
 

 

 

 

 

 

 العالم في األهم الخرز "السوبر )العقد(السلسلة"
 
  
                

 فت  فتيتانوال األطفتال متن المرضت  ونشتع  نتدع  لكت و  .اوصتبب طتويال وقت  عادة السرطان بمرض المصابين األطفال عالج يأخذ
 ." السوبر السلسلة " يسم  ما عل  تبّرفك  السويد وسط ف  السرطان لمرض  األطفال عمبية فإن الصببة، رحلته 

 
 هتذ  متن نتو  لكل يخصص كما ... الخ ةإبر وحقن مستشف ، زيارة د ، فحص أشبة، صورة كل عند خرز حبة عل  طفل كل يحصل

 الفريتدة القصتة تترو  لكت  واحتدة،  سلستلة فت  التببض ببضتها م  تضاف  الملونة الخرز هذ  ان مختلفة. ملونة خرز حبة البالعا 
 فال.األط عالج لمسار

 
 ليقتو  أحترف خرزعليها وحبا  مرساة م  المشم  النايلون خيط من سلسلة عل  طفل كل يحصل مرض،ال تشخيص من قليلة أيا  ببد
 ،الوقتاع  هتذ  تستعيل متن يتمكنتوا حتت  عتالج كل عند عديدة خرز حبا  عل  المرض  يحصل وتباعا   .لها أو له األول االس  تشكيلب

 .شعاعته  وعن ه قصت عن ايتحدثول وبالتال 
 

 الخرز حبات سلسلة من الغرض
 حبتا  متن لمعموعتة تت مم شت  معترد متن أكثتر انهتا ، الصتببة البالج رحلة خالل صغيرة امل ومضا   هذ الخرز حبا  تكون قد

  بسالسله . عدا فخورين االطفال يكون ما وعادة صبوبا  من االطفال به مر ما عل  دليل انها ,الخرز
 

 متن  للمرضت . بكلمتة اعنهت التببيتر يصتب  متا غالبتا التت   الصتببة لفتترةل عميلتة ملونتة صورة الخرز حبا  من خاصال البقد يخلق
 .مبهت  حتد  متا بشتأن عامتة نظترة  تبطت  وبالتتال  البتالج، متن مرحلتة لكتل أكبتر تفهت  ألطفالل يصبح الخرز من الحبا  هذ  خالل

 ان المستشتتف  فتت  والبتتاملون االبتتا  ويستتتطي  المستشتتف . فتت  حتتد  عمتتا يتتتكل  و ةالسلستتل ان)يقتترأ  الطفتتل يستتتطي  االبتتوين بمستتاعدة
  القادمة. المرحلة ف  سيحد  ما لشرح الخرز يستخدموا

 او للبتتالج الفبلتت  االعتترا  وينستتون كمكافعتتة ختترزة علتت  سيحصتتلون بتتانه  فكتتروا متتا اذا االطفتتال علتت  استتهل االمتتر يصتتبح متتا عتتادة
 الفحص.
 الطفتل كتان حتال فت  العتدة. او كالعتد لالقتار  او المدرستة ف  مالعه زل قصته  يحكوا ان االطفال يستطي  السوبر السلسلة بمساعدة
 عتالج ينتهت  عنتدما ستنا . أكبتر يصتبحون عنتدما الخترز حبتا  ختالل متن لهت  حتد  متا لهت  نبتين ان يمكن البالج، أثنا  عدا صغيرا
 بها. األحتفاظ ليت  ونةالمل الخرز سلسلة عل  عاعالته  تحصل األطفال،

 
 ؟ يعمل كيف
 فت  البتاملون يستاعد البدايتة فت  ستنة. ١٨ ـت ٠ بتين عمتاره  أ وتتتراوح بتالعونتي التذين فتيتانوال األطفتال عميت ل الستوبر السلستلة إن

 ان يعت  متن هت  مرافقيته او المتريض فتأن الوقت  مترور ومت  ولكتن السلستلة الت  تضتاف ان يعت  التت  الخرز تذكر عل  المستشف 
  الخرز. عل  ويحصلوا يتذكروا

 
 عنتد آختر. مستشتف  فت  البتالج عنتد خصوصتا مفيتد وهتذا االحتدا . كتل فيته يستعل ان للمتريض يمكتن خاص تطبيق يوعد للمساعدة
 تنتهت  البتالج  )انتها  خرزة عل  الحصول ببد سلسلته. ف  ويضبها عمبها الت  الخرز كل عل  يحصل ان المريض يستطي  البودة
 البالج نهاية ببد والمباينة للمتاببا  خرز توعد ال لذلك ايضا السلسلة عم  ةعملي
 

 تجمية  يمكة  خاللهةا ومة  الحقيقيةة للسلسلة مكمل ويعتبر اللوحي لمتصفحا او الهاتف على مجانا للتحميل Supersnöret  تطبيق يوجد

 واالصةداا.. االهةل مة  مشةاككتها الةى باالضةافة الخةرزات تسلسةل متابعةة الخرزات, حساب على التطبيق يساعد كما افتراضية. سلسلة

 التطبيق. خالل م  عليها تعليق وكتابة خرزة كل تعنيه ما معرفة ايضا يمك و

 بمرونة. معها التعامل ينبغي لذا ااعهمو تمثل السلسلة ان والعائلة الطفل يعلم ان المهم م 

 

  



 

 

 
 Barncancerfondenلؤلؤة كابطة االطفال مرضى السرطان في السويد 

 عالمة الرابطةعليها  في بدايةالعالج يعطى المريض خيط مشم  و

 

 Hoppets pärlaلؤلؤة األمل:

 وعند االنتكاس تعطى للمريض في بداية العالج

 

 Bokstavspärlorأللئ الحروف:

 حروف تشكل اسم المريضأللئ عليها 

 

 En mycket dålig dagيوم سئ للغاية:

 مثال الغا. عيد ميالد,متعب وغير مرغوب فيه حدث 

 الحاجة الى مضخة لتخفيف االلم. الطفل يقرك.

 

 En superbra dag يوم جيد للغاية:

 مثال ان ترزق بأخ, ان تكون ذهبت في نزهة او كنت شجاعا. الطفل يقرك.

 

 Stick/injektion االبر: زكق

 سوا. تحت الجلد، في األصب ، في الوكيد أو في العضلة 

 )أبره واحده في يوم واحد(

 

  Flera stick på en dag:زكق مجموعة إبر 

 اثنان أو أكثر في نفس اليوم

 

 Sätta venportnålوض  مداخل لألبر في الوكيد:

 كانوال او ألخذ جرعة دوا.

 

 Ta bort nål/stygn/plåster الخيوط او المداخل الوكيديه لالبر كف 

 

 Första cytostatika/guldmedicinالعالج الكيمياوي للمرة االولى

 

  Följande cytostatika العالج الكيمياوي الوكيدي بعد المرة االولى

 

 Cytostatika, tabletter العالج الكيمياوي بالحبوب

 

 Strålningsmask ماسك الوجه في حاله اإلشعاع

 

 Första strålning العالج باإلشعاع للمره االولى

 

  Följande strålningالعالج بالشعاع الحقا؛ بعد المرة االولى

 

 Specialbehandling ةخاص معاملة

     فمثال يالمناع العالج وأ أ تامينفي

 

  Radioaktivundersökningعناصر المشعة: لؤلوة العالج بال

 عند البد. بالعالج م  العناصر المشعة. لؤلؤة مضيئة

 

 Kortisonالكوكتيزون :

 تعطى في بداية كل اسبوع او يوميا عند اخذ الحبوب ع  طريق الفم.

 

 Skörda stamcellerذعية :الخاليا الج

  جم  الخاليا الجذعية

 

  Stamcellstransplantation زكع نخاع العظم او الخاليا الجذعية

 

 Stamcellstransplantationةعيذالجيا بعد زكع نخاع العظم او الخال

  العزلاي انتها. فترة 

 

  Lumbalpunktionالظهر: م  الشوكي النخاع سائل فحص

 

 Benmärgspunktionفحص نخاع العظم:

 

 Röntgen/ultraljudاألشعه أو السوناك:

 مثال الرني ، االشعه المقطعية او السوناك.... الخ

 

 Inlagd på sjukhus :الراود في المستشفى

 ي كل مرة يراد المريض في المستشفىف

 

 Inlagd på intensivenالراود في العناية المركزة:

 يحصل على خرز جديدة لكل اسبوع

 

 Inlagd och isoleradالراود االنعزالي:

 عند الحاجه الى الراود االنعزالي يعطى خرزة جديدة لكل اسبوع كاود

 

 Operationالعملية:

 عند اجرا. أي عمليه مثل وض  مداخل االوكدة

 

 Sövningالتخدير العام  

 رة يحتاج ان يخدك تخديرا عاما يعطى الطفل خرزة مضيئة.ملكل 

 

 Sondslang/knappأنابيب للتغذيه:

 كل مرة يحتاج المريض الى أنبوب للتغذيه)سوندسالنك(

 

  Ögon/öron pärlaاو األذن العي  خرزة

  لكل الفحوصات والعالجات والقطرات

 

  Dubbelduschحمام مضاعف

 

 Kateter/lavemangتفريغ المثانه ع  طريق االنبوبه) كاثيتر( 

  او الحقنة الشرجيه

 

 Blodtransfusion نقل الدم:

في كل مره يحتاج المريض الى نقل الدم ، الخاليا الدمويه او األجسام 

  المناعية

 

 Akut infektionااللتهابات الحادة 

 خرزة لكل اسبوع عند الحاجة للعالج الوكيدي) المضادات الحيوية(

 

 Ambulansاالسعاف 

 عند الحاجة الستدعا. االسعاف ع  الحاالت الطاكئة وغير الطاكئة

 

 Tappa håretتسااط الشعر:

 عند تسااط الشعر للمره االولى او عند حالاة الشعر كله

 

 Födelsedagعيد الميالد:

 يوم عيد ميالد المريض

 

 februari 15شباط  15

 اليوم العالمي لالطفال مرضى السرطان

 

 Behandlingens slut انتها. مرحلة العالج

 بعد اخر جلسة عالج

 

 


