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 لكل طفل قصتھ الخاصة لیرویھا ... مھمتنا ھي مساعدتھ على مشاركة"
تلك القصة." - ھایدي فورني ، والدة شون

 
 لقد اتخذت أفضل القرارات التي"
 یمكنك اتخاذھا ، بالمعلومات التي
 كانت لدیك ، في الوقت الذي
 اتخذتھا فیھ". - كارین مایرز ،

والدة كالي

 فرید من CDH كل طفل مصاب بمرض"
 نوعھ وال یمكن ألي كتاب مدرسي أن
 یخبرنا بما یمكنھم فعلھ أو ما ال یمكنھم

 ".فعلھ

نیكي یونغ ، والدة أندرسون -

 توقع ما ھو غیر"
 ھي CDH .متوقع
 رحلة أفعوانیة ال
 تنتھي أبًدا" - تارا
 ھول ، والدة
براندون

 عندما یكون كل ما یمكنك"
 القیام بھ ، قد تم بالفعل ، ارقد
 في ذراعي هللا." - جولي كینغ ،
والدة كارولین

CDH تطبیق

 معلومات الفتق الخلقي
عند أطراف أصابعك

CDH INTERNATIONAL في متجر آبل ومتجر جوجل بالي 



 ما هو CDH؟

 إلى فتق الحجاب الحاجز الخلقي ، وهو عيب خلقي يحدث عندما يفشل الحجاب الحاجز للطفل (طبقة CDH يشير
 رقيقة من العضالت تفصل البطن عن الصدر) في التكون بشكل كامل ، مما يسمح لأعضاء البطن بدخول تجويف
 في حوالي 1 بوصة 2500 والدة ، مع تشخيص أكثر من 1600 طفل كل عام في CDH الصدر ومنع نمو الرئة. يحدث

.الواليات المتحدة وحدها
ال يوجد سبب معروف حاليًا ، لكن الدراسات أشارت إلى احتمال حدوثه بسبب

.عدد من العوامل الوراثية والبيئية 

 يتكون الحجاب الحاجز عادةً خالل الأسابيع
 الثمانية الأولى من الحمل. في مرضى

CDH ، سيحدد حجم الثقب في الحجاب الحاجز مدى تأثر رئتي الطفل
.وقلبه والأعضاء الداخلية الأخرى 

 من CDH .(Morgagni) والثنائي الجانبي ، (Bochdalek) الجانب الأيسر والجانب الأيمن :CDH هناك نوعان مختلفان من
 الجانب الأيسر هو الأكثر شيوعًا إلى حد بعيد ، وقد يؤثر على الأمعاء الدقيقة والغليظة والمعدة والطحال والكبد. عادة

 ثنائي الجانب على جانبي الحجاب CDH ما يؤثر فتق الجانب الأيمن فقط على الأمعاء الغليظة و / أو الكبد. يؤثر
 .(٪الحاجز وهو غير شائع (2

 مرتبطة بعيوب خلقية أخرى ، وغالبًا ما تصيب القلب. غالبًا ما يكون من الصعب CDH ما يقرب من 40٪ من حاالت
 جنبًا إلى جنب مع درجات مختلفة من نقص CDH تشخيصها وتأكيدها حتى بعد والدة الطفل. عادةً ما يحدث تشخيص

.تنسج الرئة وارتفاع ضغط الدم الرئوي

 إحصائيًا عند 50٪. لسوء الحظ ، ال يوجد مؤشر موثوق للتنبؤ بمستقبل كل CDH يظل تشخيص الأطفال المصابين بـ
 حالة. في بعض الأحيان ، يمكن للأطفال الذين ليس لديهم حجاب حاجز ورئتين صغيرتين جدًا أن يتأقلموا بشكل جيد
 جدًا ، بينما في بعض الأحيان قد ال يتمكن الأطفال الذين يعانون من رئتين ممتلئتين من البقاء على قيد الحياة. أحيانًا
 ما يتم استخدام قياس يسمى نسبة الرئة إلى الرأس لتحديد ما إذا كان يجب التدخل قبل الوالدة من خالل العالجات
 داخل الرحم ، ولكنه ال يشير إلى معدل البقاء على قيد الحياة الحقيقي. ال تعد وظيفة الرئة أيًضا مؤشًرا قابالً للتطبيق

 مثل وظائف الكلى ووظائف المخ والعيوب الخلقية ، CDH لأن العديد من العوامل الأخرى تحدد صحة الأطفال
.مثل ندفة الثلج ، ال يوجد طفالن متشابهان - CDH الأخرى والمضاعفات المحتملة الأخرى. يختلف كل طفل مصاب بـ

فتق الحجاب الحاجز الخلقي
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أنا بحاجة إلى إجابات

 ، CDH على الرغم من عدم وجود سبب معروف للـ
 فقد ارتبط بالعديد من التشوهات الجينية مثل
 متالزمة فرايز ومتالزمة كورنيليا ديالنج والتثلث

 الصبغي 18 و 21 و 22. ومن المعروف أن الإفراط في
 في فئران التجارب. CDH فيتامين أ ونقصه يسببان
 كما تم اقتراحه في بعض المجالت الطبية (ولكن لم

 يتم إثباته بشكل قاطع) أن الثاليدومايد والكينين
.CDH والفينميترازين والنتروفين قد يسببان أيًضا

ما سبب ذلك؟

 أو التشوهات CDH بدون وجود تاريخ عائلي للـ
 الجينية المعروفة في الحمض النووي للطفل ، فإن

 االحتماالت تكون 2٪ تقريبًا. نحن نشجع جميع أعضائنا
 على البحث عن مستشار وراثي لمناقشة احتماالت

.آخر CDH إنجاب طفل

ھل سیحصل أطفالي على ھذا؟

 هذا هو السؤال الصعب الإجابة. إذا كان طفلك يعاني
 من تشوهات وراثية مصاحبة ، تزداد فرص حدوث

 مضاعفات على المدى الطويل. إذا كان طفلك يعاني
 فقط ، فيمكن أن يكون هناك العديد من CDH من

 النتائج. كل حالة مختلفة وسيواجه كل طفل ظروفًا
 فريدة. ومع ذلك ، فإن المشكالت الأكثر شيوعًا التي
 هي الربو ، والجنف ، وارتجاع CDH يعاني منها مرضى

 الحمض ، وتأخر النمو ، والإقامة الطويلة في
 المستشفى ، ونفور التغذية أو مشكالت التغذية

 الأخرى ، والندوب الجسدية. قد تكون هناك مشاكل
 أخرى يواجهها طفلك ومن الأفضل االستمرار في
 المتابعة مع طبيب الأطفال الخاص بك لمراقبة أي

 مشاكل أخرى قد تنشأ. ثق في حدسك الأبوي واسأل
.أطبائك إذا كانت لديك مخاوف

ھل سیعاني طفلي من مضاعفات صحیة طویلة األمد؟
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مرحبا بكم في ھولندا 
بواسطة إمیلي بیرل كینجسلي

 
 غالبًا ما یُطلب مني وصف تجربة تربیة طفل معاق - لمحاولة مساعدة األشخاص الذین لم

 یشاركوا تلك التجربة الفریدة لفھمھا ، لتخیل كیف سیشعرون. إنھ ھكذا …… عندما تنجب طفالً ،
 فھذا یشبھ التخطیط لرحلة إجازة رائعة - إلى إیطالیا. تشتري مجموعة من الكتب اإلرشادیة

 وتضع خططك الرائعة. المدرج. مایكل أنجلو دیفید. الجندول في البندقیة. قد تتعلم بعض العبارات
.المفیدة باللغة اإلیطالیة. كل شيء مثیر للغایة

 
 بعد أشھر من الترقب حریصة، الیوم تصل في نھایة المطاف. تحزم حقائبك وقبالة تذھب. وبعد

 عدة ساعات، وتھبط الطائرة. تأتي المضیفة وتقول ، "مرحبًا بكم في ھولندا." "إلى ھولندا؟!؟" قول
 انت. "ماذا تقصد ھولندا ؟؟ لقد سجلت في ایطالیا! من المفترض أن أكون في إیطالیا. طوال حیاتي

 كنت أحلم بالذھاب إلى إیطالیا ". لكن كان ھناك تغییر في خطة الرحلة. لقد ھبطوا في ھولندا
.وھناك یجب أن تبقى

 
 المھم أنھم لم یأخذوك إلى مكان فظیع ، مقرف ، قذر ، مليء بالوباء والمجاعة والمرض. إنھ

.مجرد مكان مختلف
 

 لذلك یجب علیك الخروج وشراء كتب إرشادیة جدیدة. وأیضا یجب علیك تعلم لغة جدیدة بالكامل.
.وستلتقي بمجموعة جدیدة كاملة من األشخاص لم تكن لتلتقي بھم أبًدا

 
 إنھ مجرد مكان مختلف. إنھا أبطأ من إیطالیا ، وأقل بھرجة من إیطالیا. ولكن بعد أن كنت ھناك

 لفترة من الوقت وتلتقط أنفاسك ، تنظر حولك…. وتبدأ في مالحظة أن ھولندا لدیھا طواحین ھواء
..... وھولندا لدیھا زھور التولیب. حتى أن ھولندا لدیھا رامبرانتس

 
.وألم ذلك لن یختفي أبًدا أبًدا ... ألن فقدان ھذا الحلم ھو خسارة كبیرة جًدا

 
 لكن ... إذا قضیت حیاتك في الحداد على حقیقة أنك لم تصل إلى إیطالیا ، فقد ال تكون مطلقًا مطلقًا

.في االستمتاع باألشیاء الخاصة والرائعة جًدا ... حول ھولندا



ماذا تتوقعین أثناء الحمل

 

 یمكنك توقع أن تتم مراقبتھ عن ، CDH خالل الموجات فوق الصوتیة الروتینیة. بمجرد تشخیص إصابة طفلك بـ CDH عادة ما یتم تشخیص
:كثب طوال الفترة المتبقیة من الحمل. فیما یلي بعض األشیاء التي قد تتوقعھا
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 إحالة إلى اختصاصیي األمومة والجنین لمزید من الرعایة وتقییم الحمل ونمو طفلك ، والتي من المحتمل أن
.تتضمن مواعید واختبارات إضافیة

 المزید من الموجات فوق الصوتیة المفصلة لفحص العیب ، والتصویر بالرنین المغناطیسي للجنین لتقییم عیب
 طفلك ، وتحدید األعضاء الموجودة في تجویف الصدر ، وللتعرف على حجم وحجم رئتي الطفل ، وتخطیط صدى

القلب للجنین للتحقق من وظیفة قلب الطفل وبنیتھ
 أحیانًا CDH االختبار الجیني و / أو بزل السلى للتحقق من وجود شذوذ الكروموسومات حیث یمكن أن یرتبط

.بمتالزمات أخرى
 ، (LHR) من المرجح أن یتم إجراء العدید من القیاسات لتوقع حالة الطفل بشكل أفضل: نسبة الرئة إلى الرأس

 .ووضع الكبد ، وحجم الرئة الكلي ، واستجابة الرئتین لألكسجین
 فرصة للقاء الفریق الطبي الذي سیعتني بك وبطفلك ، والذي قد یشمل جراح أطفال وطبیب وراثي وأخصائي أشعة

.وطبیب حدیثي الوالدة واختصاصي طب الجنین
 یجب أن یتقدم حملك بشكل طبیعي من وجھة نظر جسدیة وصحیة عامة. ھناك احتمال ضئیل أن تصابي بَمَوه

 السَّلَى أثناء الحمل ، وھو زیادة في السائل األمنیوسي حول الطفل. إذا حدث ھذا ، فسیتم مراقبة حالتك عن كثب من
 قبل طبیبك. اعتماًدا على شدتھا ، یمكن اتخاذ تدخالت مثل األدویة أو تصریف السوائل الزائدة لتقلیل فرصة حدوث

.مضاعفات

انسداد القصبة الھوائیة بالتنظیر الداخلي للجنین) في الحاالت) FETO قد یتم تقدیم إجراء تجریبي داخل الرحم یسمى
یتضمن ذلك وضع بالون في مجرى الھواء لطفلك ، مما یسمح للسوائل بالنمو ونمو الرئتین. .CDH الشدیدة جًدا من
سیتمكن طبیبك من إعطائك مزیًدا من المعلومات حول ھذا اإلجراء ، بما في ذلك ما إذا كان طفلك یستوفي معاییر األھلیة
.أم ال

خطة الوالدة التفصیلیة

 لطفلك. یمكن أن یكون مستوى الرعایة المقدمة في وقت CDH ستضع أنت وطبیبك خطة والدة مفصلة بناًء على شدة
 في مستشفى مھیأ جیًدا للتعامل مع العنایة CDH الوالدة أمًرا بالغ األھمیة لنتائج الطفل. من الضروري أن تتم والدة طفل

 أو C سیتم تحدید یوم التسلیم مقدًما في معظم الحاالت وسیحدث على األرجح عن طریق القسم .CDH المركزة لطفل
 واألطباء وأي موظفین إضافیین للتواجد أثناء الوالدة. سیكون طبیبك NICU التحریض. سوف یخطط جمیع موظفي

 قادًرا على تفصیل ما یمكنك توقعھ في یوم الوالدة وما ھي الخیارات المتاحة لك لتسكین اآلالم ، إذا رغبت في ذلك. قد
 یقرر طفلك القدوم قبل الموعد المحدد أو تاریخ الوالدة المحدد. إذا كان ھذا سیحدث ، فانتقل إلى أقرب مستشفى في أقرب
 وقت ممكن وسیساعدون في ترتیب النقل إلى المستشفى الذي تختاره أو سیقومون بتولید الطفل ثم نقل طفلك إلى مستشفى

.یمكن أن یتم النقل بواسطة سیارة إسعاف أو طائرة ھلیكوبتر أو طائرة .CDH مجھز لرعایة طفل
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كتبھ إرما بومبیك عام 1980
 

 تصبح معظم النساء أمھات عن طریق الصدفة ، وبعضھن عن طریق االختیار ، وقلیل من الضغوط االجتماعیة ،
 وزوجین بالعادة. ھذا العام ، ستصبح حوالي 100،000 امرأة أمھات ألطفال معاقین. ھل تساءلت یوًما كیف یتم اختیار

أمھات األطفال المعاقین؟
 

 بطریقة ما ، أتخیل اللھ یحوم فوق األرض ویختار أدواتھ للتكاثر بعنایة فائقة ومداوالت. كما یالحظ ، فإنھ یأمر مالئكتھ
.بتدوین المالحظات في دفتر األستاذ العمالق

 
"أرمسترونج ، بیت ؛ ابن ؛ شفیع ماثي"

 
"فورست ، مارجوري ؛ االبنة ؛ القدیسة الراعیة ، سیسیلیا".

 
"رودج ، كاري ، توأمان ، القدیسون ... أعطھا جیرالد. لقد اعتاد على األلفاظ النابیة".

 
أخیًرا ، ینقل اسًما إلى مالك ویبتسم  "أعطھا طفالً معاقًا".

 
كان المالك فضولیًا ، "لماذا ھذا یا اللھ؟ إنھا سعیدة جًدا".

 
"بالضبط" ، یبتسم اللھ. "ھل یمكنني إعطاء طفل معاق ألم ال تعرف الضحك؟ سیكون ذلك قاسیا".

 
"لكن ھل ھي صبرت؟" یسأل المالك

 
 ال أریدھا أن تتحلى بالكثیر من الصبر وإال ستغرق في بحر من الشفقة على الذات والیأس. بمجرد زوال الصدمة"

 واالستیاء ، ستتحمل األمر". شاھدتھا الیوم. لدیھا ھذا الشعور بالذات واالستقالل الذي ھو نادر جًدا وضروري في األم.
 كما ترى ، الطفل الذي سأعطیھ إیاھا لھ عالمھ

 الخاص. علیھا أن تجعلھا تعیش في عالمھا وھذا لن یكون سھالً"
 

"لكن ، یا رب ، ال أعتقد أنھا تؤمن بك حتى"
 

یبتسم اللھ. "ال یھم. یمكنني إصالح ذلك. ھذا مثالي. لدیھا ما یكفي من األنانیة"
 

یلھث المالك قائالً: "أنانیة؟ ھل ھذه فضیلة؟"
 

 أومأ اللھ. "إذا لم تستطع فصل نفسھا عن الطفل من حین آلخر ، فلن تنجو أبًدا. نعم ، ھناك امرأة سأباركھا مع طفل أقل
 من الكمال. لم تدرك ذلك بعد ، لكنھا یجب أن تحسد علیھا . لن تقبل أبًدا "كلمة منطوقة". لن تعتبر أبًدا "خطوة" عادیة.
 عندما یقول طفلھا "أمي" ألول مرة ، ستقدم معجزة وتعرفھا! عندما تصف شجرة أو غروب الشمس لطفلھا الكفیف ،

 ستراه بینما یرى القلیل من الناس إبداعاتي ". سأسمح لھا برؤیة األشیاء التي أراھا بوضوح - الجھل والقسوة والتحیز -
 وأسمح لھا باالرتقاء فوقھا. ھي لن تكون وحیدة ابدا سأكون بجانبھا في كل دقیقة من كل یوم من أیام حیاتھا ألنھا تقوم

 بعملي بالتأكید كما ھي ھنا بجانبي
 

"وماذا عن شفیعھا؟" یسأل المالك ، قلمھ في الجو.
 

یبتسم اللھ ، "تكفي المرآة".

كسب ھبة األمومة الحقیقیة



أسئلة لطرحھا على طبیبك
في منشأتك CDH ما ھو متوسط مدة اإلقامة لطفل?

الذین یعالجھم فریقك الطبي في السنة؟ CDH كم عدد مرضى?
 (كم عدد األطفال الذین یجرى لھم فریقك الطبي عملیاتھم سنویًا (مقابل العدد الذي ال ینجو حتى الجراحة ?

في المستشفى الخاص بك CDH ما ھو معدل البقاء على قید الحیاة ألطفال?
ECMO الذین ینتھي بھم األمر في CDH كم عدد األطفال?

 فھل سیجري الجراحون عملیة ، ECMO كم من الوقت یحب الجراح االنتظار حتى الجراحة؟ إذا كان الطفل في
الشدیدة CDH خیار في حالة ECMO جراحیة أثناء وجود  ھل إجراء الخروج إلى

ECMO أم سینتظرون حتى یخرج الطفل من ECMO الطفل في?

 ECMO ؟ ما ھي المدة التي یمكن للطفل أن یبقى فیھا علىECMO ما الذي تستخدمھ لتحدید موعد دخول المریض إلى
وھل یمكنھ العودة مرة أخرى بمجرد توقفھ؟

ECMO ما ھو معدل بقائك على قید الحیاة لألطفال الذین احتاجوا إلى?
أو سیتعین علیھ الذھاب إلى مكان آخرNICU فھل سیبقى / ستبقى في ، ECMO إذا كان طفلي بحاجة إلى?

 ؟ اإلجراءات المستخدمة؟ إذا أجرى الطبیب الجراحة بالمنظار وشقCDH كیف یقوم الجراح بإجراء جراحة إصالح
أصغر ، ما ھي فرصة إعادة التشریح؟

ما نوع المادة المستخدمة عادة في اإلصالح الجراحي لثقب الحجاب الحاجز؟
 ما ھو معدل االرجاع الخاص بك؟ من التصحیح تم استخدامھ أثناء اإلصالح ، فھل یجب استبدالھ?

ما ھو معدل اإلصابة بالمستشفى في وحدة العنایة المركزة لحدیثي الوالدة؟
ما ھو معدل أخطاء المستشفى الطبیة في وحدة العنایة المركزة لحدیثي الوالدة؟

ما ھو موقف المستشفیات من السماح بحلیب الثدي إذا كنت ترغب في استخدامھ في تغذیة طفلك؟
ھل ستسمح المستشفى ألطفالي اآلخرین بزیارة الطفل في وحدة العنایة المركزة لحدیثي الوالدة؟

 كیف یعمل الجراح (الجراحون) والزمالء وأطباء حدیثي الوالدة والمتخصصون والممرضات وما إلى ذلك؟ ھل ھو
نھج الفریق؟

ھل ھناك جراحون معالجون متناوبون أم أن ھناك جراًحا واحًدا مسؤوالً عن كل حالة؟
ھل یمكنني التجول في المستشفى قبل والدة طفلي؟

?NICU ھل یمكنني مقابلة الفریق (الفرق) الذي سیرعى طفلي / جولة في 
 والحصول على إجابات لألسئلة أو NICU كیف سأتمكن كوالد من التواصل مع األطباء بمجرد دخول طفلي إلى?

المخاوف
 في ھذا المرفق NICU ھل سیتعین نقل طفلي لتلقي الرعایة أم سیتلقى رعایة?

 ماذا سیحدث في یوم الوالدة ، ھل سیحدث حملي أم سیتم التخطیط إلجراء والدة قیصریة؟ ھل سأكون قادرة على
الوالدة عن طریق المھبل؟

 ما ھي إرشادات الطبیب لتحدید وجوب تقدیم الرعایة المریحة بدالً من التثبیت؟ كیف ستعمل معنا كآباء إذا لم نتفق مع
 القرارات التي یتم اتخاذھا؟

 ما ھو نھج الفریق الطبي في التعامل مع مشاكل التغذیة والتسریح؟ ھل سیتمكن طفلي من العودة إلى المنزل باستخدام
ما الذي یمكن عملھ في حاالت االرتجاع الشدید G-Tube أو NG أنبوب

بمجرد مغادرتھم المستشفىCDH ما ھو نوع برنامج المتابعة الذي یتم تقدیمھ ألطفال?
? CDH ھل یشارك مستشفاك في أي نوع من أبحاث

 في غضون 30 یوًما من الخروج ما نوع CDH ما ھو معدل إعادة القبول في المستشفى و / أو األطباء لمرضى
التسھیالت والدعم الذي تقدمھ لألمھات الالتي یرغبن في ضخ حلیب األم وتخزینھ؟

:أضف أسئلتك اإلضافیة أدناه

CDH لدلیل المرجعي للوالدین
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قائمة مراجعة المستشفى

 

*مجلة .1
الورق واألقالم وأقالم الرصاص .2
الھاتف الخلیوي وشاحن الھاتف ودفتر العناوي .3
*معقم الیدین .4
*غسول الیدین .5
* (جوارب أطفال (لألیدي لترك الورید وشأنھا .�
وجبات خفیفة صحیة .7
زجاجة ماء وعصائر - خاصة لألمھات اللواتي یخططن للرضاعة الطبیعیة .�
تایلینول أو غیره من المسكنات التي ال تحتاج إلى وصفة طبي .9

یجب ترك الكامیرا التي یمكن التخلص منھا بجانب السریر لیستخدمھا الموظفون .10
كتب ، مجالت ، آیباد ، إلخ ... أشیاء تساعد على تمضیة الوقت .11
تغییر مالبس إضافي لحاالت الطوارئ .12
األشیاء الشخصیة مثل المكیاج وفرشاة الشعر ومنصات الرضاعة ومنتجات النظافة .13
 األشیاء الشخصیة مثل المكیاج وفرشاة الشعر ومنصات الرضاعة ومنتجات النظافة .14
* (لعبة أو حیوان محشو للطفل (راجع قواعد المستشفى أوالً .15
(مضخة الثدي المحمولة إذا كنت تخطط للرضاعة (اسأل المستشفى عما إذا كانت توفر المضخات .�1
(بطاقة ھویة بھا صورة ومعلومات التأمین واستمارات المستشفى (إذا لزم األمر .17
* تشابستیك / مرطب شفاه .�1
جوارب / شبشب غیر منزلق وزوج مریح من األحذیة .19
مالبس منزلیة مریحة .20
(حماالت الصدر وفوط الرضاعة (إذا لم تكن تمریض فھي جیدة للدعم والتسرب .21
* CDH الدلیل المرجعي للوالدین .22
* CDH كتاب الطفل .23
لوح مسح جاف مغناطیسي صغیر لترك المالحظات للموظفین .24
 مالبس حدیثي الوالدة * وبطانیة * - فقط في حال كان علیك أن تقول وداًعا ، یمكنك أن تلبس طفلك وتلفھ في بطانیة من .25

المنزل
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االستقرار

ماذا تتوقع بعد الوالدة
 ستكون أول 24 ساعة في وحدة العنایة المركزة لحدیثي الوالدة وقتًا حرًجا بالنسبة لطفلك حیث یعمل األطباء والممرضات على إبقائھ
 مستقًرا. سیتم تنبیب طفلك على الفور. یفضل األطباء عدم بكاء الطفل واستخدام رئتیھ المتخلفة. قد یتمكن بعض اآلباء من حمل طفلھم
 ورؤیتھ بسرعة ، لكن غالبیة اآلباء لن یتمكنوا من حمل طفلھم إال بعد مرور أیام أو أسابیع أو شھور. ھذا ھو المكان الذي سیخضع فیھ

 طفلك لفحوصات الدم واألشعة السینیة ، وسیتم وضعھ على أي معدات إضافیة للتھویة أو دعم الحیاة. ھناك طرق مختلفة للتھویة والعالج
یمكن استخدامھا حسب حالة طفلك. بعض ھؤالء ھم

 

 نظًرا ألن فترة االستقرار المخصصة قد تختلف ، فقد تمر بضع ساعات قبل أن تتمكن من رؤیة طفلك. تسمح معظم
 المستشفیات ألفراد األسرة بمتابعة الطفل ، ویحتاجون فقط إلى السؤال. قد یكون ھذا أمًرا محزنًا ، لكن اطمئني أن ھذا في

.مصلحة طفلك وسیُسمح لك برؤیة طفلك في أقرب وقت ممكن

التھویة المیكانیكیة: آلة تنفس تزیل بعض الضغط عن رئتي طفلك. وھذا ما یسمى أحیانًا "بالتھویة التقلیدیة"
.التھویة اللطیفة: اإلعدادات التي یبدأھا المریض في جھاز التنفس الصناعي التقلیدي والتي یمكن أن تسبب تلفًا أقل للرئة

تھویة بالذبذبات عالیة التردد: شكل ألطف من التھویة أقل عرضة لتلف أنسجة الرئة المتبقیة
.أكسید النیتریك: عالج عن طریق االستنشاق یساعد في عالج فشل الجھاز التنفسي

.أكسجین الغشاء خارج الجسم: آلة تحویل مجرى القلب والرئة للمرضى الذین یعانون من قصور في التھویة
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تشخبص إجراء الجنین  انتظر وتوتر لمدة 20
أسبوًعا تسلیم الطفل الطفل مستقر جراحة اإلصالح الطفل مستقر

 استعادة

الطفل مستقر

الطفل مستقر

یتم نزع أنبوب الطفل

 یأكل الطفل ویزید
وزنھ

 إجمالي مسار العالجات
 الطبیة الفریدة التي ال

.یمكن التنبؤ بھا

 مجموعة متنوعة من التدخالت المنقذة للحیاة للعودة إلى الحالة
 (ECMO) المستقرة بما في ذلك األدویة واألنابیب ودعم الحیاة
:والتھویة والجراحة المختلفة. قد تشمل المضاعفات

انسداد األمعاء -
سوء استدارة األمعاء *

ارتفاع ضغط الشریان الرئوي*
ارتجاع المريء أو الجزر *

تأخر النمو *
أمراض الرئة المزمنة *

فشل النمو *
فقدان السمع*

النفور الشفوي *
التشوه العضلي الھیكلي *
االعتماد على األكسجین *

مرض مجرى الھواء التفاعلي *
عودة الحجاب الحاجز *

الطفل مستقر

Discharge!

 یتم فطام الطفل من
 جمیع / معظم األدویة

والمعدات

 من األطفال المصابین 50٪
CDH بمرض

 من األطفال المصابین 50٪
CDH بمرض

ال

ال

ال

ال

ال

ال

نعم

نعم نعم

نعم

نعم

Yes

الموت

الخروج من المستشفى

CDH مخطط تدفق
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اإلصالح

 

 بمجرد أن یشعر األطباء أن طفلك قد استقر تماًما ، سیخضع لعملیة جراحیة إلصالح الفتق. ال یوجد
.جدول زمني محدد لھذا األمر ویختلف من مریض آلخر

 عادة ما یكون إجراء اإلصالح بسیطًا إلى حد ما. سیجري الجراح شقًا في بطن الطفل على جانب الفتق
، ویعید أي محتویات في البطن إلى أماكنھا الصحیحة ، ویصلح الفتحة الموجودة في الحجاب الحاجز

 سیقرر الجراح بناًء على حجم الفتق ما إذا كان سیجري خیاطة الثقب إلغالقھ أو استخدام رقعة
 وھي مصنوعة من مادة حیویة ، ®Gore-tex إلصالح الفتق. المادة األكثر استخداًما لھذه الرقع تسمى

 متخصصة مصممة إلصالح األنسجة الرخوة. یمكن أیًضا أخذ األنسجة العضلیة للطفل من منطقة
 أخرى الستخدامھا في إصالح الثقب. یجب أن یكون الجراح قادًرا أیًضا على تصحیح أي مشاكل

.أخرى یجدھا أثناء جراحة اإلصالح ھذه

 لیتم مراقبتھ عن كثب أثناء التعافي (NICU) سیتم إعادة طفلك إلى وحدة العنایة المركزة لحدیثي الوالدة
 من العملیة ، وسیتم إطالعك بشكل كامل على كیفیة سیر العملیة وما إذا كانت ھناك أي مضاعفات. في

 بعض الحاالت ، قد تُجرى جراحة الطفل في وحدة العنایة المركزة لحدیثي الوالدة. إذا تم توصیل
 أو كان ضعیفًا للغایة بحیث ال یمكن تحریكھ ، فسیتم إجراء الجراحة في وحدة ECMO الطفل بجھاز

.العنایة المركزة لحدیثي الوالدة ولیس في غرفة العملیات

 لیس من غیر المألوف أن یتدھور األطفال بعد جراحة اإلصالح ، سیراقب األطباء طفلك عن كثب بحثًا
.عن المضاعفات

CDH لدلیل المرجعي للوالدین
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اإلقامة في المستشفى
التعامل مع طاقم المستشفى

 عالوة على التعامل مع عیب خلقي غیر معروف نسبًیا لدى طفلك ، قد یشعر العدید من اآلباء بأنھم غیر متعلمین وخائفین حول المھنیین
 الطبیین. ال داعي للشعور بھذه الطریقة - ال تخف من التحدث وطرح األسئلة. لدیك الحق في معرفة كل شيء عن رعایة طفلك ، من

اختیار األطباء إلى االطالع على السجالت الطبیة

 على الرغم من أن األوقات صعبة ، تذكر أن الموظفین ھم أیًضا أشخاص. عاملھم بنفس االحترام الذي تتوقع أن تحصل علیھ - فاآلباء الذین
 یظلون ھادئین دون أن یفقدوا أعصابھم یكسبون احتراًما أكبر من اآلباء المطالبین العدوانیین بشكل مفرط. ثقف نفسك على المصطلحات

الطبیة وتشخیص طفلك. سیؤدي ذلك إلى تحسین رعایة طفلك وعالقتك بمقدمي الرعایة لھ

 تقوم معظم المستشفیات بتعیین "ممرضات أولیة" للمرضى. ھؤالء ممرضات یوافقن على رعایة طفلك في كل مرة یكونون فیھا في مناوبة.
  الممرضات األساسیات ، ألنھن سوف یدافعن عن طفلك ، ویبتھجن بطفلك ، ویتعرفن على طفلك جیًدا أثناء إقامتھ في NICU تعرف على

 
 مرھقة ، وغالًبا ما یتم تعیین األخصائیین االجتماعیین في حالة طفلك. فھم على درایة كبیرة بالموارد التي قد تحتاجھا عند NICU حیاة
 یمكنھم المساعدة في اإلجابة على األسئلة ، وجمع مؤتمر رعایة مع فریقك الطبي إذا لزم األمر في أي وقت ، .NICU إنجاب طفل في

 أثناء وبعد إقامة NICU والمساعدة في العثور على موارد لك

 االحترام والمجاملة یقطعان شوًطا طویالً! ولكن ال تخف من التحدث إذا كانت ھناك مخاوف ، وأحیاًنا یخطئ الموظفون ، وال یھتمون"
 بالشكل المناسب ، وإذا رأیت شیًئا یقلقك ، فال تخف من اسأل عن ذلك. إذا لزم األمر ، اذھب إلى الممرضة المسؤولة للحصول على مزید

من التوضیح أو المساعدة ". - ھایدي فورني ، والدة شون

التعامل مع أفراد األسرة واألصدقاء

 ھذا ال یعني أنھم .CDH قد تجد أن العدید من أفراد عائلتك وأصدقائك لن یكونوا مرتاحین لموقفك. قد یقلل البعض عن غیر قصد من شدة
 ال یھتمون ، فھم ببساطة یجدون صعوبة في فھم ما تمر بھ. قد ینأى البعض بأنفسھم ، بینما قد یخنقك اآلخرون عملیا. قد یبكي البعض ، وقد
 .یلقي البعض النكات ، وقد یشعر البعض اآلخر بالذنب مع أطفال أصحاء. رغم أنك قد ال تفھم ھذه المشاعر ، إال أنھا كلھا طبیعیة وطبیعیة

 تحدث عن مشاعرك وابقي عائلتك وأصدقائك على اطالع. أسھل طریقة للقیام بذلك ھي تعیین شخص موثوق بھ "كوسیط" لجمیع أفراد
 األسرة واألصدقاء اآلخرین. بھذه الطریقة سیكون علیك فقط تحدیث شخص واحد ، وستقضي وقًتا أقل في شرح وتحدیث كل شخص على

 CaringBridge أو موقع Facebook حدة. باستخدام التكنولوجیا ، اختار العدید من اآلباء إنشاء مدونة أو صفحة أو مجموعة على
 .لمشاركة التحدیثات مع العائلة واألصدقاء

 تحدث عن مشاعرك وابقي عائلتك وأصدقائك على اطالع. أسھل طریقة للقیام بذلك ھي تعیین شخص موثوق بھ "كوسیط" لجمیع أفراد
 األسرة واألصدقاء اآلخرین. بھذه الطریقة سیكون علیك فقط تحدیث شخص واحد ، وستقضي وقًتا أقل في شرح وتحدیث كل شخص على

 CaringBridge أو موقع Facebook حدة. باستخدام التكنولوجیا ، اختار العدید من اآلباء إنشاء مدونة أو صفحة أو مجموعة على
.لمشاركة التحدیثات مع العائلة واألصدقاء

التعامل مع التغیرات الجسدیة لدى طفلك

 قد یكون من الصعب قبول التغییرات الجسدیة التي یمر بھا طفلك. بعد الجراحة ، یصعب على العدید من اآلباء التعامل مع التورم ، لكن
 طفلك سیعود إلى حجمھ الطبیعي وسیتبدد التورم دون أن یترك وراءه عالمات تمدد. ستختفي الضمادات الناتجة عن العملیات الجراحیة في
 النھایة مع األنابیب الوریدیة واألنابیب األخرى. سیكون ھناك بعض الندوب ، ولكن في یوم من األیام نأمل أن یعرض طفلك بفخر "شارات

.الشجاعة" الخاصة بھ ، وستكون مبارًكا ألنھ قادر على ذلك
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إلى أكسجین الغشاء الخارجي الجسدي ECMO ترمز

 والتي تعني دعم الحیاة الجسدیة اإلضافیة. إنھ عالج یستخدم قلًبا ورئة من صنع اإلنسان لدعم الجسم عندما تكون أعضاء ، ECLS قد تسمعھا أیًضا تسمى
 الجسم لفترة طویلة من الوقت (أیام إلى أسابیع) للسماح للقلب و / أو الرئتین ECMO الشخص نفسھا مریضة جًدا بحیث ال یمكنھا القیام بھذه المھمة. قد یدعم
 خیاًرا فقط بعد أن یجرب فریق ECMO نفسھ لن یعالج من تحب ، إال أنھ یمنحھ أو لھا الوقت الالزم للشفاء. قد یكون ECMO بالراحة. على الرغم من أن

 الرعایة جمیع العالجات األخرى مثل جھاز التنفس (یسمى جھاز التنفس الصناعي أو "التنفیس") ، واألدویة لدعم القلب والرئتین ، و / أو الغازات الخاصة
.إلرخاء األوعیة الدمویة بین القلب والرئتین

?ECMO كیف تعمل 

 مضخة لتولي عمل القلب وجھاز أكسجین (الرئة االصطناعیة) لتولي عمل ECMO على غرار الجھاز المستخدم في جراحة القلب المفتوح ، یستخدم
 الرئتین. أوالً ، یتم وضع قنیة أو اثنتین (أنابیب كبیرة توضع في الشرایین أو األوردة) في عنق المریض و / أو الفخذ (األربیة). بناًء على مرض المریض ،
 الذي یجب استخدامھ وعدد الكانیوالت المطلوبة ومكان وضعھا. تشبھ القنیات حًقا أنابیب وریدیة كبیرة تسمح بإخراج ECMO نوع ECMO سیقرر فریق
 یتم ضخھ من خالل جھاز أكسجین ، أو ، ECMO األنابیب). بمجرد خروج الدم من الجسم ودخولھ إلى أنابیب) ECMO الدم من الجسم ودفعھ عبر دائرة

 "رئة" اصطناعیة ، حیث یضاف األكسجین (ھواء جید) إلى الدم ویتم التخلص من ثاني أكسید الكربون (الھواء السیئ / الفضالت). ثم یتم تسخین الدم المعالج
.قبل أن یعود إلى جسم المریض

 نموذجیة مع دم أزرق (بدون أكسجین) یصبح أحمر (مؤكسج) بواسطة الرئة االصطناعیة خارج الجسم. توفر ECMO یوضح ھذا الرسم البیاني دائرة
 المضخة القدرة على تحریك الدم. یمكن أن یعمل مرشح الدم ككلیة صناعیة ، والھیبارین ھو الدواء الذي یساعد على منع الدم من التجلط عندما یكون خارج

.الجسم

ECMO أنواع 

 لدعم الرئة فقط. سیقرر (VV) الوریدي ECMO لدعم القلب والرئة ، بینما یستخدم (VA) الوریدي ECMO یمكن استخدام .ECMO ھناك نوعان من
.النوع الذي سیساعد من تحب أكثر من غیره ، بناًء على مرضھ أو مرضھا المحدد ECMO فریق

 الوریدي الشریاني الدعم لقلب المریض ورئتیھ من خالل السماح لمعظم دم المریض باالنتقال عبر الدائرة دون المرور بقلب المریض. یأخذ ECMO یوفر
 الدم من الورید الكبیر ویعیده إلى شریان كبیر ، مما یسمح للدم الغني باألكسجین بالدوران عبر الجسم حتى لو كان القلب أضعف من ECMO ھذا النوع من

.(أن یضخھ. لذلك ، یجب وضع قنیتین إما في العنق أو في الفخذ (األربیة

 الورید: یوفر الدعم للرئتین فقط ، لذلك یجب أن یظل قلب المریض یعمل بشكل جید بما یكفي لتلبیة احتیاجات الجسم. توضع قنیتان في األوردة في أماكن
 یكون للجراح خیار استخدام نوع خاص من القنیة مع لومین (مسارات داخل األنبوب). یسمح ھذا للدم ، VV ECMO قریبة من القلب أو بداخلھ. باستخدام

 إلى الجسم قبل القلب ECMO بالخروج والعودة إلى الجسم في مكان واحد ، مما یخلق الحاجة إلى موقع دخول واحد فقط بدالً من موقعین. یعود الدم من نظام
.، ویضخ قلب المریض الدم في جمیع أنحاء الجسم

a) VV ECMO باستخدام قنیة خاصة مزدوجة التجویف
b) VV ECMO باستخدام قنیتین عادیتین

c) VA ECMO

ECMO
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CHERUBS لماذا تأسست 

 لمساعدة اآلباء على فھم ما یحدث ألطفالھم من خالل قطع جمیع المصطلحات الطبیة التي یستخدمھا العدید من
.األطباء

إلعالم اآلباء بأنھم لیسوا وحدھم وأن ھناك أشخاًصا آخرین یعرفون بالضبط ما یمرون بھ وكیف یشعرون
 .والرصد الوطني للعیوب الخلقیة CDH للدعوة لتشخیص ما قبل الوالدة لـ

.لتقدیم الدعم في وقت الحاجة ، من خالل خدماتنا العدیدة أو فقط عن طریق إقراض األذن
.للمساعدة في منع المضاعفات من خالل إعالم الوالدین بالمشاكل واآلثار الجانبیة المحتملة

.لمساعدة األطباء على التواصل بشكل أفضل مع والدي مرضاھم
.لتشجیع الوعي بعیب خلقي یتلقى القلیل من التمویل البحثي ویكاد ال یھتم من وسائل اإلعالم

 ُولد .Shane Torrence والدة ، Dawn Torrence Ireland في عام 1995 من قبل CHERUBS تأسست شركة
 في الجانب األیسر والعدید من العیوب الخلقیة األخرى. "عندما ُولد ابني ، كنت CDH شین في عام 1993 مصابًا بـ

 أجھل عالم الطب والمصطلحات التي یستخدمھا أطبائھ. تمنیت لو قام أحدھم بشرح األمور لي ودعمني عاطفیًا
 بالطریقة التي ال یستطیع القیام بھا سوى الوالد الذي لدیھ خبرة وإدراك متأخر. على الرغم من أنني قابلت العدید من
 ومشاكل أخرى ، وكّونوا عدًدا ال بأس بھ من األصدقاء األعزاء ، لم یفھم أي CDH اآلباء واألمھات ألطفال ولدوا مع
 منا كل شيء أو یمكنھ تقدیم المشورة لبعضنا البعض بشأن ما یمكن توقعھ. لقد تعھدت أنھ إذا ، ومتى ، وصلت حیاتنا

 .CHERUBS إلى درجة معینة من الحیاة الطبیعیة ، أود أن أساعد اآلباء اآلخرین. ھذا ما تدور حولھ منظمة

 تضم .(CDH) تشیروبس ھي منظمة دولیة للعائالت ومقدمي الرعایة لألطفال الذین یولدون بالفتق الحجابي الخلقي
 عضویتنا أكثر من 6000 عائلة في جمیع الوالیات الخمسین وأكثر من 70 دولة. قد ینضم المھنیون الطبیون أیًضا

 .(3) (c) إلى عضویتنا ، وقد انضم العدید منھم. نحن منظمة غیر ربحیة معترف بھا من قِبل مصلحة الضرائب 501
 نحن ال نفرض رسوًما على عضویة الوالدین ، على الرغم من أننا نطلب تبرًعا سنویًا بقیمة 20.00 دوالًرا أمریكیًا ،

 إذا كان ذلك في متناول الید. ھناك حاجة ماسة للتبرعات ونقدرھا ؛ وھي أیًضا معفاة من الضرائب. یمكنك إجراء
 .CDH International :الشیك أو الحوالة البریدیة إلى

 ال یمكن CHERUBS المعلومات الواردة في ھذا الدلیل وفي جمیع المواد والخدمات المنشورة أو المقدمة من قبل
 استخدامھا بأي حال من األحوال كبدیل عن الرعایة الطبیة والمشورة المناسبة. أي آراء شخصیة ممثلة في مواد
 یرجى تذكر أنھ ال .CHERUBS ال تمثل بالضرورة آراء جمیع أعضاء و / أو طاقم عمل CHERUBS وخدمات
 اآلخرین. كلھم مختلفون ویأخذون مسارات مختلفة. ال تتردد في CDH یمكنك مقارنة طفلك أو أي طفل بمرضى

.مشاركة موادنا مع األطباء والعائالت األخرى
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?CDH International كیف تختلف CHERUBS عن 
 كان االسم األصلي للمؤسسة CHERUBS ھناك أیًضا أقسام للبحث والتوعیة. نظًرا ألن .CDH International تشیروبس ھو قسم دعم المرضى في

.الخیریة في عام 1995 وتم تأسیسھا لدعم المریض واألسرة ، ال یزال اسم المؤسسة الخیریة وتاریخھا یكرمھا ھذا القسم
 

?CHERUBS كیف أنضم إلى 
http://www.cdhboards.org یمكنك االنضمام عن طریق االنضمام إلى منتدیاتنا على  

 
من یمكنھ االنضمام؟

 یمكن للوالدین واألجداد واآلباء بالتبني واآلباء بالتبني والناجین البالغین االنضمام إلى عضویتنا العائلیة. یمكن لجراحي األطفال والممرضات وأطباء
.حدیثي الوالدة وعلماء األوبئة وأخصائیي أمراض الرئة والمعالجین التنفسیین واألخصائیین االجتماعیین االنضمام إلى عضویتنا المھنیة

 
ھل یكلف أي شيء لالنضمام؟

 لمساعدتنا على Angel Club رسوم عضویة العائالت. إذا كنت تستطیع ذلك ، فیرجى التفكیر في التبرع أو االنضمام إلى CHERUBS ال تتقاضى
.االستمرار في دعم العائالت

 
إذا انضممت ، ھل یجب علي المشاركة في جمیع األنشطة؟

 یمكنك المشاركة بقدر ضئیل أو بقدر ما ترید. لست مضطًرا للمشاركة في أي أنشطة أو التطوع أو التطابق مع عائالت أخرى وما زلت تنضم. نحن ندرك
 أن كل عائلة ووالد مختلفان وأن أسلوب حیاتك أو عواطفك قد تجعل من الصعب علیك المشاركة في بعض أو كل أنشطتنا. یمكنك دائًما االنضمام أو

 في CHERUBS التراجع عن أنشطتك
 

كیف أرسل قصة طفلي؟
 یمكنك أیًضا .cpab@cdhi.org یمكنك إرسال قصتك بالبرید اإللكتروني عن طریق كتابتھا مباشرة في رسالة برید إلكتروني أو إرفاقھا كمستند إلى

 إرسالھا عبر البرید العادي. نطلب منك كتابة القصة (في بعض األحیان نواجھ مشاكل في فك رموز الكتابة الیدویة) ونفضل إرسالھا عبر البرید اإللكتروني
.لتوفیر الوقت عند إعادة الكتابة. یمكنك أیًضا إرسال صورة طفلك بالبرید اإللكتروني أو إرسالھا عبر البرید العادي

 
إذا قدمت تبرًعا تكریماً لذكرى أحد أفراد أسرتھ ، فھل یتم إعفاؤه من الضرائب؟

 بموجب مصلحة الضرائب األمریكیة. ستكون التبرعات في (3) (c) لدیھا حالة CDH International 501 نعم ، التبرعات معفاة من الضرائب ألن
.إیطالیا والمملكة المتحدة معفاة من الضرائب بحلول عام 2020 وكندا بحلول عام 2021

 
این تذھب تبرعاتي؟

 لدیھا 6 ٪ من النفقات العامة ، لذلك یذھب 94 سنتًا من كل دوالر للبحوث CDH International .تذھب كل التبرعات لمساعدة القضیة بشكل مباشر
 ومشاریع التوعیة والعالمات التجاریة واألحداث والخدمات العائلیة. نحن نتحلى بالشفافیة التامة ویتم نشر 990 من نماذج الضرائب وعملیات التدقیق

 حیث نحن مؤسسة خیریة من فئة 5 نجوم. ننشر أیًضا تقاریر مالیة سنویة حتى تتمكن من معرفة أین یذھب ، Guidestar.com المستقلة سنویًا في موقع
 التمویل عن كثب. إذا كنت ترغب في أن یذھب تبرعك إلى صندوق معین (بحث أو توعیة أو دعم أو مساعدة مالیة أو منحة دراسیة) ، فیمكنك تخصیص

 .ھذه األموال عن طریق مذكرة أو مذكرة
 

ھل یمكنني المساعدة؟
volunteer@cdhi.org نحن دائما نحب المتطوعین الجدد! إذا كنت ترغب في التطوع ، یرجى االتصال بنا على 

 
على اإلنترنت؟ CHERUBS ھل منظمة?

 والمنتدیات ، ، Facebook نعم ، نحن متصلین باإلنترنت منذ عام 1997 ونقدم العدید من الخدمات المختلفة عبر اإلنترنت مثل صفحات ومجموعات
 ھي Facebook صفحتنا على .www.cherubs.org وقوائم الخدمات ، ولوحات الرسائل ، وغرف الدردشة ، وغیر ذلك الكثیر. عنوان موقعنا ھو

https://www.facebook.com/cdhsupport/.
 

ھل یمكنك إعطائي معلومات عن مستشفى أو طبیب معین؟
 إجراء إحاالت أو تقدیم المشورة الطبیة بشأن من ھو أفضل مستشفى أو طبیب. أنت بحاجة إلى االتصال CHERUBS / CDH International ال یمكن لـ

.بھم  والحكم علیھم بنفسك ، بناًء على مقدار خبرتھم ومعدل نجاحھم ومدى شعورك بالراحة والثقة بھم في حیاة طفلك
 

?CDH ما ھو سجل مرضى 
 ھو استبیان تاریخ المریض اآلن عبر اإلنترنت. یمكن لجمیع عائالت غیر الناجین وأسر الناجین الذین تزید أعمارھم عن سنة واحدة CDH سجل مرضى
 تتم مشاركة البیانات غیر المحددة (بإذن منك) مع باحثین آخرین للمساعدة في العثور على السبب .HIPAA المشاركة. معلوماتك سریة تماًما ومتوافقة مع

 والعیوب الخلقیة األخرى ، فال أحد آخر CDH على الرغم من أن العدید من المستشفیات والمنظمات تبحث في .CDH والوقایة وأفضل العالجات لـ
 یستجوب الوالدین ویراجع التاریخ الطبي بأكملھ. بمساعدتك ، یمكننا تقدیم ھذه المعلومات لمجتمع البحث ودفع المساعدة لھؤالء األطفال إلى مسافة أبعد

.وأسرع

 CHERUBS سؤال وجواب
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CDH تقوم المستشفیات والمنظمات التالیة حالیًا بإجراء دراسات بحثیة حول 

 لكل منھا مجموعة من اإلرشادات الخاصة بھا. تتضمن بعض الدراسات تحالیل الدم على جمیع أفراد األسرة ، وبعضھا یشمل مسحات من الفم. تشمل بعض
 الدراسات أیًضا العائالت المكلومة. ال توجد تكلفة على العائالت للمشاركة في الدراسات البحثیة. نحن نشجع األعضاء على المشاركة في أكبر قدر ممكن من
.األبحاث حتى نتمكن من المساعدة في إنقاذ أطفال المستقبل وأسرھم من معاناة الفتق الحجابي الخلقي

CDH تحدید الجینات التي تسبب 
مستشفى ماساتشوستس العام
بوسطن، ماساتشوستس
باتریشیا ك. دوناھو ، دكتوراه في الطب ، مدیرة مشروع البرنامج
، مارشال ك.بارتلیت أستاذ الجراحة
كلیة الطب بجامعة ھارفارد
ماورو لونغوني ، طبیب ، باحث رئیسي
فرانسیس ھاي ، دكتوراه في الطب ، دكتوراه ، باحث رئیسي
جینیفر لیو ، ماجستیر - منسق البرنامج
617-355-8780 
CDHResearchStudy@childrens.harvard.edu 
مستشفى بوسطن لألطفال
300 Longwood Ave, Fegan 3 (CDH mailbox) 
Boston, MA 02115

CDHاألساس الجیني الجزیئي لـ 
DHREAMS یذاكر
المركز الطبي بجامعة كولومبیا
1150 St. Nicholas Avenue
New York, NY 10032
212-305-6987
info@cdhgenetics.com

جامعة یوتا
والتطور ، CDH ، الحجاب الحاجز: التنمیة
قسم علم الوراثة البشریة
جامعة یوتا
15 North 2030 East
Salt Lake City, UT 84112
جھة االتصال: غابرییل كاردون
مكتب 801-585-6184
مختبر 801-585-7365
gkardon@genetics.utah.edu
http://www.kardonlab.org/

RESPIRE برنامج
CDH العالج بالخالیا الجذعیة للرئتین 
مستشفى األطفال المرضى
(DSCB) مختبرات زاني - بیولوجیا الخالیا الجذعیة والنمائیة 
مركز بیتر جیلجان للبحوث والتعلم
686 Bay Street, Toronto, ON M5G 0A4, Canada

CDH دراسات أبحاث 

CDH سجل المرضى الدولي 
CDH International
Wake Forest, North Carolina
www.cdhresearch.org
 معلومات كاملة عن المریض والتاریخ العائلي والتطور طویل األمد
 والمضاعفات. نظرة شاملة على فتق الحجاب الحاجز الخلقي ، یتعاون
 السجل مع السجالت والجامعات األخرى إلجراء بحث أفضل عن
CDH.

CDH مجموعة الدراسة
جامعة تكساس ، ھیوستن
 نحن .CDH ھذه الدراسة ھي عبارة عن جمع وتعاون مستشفیات وأطباء
نشجعك على تشجیع المستشفى الخاص بك على المشاركة
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 وروابط ، CDH معلومات مجانیة على مدار الساعة طوال أیام األسبوع في جیبك ، وخریطة لمستشفیات - CDH Phone تطبیق
للدعم وغیر ذلك الكثیر

 األخرى في CDH منتدیاتنا - مصدر مجاني لمدة 24 ساعة في الیوم / 7 أیام في األسبوع دعم في التحدث إلى مئات من عائالت
بیئة آمنة وداعمة وسریة

 موقعنا - قصص أعضائنا وألبومات الصور ومدونات األعضاء ولوحات الرسائل وغرف الدردشة واألبحاث الطبیة والمعلومات
وغیر ذلك الكثیر

CDH حقائب حمل CDH HOPE - حزم الرعایة المقدمة لألطفال حدیثي الوالدة والمتوقعین لـ
الدلیل المرجعي للوالدین - دلیلنا لآلباء واألمھات الجدد

CDH كتاب األطفال - مخصص لألطفال المولودین مع CDH
االجتماعات المحلیة - یعقدھا ممثلو الدولة والممثلون الدولیون في جمیع أنحاء البالد

المتحدثون الضیوف ومناقشات المائدة المستدیرة والمعلومات والدعم - CDH المؤتمر السنوي
 CDHحملتنا الدولیة للتوعیة حول -Save the CHERUBS 

الرسائل اإلخباریة - قصص الكروب ، والتحدیثات الطبیة ، والتحدیثات على أحدث مشاریعنا
 و Pinterest و Instagram و Twitter و Facebook العائالت من خالل CHERUBS وسائل التواصل االجتماعي - تدعم

Google+ و MySpace ومواقع التواصل االجتماعي األخرى
مدونات وألبومات صور مجانیة - مضمنة في عضویتك في منتدیاتنا

مخصصة مجانیة - علیھا اسم الكروب الخاص بك CDH شرائط توعیة
 من خالل مقارنة أوجھ التشابھ و "الصدف" بین أعضائنا من CDH سجل المرضى - طریقتنا للمساعدة في العثور على سبب

CDH خالل إجراء مسح للتاریخ الطبیعي لـ
السفراء - اآلباء مستعدون وراغبون في منح آذانھم عندما تكون في أمس الحاجة إلیھا

CHERUBS الخدمات التي تقدمھا 

ال تستشھد

  

 عیش یوم واحد في وقت واحد. على الرغم من أن الدراسات تظھر أن األطفال یستجیبون للحب واللمس وأصوات أمھاتھم ، فإن ھذا
 ال یعني أنھ یجب أن تكون بجانب سریر طفلك على مدار 24 ساعة في الیوم. خذ فترات راحة واعتني بنفسك حتى تتمكن من رعایة
 طفلك بشكل أفضل. قم بتسجیل صوتك للممرضات لتلعبھ لطفلك أثناء مغادرتك لتناول الطعام أو النوم أو الراحة. ال أحد یتوقع منك

 أن تصبح قدیًسا ، وال یجب أن تتوقع ذلك من نفسك أیًضا. إذا كنت متعبًا ، فسیشعر طفلك بذلك ، لذا خذي نوبات مع أشخاص آخرین
 للبقاء بجانب السریر. عندما تكون متعبًا ، ال یمكنك اتخاذ قرارات واضحة بشأن الرعایة الصحیة لطفلك. بعد كل شيء ، ما ھو

.٪الشھید؟ الشھید ھو من یموت أو یتخلى عن شيء ال یمكن تعویضھ مثل صحتھ أو عقلھ ، ویحتاجك طفلك ألن تكون 100
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كیف حدث ھذا؟ .1

 ناتج عن عدم إغالق الحجاب الحاجز أو تشكیلھ في حوالي ثمانیة أسابیع من الحمل. ثم تطفو األعضاء التي كان من المفترض أن تكون في
.تجویف البطن بحریة في تجویف الصدر ، فتشغل حیًزا مھًما من مساحة الرئة. لماذا یحدث ھذا غیر معروف

 
ما سبب ذلك؟ .2

 السبب غیر معروف حتى اآلن. نحن نعلم أنھ في بعض األحیان یمیل إلى االنتشار في العائالت ، في المقام األول مع مشاكل وراثیة وغیرھا
 ؛ مثل التعرض لمواد كیمیائیة مثل النیتروفین أو المبیدات CDH من الحاالت الشاذة. تظھر الدراسات أیًضا أن بعض العوامل البیئیة قد تسبب
 الخاص بنا للمساعدة في دراسة ھذه العوامل المشتركة بحیث CDH الحشریة ، فیتامین أ وحمض الفولیك غیر المتوازن. نجري سجل مرضى

.ربما في یوم من األیام سیتم إنقاذ أطفال آخرین من ھذا العیب الخلقي

 
ماذا فعلت؟ .3

 ما لم تستحم بالمبیدات الحشریة أو ساعدت في تنظیف موقع النفایات السامة ، فال یوجد شيء یمكنك القیام بھ للتسبب في ذلك. ال یمكننا أن نلوم
.أنفسنا لعدم منع شيء لیس لھ سبب معروف

ھل یمكن منع ھذا؟ .4
 حتى نجد عالًجا أو سببًا ، ال یمكن منع ھذا. یعتبر تناول فیتامینات ما قبل الوالدة میزة إضافیة ، ولكن تناول الكثیر منھا قد یكون ضاًرا. ال

.توجد طریقة لمعرفة كیفیة منع حدوث ذلك
 

كم مرة یحدث ھذا؟ .5
.یحدث في حوالي 1 من كل 2500 طفل - وھذا أكثر شیوًعا من الصواعق

 
ھل حدث نفس الشيء بالقرب مني؟ .6

 من خالل االنضمام إلى منظمتنا ، یمكننا مساعدتك في العثور على عائالت أخرى مرت بھذا وسنقدم لك معلومات عن العائالت القریبة منك.
.اطلب أیًضا من طبیبك أن یجعلك على اتصال ببعض مرضاه السابقین ، وھذا ھو أفضل رھان للعثور على عائلة أخرى في بلدتك

 
ھل ھناك شخص یمكنني التحدث معھ یعرف ما ھذا؟ .7

.الجمیع ھنا یعرف بالضبط ما تشعر بھ. لدینا آباء تحت الطلب لالستماع إلیك عندما تحتاج إلى التحدث. لم تعد بمفردك
 

ھل یمكن أن یحدث ھذا لي مرة أخرى؟ ھل سیحصل كل أطفالي على ھذا؟ .8
 أو خلل وراثي في الطفل ، فإن فرص حدوثھ في طفل آخر تُعطى بنسبة 2٪. نحن نشجع جمیع أعضائنا CDH بدون وجود تاریخ عائلي للـ

.آخر CDH على البحث عن مستشار وراثي للتحدث عن احتماالت إنجاب طفل
 

ھل تم الكشف عن ھذا؟ .9
.في وقت مبكر من األسبوع 16 من الحمل عن طریق الموجات فوق الصوتیة CDH مع التكنولوجیا الحالیة ، یتم اكتشاف

 
ھل قام األطباء / المستشفى بشيء خاطئ؟ .10

.وھو عیب خلقي یحدث أثناء نمو الجنین. ال یوجد شيء فعلھ األطباء / المستشفى یمكن أن یتسبب في ذلك
 

ھل یمكن أن ینجو طفلي من الجراحة إذا كنا نعرف؟ .11
 یختلف كل طفل عن اآلخر. في بعض األحیان ، ال ینجو األطفال المصابون بعیوب صغیرة بینما یظل األطفال المصابون بعیوب كبیرة على

.قید الحیاة. حتى بعد الجراحة ، ال یعیش بعض األطفال
 

كیف كانت ستبدو الحیاة لو نجا؟ .12
 مرة أخرى ، كل طفل مختلف. یعاني حوالي 95٪ من الكروبین لدینا من مشاكل في التغذیة ، و 75٪ یعانون من الربو ، و 75٪ یعانون من
 ارتجاع المريء - على الرغم من أن العدید من الكروب لدیھم "حیاة طبیعیة" ، وبعضھا یعاني من مضاعفات مثل مشاكل السمع ، والشلل

.الدماغي ، وتأخر النمو ، والبعض اآلخر یكون أكثر حدة. مشاكل

CDH أسئلة وحقائق حول
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ھل ھناك أي شيء یمكن أن أفعلھ أثناء الحمل لمساعدة طفلي؟ .13
 تثقیف نفسك یساعد كثیرا. كما أن بعض األمھات یتلقین اآلن المنشطات للمساعدة في نمو الرئة وھناك خیار جراحة الجنین. الراحة واتباع نظام
.غذائي جید ھي أفضل األشیاء التي یمكنك القیام بھا لطفلك

ھل كانت األمور ستختلف لو كنت قد ولدت في مستشفى أكبر؟ .14
 متاح في حالة الحاجة ECMO إذا تم تشخیص طفلك في الرحم ، فنحن نشجعك على الوالدة في مستشفى كبیر ، مع جراحي أطفال ذوي خبرة وجھاز
.ECMO إلى

 
 
 
 
 

مالحظاتك ھنا:
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استمع. لست مضطًرا لقول أي شيء ، فقط مد أذنًا وكتفًا
 تعرف على مشاكل الطفل وكیفیة المساعدة في العنایة بھ. سیحتاج اآلباء إلى جلیسات أطفال مدربین یمكنھم

الوثوق بھم
 تجنب قول أشیاء مثل "أنا أفھم" ، "إنھا إرادة اللھ" ، "ما علیك سوى قبولھا والمضي قدًما" وغیرھا من

العبارات المبتذلة و "كلمات الحكمة". كن إیجابیا واحترم قرارات الوالدین ومشاعرھم
م رحالت إلى المستشفى ، ومجالسة األشقاء ، وغسل المالبس ، وطھي الوجبات ، والتنظیف ، واستالم  قدِّ

.البرید ، وإجراء المكالمات الھاتفیة ، وما إلى ذلك
.شجع الوالدین على التحدث عما یشعرون بھ ، لكن ال تدفعھم بشدة

اعلم أن الوالدین سیحتاجان إلى الدعم والراحة والمساعدة لسنوات عدیدة ولیس أسابیع
اطرح األسئلة واعثر على المعلومات واطلب الدعم للوالدین ، لكن علیك أن تدرك أن ھناك حدوًدا معینة

أحضر الطعام والكتب والمجالت إلى المستشفى
التقط الصور ومقاطع الفیدیو وساعد الوالدین على تجمیع التذكارات

 قم بإلقاء حمامات األطفال ، وساعد في تزیین الحضانة ، واشتِر ھدایا األطفال ، تماًما كما لو كان الطفل
بصحة جیدة

ال تخافوا من البكاء أیضا. یعرف الوالدان أن أسرھم وأصدقائھم یتأذون أیًضا
.ال تتوقع أن یكون كل شيء "طبیعیًا" یوًما ما. اقبل الطفل على أنھ فرد

.اتصل بالطفل باسمھ ، ولیس "طفل جون وماري" أو أي إشارات أخرى مماثلة
.تحدث إلى أطفالك عن الطفل وما یجري بكلمات یمكنھم فھمھا حتى ال یخافوا من الطفل

.دع الوالدین یحزنون على طرقھم الخاصة ، حتى آباء الناجیات بحاجة إلى الحزن
اسأل الوالدین عما یحتاجون إلیھ واجعلھم یشعرون بالراحة الكافیة إلعالمك بذلك

 ال تنتقد الوالدین إذا كان طفلھم متأخًرا في النمو أو ال یأكل بكلمات مثل "ألم یأكل ھذا الطفل بعد؟" ، "لماذا ال
 یكتسب وزنًا؟" ، "یبلغ من العمر عاًما ولم یزحف بعد ؟ ". ال یمكن مقارنة ھؤالء األطفال باألطفال األصحاء
 اآلخرین. لدیھم مسارات خاصة بھم لمتابعة وتذكیر الوالدین بأن طفلھم لیس "طبیعیًا" CDH أو حتى أطفال

.ھو أمر مؤلم للغایة
 معرضون جًدا للفیروسات. یتم تشجیع اآلباء ، CDH األطفال الذین یعانون من ضعف الرئتین ، مثل مرضى

.على عزل أطفالھم خالل موسم البرد واإلنفلونزا. یرجى احترام ھذا
 یرجى االبتعاد عن ھؤالء األطفال وأولیاء أمورھم وإخوتھم والمستشفى إذا ظھرت علیك أي عالمات مرض

.((طفح جلدي ، أوجاع ، أو حمى ، أو التھاب الحلق ، أو سعال ، أو صفیر ، إلخ

نصائح للعائلة واألصدقاء
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CDH International:عندما تتوفر األموال ، یمكننا تقدیم منح مالیة لألسر التي تعاني من اضطرابات مالیة للمساعدة في تغطیة نفقات السفر من وإلى المستشفى

Federal Help:شیكات الضمان االجتماعي لإلعاقة ، ومنح كاتي بیكیت ، ومساعدات مالیة أخرى. اتصل بمكتب الضمان االجتماعي والخدمات االجتماعیة المحلي

منازل رونالد ماكدونالد : إسكان لعائالت األطفال المصابین بأمراض خطیرة. اسأل المستشفى إذا كان ھناك واحد بالجوار

.خدمات النقل : توفر العدید من المستشفیات خدمة النقل المجانیة من منازل رونالد ماكدونالد والفنادق القریبة

.المسجد : یمكن لمسجدك أو كنیستك أو كنیسك أو معبدك أو أي دور عبادة أخرى أن یوفر لك الدعم الدیني وربما یقدم بعض المساعدة المالیة
.برامج الدول : تقدم العدید من الوالیات المساعدة في التأمین الطبي مع برامج لألطفال المعاقین

مصادر المساعدة المالیة

عملیة الحزن المزمن الحزن
مراحل
صدمة
إنكار

الحزن والغضب والقلق
التكیف

إعادة تنظیم

مشاعر
خدر / ثابت

عاجز / رحلة
الشفقة على النفس / العدوان / االرتباك

كیف سنعیش؟
إلیك كیف سنبقى على قید الحیاة

.على الرغم من االختالف ، إال أن عائالت الناجین وغیر الناجین تحزن على الطفل والحیاة التي حلموا بھا وھذا أمر طبیعي تماًما



مسرد المصطلحات الطبیة
.غازات الدم الشریاني - غازات الدم التي یتم سحبھا من الشریان ، عادةً من ذراع المریض أو ساقھ أو الخط المركزي

 اختبار ألفا فیتوبروتین - اختبار الدم الذي یتم إجراؤه على النساء الحوامل والذي یمكن أن یحدد تشوھات الجنین عن طریق قیاس مستوى مصل األم ،
.وعادة ما یتم إجراؤه في األسبوع 16-18 من الحمل

عدم التخلق - الغیاب
تكّون الحجاب الحاجز - الغیاب التام للحجاب الحاجز

 بزل السلى - إجراء طبي یتم إجراؤه على النساء الحوامل لتحدید التشوھات الجنینیة المحتملة عن طریق إجراء االختبارات المعملیة على السائل
.األمنیوسي. یتضمن إدخال إبرة عبر بطن المرأة وفي الكیس األمنیوسي إلزالة السائل األمنیوسي لالختبار

(المسكنات - تسمى عادة "مسكنات األلم" ، األدویة التي تخفف األلم وعدم الراحة (تایلینول ، أسیتامینوفین ، أسبرین ، تیجریتول ، إلخ
الشریان - وعاء دموي ینقل الدم من القلب إلى أعضاء الجسم

 المشیمة االصطناعیة - إجراء یزیل الطفل من الرحم في الثلث الثاني من الحمل ویصلح فتقھا ثم یضع الطفل في رحم اصطناعي طوال فترة الحمل. ثم
.االصطناعي" من الحاویة. لم تكن التجارب البشریة متاحة حتى أوائل عام C 2019 یتم تسلیم الطفل بواسطة "قسم

.التعبئة - إجراء یستخدم كیس أمبو لضخ الھواء یدویًا إلى رئتي المریض
 غازات الدم - قیاس كمیة ثاني أكسید الكربون واألكسجین والحمض في دم المریض. ھذه القیاسات مطلوبة لتحدید كمیة األكسجین ودعم جھاز التنفس

.الصناعي الذي یحتاجھ المریض
تشبع الدم - نسبة األكسجین الموجودة في دم المریض ، 100٪ مثالیة لإلنسان السلیم

نقل الدم - یتم فحص الدم بعنایة لتعویض الدم المفقود أثناء إجراء جراحي
 فتق بوشدیلك - فتحة من خالل الحجاب الحاجز األیسر بین تجویف الصدر وتجویف البطن باتجاه الجزء الخلفي من الجسم. ھذا ھو الشكل األكثر

.الخلفي CDH شیوًعا للفتق الحجابي ویسمى أحیانًا
.بطء القلب - انخفاض معدل ضربات القلب بشكل غیر طبیعي

.بروفیاك - نوع دائم من الحقن الوریدي یتم وضعھ في شریان بصدر المریض
.الشعیرات الدمویة - وعاء دموي ینقل الدم بین أصغر الشرایین واألوردة الصغیرة

 ثاني أكسید الكربون - الغاز الذي تخرجھ الرئتان بعد امتصاص األكسجین. یمكن أن یتسبب التبادل غیر الكافي لألكسجین وثاني أكسید الكربون في
.مشاكل خطیرة للمریض

.غازات الدم الشعریة - غازات الدم التي یتم سحبھا من وعاء دموي شعري ، عادة من إصبع قدم المریض أو إصبعھ
CC- قیاس السوائل المستخدمة في العدید من المستشفیات. 30 سم مكعب = 1 أونصة 

.الخط المركزي - نوع دائم من الورید ، یتم وضعھ جراحیًا في الشریان أو الورید ، ولكنھ أقل توغالً من البروفیك
 قسیس - شخص مدرب یمكنھ تقدیم الدعم الدیني لك. یوجد في معظم المستشفیات ، أو یمكن أن تجد ، قسیًسا داخل دینك. یمكن للكثیرین أداء اإلھداءات

والتعمید بجانب المریض
 

CDH الكروب - مصطلح التحبب لمریض مصاب ب 
 العالج الطبیعي للصدر - العالج الطبیعي الذي یتضمن "الضرب" على صدر المریض ، وعلى الرغم من أنھ قد یكون مزعًجا ومزعًجا لك ، إال أنھ
 جزء أنبوب الصدر - أنبوب تصریف یتم وضعھ جراحیًا في صدر المریض ومتصل بجھاز شفط لمنع تجمع السوائل في تجویف الصدر.أساسي من

.الرعایة للمساعدة في منع االلتھاب الرئوي
.مزمن - أي مشكلة طبیة طویلة األمد

مرفق الرعایة المزمنة - مرفق یوفر رعایة طویلة األمد للمرضى الذین ال یمكنھم تلقي الرعایة الطبیة الالزمة في منازلھم
شذوذ خلقي - عیب موجود عند الوالدة

 CPAP-الضغط اإلیجابي المستمر في المجرى الھوائي الذي یساعد المریض على الحفاظ على الضغط الالزم الالزم إلبقاء رئتیھ منتفختین 
 الثقافة - عینة من الدم أو اإلفرازات أو البراز أو البول أو أي مادة فیزیائیة أخرى یتم أخذھا من المریض وإرسالھا إلى المختبر لفحص المرض

.والعدوى. إذا كانت المزرعة إیجابیة ، فسیتم عالجھا بأدویة مختلفة للعثور على البكتیریا الموجودة
 

 مدرات البول - أدویة لزیادة كمیة التبول لتجنب أو تقلیل كمیات كبیرة من تراكم السوائل أو التورم. قد یحتاج المرضى إلى كلورید البوتاسیوم اإلضافي
.(أثناء تناولھم مدرات البول (إیدكرین ، دیوریل ، الزیكس ، سبیروالكتون ، ھیدروكلوروثیازید ، إلخ

.عدم اإلنعاش - أمر یصدر إلى الطاقم الطبي من قبل أقرباء المریض إذا قرروا أنھ سیكون من مصلحة المریض أن یتركھ یموت بشكل طبیعي
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 أكسجین الغشاء خارج العقرب - آلة كبیرة ومعقدة للغایة تتولى عمل قلب المریض ورئتیھ. یتم وضع قسطرة كبیرة في شریان
.برقبة المریض لسحب الدم ، ثم یتم تزویده باألكسجین وإعادتھ إلى المریض

 الخروج إلى غشاء األوكسجین خارج العقرب - إجراء یضع الطفل على أكسجین الغشاء خارج العقرب مباشرة بعد الوالدة قبل
 أن یأخذ الطفل نفًسا من تلقاء نفسھ ، ویستخدم ھذا اإلجراء الحبل السري للطفل لتجنب اإلدخال األكثر توغًال لألكسجین في الغشاء

.خارج العقرب أنبوب من خالل الشریان السباتي
.وذمة - تورم

األنبوب الرغامي - أنبوب یوضع عبر أنف أو فم المریض للمساعدة في توفیر تھویة میكانیكیة أو یدویة
اإلبینفرین - دواء یمكن استخدامھ الستعادة نظم القلب أثناء السكتة القلبیة

نزع األنبوب - إزالة األنبوب الذي تم إدخالھ عبر األنف أو الفم إلى القصبة الھوائیة
 انسداد القصبة الھوائیة بالتنظیر الداخلي للجنین - سیتم وضع بالون في المجرى الھوائي لجنینك. یسد البالون مجرى الھواء
 للطفل ویبقى في مكانھ لبضعة أسابیع. یتراكم السائل وتنمو الرئتان. قد تؤدي الرئتان األكبر حجًما إلى تحسین البقاء على قید

.الحیاة. بعد عدة أسابیع ، ستتم إزالة البالون من المجرى الھوائي لجنینك حتى تنضج رئتیھ
.تشوھات عائلیة - عیوب خلقیة تحدث في فردین أو أكثر من أفراد األسرة
.زمیل - تدریب طبیب لیصبح متخصًصا في مجال معین من مجاالت الطب

.خط الفخذ - خط مركزي یوضع في شریان بالقرب من فخذ المریض
.قسطرة فولي - أنبوب بالستیكي یتم إدخالھ في مجرى البول للمساعدة في التبول وأخذ مزارع بول نظیفة

 أنبوب المعدة - أنبوب یتم إدخالھ عبر البطن لتوصیل التغذیة مباشرة إلى المعدة. إنھا إحدى الطرق التي یمكن لألطباء أن یتأكدوا
.من خاللھا أن األطفال الذین یعانون من مشاكل في األكل یحصلون على السوائل والسعرات الحراریة التي یحتاجون إلیھا للنمو

 االرتجاع المعدي المعوي - مرض یحدث عندما تنتقل محتویات المعدة إلى المريء ، حیث یمكن استنشاقھا (استنشاقھا) إلى
ویمكن السیطرة علیھا باألدویة و / أو الجراحة CDH الرئتین. ھذه مشكلة شائعة لألطفال الذین یولدون مصابین بـ

 التغذیة بالتزقیم - التغذیة التي یتم توصیلھا بواسطة أنبوب بالستیكي صغیر یوضع من خالل األنف أو الفم وینزل إلى المعدة
.عندما یكون الطفل ضعیفًا جًدا أو سابقًا ألوانھ بحیث ال یستطیع المص والبلع

 االستشارة الوراثیة - االستشارة التي تتضمن تقدیم معلومات لآلباء المعرضین للخطر والذین یتوقعون طفالً أو یخططون للحمل
 أو الذین لدیھم طفل مصاب بعیوب خلقیة أو تشوھات صبغیة. ھذا یُعلم الوالدین بمخاطر تشوھات الجنین في حاالت الحمل الحالیة

.أو المستقبلیة وینصح لألزواج األكبر سنًا أو أولئك الذین لدیھم تاریخ عائلي من العیوب الخلقیة أو تشوھات الكروموسومات
.اختصاصي في علم الوراثة - متخصص في دراسة التشوھات الجینیة والعیوب الخلقیة

.الجرام (ز) - 454 جرام = 1 باوند
 جھاز التنفس الصناعي عالي التردد - جھاز یعطي مئات األنفاس الدقیقة في الدقیقة. تعتبر مراوح التھویة المتذبذبة والنفاثة أمثلة

.على أجھزة التھویة عالیة التردد
.فتق - نتوء في عضو أو نسیج من خالل منطقة ضعیفة في العضالت أو األنسجة األخرى التي قد تحتوي علیھا بشكل طبیعي
 التھویة اإللزامیة المتقطعة - طریقة لمساعدة األطفال على التنفس باستخدام جھاز التنفس الصناعي إلعطاء عدد محدد من

.األنفاس في الدقیقة
التنبیب - وضع أنبوب داخل القصبة الھوائیة في القصبة الھوائیة للطفل (القصبة الھوائیة). انظر األنبوب الرغامي

.إصالح داخل الرحم - إجراء یتم فیھ إصالح الحجاب الحاجز أثناء الحمل
.القسطرة الوریدیة - أنبوب بالستیكي مرن ومجوف یتم إدخالھ في الورید فوق إبرة. تخرج اإلبرة وتبقى القسطرة بالداخل

.مضخة وریدیة - آلة تستخدم إلعطاء السوائل الوریدیة
.كیلوغرام (كجم) - 1 كجم = 2.2 رطل

 
 نسبة الرئة إلى الرأس - تقدیر رقمي لحجم رئتي الجنین ، بناًء على قیاس كمیة الرئة المرئیة. ترتبط القیم العالیة األكبر من 1.0

.بنتائج أفضل في البحث الطبي ولكن كل مریض یختلف عن اآلخر وتأتي المتغیرات األخرى في اللعب
.نقص تنسج الرئة - فشل نمو إحدى الرئتین أو كلیھما بشكل كامل

 جھاز التنفس الصناعي - آلة تساعد طفلك على التنفس أو التنفس عندما ال یتنفس من تلقاء نفسھ. وھو یعمل عن طریق دفع الھواء
.الدافئ واألكسجین إلى الرئتین من خالل أنبوب تنفس یسمى أنبوب الرغامي. یقوم المزود بتحدید كمیة األكسجین

فتق مورغاني - النوع األمامي (منتصف الظھر) یحدث في 2٪ من الحاالت
ECMO أكسید النیتریك - غاز مستنشق یسمح للرئتین بالتمدد. في كثیر من األحیان خطوة من قبل

.معالج فیزیائي - فرد یساعد على استعادة قوة العضالت التي فقدھا أثناء مرضاه
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.االلتھاب الرئوي - مرض تسببھ بكتیریا أو فطریات أو فیروس یتسبب في تراكم السوائل في رئتي المریض
 ھو الكمیة الزائدة من السائل الذي یحیط بالجنین ، والتي عادة ما تكون مؤشرا على مشاكل أو تشوھات الجنین المحتملة 

:Polyhydramnios
ارتفاع ضغط الدم الرئوي - نوع من ارتفاع ضغط الدم یؤثر على الشرایین في الرئتین والجانب األیمن من القلب

 مقیاس التأكسج النبضي - جھاز یقرأ معدل ضربات قلب المریض ومستویات تشبع الدم من خالل مسبار مسجل على إصبع قدم المریض أو
.إصبعھ

.طبیب مقیم - طبیب تحت إشراف طبیب أكثر خبرة
 

 معالج الجھاز التنفسي - فرد مدرب یساعد في تشغیل أجھزة التنفس الصناعي وتنفیذ اإلجراءات التي تساعد المریض على التنفس وتناول
.األكسجین

.(٪ھواء الغرفة - مصطلح یستخدم لوصف أن المریض یتنفس نفس كمیة األكسجین التي یتنفسھا األشخاص الطبیعیون واألصحاء (21
.(المسكن - دواء یھدئ و / أو یجعل المریض ینام حتى ال یشعر / تشعر باأللم أو عدم الراحة (فیرسید ، أتیفان ، فالیوم ، كلورال ھیدرات ، إلخ

.(اإلنتان - عدوى (إنتانیة
 عامل اجتماعي - فرد یساعد العائالت في التعامل مع ردود أفعالھم تجاه إنجاب طفل مریض ویساعدھم في توفیر السكن والنقل والترتیبات

.المالیة الالزمة
 الشفط - إجراء یتم خاللھ إدخال قسطرة صغیرة ، متصلة بجھاز شفط ، في أنبوب القصبة الھوائیة أو القصبة الھوائیة للمریض إلزالة اإلفرازات

.التي ال یستطیع المریض عادةً إخراجھا من السعال
تسرع القلب فوق البطیني - ارتفاع معدل ضربات القلب

TPN والدھون - سوائل وریدیة عالیة السعرات الحراریة تستخدم للتغذیة على المدى الطویل
 ربط / انسداد القصبة الھوائیة - إجراء یتم إجراؤه داخل الرحم یقوم بإغالق القصبة الھوائیة للطفل ، مما یؤدي إلى نمو الرئتین ودفع األعضاء

مرة أخرى إلى تجویف البطن
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نطاقات المختبر العادیة

 

ABG
40-85
30-45
16-21
7.35-7.45 
95-98%
0-2.3    
 

VBG
30-50
38-50
24-28
7.33-7.43 
ال ینطبق
0-2.3 

CBG
60-70
41-51
18-28
7.34-7.43
ال ینطبق
0-2.3

 
pO2:
pCO2: 
CO2:  
pH: 
O2 sat: 
:فائض القاعدة
 

 عموًما مستویات طبیعیة من ثاني أكسید الكربون ، ولكن یمكن أن تختلف CDH لن یكون لدى األطفال الذین یولدون مصابین بـ
 وقد ، CDH من 50-70 لألطفال الذین یعانون من pCO2 المستویات المقبولة حسب المستشفى. بشكل عام ، یتم قبول مستویات

.یتم قبول مستویات أقل من الرقم الھیدروجیني ، إلى 7.10
 اعتماًدا على أعمارھم. یمكن CDH المستشفیات المختلفة لھا معاییر مختلفة لغازات الدم. لدى العدید توقعات مختلفة ألطفال

 أیًضا أن تتأثر معلمات غازات الدم بعوامل أخرى مثل عیوب القلب. اسأل فریق رعایة طفلك عن توقعاتھ بالنسبة لغازات الدم
.المرغوبة

Coagulation profile:
Prothrombin time:  13.5-16.4 sec
Partial thromboplastin time:  30-42 sec
INR:  1.1-1.4
Fibrinogen:  283-401 mg/dl
Antithrombin III:  60-89%
 
Complete blood count (CBC):
 
WBC:  8.1-14.6
RBC:  3.32-4.8
Hbg:  10.8-14.6
Hct:  32-44.5
MCT:  90.1-103
MCH:  30.4-35.3
MCHC:  33.2-35
Platelet:  279-571
Rdw:  14.4-16.2
MPV:  10-12.2
Neutrophils:  16-70%
Lymphocytes: 17-59%
Monophils:  1-23%
Eosinophils:  0-8%
Basophils:  0-1% 
 
Free Hemoglobin:  0-10 mg/dl
 
CK (CPK):  29-168 U/L

Lactic acid:  0.52-2.25 mmol/L
 
C reactive protein (CRP):  <2
 
Chemistry testing:
Sodium:  137-145 mmol/L
Potassium:  3.5-5.1 mmol/L
Chloride:  98-107 mmol/L
CO2:  22-30
Anion Gap:  <18
BUN:  5-18 mg/dl
Creatinine:  0.60-1.00
BUN/Creatinine:  12-20 ratio
Total protein:  6.3-8.2 g/dl
Calcium:  9-11 mg/dl
Ionized Calcium:  1.13-1.32
Glucose:  60-99 mg/dl
Total bilirubin:  0.2-1.2 mg/dl
Direct bilirubin:  <0.3 mg.dl
SGOT (AST):  5-34 U/L
SGPT (ALT):  0-55 U/L
A/G ratio:  1-2.2
Triglycerides:  <15020-140 IU/L
Alkaline Phosphatase:  
      0-14 days: 83-248 IU/L
      15 days <1 year: 122-469 IU/L



التعامل مع االضطرابات العاطفیة

 

 نحن جمیًعا أفراد نتعامل مع المواقف والعواطف بشكل مختلف ، وال توجد طریقة صحیحة أو خاطئة لتشعر بھا خالل
:كل ھذا. فیما یلي بعض المشاعر التي قد تشعر بھا أنت وعائلتك وحتى أصدقاؤك في مرحلة ما

دمار
یخاف
القلق
الغضب
لغضب
 كآبة 
 خدر
ارتباك
نفاد الصبر
العجز
عدیم الفائدة
 الذنب
یأس
إنكار 
الیأس 

 كل ھذه المشاعر طبیعیة تماًما. یمكن أن تكون المساعدة والمشورة المھنیة مورًدا حیویًا لك ولعائلتك خالل ھذا الوقت ، لذا
.ال تتردد في طلب المساعدة إذا لزم األمر

 ھذا أیًضا .CDH إذا كان لدیك أطفال آخرون ، فقد تقلق من تعرضھم لإلھمال بسبب تركیز انتباھك على طفلك المصاب بـ
 طبیعي تماًما. قد یكون من المفید جًدا أن یكون لدیك أفراد من العائلة واألصدقاء للمساعدة في االعتناء بھم واصطحابھم

 .في نزھات لتكون بمثابة إلھاء حتى یمكنك قضاء المزید من الوقت معھم

 یمكنك مساعدة أطفالك على التأقلم وفھم ما یحدث من خالل التحدث عن المولود الجدید ، وإظھار صور ومقاطع فیدیو
.للطفل ، وتشجیعھم على رسم الصور أو عمل شيء ممیز للوافدین الجدد
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نصیحة من أولیاء األمور :CDH رعایة األطفال المصابین بـ
 ال تتخلى عن حلمك بالرضاعة الطبیعیة. ما لم یكن طفلك یعاني من حساسیة شدیدة ، فال یوجد سبب لعدم إعطائھ لبن"

 الثدي عندما یحین الوقت. ال تدع الطبیب أو الممرضة یخبرك عن استخدام الصیغة لمجرد أنھ من األسھل قیاسھا
 ." والتحكم فیھا

 تعلّمي كیف تعتنین بطفلك منذ البدایة. ساعد موظفي المستشفى بقدر ما تستطیع. أنت ال ترید تأجیل اإلصدار لمجرد"
." أنك لم تتعلم كل شيء حتى اآلن

 بعد أن یعود طفلك إلى المنزل ، بعد أن تتوقف المكالمات الھاتفیة والزائرین عن المجيء كثیًرا وأنت وحدك في"
".المنزل مع طفلك ، غالبًا ما یحدث االكتئاب. من الطبیعي أن تشعر بالوحدة والغرابة

".ال تخف من طلب المساعدة"
 الجھاز المناعي لطفلك لیس قویًا مثل الطفل السلیم ، فاتخذ االحتیاطات. ال تذھب إلى الزحام حتى یصبح طفلك قویاً ،"

." وال تخف من مراقبة من یدخل منزلك
".احتفظ بالسجالت في متناول الید في حالة الطوارئ"

 أبلغ خدمة اإلسعاف المحلیة وادُعھم لمقابلة طفلك. قد تحتاج إلیھم یوًما ما وسیوفر الوقت لعدم االضطرار إلى إعطائھم
." التاریخ الطبي الكامل لطفلك

 إذا كان طفلك بحاجة إلى أي معدات طبیة في المنزل ، فأبلغ شركة الطاقة الخاصة بك حتى یمكن إدراجك في قائمة"
".الطوارئ الخاصة بھم

".ال تخف من االتصال بالطبیب إذا شعرت بأي شيء غیر طبیعي"
 ال تخف من القیام بأشیاء" طبیعیة "مثل الدغدغة ، والقفز ، والذھاب لزیارة األصدقاء والعائلة ، واصطحابھم لرؤیة"

" . (" سانتا (بالطبع ، راقب الجمیع بحثًا عن الفیروسات أوالً وشاھد سانتا خالل ساعات" خارج الذروة
 وال سیما مراقبة األطفال الصغار الذین قد یتالمس ، RSV اسأل طبیب طفلك عن لقاحات جدري الماء ، واإلنفلونزا ، و

." معھم طفلك
 اعلم أن إنجاب طفل" معاق "یمكن أن یسبب مشاكل زوجیة وتنافس بین األشقاء. إیالء مزید من االھتمام ألفراد األسرة"

" .وطلب المشورة إذا لزم األمر
 ال تخف من طرد الممرضات واألطباء والمعالجین ، وما إلى ذلك الذین ال تشعر بالراحة معھم. ھذا ھو اختیارك في"

." النھایة ، ولكن تأكد من أن طفلك یتلقى الخدمات التي یحتاجھا
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أین تجد الدعم
 :CHERUBS (www.cherubs.org) 

:منذ عام 1995. بعض خدماتنا تشمل CDH یساعد العائالت المتضررة من ، CDH International قسم الدعم في

األخرى المتاحة على مدار الساعة طوال أیام األسبوع CDH المنتدیات عبر اإلنترنت - مصدر دعم مجاني مع مئات من عائالت
CDH مجموعات دعم وطنیة وعلى مستوى الوالیة للعائالت المتضررة من - Facebook مجموعات دعم
اآلخرون مستعدون ومستعدون لتقدیم آذانھم عندما تكون في أمس الحاجة إلیھا CDH آباء - CDHi سفراء

 CDH حزم الرعایة المقدمة لألطفال الجدد والمتوقعین لـ - CDH HOPE Totebags أكیاس
 التجمعات العائلیة المحلیة - یعقدھا ممثلو دولتنا في جمیع أنحاء البالد

 السنوي - المتحدثون الضیوف ومناقشات المائدة المستدیرة والمعلومات والدعم CDH مؤتمر
 واألحداث الجدیدة وجمع التبرعات ، والتحدیثات عن أحدث ، CDH النشرة اإلخباریة األسبوعیة - قصص الكروب ، وأبحاث

مشاریعنا
CDH قاعدة بیانات التاریخ الطبیعي لدینا مع أكثر من 4500 باحث للمساعدة في اكتشاف سبب - CDH مسح أبحاث

ACDHO (www.acdho.org)
.الخیریة والمنظمات البحثیة المكرسة ألعلى معاییر دعم المرضى والدعوة CDH ھو مجموعة دولیة من جمعیات ، CDH تحالف منظمات

 
Ronald McDonald Houses (www.rmhc.org) 

 توفیر خدمات اإلسكان ألسر األطفال المصابین بأمراض خطیرة. اطلب من المستشفى الذي تتعامل معھ مزیًدا من المعلومات ویمكنھم الترتیب
.إلدراجك في قائمة االنتظار إذا كان ھناك واحد قریب منك

 
 تعد المساجد مكانًا قیًما لدعم العدید من العائالت. یمكن أن تقدم كنیستك أو كنیسك أو معبدك أو دور عبادة أخرى الدعم الروحي وقد تكون قادرة

.على تقدیم المساعدة المالیة أیًضا
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CDH الذین یعیشون في المنزل مع

 إذا استمر طفلك في التحسن ، فسیكون قادًرا في النھایة على العودة إلى المنزل معك ومع أسرتك. قد یستغرق ذلك من بضعة أسابیع إلى أكثر من عام ،
.اعتماًدا على مدى سرعة تحسن صحة طفلك وما إذا كانت ھناك مضاعفات تحدث أم ال

 غالًبا إلى رعایة متابعة منتظمة من قبل متخصصین مختلفین بعد العودة إلى المنزل من المستشفى. سیكون CDH یحتاج األطفال الذین یولدون مصابین بـ
 أفضل سیناریو ھو أن طفلك لن یعاني من مشاكل دائمة وأن یكبر لیصبح شخًصا بالًغا سلیًما وصحًیا. ومع ذلك ، فیما یلي بعض الصعوبات التي قد یواجھھا

.CDH طفلك بسبب

 دعم التنفس - ال یزال بعض األطفال بحاجة إلى دعم األكسجین بسبب ارتفاع ضغط الدم الرئوي أو ألسباب أخرى مختلفة وقد تأتي
 مع قنیة أنفیة وأكسجین. في الحاالت الشدیدة جًدا ، قد یصاب الطفل بثقب القصبة الھوائیة. فغر القصبة الھوائیة ھو ثقب یتم إجراؤه
 جراحًیا ویمر عبر الجزء األمامي من عنق األطفال إلى القصبة الھوائیة أو القصبة الھوائیة. یتم وضع أنبوب تنفس ، یسمى أنبوب

 .ثقب القصبة الھوائیة ، من خالل الثقب مباشرة في القصبة الھوائیة للطفل لمساعدتھ على التنفس
 مشاكل الرضاعة - بطء أو عدم القدرة على الرضاعة من الثدي / الزجاجة قد یؤثر على النمو وزیادة الوزن. من حین آلخر ، قد
 یتم وضع أنبوب أنفي في أنف الطفل وأسفل المعدة إلدارة التغذیة واألدویة. في حاالت التغذیة الشدیدة ، قد یتم إدخال أنبوب جي

.عبر البطن لتوصیل التغذیة مباشرة إلى المعدة
 مرض االرتجاع المعدي المریئي - قد یكون خروج حمض المعدة إلى المريء من المعدة مزعًجا لطفلك وعادة ما یتم عالجھ

 باألدویة. في الحاالت الشدیدة ، یتم إجراء عملیة تسمى تثنیة قاع نیسن حیث یقوم الجراح بتحسین الحاجز الطبیعي بین المعدة
 .والمريء لمنع التدفق التصاعدي للحمض

 مشاكل الكالم والنمو - الناتجة عن التھویة الصناعیة وطول فترات االستشفاء. ستتم إحالة طفلك عادًة إلى معالج النطق و / أو
 .المعالج الفیزیائي و / أو المعالج المھني للتعامل مع ھذه المشكالت

 فقدان السمع - یحدث ھذا أحیاًنا ، على الرغم من أن المحترفین لیسوا متأكدین تماًما من السبب. سیراقب اختصاصي السمع طفلك
 .طوال طفولتھ فیما یتعلق بسمعھ أو سمعھا

RSV - ھذا فیروس قاتل في بعض األحیان یمكن أن یظھر على شكل نزلة برد بسیطة عند األطفال األكبر سًنا والبالغین ولكنھ 
 خطیر جًدا على كبار السن وحدیثي الوالدة والذین یعانون من ضعف الرئتین. یرجى التحدث إلى أطباء طفلك حول احتیاطات

RSV مثل اللقاح Synagis والعزل وما إلى ذلك خالل موسم البرد واإلنفلونزا ألول سنتین أو 3 سنوات. 
 الفیروسات - من الضروري إبعاد طفلك عن الفیروسات مثل البرد واإلنفلونزا وجدري الماء والسعال الدیكي وما إلى ذلك. الطریقة

 الوحیدة للقیام بذلك ھي تجنب االزدحام والحد من الزوار وفحص كل شخص یتعامل معھ طفلك . لقد نجا العدید من األطفال من
CDH فقط لیتم فقدھم بسبب فیروسات بسیطة.

 االرجاع - تكرار الفتق غیر شائع ، ولكن یمكن أن یكون خطیًرا جًدا. اتصل بطبیبك العام أو اتصل بسیارة إسعاف إذا واجھ طفلك
 :ما یلي

(شعور عام بالتوعك (خمول شدید ، بكاء ال یمكن السیطرة علیھ
(القيء (قد یحتوي على محتویات األمعاء و / أو الصفراء الخضراء 

انزعاج أو ألم في البطن
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فقدان الشھیة
 انتفاخ في البطن
صعوبة في التنفس



إذا كان علیك أن تقول وداعا
 لن یتجاوزوا الساعات أو األیام أو األسابیع القلیلة األولى CDH لألسف ، فإن بعض األطفال الذین تم تشخیص إصابتھم بـ

 من حیاتھم. سیشرح الموظفون الطبیون أسباب تدھور حالة طفلك ویبحثون عن الخیارات فیما یتعلق بتحسین حالة طفلك وما
 إذا كان ینبغي التوقف عن العالج أم ال. ھذا لیس قراًرا سھالً أبًدا على الوالدین أو المتخصصین الطبیین أخذه في االعتبار ،
 وسوف یتم منحك الكثیر من الوقت والدعم حسب الضرورة التخاذ قرارك. یمكن لبعض اآلباء رؤیة طفلھم یكافح وسیجدون

.أن الطفل یخبرھم عندما یحین الوقت

:فیما یلي بعض االقتراحات حول وقت اتخاذ القرار:

.التقط العدید من الصور ومقاطع الفیدیو لطفلك. ستكون ھذه دائما ثمینة بالنسبة لك
 اتصل بالمنظمات لمعرفة ما إذا كانت ھناك موارد في منطقتك. خدماتھم مجانیة وسیقدمون صوًرا لذكرى

 .ابنك وابنتك
ن الرعایة الیومیة لطفلك وأي لحظات خاصة في مفكرة لالحتفاظ بھا .دوِّ

 قد ترغب في دعوة الزوار لرؤیة طفلك قبل أن یحین الوقت. ستبذل المستشفى قصارى جھدھا لتلبیة جمیع
 طلباتك ، ولكن یرجى االنتباه إلى أن العدید من ھذه الوحدات لدیھا سیاسات صارمة بشأن الزوار لحمایة

.األطفال اآلخرین وأولیاء أمورھم
.یمكن إجراء الترتیبات الالزمة لتعمید طفلك في الوحدة إذا كنت مھتًما بذلك

 عندما یحین وقت إخراج طفلك من أجھزة دعم الحیاة ، قد تكون حاضًرا أو تنتظر الممرضات إحضار طفلك
 إلیك. قد تكون ھذه ھي المرة األولى التي تتمكن فیھا أنت وشریكك من حمل طفلك ، وقد یكون ھذا أمًرا

 .مربًكا للغایة
 نشجعك على االستحمام ومالبس طفلك ، وحملھ والتحدث معھ ألطول فترة ممكنة. ال تخافي من حمل طفلك

 .بعد وفاتھ - فقد ندم الكثیر من اآلباء على عدم القیام بذلك
.قد ترغب أیًضا في التقاط صور فوتوغرافیة تحمل طفلك ، باإلضافة إلى انطباعات الید و / أو البصمة
 إنھا لفكرة ذكیة التأكد من أن علماء الوراثة یجمعون الدم الختبارات الحمض النووي في المستقبل عند

.توفرھا
.خصلة الشعر تذكار ثمین

 ال توجد طریقة صحیحة أو خاطئة للتعامل مع المشاعر خالل ھذه اللحظات المدمرة. األسرة واألصدقاء ھم
 دعم ال یقدر بثمن ، وقد تجد أنھ من المفید أیًضا التحدث مع مستشار أو قسیس في المستشفى إذا كانوا

 .متاحین
 أخیًرا ، أخبر طفلك أنھ ال بأس في الذھاب. تشیر الدراسات إلى أن األشخاص من جمیع األعمار ، حتى

.األطفال حدیثي الوالدة ، یبدو أنھم یمرون بسالم بعد سماع ھذه الكلمات
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نصیحة من ولي أمر حزین آخر
 ال تسمح ألي شخص أن یستعجل علیك. خذ الكثیر من الوقت الذي تریده لتقول وداًعا. قضیت حوالي 45 دقیقة مع رایان"

 قبل أن یسمحوا لنا بنقلھ إلى علم األمراض ، وھو ما یخالف قواعد المستشفى ، لكننا خرقنا القاعدة. یؤسفني أنني لم أحملھ
 أكثر. أیًضا ، بدا ھذا غریبًا بالنسبة لي ، لكن الممرضة أخبرتني بذلك في الیوم السابق لوفاة رایان. أخبرتني أننا سنقوم بفك

 جمیع األنابیب واألسالك ، ونغسلھ ، ونضع غسول األطفال في كل مكان ، ونمشط شعره (ونقطع القفل أیًضا!) نلبسھ ،

 ونلفھ في بطانیة ونمسكھ. التقط صوراً وقل وداعنا واشرح لماذا أخذه اللھ منا. ھذا الجزء الذي لم أتمكن من فھمھ ، وما

 زلت ال أستطیع! احتفظت بكل األشیاء التي استخدمھا المستشفى مع رایان: مقص ، لھایات ، حفاضات ، ألعابھ ، مالبسھ ،

 الالفتة على سریره. لمدة 29 یوًما ، جمع الكثیر من األشیاء. كل ذلك في صندوق محكم الغلق یعرف باسم "صندوق ریان"
 ". - سیندي مور

 
 اطلبي حبوبًا لتجفیف حلیب الثدي أو استمر في الضخ إلى ما بعد الجنازة. یمكن أن تكون األحضان مؤلمة للغایة عندما"

تكون محتقناً ". - روندا مونتاج
 

 أنا أصنع صندوق ظل بتذكارات توماس. یتم وضع قبعتھ الصغیرة والجوارب واألساور وبعض البطاقات وما إلى ذلك في"
 إطار خاص یتم تعلیقھ على جدار خاص. بھذه الطریقة یمكنني إلقاء نظرة على ذكریات توماس كل یوم دون فتح صندوق ،

 وھو دیكور جمیل أیًضا. لقد صنعت أیًضا واحدة من أجل ابني األكبر مایكل ، وھو یستمتع بالنظر إلیھا أیًضا ". - جابي

فریتاغ
 

 في حالتنا ، لم تكن وفاة مفاجئة عند الوالدة ، ولكن بعد 3 أسابیع من العنایة المركزة. أود أن أقترح وجود أكبر عدد ممكن"
 من الزوار. كلما زاد عدد األشخاص الذین یقابلون طفلك بالفعل قبل مغادرتھ ، كان ذلك أفضل. یجعلھم أكثر واقعیة ،

 ویساعد في التأكید على أنھم كانوا ھنا حقًا! احتفلنا بحیاتھ بجنازة كاملة ، وحفل استقبال في منزلنا ، وما إلى ذلك. كانت ھذه

 األحداث مھمة ، بالنسبة لنا وكذلك لألصدقاء والعائلة. أخبرني الكثیرون أن ذلك منحھم فرصة للتركیز حقًا على ما حدث.
 لقد كان من الجید بالنسبة لي أن أجمع كل شيء عن حیاة فلیتشر القصیرة مًعا. لقد صنعت ألبوًما من نوع ما ولدي صندوق
 ضخم لجمیع البطاقات الواردة فیھ. اآلن كل شيء مًعا إلخراج و "زیارة" عندما أكون في حالة مزاجیة. لقد ساعدني في

 الوصول إلى اآلخرین الذین عانوا من خسارة مماثلة. أنا في مجموعة دعم مع نساء رائعات كان لدیھن والدة متأخرة أو
 أثناء المخاض. كان خاصتي ھو الوحید "ھنا" لفترة من الوقت ، لكنھ لم یحدث فرقًا في الطریقة التي نتواصل بھا. لكن حقًا ،

 أفضل العالقات على اإلطالق. نعطي بعضنا البعض القوة والدعم Cherubs كانت المرأتان اللتان قابلتھما من خالل
بانتظام ". - لوري ستوسر ماكنیل
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لماذا الكروب؟ .... رسالة إلى الوالدین المفجوعین

 عزیزي الوالد الحزین

 لیس ألنك لم تكن تستحق كروبك - لقد كنت ومازلت كذلك. أنت جدیر جًدا بأن تم تكلیفك بمتابعة أھداف حیاتك وأھدافھم أیًضا. أنت
 جدیر جًدا أن الكروب الخاص بك اختارك لتكون والدتھ أو والدتھ خالل وقتھم القصیر ھنا. أنت جدیر جًدا لدرجة أنك كنت محظوظًا

 بما یكفي لتكون والًدا لمالك حي ... طفل ُوضع على األرض لیلمس قلوب وحیاة الكثیر من الناس. الكثیر من الحب والعدید من
 الدروس التي تم وضعھا في مثل ھذا الوقت القصیر. ال یمكن ألي شخص أن یدرك تلك النعمة العظیمة وھذه المسؤولیة العظیمة -

.ولكن تم اختیارك

 لیس بسبب إیمانك أو شكوكك. لیس ألنك لم تصلي بجدیة كافیة أو لعدم وجود عدد كاٍف من الناس یصلون من أجل الكروب الخاص
 بك. ھناك كروب لدیھم آالف األشخاص حول العالم یصلون من أجلھم ... ولم ینجوا. لقد كان لدینا كروب من والدیھم ال یؤمنون

 بالدین وقد نجوا. صالتك من أجل معجزة لم تُرفض. لقد تلقیت المعجزات أیًضا ... على الرغم من أنھا قد ال تكون المعجزات التي
 مثلنا ، مما یساعدنا على اتخاذ القرارات الصحیحة ، CDH كنت تریدھا كثیًرا. یمكن للصالة أن تدعمنا من خالل كل ما یرمیھ

ویجلب لنا السالم بغض النظر عن النتیجة ... ویمكنھم رفعنا وتحملنا من خالل الحزن

 لیس ألنك اتخذت قراًرا طبیًا سیئًا أو أنك لم تكافح بما یكفي من أجل طفلك. الكروب الخاص بك لدیھ فریق طبي كامل یقاتل من أجلھم
 بجانبك. لقد اتخذت أفضل القرارات التي یمكن أن تتخذھا لكروب الخاص بك. كنت ومازالت أفضل والد لكروب یمكنك أن تكونھ.
 ھناك اآلالف من األطفال األصحاء الذین لیس لدیھم آباء یقاتلون من أجلھم. لقد كان الكروب الخاص بك محظوظًا لكونك أبًا كما لو

 أي شيء فھو أنھ ال یلعب بأي قواعد. یمكن لألطفال الذین لیس لدیھم CDH أتیحت لك الفرصة لتكون والًدا لكروبك. إذا علمنا
 حجاب حاجز ورئة صغیرة البقاء على قید الحیاة بینما قد ال یعیش األطفال الذین یعانون من رئتین ممتلئتین. لقد علمنا أن وظیفة الرئة

.لیست العامل الحاسم. لقد علمنا أنھ في بعض األحیان ال تكفي أفضل رعایة في العالم

 لیس ألنك ال تستطیع أن تقدم لكروبك الدعم أو الموارد الالزمة لطفل من ذوي االحتیاجات الخاصة. لیس ألنك تفتقر إلى الصبر أو
 المھارات. لدینا أعضاء حزینون ھم أطباء وممرضات ... لدینا آباء ناجین كانوا ھم أنفسھم مراھقین. لدینا أعضاء حزینون ھم آباء
 رائعون ، ولدینا آباء ناجین فقدوا الوصایة على الكروب. لدینا أیًضا العدید والعدید من آباء الناجین المذھلین والمستعدین ومستعدین

.ال یھتم بمن ھو جاھز ، من ھو قادر ، من ھو أفضل مؤھل لرعایة الكروب ومن لیس كذلك CDH .لیكونوا آباًء رائعین للكروب

 فإن ھذا العیب الخلقي ، CDH لیس ألنك لم تحب الكروب الخاص بك بما فیھ الكفایة. إذا كان الحب یمكن أن یجنب األطفال من
 ال یظھر محاباة. ال یظھر أي تحیز. إن حظ القرعة حقًا ھو من ینجو ومن ال ینجو. ھذا ال CDH .الرھیب لن یودي بحیاة أخرى

 یعني أنك أفضل أو أسوأ من أي شخص آخر. ھذا لیس عادال. الكروب الخاص بك لم یختار أن یتركك. لكنھم اختاروا قضاء وقتھم
.ھنا معك. لم یختاروا األجنحة على القدمین. لم یختاروا السماء على البقاء ھنا معك

 ال توجد إجابة جیدة عن سبب عدم بقاء الكروب الخاص بك ... ولكن ھناك المئات من اإلجابات حول لماذا یجب أن یكون ھو أو ھي.

 األلم والحزن الناجمین عن والدة طفل بعیب خلقي خطیر ... یحزن البعض على فقدان طفل .CDH في تشیروبز ، نعلم جمیًعا ألم
 في الكروب الباقین على قید الحیاة وفقدان الحلم. یحزن البعض حزنًا ال ینتھي لفقدان حلم CDH سلیم وھم یكافحون للتعامل مع

.وحیاة الكروب. لكننا جمیًعا نحزن ، ولدینا جمیًعا أسئلة قد ال نحصل علیھا أبًدا

 الكثیر من األطفال الذین CDH كلنا فقدنا الكثیر. یشعر الكثیر من اآلباء بالحزن على فقدان أطفالھم في الوقت الحالي. لقد فقد مجتمع
 صلینا من أجلھم وأحببناھم من بعید. لكننا اكتسبنا الكثیر أیًضا. وكذلك أفراد األسرة واألصدقاء وحتى الغرباء. ترك كل كروب

 بصماتھ على ھذا العالم وتركھ أفضل قلیالً مما وجده. ھذا أكثر مما یفعلھ معظم الناس في العقود الماضیة. یجب علینا جمیًعا أن نتبع
.مثل ھذه األمثلة الجمیلة التي تركھا لنا ھؤالء األطفال

،تفضلوا بقبول فائق االحترام
داون إم تورینس إیرلندا

CDH International رئیس
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CDH لدلیل المرجعي للوالدین

ال تثق أبًدا في بطاریة ھاتفك

جھات اتصال مھمة
قائمة الطوارئ والمعلومات

:رقم

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

       (919) 610-0129                      

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

 عیّن وسیطك. الشخص الذي سیجیب على مكالماتك ، ویحدث جمیع أفراد عائلتك وأصدقائك ، ویحدث وسائل التواصل االجتماعي
 الخاصة بك ، وما إلى ذلك حتى تتمكن من قضاء بعض الوقت مع طفلك وعدم اإلجابة باستمرار على األسئلة من العائلة واألصدقاء

.ذوي النوایا الحسنة
_______________________ الوسیط المعین لدینا ھو ________________________  ھو / ھي / یمكن الوصول إلیھم على

:اسم

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

____________________  تریسي میتس

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

 

التولید

طبیب ابتدائي

خلیة األم

خلیة أبي

الجد / أخرى

الجد / أخرى

الجد / أخرى

الجد / أخرى¿

مقسمات المستشفى

NICU / PICU

فندق / رونالد ماكدونالد ھاوس

CHERUBS / CDHi

سفیر تشیروب المحلي

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________
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CDH INTERNATIONAL في متجر آبل ومتجر جوجل بالي 

 CDH تطبیق



 الدلیل المرجعي
CDH للوالدین

CDHi.org

 شارع روجرز # 290 ویك فورست ، نورث 3650
كاروالینا 27587 الوالیات المتحدة األمریكیة

www.cdhi.org
info@cdhi.org
+1 919-610-0129
US 501(c)III #56-1916661

الوالیات المتحدة األمریكیة / دولیا المملكة المتحدة
 شارع فیكتوریا ، صندوق 135 لندن 77
SW1H 0HW المملكة المتحدة

www.cdhi.uk
uk@cdhi.org
+44 20 3966 5346
 جمعیة خیریة مسجلة في المملكة المتحدة
رقم. 1189819

Twitter @cdhiuk
Instagram @cdhiuk
Facebook @cdhiuk

سویسرا
c/o Chapel & York Switzerland 
Association, 4 Rue Charles-Bonnet, 
P.O. Box 399,1211, Geneva 
12, Switzerland

www.cdhintl.ch 
switzerland@cdhi.org
 +41 22 57 54 171
CDH International c / o Chapel & 
York Switzerland Association ھي 
 جمعیة غیر ربحیة معفاة من الضرائب وتحكمھا المواد
.60 وما یلیھا. من القانون المدني السویسري

ھونج كونج
c/o Hong Kong Foundation for 
Charities Limited, Unit B, 19/F, 
Queen’s Centre,
58-64 Queen’s Road 
East, Wanchai, 
Hong Kong

cdhi.org/hongkong
hongkong@cdhi.org
CDH International, c/o Hong 
Kong Foundation for Charities  
Limited Registration Number 
65159428-000

سنغافورة
c/o Chapel York SG Foundation, 138 
Robinson Road, 18-03 Oxley 
Towers, Singapore 068906

cdhi.org/singapore
singapore@cdhi.org
+65 9223 7069
CDH International, c/o Singapore 
مؤسسة الخیریة المحدودة | رقم التسجیل
 65159428-000

ھولندا
c/o Stichting Chapel & York 
Foundation Netherlands 
Markerkant 13 10 1314 AN 
Almere Noord Holland, The 
Netherlands

www.cdhi.nl
netherlands@cdhi.org
+44 20 3966 5346
 جمعیة خیریة مسجلة في المملكة المتحدة رقم.
1189819

Twitter @cdhiswitzerland
Instagram @cdhiswitzerland
Facebook @cdhiswitzerland

Twitter @cdhinl
Instagram  @cdhinl
Facebook @cdhintlTwitter @cdhihongkong

Instagram  @cdhihongkong
Facebook @cdhhongkong

Twitter @cdhintl
Twitter @cherubs
TikTok @cdhawareness
Instagram @cdhinternational
Facebook @cdhintl
Facebook @cdhsupport

Twitter @cdhisingapore
Instagram @cdhisingapore
Facebook @cdhsingapore

CDH قم بتنزیل تطبیق الھاتف 


