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اتصل بنا

برعاية:
إدارة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بحكومة والية

فيكتوريا

 
ASCA تتم مراجعة جميع الكتيبات التي تم إعدادها بواسطة

من قبل أخصائي أمراض الدم في البالغين واألطفال.

 
 
 

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة:

https://www.cdc.gov/ncbddd/sicklecell/index.html

mailto:info@aussicklecelladvocacy.org


ما هو داء الكريات
المنجلية؟

مجموعة من اضطرابات كريات الدم الحمراء (RBC) الموروثة التي تؤدي

.(Hb S) ً إىل الهيموجلوبين غير الطبيعي هيكليا

تنشأ عندما يتم توريث جينين غير طبيعيين من الهيموجلوبين من كل

والد.

تنجم عالمات وأعراض داء الكريات المنجلية بشكل رئيسي عن منجلية

كريات الدم الحمراء، مما يؤدي إىل كريات دم غير مرنة ولصيقة

وقصيرة العمر عىل شكل منجل.

ً عن تنشيط كريات الدم البيضاء (WBC) والصفائح الدموية ينتج أيضا

التي تؤدي في النهاية إىل مضاعفات متعلقة بالتلف التدريجي

لألعضاء.

قد يعاني األشخاص المصابون بداء الكريات المنجلية من مضاعفات

بما في ذلك أزمة األلم الحادة (أزمة انسداد األوعية الدموية)

العالمات واألعراض التي
تتطلب عناية طبية:

ً لعالمات الحمى – يجب عىل الطالب التماس العناية كن متيقظا

الطبية لتقييم مخاطر االلتهاب الرئوي أو العدوى البكتيرية األخرى

ألن داء الكريات المنجلية يُعرِّض هؤالء الطالب لخطر أكبر.

نوبات األلم – شائعة بين األطفال المصابين بداء الكريات

المنجلية. يمكن أن تحدث في أي مكان في الجسم ويمكن أن

تختلف شدتها. يجب أن يستجيب المعلمون لشكاوى األلم. إذا

ً أو متوسطاً، يمكن للمدارس السماح للطالب كان األلم خفيفا

بالراحة قبل العودة إىل الفصل. إذا كان األلم شديداً، يجب

االتصال بالوالدين و/أو نقل الطالب إىل المستشفى.

السكتات الدماغية – يعد داء الكريات المنجلية أحد أكثر أسباب

ً بين األطفال. يجب عىل المعلمين السكتات الدماغية شيوعا

البحث عن العالمات المرتبطة بالسكتات الدماغية والتي تشمل:

الصداع الشديد والدوخة والتغيرات البصرية والظهور المفاجئ

للضعف في أحد األطراف أو أحد جانبي الوجه والتنميل وعدم

القدرة المفاجئة عىل التحدث والنوبات.

دعم الُمعلِّم للطالب

اسمح بوصول كافي للماء/الترطيب

اسمح بزيارات متكررة للحمام

اسمح بالراحة أثناء درجات الحرارة / الظروف الشديدة.

ً بأي إصابات. اعتن جيدا

انتبه لعالمات السكتة الدماغية

كن عىل دراية بالرفاهية العاطفية

حافظ عىل التواصل المفتوح مع أولياء األمور

ضع خطط رعاية فردية.

نوبات األلم
يجب أن تحتوي خطط الرعاية عىل مدخالت من المعلم وممرضة المدرسة

والطالب وعائلته/عائلتها.

قد تتضمن خطط الرعاية تعليمات حول إعطاء مسكنات األلم، بما في

ذلك من المسؤول عن إعطاء الدواء وكيفية تحديد األدوية التي يجب

إعطاؤها للطالب.

 الحمى
يجب أن يكون للمدرسين إمكانية الوصول إىل خطة رعاية فردية للطالب

المصاب بداء الكريات المنجلية تحدد التعليمات بشأن ما يجب القيام به

في حالة الحمى أثناء اليوم الدراسي.

إذا كان الطالب المصاب بداء الكريات المنجلية يعاني من الحمى، فيجب

أن يراه الطبيب، لذلك يجب االتصال بالوالدين أو األوصياء عىل الفور.

السكتة الدماغية
يكون المعلمون في وضع فريد لتحديد التغييرات في سلوك الطالب،

والتي قد تكون مرتبطة بالسكتات الدماغية النزفية أو اإلقفارية المرتبطة

بداء الكريات المنجلية. يمكن ان تكون التغييرات المفاجئة في خط اليد

عالمة إنذار مبكر لسكتة دماغية.

في حالة االشتباه في حدوث سكتة دماغية مفاجئة، يجب االتصال

بالوالدين عىل الفور ونقل الطفل إىل المستشفى.

قد يحتاج األطفال الذين أصيبوا بسكتة دماغية أو الذين تشير تحاليلهم

الطبية إىل أنهم أكثر عرضة لإلصابة بالسكتة الدماغية إىل مواعيد شهرية

في المستشفى لتلقي عمليات نقل الدم لمنع السكتات الدماغية.


