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Una persona hereda el rasgo de células falciformes o la ECF de la misma forma en que hereda 
el color del pelo o de los ojos, a través de los genes que recibe de su padre y su madre1:

Se dice que una persona tiene rasgo de células falciformes cuando hereda un gen que produce 
hemoglobina normal y otro gen que produce hemoglobina falciforme. Las personas con rasgo falciforme 
generalmente no tienen síntomas y, en la mayoría de casos, son personas sanas, pero pueden transmitir 
el gen alterado a sus hijos1.

Una persona con ECF hereda un gen de hemoglobina anormal de cada uno de sus progenitores1.
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La ECF es una enfermedad genética que se padece si se reciben 
dos genes anormales de la hemoglobina, uno de cada progenitor1.
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La Enfermedad de Células Falciformes (ECF), también 
conocida como anemia falciforme, es una enfermedad 
hereditaria de la sangre, que se transmite por los genes1. 

Las personas con ECF tienen un problema en el gen 
que produce la hemoglobina1.

La hemoglobina es una proteína presente en los glóbulos 
rojos, las células de la sangre encargadas de transportar 
el oxígeno desde los pulmones a todas las partes del cuerpo1.

En los glóbulos rojos sanos, la hemoglobina contribuye 
a que sean planos, redondeados y flexibles. En cambio, en 
una persona con ECF, la presencia de hemoglobina anormal, 
llamada también hemoglobina falciforme, hace que 
los glóbulos rojos tengan una forma curvada y rígida 
(también se dice que tienen forma de hoz o son falciformes)1.

Los glóbulos rojos falciformes pueden atascarse 
en los vasos sanguíneos, ralentizar o bloquear el flujo 
sanguíneo a distintas partes del cuerpo, pudiendo causar 
dolor y otras complicaciones en la salud1. 

ما هو مرض الخاليا المنجلية؟ 

إن مرض  الخاليا المنجلية )SCD(، المعروف أيًضا بفقر الدم 
 المنجلي، هو مرض وراثي في الدم، وهو منقول عبر الجينات1  .

ويعاني األشخاص الذين  لديهم هذا المرض من مشكلة في الجين الذي 
يصنع الهيموغلوبين1  .

ويُعتبر الهيموغلوبين عبارة عن   بروتين موجود في كريات الدم 
الحمراء، وهي خاليا الدم المسؤولة على نقل األوكسيجين من الرئتين 

إلى كل أجزاء الجسم1  .

يساهم الهيموغلوبين في جعل خاليا الدم الحمراء السليمة مسطحة 
ومستديرة ومرنة. في المقابل، يتسبب الهيموجلوبين غير الطبيعي،  

عند األشخاص المصابين بمرض الخاليا المنجلية، والذي يسمى 
أيًضا  بفقر الدم المنجلي، في جعل الخاليا الحمراء ذات شكل منحني 

 وصلب )يقال أيضا أنها تأخذ شكل منجل أو هي منجلية (1  .

ويمكن   لخاليا الدم الحمراء المنجلية أن تعلق في األوعية الدموية، 
والتي تبطئ أو تمنع تدفق الدم إلى أجزاء مختلفة من الجسم، مما قد 

يسبب ألًما ومضاعفات صحية أخرى1  . 
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  يرث الشخص سمة الخلية المنجلية أو مرض الخاليا المنجلية بنفس الطريقة التي يرث بها لون الشعر أو العينين، 
عن طريق الجينات التي يتلقاها من أبيه وأمه1  :
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يقال أن شخًصا لديه   سمة الخلية المنجلية عندما يرث جينًا واحًدا ينتج الهيموجلوبين الطبيعي وجينًا آخر يصنع الهيموجلوبين المنجلي. 
عادة ال تظهر على األشخاص المصابين بسمة الخاليا المنجلية أية أعراض، وفي معظم الحاالت، يُعتبروا أشخاًصا أصحاًء، ولكن يمكنهم 

 نقل الجين المتغير إلى أطفالهم1  .

يرث الشخص المصاب بمرض الخاليا المنجلية جينًا غير طبيعي من الهيموغلوبين من كل من والديه1  .

 إن مرض فقر الدم المنجلي  هو مرض وراثي يحدث عند تلقّي جينين غير طبيعيين من الهيموجلوبين، 
من كل واحد من الوالدين1  .



كيف يتم تشخيصه؟
 بألا نم امهدحأ يتأي ،نيبولجوميهلل نينيج صخش لك كلتمي
 .1 مألا نم رخآلاو

 ؟ةياغلل ةمهم ةيثارولا ةراشتسالا ربتعت اذامل

لقان

نادلاولا

ءانبألا

لقان ضيرمضيرم

  ايالخلا ةمس
ةيلجنملا
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ميلس لقانضيرم

  ايالخلا ةمس
ةيلجنملا

 ةيلخلا ةمس هيدل نيدلاولا دحأ نوكي امدنع .1
 اًباصم سيل هنكلو نيجلا لمحي هنأ يأ ،ةيلجنملا
:1ضرملاب باصم رخآلاو ،ضرملا

 ةيلخلا ةمس امهيدل نيدلاولا الك نوكي امدنع .2
 نيباصم سيل نكلو نيجلا نالمحي امهنأ يأ ،ةيلجنملا
:1ضرملاب

:1كانه لمح لك دنع

 ثرو كتلفط/كلفط نوكي نأ تالامتحالا نم  % 50
.ضرملا

 كتلفط/كلفط نوكي نأ تالامتحالا نم  % 50
.(هب ةباصإلا نود) ضرملا نيجل ًالماح
 ضرملاب اًباصم بألا ناك ًءاوس اهسفن يه ةبسنلا هذه
.مألا وأ

:1كانه لمح لك دنع

50 % ضرملل اًلماح كلفط نوكي نأ تالامتحالا نم 
.(هب ةباصإلا نود)

 سيلو ةديج ةحصب نوكي يأ تالامتحالا نم % 25
.(مألا نم الو بألا نم نيجلا ثري ال) هل اًلقان

25 % كتلفط /كلفط ةباصإ تالامتحالا نم 
.(ضرملل نينثالا نينيج ثري) ضرملاب

 مألاو بألا ناك اذإ .ةيمهألا ةياغ يف ةيثارولا ةراشتسالا ربتعت
 .1ضرملا لافطألا عيمج ثريسف ،ضرملاب نيباصم
.ةيثارولا ةراشتسالا ابلطاف ،لافطأ باجنإل ناططخت امتنك اذإ

في حالة عدم إجراء فحص حديثي الوالدة، فعادة ما يتم تشخيص األشخاص المصابين بمرض الخاليا المنجلية عند ظهور !
أعراض أو مضاعفات مرتبطة بالمرض1  .

؟هصيخشت متي فيك
يمتلك كل شخص جينين للهيموجلوبين، يأتي أحدهما من األب   واآلخر من األم1  . 

لماذا تعتبر االستشارة الوراثية مهمة للغاية؟
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 1.    عندما يكون أحد الوالدين لديه سمة الخلية المنجلية، أي أنه 
يحمل الجين ولكنه ال يعاني من المرض، واآلخر لديه المرض1  :

 2. عندما يكون كال الوالدين لديهما سمة الخلية المنجلية، أي أنهما 
يحمالن الجين ولكن ليس مصابين بالمرض1  :

عندكلحملهناك1  :

 50 %مناالحتماالتأنيرثطفلك/طفلتكالمرض.
50 %مناالحتماالتأنيكونطفلك/طفلتكحامالًلجين

المرض)دوناإلصابةبه(.
هذهالنسبةهينفسهاسواًءكاناألبمصابًابالمرضأواألم.

 عند كل حمل هناك1:

 50 %  من االحتماالت أن يكون طفلك حامًل للمرض 
)دون اإلصابة به(.

  25 %  من االحتماالت  أي يكون بصحة جيدة وليس ناقًل له 
)ال يرث الجين من األب وال من األم(.

 25 %     من االحتماالت إصابة طفلك/ طفلتك بالمرض 
)يرث جينين االثنين للمرض(.

 تعتبر االستشارة الوراثية في غاية األهمية. إذا كان األب واألم   مصابين بالمرض، فسيرث جميع 
 األطفال المرض1.

إذا كنتما تخططان إلنجاب أطفال، فاطلبا االستشارة الوراثية.

 ايالخلا ةمس ثراوت مت ناك اذإ مدلا رابتخا رهظُي نأ نكمي
 صيخشتلا ديكأت متي .ةيلجملا ايالخلا ضرم وأ ةيلجنملا
 .1ةفلتخم قرط ةطساوب

 يثيدح لافطألا يف ةيلجنملا تايالخلا ضرم فاشتكا دعاسي
 صيخشتلا نم اًءدب ضرملا عم لثمألا لماعتلا يف ةدالولا
 .1ركبملا

 نأ فاشتكا ةلاح يف اًضيأ تالئاعلا غالبإ متي ،اينابسإ يف
 يقلت نكمي ىتح ةيلجنملا ايالخلا ةمسل ميلس لماح لفطلا
 دنع اًدج مهم رمأ وهو  ،ةيثارولا ةراشتسالاو ةماعلا تايصوتلا
 .1لمحلل طيطختلا

 ضرمب نيباصملا صاخشألا صيخشت متي ام ةداعف ،ةدالولا يثيدح صحف ءارجإ مدع ةلاح يف
.1ضرملاب ةطبترم تافعاضم وأ ضارعأ روهظ دنع ةيلجنملا ايالخلا

يمكن أن يُظهر اختبار الدم إذا كان تم توارث سمة الخاليا المنجلية أو مرض 
 الخاليا المجلية. يتم تأكيد التشخيص بواسطة طرق مختلفة  1  . 

يساعد   اكتشاف مرض الخاليات المنجلية في األطفال حديثي الوالدة في التعامل 
 األمثل مع المرض بدًءا من التشخيص المبكر1. 

في إسبانيا،  يتم إبالغ العائالت أيًضا في حالة اكتشاف أن الطفل حامل سليم لسمة 
الخاليا المنجلية حتى يمكن تلقي التوصيات العامة واالستشارة الوراثية، وهو 

أمر مهم جًدا عند التخطيط للحمل1. 
i



  تظهر عالمات مرض الخاليا المنجلية أثناء العام األول من العمر، 
عند الشهور الخمسة األولى تقريبًا2:

•  البكاء.
• االنفعال.

•  اصفرار الجلد )اليرقان(.
•  انتفاخ اليدين والقدمين.

  تختلف أعراض مرض الخاليا المنجلية من شخص آلخر. 
 ترتبط معظمها بمضاعفات المرض2  .

إن  كريات الدم الحمراء المنجلية تُدمر بشكل أسرع من المعتاد  . قد يواجه الجسم مشكلة 
في تكوين خاليا جديدة كافية واستبدال الخاليا المفقودة، مما يسبب ما يسمى بفقر الدم. 

تؤدي اإلصابة بفقر الدم إلى حالة من اإلرهاق واالنفعال والتعب الشديد وضيق في 
 التنفس2  .

نظًرا لكونها منجلية الشكل، فإن كريات الدم الحمراء المنجلية ال يمكنها التدفق بحرية 
عبر األوعية الدموية. وبالتالي، ال يصل األكسجين إلى جميع أنسجة وأعضاء الجسم، 

مما قد يسبب أنواًعا مختلفة من المشكالت2  .

 هب روعشلا نكميو مسجلا نم ءزج يأ يف ملألاب روعشلا نكمي
:4يف اًبلاغ ثدحيو .تقولا سفن يف ناكم نم رثكأ يف

.نيلجرلاو نيعارذلا •
.نطبلا •
.ردصلا •
.(راغصلا لافطألا دنع اًعويش رثكأ) نيمدقلاو نيديلا •
.رهظلا لفسأ ةقطنم •

 صخش نم اهراركتو اهتدمو ةيومدلا ةيعوألا دادسنا تابون ةدش فلتخت
 .4رخآل

 بلطو لزنملا يف اهنم ةاناعملا مدعو ،حيحص لكشب تابونلا هذه ةبقارم مهملا نم
.ةرورضلا دنع ةيبطلا ةدعاسملا

 ملألا ةبون ىمسُي يذلاو ،اًديدش اًملأ مدلا قفدت دادسنا ببسي نأ نكمي
 ،ةيومدلا ةيعوألا دادسنا ةبون وأ
.3ةيلجنملا ايالخلا ضرمب ةطبترملا اًعويش تافعاضملا رثكأ دحأ وهو

ما هي أعراض ومضاعفات   مرض الخاليا المنجلية؟

 ماعلا ءانثأ ةيلجنملا ايالخلا ضرم تامالع رهظت
:2اًبيرقت ىلوألا ةسمخلا روهشلا دنع ،رمعلا نم لوألا

.ءاكبلا •
.لاعفنالا •
.(ناقريلا) دلجلا رارفصا •
.نيمدقلاو نيديلا خافتنا •

  .رخآل صخش نم ةيلجنملا ايالخلا ضرم ضارعأ فلتخت
 تافعاضمب اهمظعم طبترت
.2ضرملا

 عرسأ لكشب رمدُت ةيلجنملا ءارمحلا مدلا تايرك نإ
 ةيفاك ةديدج ايالخ نيوكت يف ةلكشم مسجلا هجاوي دق .داتعملا نم
 يدؤت .مدلا رقفب ىمسي ام ببسي امم ،ةدوقفملا ايالخلا لادبتساو
 ديدشلا بعتلاو لاعفنالاو قاهرإلا نم ةلاح ىلإ مدلا رقفب ةباصإلا
.2سفنتلا يف قيضو

 ال ةيلجنملا ءارمحلا مدلا تايرك نإف ،لكشلا ةيلجنم اهنوكل اًرظن
 لصي ال ،يلاتلابو .ةيومدلا ةيعوألا ربع ةيرحب قفدتلا اهنكمي
 اًعاونأ ببسي دق امم ،مسجلا ءاضعأو ةجسنأ عيمج ىلإ نيجسكألا
.2تالكشملا نم ةفلتخم

يمكن الشعور باأللم في أي جزء من الجسم ويمكن الشعور به في أكثر من مكان في نفس الوقت. 
ويحدث غالبًا في4  :

•  الذراعين والرجلين.
•  البطن.

•  الصدر.
•  اليدين والقدمين )أكثر شيوًعا عند األطفال الصغار(.

•  منطقة أسفل الظهر.

تختلف شدة نوبات انسداد األوعية الدموية ومدتها وتكرارها من شخص آلخر  4 . 

من المهم مراقبة هذه النوبات بشكل صحيح، وعدم المعاناة منها في المنزل وطلب المساعدة الطبية 
عند الضرورة.

يمكن أن يسبب  انسداد تدفق الدم ألًما شديًدا، والذي يُسمى نوبة األلم أو نوبة انسداد 
األوعية الدموية، وهو أحد أكثر المضاعفات شيوًعا المرتبطة بمرض الخاليا المنجلية3  .

ما هي أعراض ومضاعفات   مرض الخاليا المنجلية؟



المضاعفات األخرى التي يمكن أن تظهر في مرض الخاليا المنجلية هي  4  :
•  ألم في الرأس أو دوار.

•  انتصاب مؤلم.
•  ضعف أو صعوبة في تحريك بعض أجزاء الجسم.

•  اصفرار الجلد أو بياض العينين )اليرقان(.
•  االلتهابات )التي يمكن أن تصيب األطفال بشكل خاص(.

انسداد األوعية

ضرر في األعضاء  5 

الطحال الرئتان

الُكلى

القضيبالمخ

 ايالخلا ضرم يدؤي نأ نكمي ،رمعلا ىدم ىلع
 ريمدت ىلإ ةيلجنملا
نيتئرلاو نينيعلاو خملاو لاحطلا، 
 . 5ىرخأ ًءاضعأو بلقلاو دبكلاو

 ىلع ظافحلا ةياغلل مهملا نمف اذهلو
 لاثتمالاو يبطلا كقيرف عم ةرركتم ةعباتم
 ىلإ ةفاضإلاب ،اهنوفصي يتلا تاجالعلل
 .اهيلإ نوريشي يتلا تايصوتلا

ما هي أعراض ومضاعفات   مرض الخاليا المنجلية؟

:4يه ةيلجنملا ايالخلا ضرم يف رهظت نأ نكمي يتلا ىرخألا تافعاضملا
.راود وأ سأرلا يف ملأ •
.ملؤم باصتنا •
.مسجلا ءازجأ ضعب كيرحت يف ةبوعص وأ فعض •
.(ناقريلا) نينيعلا ضايب وأ دلجلا رارفصا •
.(صاخ لكشب لافطألا بيصت نأ نكمي يتلا) تاباهتلالا •

ةيعوألا دادسنا

5ءاضعألا يف ررض

لاحطلا ناتئرلا

ىلُكلا

بيضقلاخملا

على مدى العمر، يمكن أن يؤدي مرض الخاليا المنجلية 
إلى تدمير الطحال والمخ والعينين والرئتين، والكبد والقلب 

وأعضاًء أخرى5  . 

ولهذا فمن المهم للغاية الحفاظ على متابعة متكررة مع 
فريقك الطبي واالمتثال للعالجات التي يصفونها، باإلضافة 

إلى التوصيات التي يشيرون إليها.  

ما هي أعراض ومضاعفات   مرض الخاليا المنجلية؟



ADEMÁS1,4,7,8:

Es muy importante seguir todas las recomendaciones de su equipo médico, y asistir 
a todas las visitas y controles analíticos para garantizar una mejor evolución de la enfermedad1. !

Aliméntese bien.

Beba siempre mucha 
agua, especialmente 
en caso de fiebre, 
vómitos o diarrea. 

Limite la cantidad 
de alcohol que bebe.

Lávese las manos 
con frecuencia.

Puede hacer ejercicio 
regular, pero no intenso. 
Y siempre tomando 
abundantes líquidos.

Controle el cansancio físico 
y descanse cuando sea 
necesario.

Use técnicas para reducir 
el estrés. !

Para mantenerse lo más saludable posible, asegúrese de recibir 
atención médica regular, llevar un estilo de vida saludable y evitar 
situaciones que puedan desencadenar una crisis de dolor2.

NO OLVIDE:

Los pacientes pediátricos con ECF requieren una atención integral que aúne 
el cuidado habitual de cualquier niño y niña en atención primaria y los servicios 
especializados multidisciplinares de enfermería, hematología, psicología, 
trabajadores sociales y del resto de especialidades1.

Durante la adolescencia se prepara la transición a las unidades de seguimiento 
de pacientes adultos con ECF1.

Tomar medidas para prevenir las infecciones6.

Seguir el calendario de vacunación general 
y recibir las vacunas recomendadas para pacientes con ECF 
para fortalecer el sistema inmunitario y evitar que enferme1.

La falta de adherencia al tratamiento se ha asociado a una 
mayor incidencia de crisis vasooclusivas y hospitalización1.

El tratamiento y el seguimiento en los periodos libres de 
síntomas, el cumplimiento de la medicación y la asistencia 
a las revisiones periódicas son importantes para evitar la 
incidencia y gravedad de las complicaciones1. 

النصائح والتوصيات
يحتاج مرضى األطفال المصابين بمرض الخاليا المنجلية إلى رعاية شاملة تجمع بين   الرعاية 

المعتادة ألي طفل أو طفلة في الرعاية األولية   وخدمات خاصة متعددة التخصصات من التمريض 
وأمراض الدم وعلم النفس واألخصائيين االجتماعيين والتخصصات األخرى1.

أثناء فترة المراهقة، يتم االنتقال إلى وحدات المتابعة للمرضى البالغين المصابين بمرض الخاليا 
المنجلية1  .

للبقاء بصحة جيدة قدر اإلمكان، تأكد من حصولك على رعاية طبية منتظمة واتباع أسلوب 
حياة صحي وتجنب المواقف التي قد تؤدي إلى حدوث نوبة ألم  2  .

اتخاذ إجراءات   للوقاية من العدوى6   .

تتبع جدول التطعيم العام والحصول على اللقاحات الموصى بها لمرضى داء 
 الخاليا المنجلية لتقوية جهاز المناعة والوقاية من المرض1  .

إن عدم االلتزام بالعالج ارتبط بارتفاع معدل حدوث أزمات انسداد األوعية 
ودخول المستشفى1  .

 يُعد العالج والمتابعة في فترات خالية من األعراض واالمتثال للدواء وإجراء 
الفحوصات الدورية أمًرا مهًما لتجنب حدوث المضاعفات وتجنب شدتها1   .  

ال تنسى أن:

إضافة إلى1، 4، 7، 8  :
تغذّ بشكل جيد.

اشرب دائًما الكثير من الماء، 
 خاصةً في حاالت الحمى أو 

 القيء أو اإلسهال. 

قلّل من كمية الكحول التي 
تتناولها.

اغسل يديك بشكل متكرر .

 يمكنك ممارسة الرياضة بانتظام، 
ولكن ليس بشكل شاق.   مع شرب 

 الكثير من السوائل دائًما.

 تحّكم في التعب الجسدي وارتاح 
 عند الضرورة.

استخدم تقنيات لتقليل   التوتر. !

من المهم جًدا اتباع جميع توصيات فريقك الطبي وحضور   جميع الزيارات ومراقبة التحاليل لضمان أفضل تطور للمرض1  . !



توصيات لتجنب نوبات األلم والتحكم فيها 

ملألا تابون تايموي

 .كيلدت لمع وأ نخاس مامح ذخأ وأ ةئفدت ةداسو ةبرجت كنكمي ،ملألا يف مكحتلل
 .4ةحارلا ضعب كلذك يعيبطلا جالعلا حنمي نأ نكمي

 ىلإ لقتنا ،رمألا مزل اذإ .ملأ ةبونل ضرعتت امدنع يئاصخألا حئاصن عبتا
.4ىوقأ تانكسم مادختساب كجالع نم اونكمتي ىتح ىفشتسملا

قم بعمل   مواعيد منتظمة مع فريقك الطبي وحافظ عليها. ستساعد هذه الزيارات في تقليل عدد 
المشكالت الحادة التي تتطلب اهتماًما فوريًا. يمكن لفريقك الطبي المساعدة   في منع المضاعفات 

 وتحسين نوعية حياتك5  .

من ناحية أخرى،  تم تحديد العديد من الظروف المتنوعة على أنها عوامل محفزة لنوبات انسداد 
األوعية الدموية  . قد يساعد بعض االهتمام في تقليل النوبات، مثل تجنب8،7،4،3،1   : 

 نأ مهملا نمف ،ةيلجنملا ايالخلا ضرم يف مكحتلل
 .ملألا تابونل عبتت يرجت
 ةياهن يف ةدوجوملا كلت لثم تايموي مادختسا كنكمي
 تازفحملاو ضارعألاو ملألا تابون ليجستل ليلدلا اذه
 .ةمهملا تامولعملا نم اهريغو

 عم تامولعملا هذه ةكراشم ركذت
 لهسيس .كب صاخلا ةيحصلا ةياعرلا قيرف
 ةيحصلا ةياعرلا يفظوم لبق نم ةيدرفلا ةياعرلا كلذ
.ىدملا ةليوط تافعاضملا ليلقت يف دعاسيو

 التعرض للطقس البارد  
أو الماء البارد.

الجفاف. 

االلتهابات.

التمرين البدني المكثف.

H2O

االرتفاعات العالية. 

 حاالت نقص األكسجين   
)انخفاض مستوى األكسجين(.

التدخين.

اإلجهاد الذهني .

!
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يوميات نوبات األلم

للتحكم في األلم، يمكنك تجربة وسادة تدفئة أو أخذ حمام ساخن أو عمل تدليك. يمكن أن يمنح العالج 
الطبيعي كذلك بعض الراحة4  . 

اتبع نصائح األخصائي عندما تتعرض لنوبة ألم. إذا لزم األمر، انتقل إلى المستشفى حتى يتمكنوا من 
عالجك باستخدام مسكنات أقوى4  .

 .اهيلع ظفاحو يبطلا كقيرف عم ةمظتنم ديعاوم لمعب مق
 ةداحلا تالكشملا ددع ليلقت يف تارايزلا هذه دعاستس
 ةدعاسملا يبطلا كقيرفل نكمي .اًيروف اًمامتها بلطتت يتلا
.5كتايح ةيعون نيسحتو تافعاضملا عنم يف

 لماوع اهنأ ىلع ةعونتملا فورظلا نم ديدعلا ديدحت مت ،ىرخأ ةيحان نم
 ليلقت يف مامتهالا ضعب دعاسي دق .ةيومدلا ةيعوألا دادسنا تابونلةزفحم
: 1،3،4،7،8 بنجت لثم ،تابونلا

للتحكم في مرض الخاليا المنجلية، فمن المهم   أن تجري تتبع 
لنوبات األلم. يمكنك استخدام يوميات مثل تلك الموجودة في 
نهاية هذا الدليل لتسجيل نوبات األلم واألعراض والمحفزات 

 وغيرها من المعلومات المهمة. 

 تذكر مشاركة هذه المعلومات مع فريق الرعاية الصحية 
الخاص بك.  سيسهل ذلك الرعاية الفردية من قبل موظفي 

الرعاية الصحية ويساعد في تقليل المضاعفات طويلة المدى. 

 درابلا سقطلل ضرعتلا
.درابلا ءاملا وأ

 .فافجلا

.تاباهتلالا

.فثكملا يندبلا نيرمتلا

 .ةيلاعلا تاعافترالا

  نيجسكألا صقن تالاح
.(نيجسكألا ىوتسم ضافخنا)

.نيخدتلا

.ينهذلا داهجإلا
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المزيد من المعلومات المهمة

 يمكنك أيًضا العثور على معلومات مفيدة حول مرض الخاليا المنجلية على الروابط التالية:

AEAL، الجمعية اإلسبانية لألشخاص المصابين بسرطان الغدد الليمفاوية والورم النقوي واللوكيميا
www.aeal.es

الجمعية اإلسبانية لطب األطفال
https://enfamilia.aeped.es/temas-salud/anemia-celulas-falciformes

المجموعة االسبانية لعلم أمراض الدم
https://eritropatologia.com /

MedlinePlus
https://medlineplus.gov/spanish/sicklecelldisease.html

الجمعية اإلسبانية ألمراض الدم واألورام عند األطفال
www.sehop.org

مرض الخاليا المنجلية
https://www.asafefalciforme.org/i

يوميات نوبة األلم 

H2O؟
التهابجفافتمرين  رياضي

تغير في
درجة الحرارة

ضغطارتفاعرياح

ال شيء

الخلفاألمام

في أي جزء من جسمك  شعرت بها؟ ضع دائرة 
حول المناطق المصابة.

العملالمدرسة

رعاية األسرةالنوم

 ما الذي ال يمكنك فعله أثناء هذا الوقت؟ 
سّجله.

هل هناك عرض آخر؟ أذكره.

 هل حدث أي شيء من قبل؟ ماذا كانت المحفزات؟ 
سّجلها .

دواء
لأللم

تقنيات االسترخاءاستخدام الحرارة

زيارة الطوارئ

ماذا فعلت لتخفيف األلم؟

أخرى

اكتب الشهر وحدد اليوم الذي بدأت فيه نوبة األلم 
وانتهت فيه.

 إذا لزم األمر،   اكتب الشهر التالي لتسجيل التاريخ
الذي انتهت فيه نوبة األلم.

 ما مدى شدة األلم؟
ضع دائرة حول الرقم والوصف.
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