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ُيعَتَبر هذا الكتّيب لمحة عامة عن نقاط هامة يجب أخذها بعين االعتبار عند التعامل مع طفل يعاني من 
اضطرابات نزفية. والدليل ليس تاماً. تعتبر العالقة بين األهل والمدرسة هامة للغاية، تضمن هذه العالقة 

شعور األهل والطفل والمدرسة بالثقة والدعم في التعامل مع أية مشاكل قد تواجههم.

إن جمعية الناعور سعيدة دوماً باإلجابة على أية أسئلة إضافية أو بتزويدكم بمعلومات إضافية أو اقتراح 
خبير، إن اقتضى األمر ذلك.
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مقدمة
قد تكون فترة البدء في المدارس أو تغييرها سواء في مرحلة الحضانة أو المرحلة االبتدائية أو الثانوية 

وقتاً عصيباً لألهل. يقضي أهالي األطفال الذين يعانون من اضطرابات نزفية معظم حياتهم بالتنسيق 
والتخطيط لألمور الجلّية وكذلك األمور غير المتوقعة، ويعملون بجهد لمحاولة الحفاظ على حياة طبيعية 

بقدر اإلمكان.  وبالرغم من إقرارهم للحاجة لغيرهم لالنخراط بعملية تعليم أوالدهم ولكن يعني ذلك أيضاً 
السماح للغير بمراقبة ودعم احتياجات طفلهم فيما يتعلق باضطراب النزف لديهم.   

يحب األطفال الذين يعانون من اضطرابات نزفية أن ُيعاَملوا كأشخاص "طبيعيين" في المدرسة وخاصة 
حينما يكونون بين أصدقائهم. وسيتمكنون من المشاركة بمعظم النشاطات تماماً مثل بقية األطفال. 
تم تشخيص اضطراب النزف لدى الكثير منهم منذ الوالدة وبذلك كان لديهم الوقت الكافي ليكونوا 

على دراية بهذا المرض. يمكن لألطفال األكبر سناً التعرف على بدء النزف لديهم حتى قبل اكتشاف 
األعراض. من المهم التذكر أن الوالدين - وفي معظم األحيان األطفال - هم الخبراء. سيتمكنون من 

إعطائكم التفاصيل عن كيفية تأثير المرض عليهم.

سيكون الطفل مسجالً ومتاَبعاً في مركز الناعور ويمكن للفريق هناك تقديم الدعم والنصيحة. تنّسق 
ممرضة الناعور مع المدرسة ويمكنها الزيارة شخصياً لتزويد النصيحة فيما يتعلق بتطوير خطة 
رعاية، عند الطلب )انظروا الصفحة 13(. يكون ذلك مفيداً للغاية لضمان ثقة الجميع بالقيام بالعمل 

المطلوب.

إن األمراض النزفية الموروثة نادرة، ويرّكز هذا الكتّيب على تلك األكثر شيوعاً: الناعور ومرض فون 
ويليبراند. يتشابه أي عمل مطلوب القيام به لالضطرابات النزفية سواء في الحضانة أو المدرسة.

ُصّمَم هذا الكتّيب لمساعدة األساتذة واألهالي لوضع خطة رعاية مالئمة لتحقيق االحتياجات الخاصة 
لطفل يعاني من اضطرابات نزف. والنتيجة المرغوبة هي أطفال آمنين وأصّحاء وسعداء وطاقم تعليمي 

واثق وعلى دراية كافية للتصرف بشكل مناسب والسعي للحصول على النصائح عندما يحتاج لذلك.

لن يكون معظم األساتذة قد التقوا بطفل يعاني من اضطراب نزفي وبذلك سيحتاجون لإلرشادات والدعم 
حتى يكتسبون الثقة في تحقيق احتياجاتهم ضمن المدرسة. إن المدارس هي أماكن ديناميكية صاخبة 

ولكنه من المهم فهم عدد من األفراد ضمن المدرسة الحتياجات طفل ذو اضطرابات نزفية حتى يتوفر 
على الدوام شخص ما في حال احتياج الطفل للدعم والمساعدة.
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ما هو الناعور؟  
الناعور هو اضطراب نزفي وراثي مدى الحياة. في الناعور يكون أحد البروتينات لعامل تخثر - والذي 
يعتبر جزءاً هاماً في تخثر الدم - ناقصاً إما كلياً أو جزئياً. ينزف أولئك المصابون بالناعور لمدة أطول 

مقارنة باألشخاص الذين لديهم الكميات الطبيعية من عامل التخثر ولكنهم ال ينزفون بشكل أسرع. يتمّكن 
معظم األطفال المصابون بالناعور العيش حياة طبيعية ونشطة. 

 الناعور نوعان، هما: 

 	  .8 )VIII(  الناعور من الفئة أ سببه نقص العامل
 	  .9 )IX( وهو نقص للعامل )الناعور من الفئة ب )أيضاً معروف باسم مرض كريسماس

تظهر نفس األعراض في كال النوعين من الناعور. ولكن يختلف العالج اعتماداً على نوع عامل التخثر 
الناقص.

يصنَّف الناعور بدرجة  شديد، متوسط أو خفيف اعتماداً على كمية عامل التخثر المفقود. وبشكل 
عام، كلما انخفض مستوى عامل التخثر، كلما زادت مشاكل النزف لدى الطفل. وبالمقابل، كلما نقص 

المستوى، كلما زادت احتمالية وجود الطفل ضمن برنامج معالجة منتظم. 

عموماً، يكون النزف داخلياً، وبشكل تقليدي ينزف األطفال المعانون من ناعور شديد شديد إلى المفاصل 
والعضالت، وغالباً بدون مشاهدة إصابات واضحة. يسبب النزف المتكرر في نفس المنطقة ضرراً دائماً 

مثل التهاب المفاصل.

عادًة، ال ينزف األطفال المعانون من ناعور متوسط الشدة إال عند اإلصابات الطفيفة كما تظهر الكدمات 
بسهولة مثل األطفال المصابون بالناعور من الدرجة الخفيفة. كما أنهم قد يصابون بنزف داخلي عند 

المفاصل وخاصة عند االرتطام أو السقوط.

ال ينزف األطفال المصابون بالناعور الخفيف إال بعد إصابة شديدة أو بعد عملية جراحية أو خلع سن، 
ولكن في حال وقوع النزف ينبغي تقديم الرعاية الطارئة لهم فوراً.

يتوقف النزف الناجم عن الخدوشات أو الجروح باّتباع اإلسعافات األولية االعتيادية. من النادر وجود 
مشاكل عند األطفال المصابين بالناعور الخفيف ولكم من األهمية معرفة ما ينبغي عمله عند الطوارئ.

الناعور مرض موروث يعاني منه الذكور غالباً. تتوّضع المورثات )الجينات( المسؤولة عن إنتاج عامل 
التخثر VIII و IX على المورثة رقم X( 10(. وبذلك ُيعَرف النمط الوراثي بأنه مرتبط بالمورث الجنسي 

.X المتنحي المرتبط بالمورث
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ل سيعاني إذاً من الناعور. إن كان الذكر لديه موّرث الناعور معدَّ

ل على واحدة من  يمكن للفتيات المعاناة من الناعور. في حال كون الفتاة عندها مورث ناعور معدَّ
مورثات X لديها )تملك الفتيات مورثتين من نوع X بينما يملك الذكور مورثة X واحدة( عندها تسمى 

الفتاة أنها حاملة.

يكون لدى بعض الفتيات الحامالت للناعور مستويات منخفضة للعامل وهذا يعني أنهن مصابات بنوع 
ل ومتكرر أو دورات طمث قوية  معين من الناعور. كما قد يتواجد لديهن أعراضاً مثل نزف أنفي مطوَّ

ومطولة )طمث غزير( أو نزف مطول عند الجروح وكدمات سهلة التشّكل.

المثبطات   

تتطور مثبطات لدى بعض األطفال، خاصة أولئك المصابين بالمستوى الشديد من اضطرابات النزف، 
وهي مشابهة لمضادات لعالج العامل الخاص بهم. هذا يعني أنه لن يكون لعالجهم نفس التأثير المعتاد 

وغالباً يعانون من نزوف عفوية في المفاصل والعضالت باإلضافة إلى حاجتهم للمعالجة المركزة.

قد يتغيب األطفال الذين تشّكلت لديهم المثبطات من المدرسة أكثر من غيرهم لحضور مواعيد في 
المشفى أو بسبب النزوف. كما أنهم قد يحتاجون لتعديالت أكثر في المدرسة لتمكينهم من الحضور حتى 

لو كانوا يعانون من نزيف مؤلم. قد يتضمن ذلك استخدام عكازات أو كرسي متحرك أحياناً.

يتمكن األطفال ذو المثبطات من االستمرار بالمشاركة بالنشاطات المدرسية الطبيعية ولكن من المحتمل 
أنهم بحاجة إلى المزيد من المرونة حيث أن اضطراب النزف غالباً سيكون له أثر أكبر على حياتهم 

اليومية.
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ما هو مرض فون ويليبراند؟ 

مرض فون ويليبراند هو اضطراب نزفي يؤثر على الذكور واإلناث على حد سواء. وهو أكثر شيوعاً 
من الناعور ويؤدي أحياناً إلى نزيف قوي. يسببه نقص عامل فون ويليبراند وهو نوع من البروتينات 

التي تساعد الدم على التخثر.

ال يوجد حالياً عالج لمرض فون ويليبراند ولكنه ال يسبب مشاكل خطيرة لدى معظم األشخاص ألن 
المرض خفيف ويمكن التحكم به. يمكن لمعظم األشخاص المصابين به العيش حياة طبيعية ونشطة. ولكن 
كلما نقص مستوى عامل فون ويليبراند كلما زادت احتمالية حصول مشاكل بالنزف. عند الحاالت األكثر 

شدة، ال يقوم الجسم بتصنيع عامل فون ويليبراند إطالقاً. 

يؤثر مرض فون ويليبراند على قابلية الدم على التخثر. يعني عدم تخثر الدم لديك أنك ستنزف أكثر 
من غالبية األشخاص وستظهر لديك أعراض مثل سهولة الكدمات ونزيف أنفي متكرر أو طويل األمد 
أو نزف من اللثة. من األرجح أن تعاني النساء أكثر من األعراض والمضاعفات بسبب ازدياد احتمال 

النزف عند الطمث أو الحمل أو الوالدة. كما قد يكون من الصعوبة إيقاف النزف بعد اإلصابات أو 
معالجة سنّية أو الجراحة.

يساعد بروتين في الدم اسمه عامل فون ويليبراند على تخثر الدم. في مرض فون ويليبراند، يكون إما 
مستوى عامل فون ويليبراند منخفضاً أو أنه ال يعمل بشكل جيد أو كالهما معاً. عادًة، عندما يتأذى وعاًء 
دموياً تبدأ بالنزيف. تتجمع خاليا دموية صغيرة تسمى الصفيحات سويًة لتسد الثغرة في الوعاء الدموي 
وتوقف النزيف. عند معظم األشخاص، يعمل عامل فون ويليبراند كصمغ يساعد الصفيحات بااللتصاق 

سوية وتشكيل خثرة دموية. لكن عندما تكون مصاباً بمرض فون ويليبراند ال يقوم الصمغ بإلصاق 
الصفيحات سوية وبذلك ال تتشكل الخثرات بهذه السهولة.

كما يحمل عامل فون ويليبراند عامل تخثر اسمه العامل الثامن VIII وهو بروتين هام أيضاً يساعد 
الدم على التخثر. العامل VIII هو البروتين الناقص أو الذي ال يعمل جيداً عند األشخاص المصابين 

بالناعور. لدى بعض األشخاص المصابين بمرض فون ويليبراند مستويات منخفضة من العامل VIII وقد 
يشاطرون بعض األعراض مع المصابين بالناعور.

  

ما هي اضطرابات النزيف النادرة؟

 )IX ( والناعور ب )نقص العاملVIII أكثر االضطرابات النزفية شيوعاً هي الناعور أ )نقص العامل
ومرض فون ويليبراند. ولكن يوجد الكثير من اضطرابات النزف النادرة المرتبطة بعوامل تخثر الدم 

والصفيحات. تتضمن نقصان عوامل التخثر النادرة العامل I والعامل II والعامل V والعامل VII والعامل 
X والعامل XI والعامل XII والعامل XIII. تتضمن اضطراب وظائف الصفيحات متالزمة برنارد-سوليير 

ووهن صفيحات غالنزمان. على األهل التنسيق مع مركز الناعور الخاص بهم فيما يتعلق بالنشاطات 
التي يمكن ألطفالهم القيام بها.
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لدينا كتّيب منفصل يشرح أكثر عن الناعور ومرض فون ويليبراند واضطرابات النزيف النادرة. اتصلوا 
.haemophilia.org.uk/ بجمعية الناعور للمزيد من التفاصيل أو تصفحوا موقعنا االلكتروني

معالجة اضطرابات النزيف  

خففت المعالجة الفورية والفعالة خطر المضاعفات والتعّطل عن المدارس أو الوظيفة أو الحياة العائلية 
لألشخاص المصابين باضطرابات النزف.

يتلقى األطفال المصابين بالناعور الشديد والبعض المصاب بالناعور المتوسط الشدة معالجة منتظمة لمنع 
النزف قبل بدئه. تسمى هذه العملية "الوقاية".

ال يحتاج عادًة األطفال المصابون بالناعور الخفيف لعالٍج إال عندما يبدأ النزيف مثالً عند وقوع اإلصابة، 
يسمى ذلك "عند الطلب". يحتاج جميع المصابين باضطرابات نزفية تلقي العالج عند النزف، حتى أولئك 

المتلقين للوقاية.
  

ينبغي معالجة النزف بأسرع وقت ممكن. تساعد المعالجة الفورية النزف واأللم بسرعة وتنقص فترة 
المعافاة وتخفف فرصة الضرر الدائم. قد يكون من الضروري أحياناً عند األطفال تلقي العالج عندما 

تكون هناك خطورة معينة أو نزف.

يمكن إعطاء العالج بطريقتين

األطفال المصابون بالناعور الخفيف 
أو المتوسط ومعظم أنواع مرض فون 

ويليبراند

يعطى العالج عندما يبدأ النزف 
مثالً بعد تلقي إصابة

عند الطلب

األطفال المصابون بالناعور الشديد

بعض األطفال المصابين بمرض فون 
ويليبراند

بعض األطفال المصابين بالناعور المتوسط 
الذين يعانون من مشاكل متكررة من 

النزف.

يعطى العالج بانتظام لمنع 
النزف قبل بدئه

وقائي
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أنواع العالج 

مرّكزات عوامل التخثر 

ز عامل  يمكن التحكم بالنزف أو منعه باالستبدال المؤقت لعامل التخثر في الدم عبر مصل وريدي لمركَّ
التخثر. ُتنَتج المركزات المأشوبة للعامل VIII والعامل IX باستخدام تقنيات نشئية غير مصنوعة من الدم. 
كما توجد مركزات عامل تخثر تحتوي على عامل فون ويليبراند مصنوعة من مصورة الدم المتبرع به 

وقد تمت معالجتها خصيصاً للتخلص من الفيروسات.

ُيعطى مركز عامل التخثر وريدياً الى مجرى الدم عبر إبرة "الفراشة" عبر الوريد أو عبر قسطرة بوابية 
)انظروا الصفحة 9(. يمكن وضع كريم مخدر على جلد األطفال الصغار قبل وضع اإلبرة لتخفيف األلم. 

يتعلم أهالي األطفال المصابين بالناعور الشديد وبعض األطفال المصابين بالناعور المتوسط معالجة 
أطفالهم بعامل التخثر في المنزل. ومع مرور الزمن، يتعلم األطفال معالجة أنفسهم. يمكن لمعظم األطفال 

القيام بذلك في غضون بلوغهم سن المدرسة للمرحلة اإلعدادية.

العالج تحت الجلد 

دواء إيميسيزوماب )االسم التجاري هيمليبرا( هو دواء يعطى تحت الجلد ويستخدم للوقاية أو تخفيف 
النزف عند المصابين بالناعور أ ويعطى مرة واحدة في األسبوع، أو مرة كل أسبوعين أو مرة شهرياً.

)DDAVP( ديسموبريسين

DDAVP هو دواء مصنَّع قد يكون مناسباً للبعض المصابين باألنواع الخفيفة من الناعور أ أو مرض فون 
ويليبراند. يسبب تحرير العامل VIII وعامل فون ويليبراند المخزَنْين ضمن بطانة األوعية الدموية، وبذلك 

يزداد عدد هذه العوامل التي تدور في الدم. تعطى كإبرة تحت الجلد أو كرذاذ أنفي. ال تعمل مع الناعور 
.VIII الشديد بسبب فقدان مخزون للعامل

حمض الترانيكسيمي

حمض الترانيكسيمي هو دواء يساعد على اإلبقاء على الخثرة بعد تشكلها. يأتي بهيئة حبوب أو شراب 
كما يمكن استخدامه كغرغرة فموية. وهو مفيد خصيصاً عند النزف الفموي واألنفي أو دورات الطمث 

الشديدة. غالباً يتم استخدامه بنفس الوقت الذي نستخدم عالجات أخرى ولكن من الممكن استخدامه 
بمفرده.
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أدوية أخرى

قد تؤثر بعض األدوية األخرى على تخثر الدم وبالتالي قد ال تكون مناسبة لطفل يعاني من اضطرابات 
نزفية. ينبغي عدم تناول األسبيرين أو األيبوبروفين إال إن قام أخصائي ناعور بالنصح بذلك. يكون 

الباراسيتامول مناسباً لمعالجة األلم أو الحرارة.

اللقاحات 
في حال تقديم اللقاحات في المدرسة فيجب أن ُتعطى تحت الجلد بدالً من العضل.

من المهم تنسيق األهل والمدرسة مع مركز الطفل للناعور للحصول على النصائح قبل إعطاء اللقاح.

قسطرة بوابية 

يزيد استخدام القسطرة البوابية عند األطفال 
المصابين باضطرابات نزفية. وهي أداة 
صغيرة يتم إدخالها جراحياً تحت الجلد 

عادًة عند أعلى الصدر فوق القلب. تشّكل 
هذه األداة طريقة أريح لتلقي األطفال 
عالجهم بدالً من عن طريق الوريد.  

يمكن أن تظهر األورام الدموية أو الكدمات على سطح البوابة بعد تقديم العالج. يتم مراقبة األطفال الذين 
لديهم هذه القساطر البوابية عن كثب في حال ارتفاع درجة حرارتهم وخاصة إن لم تكن هذه الحمى نتيجة 

مرض طفولي، حيث أن هذه الحمى قد تشير إلى تعّرض منخفض الخطورة لاللتهاب. في حال تحديد 
التهاب للبوابة سيتم إعطاء الطفل مضادات حيوية. غالباً يتم معالجة االلتهاب لعدة أيام في المشفى.

يمكن لألطفال المركَّب لديهم القسطرة البوابية ممارسة الرياضة ولكنه من األفضل تجنبهم لرياضات 
التماس ألنه في حال االرتطام بالبوابة قد يكون ذلك مؤلماً أو قد يسبب ضرراً. السباحة بوجود القسطرة 

البوابية مسموح بها.
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مراحل الدراسة

الحضانة والتحضيري والمرحلة االبتدائية

من المهم أن يشارك األطفال أقرانهم في كافة 
نشاطات اللعب وخاصة في هذا العمر ألن 

نشاطات اللعب االعتيادية هي عادة ال تشكل 
مشاكل بما يفوق الكدمات من وقت إلى آخر. 

عموماً، يمكن التعامل مع الجروح والخدوشات 
باإلسعافات األولية االعتيادية.

ال تعتبر الرياضة عند المرحلة االبتدائية تنافسية 
أو خشنة كما يحصل في المراحل الالحقة وبذلك 

ما عدا في الحاالت التي يعاني فيها الطفل من 
مشكلة أو أنه يتعافى من نزيف، يمكن السماح له 

بالمشاركة في كل النشاطات.

المدرسة اإلعدادية 

عند تقدم األطفال في السن فإن الرياضات التي يستمتعون بها تبات تنافسية وأكثر خشونة كما يتوسع 
نطاق الرياضات والنشاطات األخرى التي يود األطفال ممارستها. ينبغي استخدام اللباس واألحذية 

الصحيحين وكذلك استخدام األدوات الصحيحة.

في حال تسبيب الرياضة لمشكلة ما، فعلى صغير السن البحث عن بديل واستشارة األهل ومركز الناعور 
التابع له وكذلك المدرسة. تختلف المجازف النسبية والمزايا حسب الفرد كما تختلف اآلراء فيما يتعلق 

بالمجازف ومزايا الرياضات المختلفة.

المعاهد والجامعات

يمضي معظم الشباب المصابين باضطرابات نزفية أيام المدرسة تماماً مثل قرائنهم. يعني ذلك أن 
اختيارهم للمعاهد أو الجامعات لن يختلف هنا.

يستمر الشباب الذين يخططون للذهاب إلى المعهد أو الجامعة بالحصول على الرعاية من مركز الناعور 
خالل فترات العطل. ولكن قد يختارون التسجيل في مركز للناعور قريب من مكان دراستهم. مهما كان 

قرارهم، عليهم معرفة أقرب مركز ناعور بالنسبة لهم في حال احتياجهم لعالج طارئ خالل أوقات 
الدراسة.
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األدوية في المدرسة

تكون بعض المدارس سعيدة بتخزين األدوية لديها وفي هذه األحوال من المهم تحديد أين سيتم التخزين 
وكيفية الحصول عليها. يجب االتفاق على شخص مسمى من طاقم العمل حيث تكون إحدى مسؤولياته هي 
اإلشراف على إجراءات التداوي. ولكن ألسباب قانونية، قد ال ترغب بعض المدارس بتخزين أدوية معينة 

على موقعها بسبب مخاوفها فيما يتعلق بانتهاء صالحية الدواء ومن المسؤول عن العالج.

تقع مسؤولية تزويد المدرسة باألدوية المطلوبة على عاتق األهل. يجب تسليم الدواء كما تم صرفه في 
الحاوية األصلية وتكون مسماة بشكل واضح. يجب تزويد المعلومات بدقة )"خذ وفقاً لإلرشادات" ال 

يزودنا بالمعلومات الكافية(. كما أن تجديد الدواء حين الحاجة هو مسؤولية األهل. على المدرسة العمل 
بالتشارك مع األهل لضمان استمرار صالحية الدواء. على المدرسة تطوير سياسة تتعلق بإعطاء األدوية 

وأن يكون لديها سياسة لإلسعافات الطارئة.

في حال احتياج الطفل أخذ العالج ضمن ساعات الدوام المدرسي، قد ُيطَلب من أحد الوالدين القدوم إلى 
المدرسة إلعطائه.

  

المرض والتعليم 

على الوالَدين – بدعم من مركز الناعور – تبليغ المدرسة عن االحتياجات الطبية لطفلهم. من المهم تدوين 
تفاصيل اضطرابات نزيف الطفل ومدى شدتها ضمن القسيمة الطبية التابعة للمدرسة. كما يجب تبليغ 

المدرسة عن أية احتياجات تعليمية خاصة أو إعاقات أو كالهما معاً.

بموجب القانون، على المدارس توفير مساحة لألطفال الذين هم بحاجة إلى:

عالج لمرض أو إصابة 	 
إسعاف أولي أو فحوص طبية	 

في حال عدم تمكن الطفل من القدوم إلى المدرسة 

في حال عدم تمكن الطفل من القدوم إلى المدرسة بسبب مرض أو إصابة، ستزود المدرسة أو المجلس 
المحلي الدعم للتأكد من عدم تأثر دراسته سلبياً. 

ستقوم مدرسة الطفل بالتالي:

 تبليغ المجلس المحلي في حال احتمالية غياب الطفل عن المدرسة لمدة تتجاوز ال 15 يوماً 	 
             متتالياً.  
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إعطاء المجلس المحلي معلومات عن احتياجات الطفل ومقدراته وبرنامج العمل. 	 
مساعدة إعادة دمج الطفل في المدرسة عند عودته إليها. 	 
ضمان إبقاء األهل على علم عن فعاليات ونوادي المدرسة 	 
تشجيع الطفل للبقاء على اتصال مع الطالب اآلخرين مثالً عن طريق الزيارات أو الفيديوهات. 	 

دور المجلس المحلي 

في حال غياب الطفل عن المدرسة لمدة طويلة، يحاول المجلس المحلي ضمان حصوله على التعليم 
االعتيادي قدر المستطاع. قد يتضمن ذلك ترتيب التالي:

التدريس المنزلي 	 
مدرسة مشفى أو خدمات تدريسية 	 
الجمع ما بين التدريس في البيت والمشفى.	 

على المجلس المحلي التأكد من استمرار حصول الطفل على التعليم التام – إال في الحاالت التي تكون فيها 
الدراسة الجزئية هي األفضل لصحته.

 كما يتوجب على المجلس المحلي التالي: 

 تواجد موظف مسؤول رفيع المستوى يكون مسؤوالً عن الترتيبات وسياسة مكتوبة تشرح كيفية 	 
تحقيق مسؤولياتهم.   

التأكد أن الطفل لم يفقد فرصة الحصول على التعليم ألكثر من 15 يوماً متتالياً. 	 
 تنظيم التعليم منذ بدء غياب الطفل في حال بيان أن الطفل سيغيب عن المدرسة لمدة مطولة 	 

وبشكل متكرر.  
 في حال احتياج الطفل لخطة التعلّم والصحة والرعاية)EHC( ، على الوالَدين مناقشة ذلك مع 	 

مركز الناعور الخاص بهم.   
 

المرض واالمتحانات

في حال كون الطفل على ما ال يرام بسبب مرض ما أو إصابة أو ظروف قاهرة وخارجة عن سيطرته في 
وقت االمتحانات أو في حين يتوجب عليهم إنهاء واجباتهم الدراسية أو تقييمات خاضعة للمراقبة فعندها 
تنطبق االعتبارات الخاصة. على األهل االتصال بالمسؤول عن االمتحانات لدى مدرسة أو معهد طفلهم 
والذي سيزودهم بالمزيد من التفاصيل المتعلقة باالعتبارات الخاصة هذه. على المدرسة أو المعهد دعم 

طلب الطفل لالعتبارات الخاصة.

الغياب

على األهل – بمساعدة من الممرضة األخصائية بالناعور – إعالم المدرسة عن االحتياجات الطبية 
للطفل. من األرجح غياب األطفال المصابين باضطرابات نزفية عن التعليم حين حصول إصابة ويحتاجون 

إلعادة تأهيل. كما أنهم قد يحتاجون للذهاب إلى مركز الناعور لمتابعة الرعاية.
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في حال حصول إصابة لطفل لديه اضطرابات نزفية فقد يحتاج عكازات أو وشاح تعليق أو حتى كرسي 
متحرك عند عودته إلى التعليم. قد يعني ذلك بأنه سيحتاج إلى المزيد من الوقت للذهاب والعودة إلى 

الصفوف.

قد تحتاج الفتيات الالتي تعانين من دورات طمث شديدة للغياب من المدرسة بسبب شدة الدورة أو األلم أو 
االثنين. كما أنهن قد تحتجن للخروج من الصف بشكل منتظم الستبدال الفوط النسائية.

في حال االضطرار لغياب الطفل من المدرسة )مثالً بسبب إصابة أو لموعد مشفى( فعلى األهل تبليغ 
المدرسة بأسرع فرصة ممكنة.

بطاقة اضطرابات النزف 

يجب أن يمتلك كل طفل " بطاقة اضطرابات النزف" التي يحصل عليها من مركز الناعور. نجد في 
البطاقة تفاصيل اضطرابات النزيف والمعالجة المطلوبة وتفاصيل االتصال بمركز الناعور. يجب أن 

تكون مراكز الناعور قادرة على إعطاء الطفل العدد المرغوب من البطاقات التي يحتاجها وبذلك يصبح 
باإلمكان ترك واحدة في المدرسة على الدوام )مع األدوية إن كان ذلك مناسباً(.  

خطة الرعاية في المدرسة

تساعد خطط الرعاية الفردية في ضمان دعم المدارس الفعال لألطفال من ناحية حالتهم الصحية. وهي 
توفر الوضوح عما يستوجب عمله ومن ِقَبِل من وكيف. من المهم وجود خطة رعاية مدرسية لألطفال 
المعانين من اضطرابات نزفية. يمكن الحصول على خطة رعاية مدرسية من مركز الناعور الخاص 

ثة وكافية فيما يتعلق باالحتياجات الصحية للطفل. بالطفل. كما على األهل تزويد المدرسة بمعلومات محدَّ

أسئلة متعلقة بخطة الرعاية:
 

من الذي يجب االتصال به وألي نوع من اإلصابات؟  	 
ما هي تفاصيل طرق االتصال باألهل؟  	 
 من الشخص البديل في حال عدم التمّكن من االتصال باألهل؟ كيف يمكننا االتصال بمركز 	 

الناعور الخاص بالطفل؟      
هل يعاني الطفل من مشاكل نزفية أو لديه احتياجات مرتبطة باالضطرابات النزفية؟     	 
هل يستخدم الطفل كلمات معينة لوصف النزيف؟	 
ما درجة فهم الطفل فيما يتعلق باالضطرابات النزفية الخاصة به؟    	 
 هل الطفل قادر على معالجة نفسه وما الدعم الذي يحتاجه للقيام بذلك؟	 
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على المدرسة امتالك نسخ من بطاقة اضطرابات النزف تتمّكن من أخذها في الرحالت المدرسية أو إلى 
مركز الطوارئ، إلخ. هناك سنجد تفاصيل االتصال مع مركز الناعور وتفاصيل أي عالج قد يحتاجه 

الطفل.

من بالغ األهمية ترتيب التقاء األهل مع الطاقم الرئيسي من الموظفين في المدرسة. قد يضم ذلك آنسة 
الصف أو الموجهة أو المسؤولة عن السنة أو أساتذة الرياضة أو الطاقم الطبي أو أعضاء اإلسعافات 

األولية والمسؤول عن إدماج ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة.

يضمن ذلك تثقيف الجميع عن اضطرابات الطفل النزفية وبذلك يمكنهم دعم الطفل ومعرفة ما يتوجب 
القيام به عند الطوارئ. ننصح بقيام المسؤول عن قسم ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة بالتأكد أن جميع 
العاملين في المدرسة على دراية بوجود خطة رعاية وأنهم قادرون على الحصول عليها بسهولة. كما أنه 
من المهم للمشرفين على وقت الغداء أن يكونوا على دراية بوجود خطة رعاية أو أن يكونوا قادرين على 

الحصول عليها.

من بالغ األهمية بناء األهل عالقة مليئة بالثقة والدعم مع موظفي المدرسة وضمان معرفة الطاقم أنه 
يمكنهم االتصال بهم مهما كانت الظروف.

قدمت والدة طفل يعاني من اضطرابات نزفية النصائح التالية:

قبل بدء الطفل الدوام في المدرسة، اكتشفوا من هو األستاذ المسؤول عن تنظيم خطط الرعاية. 	 
 اجتمعوا مع ذلك الشخص المسؤول حتى يفهم ما هو هذا االضطراب النزفي وكيف يمكن 	 

التعامل معه.  
 اعرضوا القيام بكتابة صفحات حقائق أو أن تلقوا محاضرة بسيطة عن االضطراب النزفي. 	 

امنحوا الموظفين الفرصة لسؤال األهل عما يحتاجون معرفته.   
 تحدثوا مباشرة مع أساتذة الرياضة ألن خطورة إصابة الطفل أو احتمالية نزف المفاصل تزداد 	 

في صفوفهم.   
ال تفترضوا أن األساتذة قد شاهدوا خطط الرعاية. نّسقوا مع المدرسة لضمان حصول ذلك.  	 
حاولوا بناء عالقات مليئة بالثقة والدعم مع موظفي المدرسة.  	 
 كونوا واضحين أنه يمكن االتصال بكم مهما كانت الظروف. تأكدوا حصول المدرسة على 	 

تفاصيل االتصال األحدث.      
 ابحثوا عن الدعم من أهالي آخرين عبر منابر التواصل االجتماعي لجمعية الناعور. يساعد 	 

الحديث معهم على تخفيف التوتر الذي تعيشونه.  
 حاولوا تشجيع الطفل ليكون حازماً مع الموظفين عندما يشعر أنه بحاجة للذهاب إلى الغرفة 	 

الطبية.     
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إدارة اضطرابات النزف في المدرسة
من الضروري تواجد فهم جيد لدى المدرسة 

عن المشاكل المحتملة المرتبطة باالضطرابات 
النزفية. سيكون فريق مركز الناعور الخاص 

بالطفل سعيداً جداً للقيام بجلسة تعليمية في 
المدرسة إن طلب منهم ذلك.

على كل األساتذة أو الطاقم المسؤولون عن 
الطفل أن يكونوا على دراية بالتشخيص 

والعالج وأية إجراءات احترازية قد يتوجب 
عليهم اتخاذها.

تمييز النزف 

ال ينجرح األطفال المصابون باضطرابات نزفية أسهل من غيرهم وال ينزفون أكثر أو أسرع عما 
هو المعتاد. ولكنهم ينزفون لمدة أطول. يتمّكن معظم األطفال المصابين بالناعور العيش بحياة طبيعية 

ونشطة. في حال وجود مخاوف لديكم عن التعرف على نزف فالرجاء الرجوع إلى خطة الرعاية 
المدرسية الخاصة بالطفل للحصول على اإلرشادات.

تتضمن األعراض الشائعة للنزف إلى المفاصل والعضالت ما يلي:

شعور بالتضيق في المنطقة المتأثرة. 	 
نقص الحركة في العضو المصاب – قد يتردد الطفل بتحريك ذلك العضو. 	 
تورم 	 
كدمات أو احمرار – قد ال يبدو ذلك على الفور. 	 
قد يبدو الطفل على غير طبيعته بسبب األلم. 	 

تعتبر المراقبة والوعي أمران مهمان. قارنوا المنطقة المصابة بالمنطقة الموافقة على الطرف الثاني 
والحظوا إن بدت مختلفة أو كان ملمسها مختلفاً. 
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النزوف الخطيرة التي تتطلب معالجة فورية والنصح:

الرأس والوجه والعنق

ينبغي فحص أية إصابة لمنطقة الرأس والوجه والعنق بسبب احتمالية احتياج الطفل للمعالجة الطارئة 
ويجب تقييمها في المشفى.

إن إصابات الرأس خطيرة دائماً. النزف إلى الدماغ ليس شائعاً ولكن قد يحصل بدون وجود إصابة 
واضحة. تتضمن األعراض الصداع والغثيان والنعاس واالختالجات وضعف في ذراع أو ساق.

 

نزوف أخرى

إقياء دموي 	 
 سعال دم 	 

وجود الدم في البراز - قد يبدو كالدم أو أسود اللون أو شبيه بالقار- هو داللة على النزيف   	 
داخل القناة المعدية المعوية.   

ما الذي ينبغي عمله عند االشتباه بنزف مفصلي أو عضلي

في حال وجود نزيف عند الطفل في المفاصل أو العضالت فقد يشعر باإلحساس ويبلغ المعلم. قد ال يبلغ 
بعض األطفال العالمات المبكرة للنزف لعدة أسباب محتملة: عدم التعرف عليها أو عدم رغبتهم بالغياب 

عن نشاط معين. يمتلك األطفال المعانون من درجات خفيفة معرفة وخبرة أقل عن النزف. 

ابحثوا عن أية عالمات إلصابة كبيرة. 	 
 إجراءات إسعاف أولي اعتيادية – ارفع ورّيح المنطقة المصابة. ضع قطع ثلج أو كمادة باردة 	 

على المنطقة لمدة 10 دقائق وكرر كل 10 دقائق في حال استمرار األعراض.  
 في حال استمرار األعراض أو سوئها، قد يحتاج الطفل للعالج. اتصل باألهل أو مركز 	 

الناعور التابع للطفل أو كليهما.    
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 تورم خفيف 
 راقبوا وابحثوا عن زيادة االنتفاخ أو الكدمات 

اإلسعاف األولي  
ضعوا كمادة باردة.  	 

في حال ازدياد التورم أو ظهور الكدمات

  اتصلوا باألهل ومركز الناعور.  	 

إصابة كبيرة  
اطلبوا سيارة اإلسعاف  	 
سيحتاج للعالج	 
اتصلوا باألهل ومركز الناعور فوراً  	 
 أخبروا طاقم سيارة اإلسعاف بأن الطفل يعاني من اضطرابات نزفية 	 
                 

اإلسعاف األولي  
ضعوا كمادة باردة. 	 
أعطوا حمض الترانيكسيمي إن كان متوفراً	 

إصابة في الرأس

اإلسعاف األولي 
 ضعوا الثلج )10 دقائق ثم انزعوها 10 دقائق- ال تدعوا الثلج يتصل 	 

            بالجلد مباشرة(
اتصلوا باألهل ومركز الناعور	 
أعطوا حمض الترانيكسيمي إن كان متوفراً	 
قد يكون هناك حاجة للعالج.	 

انتفاخ / ألم في 
أي من المفاصل

اإلسعاف األولي 
 ضعوا الثلج )10 دقائق ثم انزعوها 10 دقائق- ال تدعوا الثلج يتصل 	 

            بالجلد مباشرة(
راقبوا وابحثوا عن ظهور االنتفاخ أو الكدمات في المنطقة	 
انتبهوا لوجود عرج أو الحذر وعدم الحركة.	 

في حال حدوث األلم أو االنتفاخ والعرج أو عدم الحركة
 اتصلوا باألهل ومركز الناعور	 
أعطوا حمض الترانيكسيمي إن كان متوفراً	 
قد يكون هناك حاجة للعالج.	 

إصابة رضحية 
في العنق أو 

الصدر أو 
اإلبط أو الظهر 

أو البطن أو 
المنطقة اإلربية 
أو الساقين أو 

الذراعين

اإلسعاف األولي 
ضعوا ضمادة جافة واضغطوا	 
اتصلوا باألهل ومركز الناعور	 
قد يكون هناك حاجة للعالج. 	 

جرح عميق 
بحيث يحتاج إلى 

القطب

ما الذي ينبغي عمله حين وقوع إصابة 

نصائح اإلسعافات األولية التي زودها فريق الناعور في مشفى إيفيلينا لألطفال:
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اإلسعاف األولي 
ضعوا ضمادة جافة واضغطوا	 
في حال عدم توقف النزف، اقرصوا جسر األنف وانحنوا قليالً إلى األمام.	 
اتصلوا باألهل ومركز الناعور	 
أعطوا حمض الترانيكسيمي إن كان متوفراً	 

نزف أنفي

سيكون لدى الطفل كدمات أكثر من األطفال اآلخرين  
تسبب بعض الكدمات تغير في لون الجلد فقط.	 
 يمكن معالجة الكدمات التي ال يتغير حجمها وال تسبب الكثير من 	 

             اإلزعاج كالتالي: 

اإلسعاف األولي  
 ضعوا الثلج أو كمادة باردة )10 دقائق على الكدمة ثم انزعوها عن الجلد 	 

              لمدة 10 دقائق(. ال تدعوا الثلج يتصل بالجلد مباشرًة – ضعوا منشفة أو 
              قماش بين الكمادة الباردة والجلد.

 ارفعوا ورّيحوا الطرف المصاب للمساعدة بتخفيف األلم والتورم	 

اإلسعاف األولي
 ضعوا الثلج )10 دقائق ثم انزعوها 10 دقائق- ال تدعوا الثلج يتصل بالجلد 	 

             مباشرة(
اتصلوا باألهل ومركز الناعور	 
قد يكون هناك حاجة للعالج.	 

 
تغير لون الجلد 

بنفسجي أو أحمر 
أو زهري أو أصفر

كتلة في الرأس 
محاطة بكدمات

في حال االتصال بسيارة اإلسعاف، يجب تبليغ خدمات الطوارئ عن المرض النزفي لدى الطفل. كما 
يجب تبليغ مركز الناعور الخاص بالطفل في حال الحاجة لسيارة اإلسعاف حتى يقدموا النصيحة 

المتعلقة بالعالج الضروري.

العمل

 اتصلوا باألهل ألخذ النصيحة ولترتيب أي عالج ينبغي تقديمه. في حال عدم التمكن من 	 
االتصال باألهل أو الشخص البديل المسّمى فعليكم االتصال بمركز الناعور الخاص بالطفل. قد    

يتمكن األطفال األكبر سناً من عالج أنفسهم.    
تذكروا أنه في حال الحاجة لتقديم العالج فكلما أسرعنا بتقديمه كلما كان ذلك من األفضل. 	 
 في حال عدم توقف النزف من جرح أو من األنف مع تطبيق الضغط لمدة 15-10 دقيقة، 	 

يجب االتصال باألهل فوراً كما هو في األعلى.  
 كما هو الحال مع كل األطفال، تحتاج بعض الظروف اإلدارة الطارئة. إن كانت هناك حاجة 	 

لطلب سيارة اإلسعاف فعادة يأخذ الطاقم الطفل إلى أقرب مركز للطوارئ. خذوا أي عالج    
محفوظ لدى المدرسة إن أمكن ذلك. في حال كون مركز الناعور غير بعيد وفي حال سماح    

حالة الطفل الصحية بذلك، يكون الخيار األفضل هو الذهاب إلى المركز للحصول على العالج    
الصحيح. في نهاية المطاف، يعود القرار لطاقم اإلسعاف ولكن قد يجدونه من المفيد التحدث    

مع مركز الناعور.  
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 ينبغي التخلص من أي انسكاب للدم اعتماداً على اإلرشادات العالمية للتخلص من الدماء 	 
َبع في المدارس. ال تزداد المجازف من دماء شخص لديه اضطرابات  وسوائل البدن والتي ُتتَّ   

نزفية.    

قد تكون هناك بعض األوقات يحتاج فيها الطفل للغياب من المدرسة بينما يتعافى من نزٍف ما أو 
إصابة وفي بعض الحاالت النادرة قد يحتاج الستخدام عكازات أو كرسي متحرك. على المدرسة أن 

 تدرك ذلك وأن تضع الترتيبات المناسبة لذلك.

تبعاً لغياب الطفل من المدرسة، سيحتاج للدعم لّلحاق بالعمل الدراسي المفقود والعودة إلى نظام 
 الصف.
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التعامل مع دورة الطمث في الصف 
قد تعاني الفتيات الالتي بدأن للتو بدورة الطمث من النزف الشديد )طمث وافر(. كما أن النزف الطمثي 

الوافر شائع عند الفتيات المصابات باضطرابات نزفية ويختلف عما هو معروف بأنه فقدان “طبيعي” للدم 
أو ألم خالل الدورة. 

تتضمن العالمات الدالة على مشاكل خالل الطمث ما يلي:

النزف لمدة تتجاوز السبعة أيام.	 
نزف يؤثر على الحياة اليومية )مثالً البقاء في المنزل خوفاً من النزف(	 
التغيير المتكرر للفوط النسائية.	 
صداع ودوخة وإرهاق وانتفاخ األطراف والكدمات	 
التسرب أو الفيضان )اتساخ المالبس أو المالبس الداخلية بالدم(	 
الحاجة الستخدام نوعين من المنتج الصحي سويًة )مثالً السدادات القطنية والفوط(.	 
 	 .)10p خروج خثرات دموية أكبر من 2.5 سم )تقريباً حجم قطعة نقدية

كما قد تسبب دورات الطمث القوية والنزف الزائد إلى فقر الدم. يحتوي الدم على الحديد وبذلك فإن فقدان 
الدم قد يؤدي إلى فقدان الحديد. يسبب فقر الدم الشعور بالتعب لدى الفتيات وبذلك قد يتم وصف مكّمالت 

الحديد لدعم مستوى الحديد في الدم.

يمكن لدورات الطمث أن تكون قوية وتحتاج لعالج إضافي يصفه الطبيب مثل حمض الترانيكسيمي 
خالل دورة الطمث للفتاة لتدبير فقدان الدم.

قد تحتاج الفتيات الالتي تعانين من فقدان دم كبير الستخدام المرحاض أو المرافق الطبية بشكل منتظم، 
مما يعني تركهن للدروس أكثر من العادة. يجب إصدار بطاقة مرور للمرحاض وأن يكون األساتذة على 

دراية بحاجة الفتاة لترك الدروس مكرراً خالل دورة الطمث.

تفّهم الخصوصية أمر مهم وخاصة أن التسرب قد يظهر عبر المالبس. على الفتيات إبقاء محفظة صغيرة 
في المدرسة فيها مالبس إضافية الستخدامها عند الحاجة لتغيير المالبس وأن يكون لديهن كمية كافية من 

الفوط النسائية أو السدادات القطنية.

إن بدا على الفتاة التعب والشحوب خالل الدورة فينبغي عدم مشاركتها بالنشاطات البدنية في المدرسة 
خالل تلك الفترة. يمكنها المشاركة بدروس الرياضة بطريقة إيجابية بالسماح لها بأن تكون الحكم في 

مباريات رياضية أو أن تساعد بتوقيت األلعاب عند الجري الطويل وما شابه.

قد تساعد التمارين الخفيفة بتخفيف توتر العضالت وتخفيف األلم الناجم عن التشنجات. ينبغي تجنب 
السباحة إن كانت الفتاة قلقة من تسرب الدم عند استخدامها السدادات القطنية.
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تمر كل فتاة بدورة طمث مختلفة عن غيرها لذا من المهم تذكر أن الفتاة التي تعاني من اضطراب نزفي 
قد تخجل من الحديث عن دورتها.

من المهم أن ُتظهر المدرسة تفاهمها في هذه األوقات العسيرة. يمكن لشخص مسّمى أو المسعف األولي 
المساعدة لضمان أن احتياجات الفتاة يتم تحقيقها وأن طاقم العمل يستجيب بشكل مالئم.

تتوفر المزيد من المعلومات عن الفتيات المصابات باضطرابات نزفية على الموقع التالي
Haemophilia.org.uk/support/womensawareness/talking-red/
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الرياضة والنشاطات
ينبغي تشجيع األطفال المصابين باضطرابات نزفية بالقيام بكل األعمال القادرين عليها بدالً من التركيز 

على القيود البسيطة. تتغير هذه األعمال ليس فحسب وفقاً لظروف الفرد وإنما وفقاً للسّن والطموحات 
والمهارات.

بشكل عام، تكون معظم النشاطات المدرسية مناسبة لألطفال المعانين من اضطرابات نزفية ولكن يجب 
تبادل الحديث بين األهل والمدرسة فيما يتعلق بمشاركة الطفل برياضات التماس.

على األطفال المصابين باضطرابات نزفية شديدة المستوى تفادي رياضات التماس. وقبل الشروع بأي 
نشاطات رياضية فيها مجازفات، تناقشوا بهذا الموضوع مع مركز الناعور الخاص بالطفل ألنه قد 

يكون باإلمكان القيام ببعض النشاطات بأمان في الحاالت التي تكون فيها اضطرابات النزيف خفيفة أو 
متوسطة.

قد يختار األهل تقديم العالج أثناء دروس الرياضة أو خالل أيام األلعاب الرياضية.

للنشاطات والتمارين الكثير من المزايا الصحية ويمكنها أن تساعد في الثقة بالنفس والتعلّم والتركيز. 
هناك مزايا خاصة لألطفال المعانين من اضطرابات النزيف كالعضالت القوية والتوازن الجيد والوضعية 

الجيدة والتي تساعد في حماية المفاصل من النزيف.

تساعد المحافظة على الوزن الصحي بتخفيف الضغط على المفاصل. يعتمد اختيار النشاط أو الرياضة 
على الفرد. ُيعَتَبر المعالج الفيزيائي المختص بالناعور مصدراً جيداً للنصائح.

سيتناقش الفريق السريري في مركز الناعور بمخاطر ومحاسن الرياضات المختلفة آخذين بعين االعتبار 
حالة الطفل. وبشكل عام، تكون الرياضات ذات الكمية األكبر من التماس البدني والتي يمكن إلصابات 

الرأس والعنق أن تحدث فيها بنسبة أكبر هي التي تحمل النسبة األعلى من خطر التعرض لإلصابة 
وبالتالي خطر النزيف. على األطفال المصابين باضطرابات نزفية شديدة المستوى تفادي رياضات 

التماس.

بالنسبة لألطفال المصابين باضطرابات نزفية شديدة، يمكن ترتيب العالج خصيصاً حول األيام ذات 
النشاطات األعلى وبذلك يكون هناك الحد األقصى من الوقاية من النزف في تلك األوقات.
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الرحالت المدرسية

يجب أال نقّيد فرصة الطفل المعاني من اضطرابات نزفية للذهاب في رحالت مدرسية. هذه الرحالت 
هي جزء أساسي للتطور االجتماعي للطفل ويجب -عند اإلمكان- وضع الترتيبات لدعم مساهمة الطفل 

بها. ونكرر أن التخطيط هو العامل األساسي: يجب مناقشة الرحالت المدرسية مسبقاً مع األهل أو 
مركز الناعور أو كليهما. 

قد يكون األساتذة - وكذلك األهل- قلقين من ناحية أخذ طفل يعاني من اضطرابات نزفية على رحالت 
فيها إقامة. يعني ذلك ضرورة االجتماع مع األهل لمناقشة إمكانية وكيفية إدارة الرحلة بفعالية. يمكن 

لألهل عرض بقائهم في فندق قريب في حال االحتياج إليهم عند الطوارئ.

باإلضافة إلى ذلك، على األهل االتصال بمركز الناعور الخاص بهم ألخذ تفاصيل أقرب مركز 
للناعور في المنطقة التي ستقام فيها الرحلة. وإن احتاج األمر لذلك، عليهم الطلب من مركز الناعور 

الخاص بطفلهم بتزويدهم برسالة “في حال الطوارئ” والتي تبقى معهم خالل الرحلة.
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الرحالت اليومية 

 على الطفل المتلقي عالج وقائي الحصول على العالج في يوم الرحلة، من المفضل قبل 	 
ذهابه إلى المدرسة.  

 في حال تلقي الطفل العالج “عند الطلب” فيمكن أخذ العالج معه الستخدامه إن تطلّب األمر 	 
ذلك.   

الرحالت األطول

 يمكن لألطفال األكبر سناً معالجة أنفسهم. وإن كانوا بحاجة لدعم من البالغين فيجب مناقشة 	 
وترتيب ذلك مسبقاً.  

يقوم األهل ومركز الناعور بتقديم النصيحة فيما يتعلق بالحاجة ألخذ العالج أم ال.	 
 على الخطة أن تتضمن أية ترتيبات قائمة مع المركز المحلي للناعور أو أخصائي األطفال 	 

أو المشفى لرؤية ومعالجة الطفل.  
 ينبغي توفير رسالة من مركز الناعور ألي من طاقم المشفى التي تقومون باستشارتها 	 

تحتوي على معلومات عن حالة الطفل.  

 السفر خارج المملكة المتحدة

 سوف يتم تزويد رسالة من مركز الناعور لقسم الجمارك تشرح الحاجة للعالج واإلبر 	 
والحقن.  

 سوف يتم تزويد رسالة من مركز الناعور ألي من طاقم المشفى التي تقومون باستشارتها 	 
تحتوي على معلومات عن حالة الطفل.  

 تأكدوا من وجود تأمين سفر للطفل والذي يغطي االضطراب النزفي بما في ذلك الحاجة 	 
لإلعادة إلى المملكة المتحدة إن تطلّب األمر ذلك.  
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مسرد المصطلحات 
 فقر الدم 

نقص في كريات الدم الحمراء 

النزوف 
النزف إلى العضالت والفراغات ما بين المفاصل  

 المفاصل 
المنطقة اتصال عظمتان أو أكثر.  

 الناعور 
اضطراب دموي وراثي لمدى الحياة وفيه يستمر النزف لمدة أطول من المعتاد. يسببه خلل في بروتين 

نحتاجه لتخثر الدم.

وراثي
يمرر عن طريق المورثات من أحد الوالدين إلى الطفل. المورث هو الوحدة األساسية في الوراثة. 

مثّبط
جسم مضاد لعامل العالج.

طمث وافر/ غزير
تدفق طمثي غزير )الدورات( مع تشنجات قوية.

الوقاية
م بانتظام لمنع النزف قبل بدئه. عالج يقدَّ
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عن جمعية الناعور 
نحن الجمعية الخيرية الوحيدة في كامل المملكة المتحدة لدعم المصابين باضطرابات نزفية وراثية. 

نشكل مجتمعاً مؤلفاً من األفراد والعائالت وممارسي الرعاية الصحية وداعميها.

لقد أجرينا حمالت خالل 70 عاماً لعالج أفضل وكنا مصدراً للمعلومات والدعم ورفعنا الوعي فيما 
يتعلق باضطرابات النزف.

نود ضمان التالي لكل فرد مصاب باضطرابات نزفية:
لديه تكافؤ في الفرص  	

لديه الفرصة لالتصال مع اآلخرين ضمن المجتمع  	
لديه المعرفة التي تشعره بالتمكين  	

نقوم بذلك من خالل:
رفع الوعي فيما يتعلق باالضطرابات النزفية  	

تزويد الدعم والمعلومات خالل حياة األعضاء  	
التأثير على ومناصرة سياسة الرعاية االجتماعية والصحة والوصول إلى العالج.  	

يعاني أكثر من 32000 رجل وامرأة وطفل في المملكة المتحدة من اضطراب نزفي مشّخص سنوياً. 
عضوية جمعية الناعور مجانية ومتوفرة للجميع.

يقدم دعم القرائن - من خالل مجموعات محلية عبر المملكة المتحدة والشبكة العالمية للعائالت 
والمجتمع االفتراضي الشبكي )أونالين( - الصداقة وأذن صاغية عند الضرورة باإلضافة إلى تمكين 

األفراد لمشاركة آرائهم وتجاربهم. ونقوم بتضخيم أصواتهم عن طريق جلب األشخاص سويًة 
للمعلومات والدعم من خالل فعاليات مخصصة لكل مراحل الحياة، وبذلك نقلل من العزل ونؤثر على 

الحكومات وعلى سياسات الرفاهية والرعاية الصحية.

يتواجد مجتمعنا في صميم كل ما نقوم به: نعمل بالتعاون مع األعضاء وممارسي الرعاية الصحية 
لضمان اتخاذنا القرارات بتأثير من مداخالتهم وتوجيهاتهم القّيمة.

بما أن االضطرابات النزفية نادرة فلن يصادف الكثير من األشخاص جمعية الناعور. ونحن بشكل 
رئيسي خفّيون خارج نطاق المجتمعات التي نخدمها. ولذلك علينا العمل بجهود مضاعفة لرفع الوعي 

واإلدراك فيما يتعلق باالضطرابات النزفية وللحصول على التمويل الحيوي المطلوب لتوفير للمتأثرين 
خدماتنا التي يستحقونها ويحتاجونها للعيش أفضل حياة ممكنة.

  

لمعرفة المزيد - أو للحصول على العضوية المجانية - زوروا موقعنا االلكتروني على 
Haemophila.org.uk أو اتصلوا بنا على الرقم  0780 7939 020. 
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مالحظات



https://liberatelife.co.uk :تمت رعاية هذه المواد عن طريق سوبي – حرروا الحياة

نقدم الشكر الخاص إلى تروبي فانداري، المعالجة الفيزيائية لألطفال المصابين بالناعور في مشفى إيفيلينا 
لألطفال في لندن، لمساعدتها في هذا الكتّيب. وشكراً لنيكوال هوكس لمراجعة األقسام في هذا الكتّيب. 

تبذل جمعية الناعور كل الجهد لضمان تزويد خدماتها أحدث وأدّق المعلومات الحيادية فيما يتعلق 
باضطرابات النزيف. نأمل أن هذه المعلومات ستضيف إلى النصائح الطبية التي تحصلون عليها وأن 

ذلك سيساعدكم للمساهمة في القرارات المتعلقة بالعالج والرعاية الخاصة بكم. الرجاء أن تستمروا 
بالحديث مع طبيبكم أو الممرضة المختصة في حال قلقكم تجاه أي أمر طبي.

أعطونا رأيكم 
في حال لديكم تعليقات عن هذا الكتّيب أو أية معلومات أخرى عندنا، الرجاء الكتابة إلى رئيس الخدمات 

على العنوان الموجود في األسفل.

كل ما نقوم به هو مجاني وذلك بفضل جمع التبرعات والهبات القادمة من الداعمين الرائعين. إن 
رغبتم بجمع التبرعات لجمعيتنا أو أردتم معرفة كيف يمكنكم المشاركة فالرجاء إرسال إيميل إلى 

 fundraising@haemophilia.org.uk

جمعيتكم: التواصل
The Haemophilia Society
52B Borough High Street

London SE1 1XN
020 7939 هاتف:  0780

info@haemophilia.org.uk :البريد االلكتروني
haemophilia.org.uk :الموقع االلكتروني

 جمعية خيرية مسجلة في اسكتلندا )Scotland SC039732( تحت رقم 288260  
شركة محدودة بضمان، رقم التسجيل 1763614

 أعضاء ضمن االتحاد األوروبي للناعور واالتحاد العالمي للناعور
  

 الرئيس: البارونة ميتشر
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