
 
 

"سووبرر بيیددزز" االخررزز ااألهھھھمم في االعالمم 

  
                

إإنن عالجج ااألططفالل االمصابيینن بمررضض االسررططانن هھھھوو عاددةة يیأخذذ ووقتت ططوويیلل ووصعبب.  ووحتى نددعمم وونشجع االمررضى منن 
ااألططفالل وواالشبابب في ررحلتهھمم االصعبة٬، فإنن جمعيیة ااألططفالل لمررضى االسررططانن في ووسطط االسوويیدد تعرّرفكمم على ما يیسمى " 

سووبرر بيیددزز ". 

يیحصلل كلل ططفلل على حبة خررزز عندد كلل صووررةة أأشعة٬، فحصص ددمم٬، ززيیاررةة االمستشفى٬، ووحقنن ااإلبرر االخ ... كما يیخصصص لكلل 
نووعع منن هھھھذذهه االعالجاتت حبة خررزز مختلفة ملوونة. اانن هھھھذذهه االخررزز االملوونة  تضافف مع بعضهھا االبعضض ضمنن سلسلة  ووااحددةة٬، 

لكي ترروويي االقصة االفرريیددةة لمسارر عالجج ااألططفالل. 

بعدد أأيیامم قليیلة منن تشخيیصص االمررضض٬، يیحصلل كلل ططفلل على سلسلة منن خيیطط االنايیلوونن االمشمع مع مررساةة ووحباتت خررززعليیهھا 
أأحررفف ليیقوومم بتشكيیلل ااالسمم ااألوولل لهھ أأوو لهھا. ووتباعاً لذذلكك يیحصلل االمررضى على حباتت خررزز جدديیددةة عندد كلل عالجج حتى 

يیتمكنوواا منن تسجيیلل هھھھذذهه االووقائع٬، ووبالتالي سووفف يیتحددثوونن عنن قصتهھمم. 

االغررضض منن حباتت االخررزز 
ووعلى االررغمم منن أأنن حباتت االخررزز يیمكنن أأنن تكوونن أأمرراا مهھما٬ً، فإنن ااألططفالل في أأووقاتهھمم االصعبة يیتططلعوونن االيیهھا االى اانهھا أأكثرر 

منن مجرردد متعة لمجمووعة منن حباتت االخررزز. 

ااإإنن االعقدد االخاصص منن حباتت االخررزز يیخلقق صووررةة ملوونة جميیلة خاللل االفتررةة االصعبة  االتي غالبا ما تكوونن مجررددةة وولذذلكك  
يیصعبب االتعبيیرر عنهھ بكلمة للمررضى.  إإنن هھھھذذهه االحباتت منن االخررزز تعططي ااألططفالل تفهھمم أأكبرر لكلل مررحلة منن االعالجج٬، ووبالتالي 
تعططي  نظظررةة عامة بشأنن ما حددثث معهھمم. يیمكنن لكلل مرريیضض اانن يیتفهھمم بالكاملل تططوورر عالجهھ أأوو عالجهھا وويیتابعهھا منن خاللل 

االقصة االتي نشأتت في كلل لحظظة منن االتررتيیبب االززمني للخررزز ٬، منن تشخيیصص االمررضض إإلى ززيیاررااتت االمستشفى ٬، صوورر 
ااألشعة٬، جمع االخاليیا االجذذعيیة  إإلخ... 

في حالل كانن االططفلل صغيیرراا جدداا أأثناء االعالجج٬، يیمكنن اانن نبيینن لهھمم ما حددثث لهھمم منن خاللل حباتت االخررزز عنددما يیصبحوونن أأكبرر 
سناً. عنددما يینتهھي عالجج ااألططفالل٬، ووتحصلل عائالتهھمم على سلسلة االخررزز االملوونة ليیتمم ااألحتفاظظ بهھا. 

كيیفف يیعملل ؟ 
إإنن جميیع ااألططفالل وواالشبابب االذذيینن يیعالجوونن ووتتررااووحح أأعماررهھھھمم بيینن ٠۰ ـ ١۱٨۸ سنة فأنهھ يیمكنهھمم االحصوولل على سلسلة االخررزز 

مجانا. اانن فرريیقق االمووظظفيینن يیساعدد االمررضى وومقددموو االررعايیة على ااررشاددهھھھمم ماذذاا تمثلل كلل حبة خررزز بالنسبة لكلل عالجج. بعدد 
ذذلكك فانهھ يینبغي على االمررضى أأوو االمهھتميینن بهھمم أأنن يیسألوواا عنن االخررزز االذذيي حصلوواا عليیهھ. عندد ااالنتهھاء منن االعالجج٬، فانن 
سلسلة االخررزز تكوونن قدد اانتهھتت بحباتهھا االمميیززةة ووبالتالي فانن االمرريیضض اليیحصلل على حباتت االخررزز بعدد ذذلكك السيیما عندد 

االززيیاررةة للمعايینة. 
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 Bokstavspärlor:أللئ االحرووفف
  

في بداايیةاالعالجج يیعطى االمريیض خيیط مشمع وو عليیهھا حرووفف تشكل ااسم االمريیض 

     Hoppets pärla:لؤلؤةة ااألمل
تعطى للمريیض في بداايیة االعالجج 

 Tappa håret:تساقط االشعر
عند تساقط االشعر للمرهه ااالوولى ااوو عند حالقة االشعر كلهھ 

 En superbra dag :يیومم جيید للغايیة
تحسن في سيیر االمرضض 

 En mycket dålig dag:يیومم سئ للغايیة
حدثث متعب ووغيیر مرغوبب فيیهھ في سيیر االمرضض 

 Födelsedag:عيید االميیالدد
يیومم عيید ميیالدد االمريیض 

 Stick/injektion :ززررقاالبر
سوااء تحت االجلد٬، في ااألصبع٬، في االورريید أأوو في االعضلة (أأبرهه ووااحدهه في يیومم ووااحد) 

  Flera stick på en dag: ززررقق مجموعة إإبر
ااثنانن أأوو أأكثر في نفس االيیومم 

 Sätta venportnål:ووضع مدااخل لألبر في االورريید
كانوال ااوو ألخذ جرعة ددووااء 

 Röntgen/Ultraljud:ااألشعهھ أأوو االسونارر
مثال االرنيین٬، ااالشعهھ االمقطعيیة ااوو االسونارر.... االخ 

 Benmärgspunktion:فحص نخاعع االعظم

 Lumbalpunktion : فحص سائل االنخاعع االشوكي من االظهھر

 Cytostatika/Guldmedicinاالعالجج االكيیميیاوويي للمرةة ااالوولى

  Cytostatika/ Guldmedicin, intravenöst intratekalt االعالجج االكيیميیاوويي االورريیديي بعد االمرةة ااالوولى

 Cytostatika, tabletter االعالجج االكيیميیاوويي بالحبوبب

 Strålning-Sara االعالجج باإلشعاعع للمرهه ااالوولى

  Strålningاالعالجج بالشعاعع الحقا؛ بعد االمرةة ااالوولى
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 Strålningmask ماسك االوجهھ في حالهھ ااإلشعاعع

 Operation:االعمليیة
عند ااجرااء أأيي عمليیهھ مثل ووضع مدااخل ااالووررددةة 

 Kortison: االكوررتيیزوونن
حيین االعالجج بدووررةة كوررتيیزوونن أأووحيین إإعطاء حبة كوررتيیزوونن عن ططريیق االفم(يیعطى خرززةة ززررقاء عليیهھا صورر ووجهھ بلونن 

ااصفر) 

 Skörda stamceller: االخاليیا االجذعيیة
جمع االخاليیا االجذعيیة  

 Stamcells- och benmärgstransplantation ززررعع نخاعع االعظم ااوو االخاليیا االجذعيیة

  Stamcells- och benmärgtransplantationبعد ززررعع نخاعع االعظم ااوو االخاليیا االجذعيیة اايي اانتهھاء فترةة االعزلل

 Inlagd på sjukhus :االرقودد في االمستشفى
في كل مرةة يیرقد االمريیض في االمستشفى 

 Inlagd på intensiven:االرقودد في االعنايیة االمركزةة
يیحصل على خرزز جديیدةة لكل ااسبوعع 

 Akut inlagd på sjukhus:االرقودد كحالة ططاررئة
عند ااالضطراارر االى االرقودد كحالة ططاررئة مثال في حالة االحمى ااوو االحاجة االى ااالسعافف 

 Inlagd och isolerad:االرقودد ااالنعزاالي
عند االحاجهھ االى االرقودد ااالنعزاالي يیعطى خرززةة جديیدةة لكل ااسبوعع ررقودد 

 Sondslang:ااألنابيیب للتغذيیهھ
كل مرةة يیحتاجج االمريیض االى أأنبوبب للتغذيیهھ(سوندسالنك) 

 Blodtransfusion :نقل االدمم
في كل مرهه يیحتاجج االمريیض االى نقل االدمم ٬، االخاليیا االدمويیهھ ااوو ااألجسامم االمناعيیة  

 Ta bort stygn eller venportnål ررفع االخيیوطط ااوو االمدااخل االورريیديیهھ لالبر

 Ögondropparقطرااتت االعيین

  Dubbelduschحمامم مضاعف

 Kateterisering eller lavemangتفريیغ االمثانهھ عن ططريیق ااالنبوبهھ( كاثيیتر) ااوو االحقنة االشرجيیهھ

 Behandlingens slut اانتهھاء مرحلة االعالجج
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