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،أطفالي األعزاء
)

عندما قابلُت الطفلة الصغیرة سیبا في المستشفى من فترة قصیرة، أردت مساعدتھا على الفور، حیث إنھا كانت 
وحیدة وحزینة للغایة. یوجد في المستشفى أشخاص صغار (وكبار) ُمصابون ویعتمدون على   المساعدة من 

اآلخرین . لقد أردت المساعدة على الفور، بطریقة ما ُیمكن لبعض األطفال المرضى الذین أعرفھم, والذین یجب 
علیھم البقاء في المستشفى فترة طویلة بأن یتعاملوا مع الوقَت بشكل أفضل من ذلك. ومن ثم أعتقد أن ِكتاب 

ن األطفال ھذا قد ُكِتَب حصرّیًا خصیًصا لكم، المرضى م
ب. الشبا

كما أن ھذا المشروع التابع لمؤسسة مركز الطبي الجامعي في إسن قد أعجبني بشدة! أرید أن أحكي لكم باختصار 
عّما یدور الكتاب: یعرض الكتاب لكم كیف یسیر كل شيء في المستشفى. حیث یشرح الكتاب ببساطة الفحوصات 

 . الطبیة المختلفة، وسیر الیوم في المستشفى
. ماذا یفعل كل طبیب؟ ما ھي جوالت الطبیب؟ ما ھي العملیة الجراحیة؟ .. وغیر ذلك الكثیر من األمور الشّیقة

ھذا الكتاب الذي ُكِتَب بمساعدة العدید من األشخاص في مستشفى األطفال في إسن ُیمكن أن ُیترَجم إلى العدید من 
م. اللغات، لكي یتسنى لكم فھمھ وقراءتھ. بغض النظر عن َمْنشِئكم، الكتاب متاح لك

 كما ُیمكن توزیع الكتاب كذلك في وقت الحق في مستشفیات أخرى. إذا كانت لدیكم الرغبة في ذلك، وتستطیعون 
القراءة بالفعل، ُیمكنكم أن تقرؤوه لوالدیكم، أو ألصدقاكم, أو للزوار. ومن األمور التي أجدھا رائعة: أن المرء 

 . ُیمكنھ مشاھدة الصور من الكتاب، و قراءة القصص من الحاسب اآللي
وبأي حال من األحوال ُیمكن أن یكون الوقت بالنسبة إلى مرافقیكم في بعض األحیان ممًال ...

ا لخمسة أطفال متوسطي العمر، فإنني  بالمناسبة، لدي كذلك أطفال ولھذا أعرف ما الذي أكتب عنھ. بصفتي أّمً
زرت كذلك األطباء في المستشفى، إال أن ھذا الكتاب لم یكن موجوًدا حینئذ، لذلك فإنني أرغب بشدة في أن أُسِھم 

دة. ولو بجزء صغیر عندما یكون ھناك من یحتاج إلى المساع

أتمنى لكم الشفاء العاجل، وتحلوا بالشجاعة،
المخلصة لكم
 

مالحظة: عندما كان بمقدور سیبا العودة إلى المنزل، اصطحبت ھذا الكتاب معھا. حیث َكتب فیھ 
أطباؤھا وممرضاتھا تمنیاتھم لھا بالشفاء. وفي رأیي ھذا األمر رائع للغایة!
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الطری إلى المستشفى

د د م حد م 
 في بعض الحاالت، قد تكون بالفعل على درایة بما تشعر بھ عند قدومك إلى

ال، إذا كنت بحاجة إلى الخضو  المستشفى، على سبیل الم
 لعملیة جراحیة. حیث ُیمكن أن ُنخطط ذلك سوًیا: یقوم والداك بتسجیلك

ُمقدًما، وسنحدد موعًدا سوًیا
 بحیث یناسب كالنا سوًیا. وإذا كنت ستمكث معنا عدة أیام، فاحزم حقیبتك

-.
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 الالمستشفى الجامعي بإسن ھو مستشفى كبیر بھ العدید من األقسام المختلفة. في ھذا الكتاب نود 
أن نعرض لكم مستشفى األطفال الذي ینتمي كذلك إلى

ل، أو ھذا المستشفى. یوجد لدینا طریقان: دخول المستشفى عن طریق التسجی
عن طریق سیارة اإلسعاف. أغلب المرضى یدخلون ببساطة من المدخل الرئیسي للمبنى سیًرا 
على األقدام، ویتبعون السھم السمیك على األرض وصوًال إلى االستقبال. عادًة ما یجلس ھناك 

ون باألمر بشكل جید. علیك أن تشرح لھم ما تشعر بھ، ومن ثم ُیمكنھم أن  أشخاص ودودون، ُملِمُّ
. ُیخبروك بالتحدید بأي قسم من المستشفى الذي ستحصل فیھ على المساعدة المثالیة
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في حاالت الطوارئ
ا، ففي ھذه الحالة ُیمكن إلحدى سیارات اإلسعاف   أحأحیاًنا ما یتوجب على  األمور لدینا أن تسیر بشكل سریع جّدً

ب إحضارك إلى المستشفى. وعندما یومض ضوء الطوارئ على سقف سیارة اإلسعاف، یتوج
على جمیع السیارات األخرى السماح لھا بالمرور أوًال. وُیمكن أن یتم األمر كذلك بشكل أسرع باستخدام الطائرة 
المروحیة، حیث إن للمستشفى مھبط ُمخصص لھا! لدى حاالت الطوارئ في المستشفى األولویة دائًما - ولكن ھذه 

ك. لیست طریقة ُیمكن للمرء بھا أن یتخطى دوره ببساطة. تكون الحالة طارئة عندما یذكر األطباء والطبیبات ذل

،ھذا ھو رقم الطوار :112
.عند وقو أي حادث

أ م ف

؟ ل أ حد 

؟ م ال حد

؟ دد الم م 

ل ؟  م  ي  ي ا ال م 

د م ا دم ا لد الم ا   ا 

دم   م  ي ا ال  

دة في أ  مم م  الم
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 ال
 األطفال الصغار، الذین ُولُِدوا قبل األوان، یحتاجون إلى المساعدة، وال

سیما إذا ُولُِدوا ُمبكًرا للغایة، أي قبل بلوغھم
، ال  الشھر التاسع بشكل طبیعي. األطفال الذین ُیعَرفون باسم الخدی

ھم یزالون صغاًرا للغایة، وبعضھم ال تعمل أعضا
الء األطفال لدینا في ھدوء تام، وأن  بشكل سلیم بعُد. ُیمكن أن یبقى ھ

ُیصبحوا أقوى. ال یمكث الطفل الخدی في سریر أطفال
 عادي، بل في حاضنة. ولكي یشعر األطفال الصغار بالراحة، عادًة ما

ون في صندو یكون دافًئا یمك
 دائًما. وُیمكن أن یراقب األطباء والممرضات والممرضون الوضع من

ر إلى الشاشة، للتأكد من أن كل شيء یسیر على ما یرام .خالل الن
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أمور ضروریة للحیاة
. ع الم أ الم دة ل د ا أ  م في م   

حد ال م ا  م  ح 

ص ال ف أحد ا م أ   د  م   أحد ا 

م م حم  ال   ص  ا ال ا   ة   ف

د د ل   دة  ح  حد الم ال    أ 

ع ف  ص الم ل م ال م ا د ح     الم ال

ل ا ي  د م في 

في اح  عم ال م ل م   ا م   م ا   أ 

ل م  د  ة  د ال ل   د في     ال  ال

الرجاء من ھنا!
م دة ل الم

الجمیع نساعد أن نود والمشاكل. ونحن األمراض مختلف من واضح بشكل یعانون الذین سن 0 إلى 18 عاًما، من والشباب األطفال إلینا یأتي
بأفضل طریقة ممكنة، لذلك لدینا العدید من الخبراء في مختلف التخصصات. سنعرض علیك ھنا األقسام المختلفة

.في المستشفى

ا الع م  د  ة  ل

ص  ا ح   ل ف  م د الم  في 



كامیرا داخل بطنك

 مجال من مجاالت الطب لھ اسم ُمعقد، أال وھو أمراض الجھاز

 الھضمي. وُیعنى ھذا المرض بالمعدة، والقولون، وألن ھذه
ون یتھا من الخارج، فقد قام الباح األمراض ال ُیمكن ر

ار الداخلي. ھذا الجھاز عبارة  بابتكار جھاز خاص: اسمھ المن
 عن كامیرا صغیرة ُمدمجة بطرف خرطوم طویل. وباستخدامھ

طباء والطبیبات أن یروا داخل معدتك ُیمكن ل
!عبر الفم

5
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 مدا ال

منَ العدید المركزة العنایة طب ستخدم
من بدًءا شيء كل لقیا األجھزة التقنیة

القلب ،نبضات

. ُیَعد ھذا األمر بالغ  حتى ھواء التنف
 األھمیة بالنسبة إلى المرضى الذین
 ُیعانون من أمراض جسیمة، أو بعد

 العملیات الجراحیة. إذا كان ھناك أي
 أمر ال یسیر على ما یرام، یندلع اإلنذار

لدى الممرضین والممرضات على الفور
 وسیحضرون في لمح البصر إلى

!السریر - سواء لیل  أو نھاًرا

ة ا الم

ل إذا كان ھناك أحد األعضاء ال یقوم بوظیفتھ كما ینبغي، یكون الجسد عندئذ ُیعاني من مشكلة. على سبیل المثا
ن ا للغایة، حیث إنھا تنقِّي الدم، وترشحھ م تعتبر الكلى عضًوا مھّمً

م المستشفى المساعدة عن طریق غسیل الكلى،من خالل  المواد السامة. وعندما ال تعمل إحدى الكلیتین بشكل جید، یقدِّ
جھازخاص بذلك حیث یتم توجیھ الدم عبر خرطوم، ویتم تنقیتھ ھناك. ومن سلبیات ھذه الطریقة: بأنھ یجب على األطفال 

المرضى الحضور إلینا كل عدة أیام, وبعضھم یأتي من أماكن بعیدة. وذلك ألن أخصائیِّي غسیل الكلى لألطفال متواجدون 
في عدد قلیل للغایة من المستشفیات. وعالوة على ذلك، تستغرق العملیة أربع ساعات كل مرة، وھذا األمر ُمرھق، مع 

أننا نوفر مقاعد جلوس ُمریحة للغایة. أحیاًنا یتم نقل الكلى وغیر ذلك من األعضاء، بحیث یقوم أحد األطباء بإجراء عملیة 
ء. جراحیة، ویقوم باستئصال الكلیة الُمصابة ویستبدلھا بأخرى سلیمة، وُیسمى ھذا زراعة األعضا
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المزید من التخصصات

.

خنبضات القلب
 بالقیاس الدقیق لنبضات قلبك، والتحقق مما إذا 
كان الدم یتدفق بشكل سلیم عبر العروق. إذا لم 
یكن ذلك ھو الحال، ُیمكننا أن نساعده بقدر قلیل

.

م  

 أخذ َنَف عمی للغایة - وإخراجھ مرة أخرى! باستخدام جھاز خاص

، بسبب إصابتك بالحساسیة أو.  إذا كنت تجد صعوبة في التنف
 بالربو، فقد یحصل جسدك على قدر قلیل للغایة من األكسجین.

.وبمجرد فھمنا للمشكلة، یمكننا التوصل إلى حل لھا
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األاالمراض الخبیثة
 تنتمي بعض األنواع من السرطان إلى األمراض األشد صعوبة التي ُیمكن أن 

ُیعاني منھا المرء، ومن ثم ُیعتبر قسم األورام من أھم األقسام في مستشفانا، حیث 
الطبیة یتم فیھ توفیر الرعایة 

 لألطفال المصابین بالسرطان. ومن طرق العالج المتبعة في ذلك الصدد، العالج  
الكیمیائي. وفي ھذا الصدد ُیعطي الطبیب للمریض عقاقیر طبیة قویة للغایة. 

وبسبب ھذه العقاقیر
ھنا قد تسقط شعورھم؛ ولذلك فربما ترى 

.بعض األطفال مصابین بالصلع، أو یرتدون قبعة سمیكة



Noch mehr Spezialisten

وجھك منقط مثل وج سام

فحص الدم
 الدم ھو وسیلة النقل الخاصة بالجسد، حیث إنھ ینقل إلى خالیا الجسد جمیع 

المواد التي تحتاج إلیھا - كما أنھ یحّمل معھ النفایات من ھذه الخالیا؛ ولذلك 

ُیعتبر الدم أمًرا عظیماً للغایة إلجراء الفحوصات: عندما تسمح لنا بسحب عینة 

تبلغ قطرات صغیرة في مختبر وخز اإلصبع، فإننا سنكتشف تحت المجھر أي 

الخالیا في جسدك متواجدة بقدر كبیر أو بقدر ضئیل.
.ضئیل

7
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ألألم في البطن؟
إن وجود ألم شدید في البطن من األسفل جھة الیمین, قد یكون  بسبب 

. الزائدة الدودیة. ولھذا یجب علیك الحضور إلى المستشفى سریًعا
و في بعض الحاالت الطارئة قد یتم استئصال الزائدة الدودیة، حیث 

ُیصبح الجسد في حالة ممتازة دونھا! قد تعاني كذلك من ألم في البطن 
إذا تناولت كمیة كبیرة من الكعك، إال أن ھذا األلم غالًبا ما یزول من 

تلقاء نفسھ، وإن لم یحدث ذلك، فقد تكون ھذه اآلالم بسبب التھاب 
المعدة واألمعاء، وفي ھذه الحالة یكون العالج بتناول بعض األدویة، 

ك! والراحة لبعض األیام. وفي ھذه الفترة یرجى عدم تناول الكع

!
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كیف تتشكل األمراض 
وكیف ُنعالجھا     

كیف یعمل جسدك
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المھام المدھشة للجسم
یستطیع الجسد ُمعالجة العدید من اإلصابات بنفسھ، حیث إنھ یضبط درجة حرارتھ 

بنفسھ - بغض النظر عن كوننا في فصل الصیف مستلقین على الشاطئ أو 
غارقین في الثلج ، كما أننا نستطیع مالمسة األشیاء متناھیة الصغر بحذر، أو 
حمل أشیاء ثقیلة للغایة ... في الواقع، إن ھذه معجزة بأن ُیمكن القیام بذلك في 

جمیع األوقات. أحیاًنا یكون ذلك مرھقاً للغایة، وعندئذ یحتاج جسدنا إلى 
دة. المساع

ال یوجد خوف من الدواء
تعد األدویة بدیًال للمواد التي تنقص الجسد, أو أنھا تعمل على مھاجمة 

الجسیمات الُمضرة مثل الفیروسات والبكتیریا بشكل مباشر. مع العلم: أن 
! طعم أغلب ھذه األدویة لیس سیًئا
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ة تیار الحیا
  علم األعصاب لألطفال ھو كل شيء یتعلق 

باألعصاب  والعضالت المریضة، حیث تتحكم 
األعصاب في ردود

ا ُكن كبیًرا وقوّیً
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وخزة إبرة صغیرة
تصاب بھ ، وُیسمى ذلك التطعیم.    ن ُتشفى من المرض قبل أن

ما - إال أن االختالف  مصاب عمًدا بمرض كما لو أنك یبدو األمر
مسببات األمراض أو أنھ قد تم القضاء ُمبكًرا على

بالضرر. جھاز  تجعلھا ُتصیبك مرة أخرى  إضعافھا لدرجة ال
المناعة الخاص بك یتعلم من ذلك أن یعرف ُمسببات األمراض  

ھذه. وإذا كنت على وشك اإلصابة بھذا المرض ولو لمرة، فُیمكن 
أن یتدخل جھاز المناعة على الفور، وُیبقیك بصحة جیدة .

في ورشة اإلصالح
العملیة الجراحیة ھي عملیة إصالح حقیقیة. وفي ھذا الصدد ُیمكن 
لألطباء والطبیبات ممن یجرون العملیة معالجة أو تبدیل أجزاء من 

الجسد، أو استئصال أجزاء، ال تنتمي
س. إلیھ من األسا

ُحلیة أنیقة
یعالج األطباء الجروح والكسور عن طریق الشریط الالصق، 

والضمادات، فعلى سبیل المثال، إذا انكسرت ذراعك، یتم عندئذ 
تثبیتھا في جبیرةمن الجبس. وبموجب ذلك ُیمكن للكسر أن 

یتعافى في طمأنینة.



10

ما یساعد في النظر الى الداخل
ة حدیقة األجھ

سینما ثالثیة األبعاد
       

   .       

    .       

    .      :  

   -     

    

تسلیط الضوء

من القلب بكل سرور
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!

.
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في األنبوب

رة علیك من الداخل ن

-

كھرباء ببساطة
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!
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ا ً نوًما ھنی

مالبس خاصة      
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رف خاصة

!
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سل الیدین !ال تنس 

افة الحفا على الن
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ملون بشكل جمیل
؟ ھھل رأیت من قبل الممسحة الملونة التي نستخدمھا

ال تبدو ھذه األلوان المختلفة ُمضحكة فحسب، بل إنھا تساعد في الحفاظ على 
النظافة الشخصیة. كل لون موجود لغرض ُمحدد: فالممسحة الزرقاء مخصصة 

ض. لمسح الطاولة التي في غرفتك، بینما الحمراء ُمخصصة فقط للمرحا
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بشكل ثنائي
إذا كان علیك االنتظار لدینا قلیًال بعد زیارة الطبیب أو الطبیبة، فإنك 

ستحصل في المستشفى على سریرك الخاص بك. غالًبا ما یتشارك طفالن 
ب. غرفة مرضى واحدة، كما أن أسماَءكم مكتوبة بخط كبیر على البا

 جمیع الغرف في الممر تنتمي إلى قسم واحد، وھذا ما نسمیھ األقسام في 
. المستشفى، فكل قسم ُیعنى بأمراض متشابھة

متماماً كما في الفندق
ة   ة المستشفى مختلفة عن أسرة األطفال المعتادة، حیث إن بھا الكثیر من الخصائص األخرى: على سبیل المثال فإن لھذه األِسرَّ تبدو أِسرَّ

ص. عجالت، ویمكن للممرضین والممرضات أن یوصلوك، إذا لزم األمر، وأنت على سریرك إلجراء الفح
ر ویمكن رفع بعض أجزاء الفراش وتحریكھا إلى أسفل كھربائّیًا. إلى جانب السری

ن توجد منضدة جانبیة، یتم علیھا تقدیم الطعام، كما توجد كذلك أدراج وخزائ
. حیث ُیمكنك وضع أشیائك فیھا

 وعلى حائط غرفة األطفال یوجد القدر المناسب من القوابس، والوصالت، واألزرار، وبذلك ُیمكننا توصیل جمیع األجھزة التي قد نحتاجھا.
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اإلشراف أفضل
 ادًة ما یمر الممرضون والممرضات على المرضى. حیث یسألون عّما إذا 
كان كل شيء على ما یرام، ویحضرون إلیكم األدویة أو األطعمة، وحتى 

ء األطبا
فإنھم یمرون من وقت إلى آخر. تسمى ھذه الفیزیتا - یبدو األمر غریًبا، إال 

رة. أنھا كلمة التینیة تعني زیا

! لدیك زیارة
عادة ما توجد كراسي للوالدین، ولألصدقاء، ولألقارب في غرفة المریض ُیمكن لزوارك 

ك. الجلوس علیھا، وكذلك یمكنھم أن یتسامروا مع
 لربما ُیحضر لك أحد أصدقائك أو صدیقاتك الواجبات المنزلیة من المدرسة. وفي بعض 

. األحیان یتم وضع سریر قابل للطي في غرفة المریض، حیث ُیمكن لألب أو لألم النوم علیھ
 ومع ذلك، نحن في الواقع بحاجة إلى كل المساحة في مستشفى األطفال الخاصة بنا

ء. للمرضى، لذلك ُیعد ذلك مجرد استثنا
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Den ganzen Tag im Zimmer zu liegen oder zu sitzen wird natürlich irgendwann 

نات ذات األربع أرجل یارة الكا
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!
اللعب والمتعة

-

الضحك ھو العال األفضل

غاغالًبا ما یأتي اثنان من البھلوانات الودودون إلى مستشفانا، حیث یقدمون عروًضا خاصة حصریاً 
لمرضانا ، ویدخل البھلوانات التابعون للمستشفى إلى الغرف الخاصة

م. تھم في غرفھ أو یتواجدون في المداخل،ألنھم یزورون األطفال الذین ال یستطیعون ُمغادرة أِسرَّ
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عرض كبیر
ستجد في طریقة العالج الخاصة بنا عروًضا كبیرة من الكتب السمعیة، 

ل واأللعاب السمعیة. ُیمكنك مثًال تشغی
سماعة الرأس من السریر لسماع شيء ما. عالوة على ذلك توجد في القسم 

. الخاص بنا شبكة اتصال باالنترنت السلكیة

االستمتاع بالشمس
لدینا مكان رائع في الشرفة إذا كان الطقس جیًدا، وتوجد ھنا مساحة كافیة من 

الھواء النقي دون أن یكون من الضروري على المریض ترك غرفتھ.

غرفة الدراسة في المستشفى
ل ربما ال تصدق األمر على الفور، ولكن من الوسائل الجیدة لمحاربة المل

حضور الحصص الدراسیة! بالطبع یحصل األطفال الذین یمكثون لمدة یوم أو یومین فقط في المستشفى 
على إجازة دراسیة. أما بالنسبة إلى المرضى الذین یمكثون لدینا لفترة أطول ، فاألمر مختلف. فبعضھم 

ك. یحتاج إلى أسابیع أو حتى شھور لالستشفاء. فمن الغباء أن یكون علیھم تعویض كل شيء بعد ذل

مواصلة التعلم
إذا كان من المتوقع أن تبقى في المستشفى لمدة أربعة أسابیع أو أكثر، 
فإن المدرسة ستأتي إلى التالمیذ في مستشفى األطفال: ولذلك الغرض 

. قمنا بتجھیز فصل دراسي إضافي
 یعتني مدرس من مدارس منطقة الرور بمجموعة من األطفال في 

طوارئ القسم. وفي حاالت ال
یأتي الُمدرسون مباشرًة إلى سریر المریض.و إذا كان األطفال ضعاًفا 
للغایة (أو مصابین بمرض ُمْعٍد للغایة) بالشكل الذي یمنعھم من التعلم 
ض. مع األطفال اآلخرین، فإنھ توجد حصص دراسیة في غرفة المری
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تطبیل, 
ركل, 

ودردشة

واللون…

ُیعد األستودیو الفني في حرم المستشفى مكاناً ممیزاً للغایة، فھو عبارة عن بیت خشبي 
صغیر بھ شرفة، وتوجد بداخلھ ألوان، وفرشاة، وأوراق و كل ما تحتاجھ للرسم 
والتعریف عن نفسك. وإلى جانب األستودیو مباشرة یمكنك الجلوس لالستمتاع 

د. بالطقس الجی
أحیاًنا ما ُتقام حفالت شواء ھناك كذلك. ویرسم الفنانون (أو باألحرى المرضى 

والمریضات)  على الحائط إلى جانب الشرفة دائًما مراًرا وتكراًرا. ربما تكون قد 
رأیت ھذه األعمال الفنیة من قبل، فھي معلقة في كل مكان على جدران مستشفى 

األطفال.و الكثیر منھا ُرسم ھنا. ربما نستطیع ذات مرة عرض رسمة من رسوماتك 
؟ الخاصة
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 مع النغمات...

.
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عة مثل عروض البھلوان في  تتیح التبرعات إجراء العروض الرا

المستشفى، والعروض الفنیة، والعال بالموسیقى. حساب التبرعات  

     

19
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إذا أردت التحدث
لیست كل األمور في المستشفى ممتعة، فربما تشعر باأللم أو بالوحدة، لذا 

ن. ُیمكنك حینھا التوجھ إلى الممرضات أو الممرضی
یوجد في مستشفى األطفال بشكل إضافي  موظفون  مھمتھم فقط ھي 

االستماع إلیك، وُیمكنك الوثوق بھؤالء األشخاص، إذا شعرت أن العالم 
من حولك كئیب ومنقبض.

الریاضة القومیة
من الواضح للغایة: بأن منطقتنا بالنسبة  لكرة القدم 

ھي األكثر جنوًنا في سائر ألمانیا، حیث إن مرضانا 
ھم مشجعون لفرق مختلفة. وھذا ما یتضح أثناء 

اللعب على منضدة كرة القدم، وفي مالبس الفریق 
. الریاضي الذي یرتدیھ الكثیر من المرضى

 وبالطبع،قد تكون الحالة المزاجیة دائًما أفضل عند 
زیارة أحد الالعبین من المنطقة المشھورین، وعادًة 

ما ُتعقد ساعات لتوقیع األوتوجراف في مستشفى 
األطفال.

دعم للوالدین
عندما یكون أحد األطفال مریًضا، فإن ذلك یقلق الوالدین. 

بحیث یكون لدیھما مخاوف أن ُیصبح األمر أسوأ، أو 
؟ الیعرفان  ما إذا كان ما یفعالنھ صحیًحا

لھذا لدینا غرفة  ُمَعّدة خصیًصا للتحدث حول ھذه األشیاء. 
وفیھاُیمكن للوالدین مالقاة األشخاص الذین یعرفون مثل ھذه 

الحاالت جیًدا، حیث یحصالن على النصائح, أو یعّبران 
ببساطة عما بداخلھم.
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ز! الطعام جاھ
 حضر الممرضون والممرضات الطعام مباشرة إلى غرفة المریض، إال أنھم ُال

!

رسائل حقیقیة
یوجد لدینا ساعي برید یوصل الرسائل حتى غرف المرضى. إذا 

أرسلت إلیك في المستشفى رسالة أو بطاقة بریدیة، فإن مكتب بریدنا 
یقوم بنقلھا إلى القسم، ومن ثم یقوم الممرضون والممرضات 

بإحضارھا لك.

نقطة االتصال مع الدواء
یحتاج المرضى  غالًبا إلى دواء. وال تتواجد ھذه األدویة بالطبع 

في المتاجر، بل إنھا تتواجد في الصیدلیات، وألن المرضى 
والمریضات في المستشفى ال یستطیعون التجول بأنفسھم، فإننا 

ل لدینا صیدلیة خاصة بنا، حیث تزودنا الصیدلیة بك
م. ما نحتاجھ في القس
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المنشار والمطرقة
 یوجد ما لم تتوقع قط أن تجده في المستشفى: وھي ورشة 

نجارة، حیث یتم فیھا إصالح األِسّرة أو األرفف، وعالوة على 
ذلك فإننا لدینا مطبعة خاصة بنا، تقوم بإعداد االستمارات 

لإلدارة.
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من األلف إلى الیاء
یوجدعربات قصیرة مضحكة تطقطق في حرم المستشفى، جمیعھا 

زرقاء اللون. ھل رأیت إحداھا من قبل؟ إن ھذه القطارات الصغیرة 
ھي نظام النقل لدینا لكل شيء، ابتداءاً من الطعام مروًرا بمنادیل 

األیدي، وحتى القمامة، إال المرضى، فال ُیسمح بركوب ھذه 
العربات ، حیث خصصنا لھم الحافلة المكوكیة الخاصة!

في المعمل
تذھب عینة البول أو بعض قطرات من الدماء التي قد 
نحصل علیھا منك في مختبر وخز اإلصبع  إلى معمل 

ر. كبیر، وھناك یتم فحص ھذه العینات تحت عدسة المجھ

اإلدارة
بالطبع یجب أن یكون في مثل ھذا المستشفى الكبیر أشخاص یقومون 

دارة بتنظیم كل شيء، حیث یجلس األشخاص المحترفون في اإل
في مكاتب، ویقومون بعملیات الشراء، والحسابات، وبكل ما یحتاجھ 

دة. األطباء والطبیبات لتقدیم المساع
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األطباء والطبیبات
یرتدي األطباء والطبیبات مالبس بیضاء أو زرقاء، وغالًبا 
ما یكون لدى كل منھم تخصص ُمحدد، مثل األعصاب أو 
أمراض الرئة. وفي مستشفى األطفال یعمل المتخصصون 

من كل المجاالت. فمثالً یرتدي الجراحون مالبس 
خضراء، وھم یعملون في غرف العملیات.

فریق التمریض
یعتني الممرضات والممرضون  بالمرضى على مدار الساعة، وھم على قدر 

كاٍف من الدرایة باألسئلة الطبیة، ویقومون كذلك بإحضار الطعام لك، كما أنھم 
یقومون بدور مسؤول التواصل األول في حالة وجود أسئلة أو مخاوف لدیك.     

الباحثون
دائًما ما توجد في المستشفى أشیاء جدیدة، حیث یتم بحث األمراض بشكل أفضل 

واكتشاف أدویة حدیثة. یعمل الباحثون والدارسون من الجامعة في مستشفى 
األطفال بالتعاون مع األطباء والطبیبات، حیث أنھم یتعلمون منك ومن غیرك من 
المرضى ما الذي یحدث عند اإلصابة بأحد األمراض,  وما ھي اإلجراءات التي 

ُیمكن اتخاذھا في ذلك الصدد.

أطباء العالج الطبیعي
قد تمنعك اإلصابة من الحركة لفترة طویلة، على سبیل المثال 

إذا ُكِسَرت ساقك. وعندما یتم نزع جبیرة الجبس أخیًرا، ُیرشدك 
أخصائیو العالج الطبیعي لدینا إلى القیام ببعض التمارین 

دة. الحركیة المحدَّ



23

الفنیون
لكي ُیمكن الحفاظ على األجھزة في المستشفى لفترة 

طویلة، یتم صیانتھا بانتظام. وھذا یعني القاء نظرة على 
األجھزة، ومعرفة ما إذا كانت تحتاج إلى تشحیم أو یجب 

أن یتم إعادة ضبطھا إن لزم األمر . وفي حاالت 
الطوارئ، یقوم الفني بإصالح عطل ما.
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عاملو النظافة
 كنا قد تناولنا من قبل في إحدى الصفحات موضوع النظافة الشخصیة، 

ك؟ وشرحنا أھمیة النظافة. ھل تتذكر ذل

رى ألنھ ال ُیسمح ببقاء أي اتساخات، فإنك ت

ن. دائًما عاملي النظافة لدینا یمارسون عملھم في كل مكا

أخصائیو الحاسب اآللي
دون الحاسب اآللي لن یعمل أي شيء في مستشفى األطفال، حیث إن 

كافة األشیاء بدًءا من قوائم الطعام، حتى أجھزة القیاس في المعمل 
تعمل باستخدام الحاسب اآللي. وحتى البطاقة الذكیة الخاصة بتأمینك 

الصحي فإنھا ال ُتقَرأ إال باستخدام الحاسب اآللي. یوجد العدید من 
األجھزة والبرامج المختلفة, ومن الجید أن لدینا خبراء مھمتھم ھي أن 

ُیْبقوا ھذه األشیاء قید التشغیل!
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دراسة الطب
.  من ُیرید مداواة األمراض، یجب علیھ أن یتعرف علیھا. یتم ذلك عن طریق الكتب والمحاضرات في الجامعة

 وعلى نفس القدر من األھمیة على األقل، یكون التحدث إلى المرضى. تتبع مستشفى األطفال لدینا المستشفى الجامعي، وھذا یعني أنھ یوجد لدینا 
دائًما طالباً ممن یرغبون في أن یصبحوا أطباء في المستقبل، ویساعد طالب الطب في القسم وھم یرتدون معطًفا أبیض اللون، تماًما مثل األطباء 

. الذین أتموا الدراسة
 ولكي یتسنى لھم الحًقا التعرف على جمیع األمراض، غالًبا ما یأتون كمجموعة إلى سریر المریض، وھنا یوضح لھم أحد األطباء، أو الطبیبات 

ض. األمور التي یجب مراعاتھا مع  المری

تماماً كما في المسرح
یتم أداء المشاھد المسرحیة في مستشفى األطفال الخاص بنا! 
وھنا یجب أن یتعلم الطالب والطالبات  كیفیة طرح األسئلة 

لمعرفة ما الذي ینقص مریضھم. و لھذا الغرض توجد غرفة 
محاكاة خاصة. تعني المحاكاة التظاھر بشيء ما أو التقلید. وفي 

ھذه الغرفة یأتي الممثلون إلى الطالب، ویخبرونھم عن 
, األمراض التي اختلقوھا مسبًقا

 ولجعل األمر یبدو أكثر واقعیًة، قد ُتستخدم كذلك أدوات 
التجمیل و یتم وضع الكثیر من البقع الحمراء على البشرة لتبدو 

ء. تماماً مثل جدري الما
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التدریب على الحاالت الطارئة
. في مراكز التعلیم والتعلم ُیمكن للطالب تمثیل الحوادث في أحد األستودیوھات أو في الطابق السفلي

 على سبیل المثال یتم ھناك تشغیل فیلم على جدار كبیر، حیث یشعر الجمیع فیھ كما لو كانوا في 
الغابة, وبعد ذلك ُیمثل أحدھم دور عامل الغابات الجریح. ومن ھنا یأتي دور الطالب، الذین یریدون 

أن یصبحوا أطباء طوارئ إلى ھذا الجریح.و باستخدام الكامیرا، یتم تسجیل ما إذا قد تصرفوا مع 
ل. الحالة الطارئة بطریقة ذكیة, و  یمكنھم أیضا الحقاً مشاھدة الفیلم ومعرفة ما یمكنھم فعلھ بشكل أفض

! اإلنصات جیًدا
على مقربة من مستشفى األطفال توجد 

قاعة محاضرات كبیرة في مركز التعلیم 
والتعلم. یمكنك تخیُّل الغرفة كقاعة 

دراسیة ضخمة، ویستمع فیھا الطالب إلى 
م المحاضرات من أساتذتھن و أساتذتھ

لكي یستطیعوا تعلُّم كل ما یخص الجسد 
. البشري واألمراض التي قد یصاب بھا
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ا ا تماًم أوتوماتیكًیّ
 الجدید، خاصیة تنظیف السریر بشكل تلقائي، فعندما یغادر المریض أو المریضة المستشفى،  ُیرتِّب السریر نفسھ ُمجدًدا، إال أننا 

. ً سنقوم بالطبع بتنظیفھ بالكامل قبل ذلك. في الوقت الحالي یتم ذلك یدوّیًا, إال أنھ سیعمل قریًبا تلقائیا
ك ھذا األمر شبیھ محطة غسیل السیارات. الفرق بین الحالتین بأن

ُیمكنك المكوث في السیارة أثناء غسلھا في محطة غسیل السیارات ، إال أن ذلك ال یحدث في السریر، وإال فإنك ستكون مبلالً 
ك! بشكل كامل بعد ذل
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كل شيء جدید

في الوقت الحالي نقوم ببناء مستشفى أطفال جدید بجانب المستشفى القدیم 
باش رة. ُم

حتى اآلن، ال یمكنك سوى رؤیة بعض الحفارات والرافعات، ولكن في 
غضون بضع سنوات ستكون جاھزة! ھنا یمكنك رؤیة الشكل الذي ستكون 

علیھ. سیكون المبنى الجدید جمیًال ، وبالطبع سیكون أحدث من نظیره 
القدیم. سوف تحتوي كل غرفة مریض على حمام خاّص، كما سیتم توفیر 

المزید من أماكن اإلقامة للمرضى وللزوار , كما أننا نقوم أیضاً بالبناء 
بأحدث ما توصلت إلیھ التكنولوجیا المثی رة.

!
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المواھب المتعددة
إذا كنت تحت الضغط نتیجةحدوث أشیاء كثیرة لك، ُیمكنك في المستقبل االعتكاف في غرفة الغفوة الموجودة 

ء. لدینا، حیث ستتم مرافقتك من ِقَبل معالج بالففوة وباالسترخا
ة خصیًصا بإضاءة مختلفة األلوان وأثاث ُمریح لإلستلقاء والجلوس فیھا، كما أن   إن غرفة الغفوة ھي غرفة ُمَعدَّ
بھا موسیقى ھادئة خاصة بحیث ُیمكنك االسترخاء في ھذه الغرفة والتغلب على التوتر، ویوجد أیًضا قسم العالج 

الطبیعي الذي سیحصل كذلك على غرف جدیدة بحیث ستتوفر الكثیر من المساحة للتحرك، حیث سیكون بإمكانك 
- على سبیل المثال, لعب تنس الطاولة أو ممارسة ألعاب القوى.
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 لت بحاجة إلى المساعدة إذا كنت ال
 إذا كنت مریًضا أو ُمصاًبا، فإنك ستحتاج في نھایة

 المطاف إلى الوقت الكافي للتعافي بشكل كامل. وإذا كان
 علیك أن تمكث في الفراش  لفترة طویلة، فإنك ربما
.ستشعر بَضعف في قدمیك. ھذا األمر طبیعي للغایة

 توجد فترة تأھیل للمدة التي تتبع مكوثك في المستشفى. 
 وفي ھذا الصدد فإن لدینا في مستشفى األطفال أقسام

 خاصة لذلك، إال أنھ في أغلب األحیان یكفي أن تقصد
.طبیب األطفال الخاص بك

،وعلى سبیل المثال لكي تقوم بتقویة الساق المصابة
 سُیساعدك أختصاصیي العالج الطبیعي في ذلك، حیث

یقومون بالتمارین معك
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!
! اھتم بنفسك

ثناء فترة مكوثك لدینا، یعتني بك األطباء والممرضات والممرضون، ولكن 
عندما تتحسن حالتك الصحیة، فإننا سُنرسلك بالطبع مرة أخرى إلى المنزل، 
وسُتسّرح من المستشفى، إال أننا سنقوم قبل ذلك بالتحدث إلیك، وإلى والدیك، 

؟ وسنخبرك كیف  بالضبط: ھل ما زلَت بحاجة إلى األدویة
ط؟ أو ھل تحتاج إلى طعام خاص؟ متى تستطیع أن تغادر المسشفى بالضب
 ربما یجب علیك زیارتنا مرة أخرى قریًبا، حتى نتمكن من معرفة ما إذا 

كانت عملیة االستشفاء تسیر بشكل جید؟ وفًقا للمرض أو اإلصابة، ُیمكن أن 
یكون ذلك في غضون عدة أیام أو عدة أسابیع. سیتم توضیح كل شيء في 

. المقابلة الخاصة بالخروج من المستشفى

في المنزل
قد ال یتعافى بعض األطفال ُمجدًدا، وھذا ال یعني أنھم سیبقون في المستشفى إلى األبد. 

توجد منظمة خاصة "الدائرة الملونة (Bunte Kreis)" تساعد اآلباء واإلخوة في 
االعتناء باالطفال بشكل جید في المنزل.

.



ب  المكوث في مستشفى األطفال لیس ممّالً على اإلطالق: حیث یأتي مرضى جدد، ویذھب مرضى إلى المنزل, وحتى الزیارة بالطبع ُمرحَّ
بھا! في الصورة باألسفل أخفینا عشرة أخطاء

ھل تستطیع إیجادھا؟
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سسة المستشفى الجامعي في إسن مشرو تابع لم
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مة الدعم لنا نشكر مقدِّ
tt  t، إسن.

-

-
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في حالة الجرو الدامیة

في حالة التعرض للحریق
!
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.

ُیمكنك تعلم ذلك من حروف الكلمة  كن بطًال

!
 ! ، 

  

.
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: في حالة ألم المعدة
أخبر البالغین! إذا رغب المریض بذلك،فإنھ ُیمكنك مساعدتھ بأن 

ھ حتى ال یتجمد من  ُتجلِسھ أو تجعلھ یرقد بشكل مستریح. غطِّ
البرودة. استفسر عن آخر ما تناولھ أو شربھ الشخص المصاب. 

ال ُتْعِطھ أي شيء لیأكلھ أو لیشربھ.

: شخص سقط على رأسھ
اتصل باإلسعاف! ال تضحك علیھ، حتى وإن كانت طریقة السقوط مثیرة!و إذا كان 

مصاًبا بجرح، فعالجھ بشریط الصق. ساعده في أن یكون مستریًحا.و ابق إلى 
جانبھ.

: ّي اإلصبع
بِق الید ثابتة. وضع علیھا مندیًال رطًبا أو

وسادة باردة.ألن البرودة لھا تأثیر جید.

:  فقدان الوعي
. ْث مع الشخص الفاقد الوعي، وُھزَّ كتفیھ تتحدَّ

. افحص التنفس. و اتصل بالنجدة على رقم 112
اجعلھ في وضع جانبي ثابت. قم بتغطیتھ، 

ر. ومراقبتھ، وفحص الشھیق والزفی
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راض؟ كیف تتشكل األم

دد؟ ما ھي العالجات المتاحة؟ وما ھي التقنیات المساِعدة في ذلك الص

ل؟ ماذا یحدث خلف كوالیس مستشفى األطفا

في ھذا الكتاب ستتعرف على مستشفى األطفال التابع للمستشفى الجامعي بإسن 

بشكل دقیق! ھنا ال یشعر أحد بالملل؛ حیث یوجد الكثیر من المرضى الُجدد 

ا. سنعرض لك مجاالت مختلفة وشیِّقة من الطب،  الذین ُنقدم لھم الرعایة یومّیً

وكذلك األمور الھامة لالستشفاء. ومن یدري؟ ربما ُترید أن تصبح یوماً ما 

طبیًبا أو طبیبة، أو أن تعمل في مجال التمریض، أو أن تقود إحدى مروحیات 

ن؟ اإلنقاذ، وتساعد اآلخری

der Universitätsmedizin Essen
Kinderklinik Meine
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