيبك وفريق 
الرعاية الصحية، مثل تحديد 

موعدك التالي أو ملء 
الوصفات الطبية

استمر في تتبع ما تشعر به 
أوأي أسئلة أخرى لموعدك 

التالي
اتصل بمقدم الرعاية الصحية 
الخاص بك إذا كان لديك أي 

مشاكل أو أزمات ألم بين 
الزيارات

نماذج من األسئلة لطرحها على طبيبك
استعد إلجراء محادثات صادقة مع طبيبك حول مخاوفك. فكر مسبًقا في األسئلة التي قد ترغب في طرحها. 

استخدم هذه القائمة لمساعدتك في البدء أو إنشاء قائمة خاصة بك: 

إدارة مرض فقرالدم المنجلي

فهم العالج

الحصول على الدعم

•  أرغب في وضع خطة شاملة لحفظ الصحة لمنع المزيد من األمراض. كيف أبدأ؟

•  ماذا يمكنني أن أفعل اآلن للمساعدة في منع المشاكل الصحية في المستقبل؟

•  ما نوع النتائج التي يمكن أن أتوقعها من العالج؟

•  هل هناك آثار جانبية لهذا العالج؟

•  كم من الوقت سأحتاج إلى هذا العالج؟

•  أين يمكنني الحصول على مساعدة بخصوص التوتر أوالقلق أوالحزن؟

•  هل هناك مجموعات دعم أو مجموعات مناصرة للمرضى قد توصي بها؟

•  ما هي المعلومات األخرى المتاحة لمساعدتي في معرفة المزيد؟

أخرى (اكتب أسئلتك هنا): 

نصيحة: تذكر أن تسأل طبيبك عن العالجات. التعرف على الخيارات المختلفة المتاحة 
في الحصول على معلومات أفضل عند مناقشة خيارات العالج الممكنة مًعا.

١٩ TodayMyWay-SCD.com

أدوات لمساعدتك   في إدارة مرض فقر الدم المنجلي



                      

   

نوفارتس الشرق االوسط م.م.ح مثلث
قریة جمیرا، شارع الخیل، مبني لیمتلس

الطابق الثاني، دبي
اإلمارات المتحدة

الھاتف: +4357081-4-971
فاكس: +4357703-4-971


