
 الشهر الثالثمتابعة 
 0.1اإلصدار 

 :منسق/  مأل هذه البيانات من قبل متخصص في الرعايةيتم 

 الرقم الشخصي

(XXXX – ي ي ش ش س س)  __ __ __ __- __ __ __ __ __ __ 

 االسم

 (اللقب+ االسم االول )

 رمز بلدية االقامة عند المتابعة

 (معلومة اختيارية)

 امة عند المتابعةرمز محافظة االق

 (معلومة اختيارية)

 المستشفى مرسل التقارير

 (رمز+ نص )

 الموعد المقرر لمتابعة هذا االستبيان

 __ __ -__ __  -__ __ (س س –ش ش  –ي ي )

 معلومات

 يتم مأللسكتة الدماغية أشهر من االصابة با ٣ ربعد مرو
 طفلك كأن يكون مع ، ويفضلأولياء األمور االستبيان من أحد
 :إذا كان ذلك ممكنا

 خيار الردسؤال، وا كنت ال تعرف اإلجابة على إذ 
.دون إجابةغير موجود تتوك السؤال " ال أعرف"

 ترك ل طفلك إلى المستشفى، يمكنكإذا لم يتم ادخا 
 .مثل هذه األسئلة دون إجابة

  ضعX في المربع الذي ينطبق األفضل لطفلك

١ - ٩

 معلومات االتصال

rutinger.enryd@vll.se: البريد االلكتروني

 ٠٢٧٧٢٩٧٢٧٠: رقم الهاتف

 :العنوان

 Barnriksstrokeكتة الدماغية لالطفال قسم الس

 Rut Inger Enryd                منسق السجل
Barn- och UngdomsCentrum 

Barn 3 /QA 22 

Norrlands Universitetssjukhus 
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 __ __ -__ __  -__ __ تاريخ مأل االستبيان   

 لك اآلن؟طف تواجدأين مكان . 1

 الطوارئ في مستشفى □ يعيش في المنزل مع دعم من مساعدين□  منزل الفي  يعيش□ 

 _________________________________________: آخر□ 

 ؟غيةيعاني مشاكل بعد اصابته بالسكتة الدماطفلك ال يزال هل . 2

 ال أعرف□  ال□  نعم□ 

 دماغية؟السكتة القبل اإلصابة بكان يقوم بها المدرسة واألنشطة التي /  الروضةالعودة الى  تمكن طفلك من هل. 3

 ال أعرف□  ال□   نعم، جزئيا □  عم، تمامان□ 

 عليه قبل المرض؟ تما كانقارنة بطفلك اآلن مكيف حركة . 4

 لمرضتحرك كما كان قبل ايمكن ان ي□ 

 سابقامساعدة ولكن ليس تماما كما كان أجهزة تحرك من دون يمكن ان ي□ 

 أو بدعم من شخص آخر يمكن ان يتحرك مع أجهزة مساعدة□ 

 ال يمكن أن يتحرك نهائيا□ 

 ال أعرف□ 

 الذهاب إلى الحمام؟ أكثر من السابق عند مساعدة كيحتاج طفلهل . 5

 ال أعرف□  ال□  نعم□ 

 خلع المالبس؟مساعدة أكثر من السابق عند لبس و هل يحتاج طفلك. 6

 ال أعرف□  ال□  نعم □

 دماغية؟السكتة الاإلصابة ب بعدطفلك صعوبات في تناول الطعام  هل لدى. 7

 ال أعرف□  ال□  نعم□ 

 تغذية؟مع اختصاصي واصلتم هل ت. 8

 ال أعرف□  ال□  نعم□ 

 رات التالية؟خياحصل طفلك على تغذية إضافية بواسطة أحد ال هل. 9

 ال أعرف□  ال □   تغذية مشروب □ 

 تغذية عن طريق مسبار□ 

 (مفتاح)= معدة ستوما بال□ 

  محلول تغذية□ 

 

 

 

 

٩-  ٧ 
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 السكتة الدماغية؟ذ إخراج طفلك من المستشفى بعد اصابته بطبيب منحصلت على موعد لمراجعة هل . 11

 (عدة بدائل ممكنة: مالحظة)

 (ي عيادة أو قسمف) نعم، في المستشفى□ 

 إعادة تأهيل األطفال والشباب/  تأهيلفي قسم نعم، □ 

 نعم، في المستوصف□ 

 ال□ 

 ال أعرف□ 

 ______________________________________________________: التعليق   

 هل حصلت على موعد لمراجعة ممرضة منذ إخراج طفلك من المستشفى بعد اصابته بالسكتة الدماغية؟ 11

 (عدة بدائل ممكنة: مالحظة)

 (في عيادة أو قسم)نعم، في المستشفى □ 

 إعادة تأهيل األطفال والشباب/ نعم، في قسم تأهيل □ 

 نعم، في المستوصف□ 

 ال□ 

 ال أعرف□ 

 ______________________________________________________: التعليق   

 لسكتة الدماغية ؟طفلك با بعد اصابة الطبيةمن الرعاية  ما نوع الدعم أو المساعدة التي تلقيتها. 12

 (عدة بدائل ممكنة: مالحظة)

 الدعم أو المساعدةريد ن/  نحتاج لم نكن□ 

 لم نتلق الدعم أو المساعدة□ 

 (ليس في المنزل)يعادلها  أو ما/ النهارية  إعادة التأهيل□ 

 (ليس في المنزل) ىخرأإعادة تأهيل □ 

 خدمة النقل□ 

 (نطقأخصائي  وأمهني، أخصائي اجتماعي لج طبيعي اج طبيعي، معلاعمثال طبيب، ممرض، م)اعدات أخرى مس□ 

 ال أعرف□ 

 ______________________________________________________: التعليق   

 ة؟بتها بالسكتاصا/  الطبية بعد اصابتهمن الرعاية المساعدة أو ه تم تلبية حاجات طفلك للدعم هل تعتقد أن. 13

 نريد الدعم أو المساعدة/ لم نكن نحتاج □ 

 تماما تهاتلبيتم نعم، □ 

 جزئياتم تلبيتها نعم، □ 

 لم يتم تلبيتها نهائياال، □ 

 ال أعرف□ 

 ______________________________________________________: التعليق   

       

           ٣ - ٩
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 اصابتها بالسكتة؟/ المدرسة بعد اصابته / ة حاجات طفلك للدعم أو المساعدة من الحضانة هل تعتقد أنه تم تلبي. 14

 نريد الدعم أو المساعدة/ لم نكن نحتاج □ 

 نعم، تم تلبيتها تماما□ 

 نعم، تم تلبيتها جزئيا□ 

 ال، لم يتم تلبيتها نهائيا□ 

 ال أعرف□ 

 ______________________________________________________: التعليق   

 ؟أجهزة المساعدة والتعديالت في المنزل في الحصول على احتياجات طفلك تم تلبية هل. 15

أجهزة مساعدة للذاكرة منصة جلوس لالستحمام، رافع ، واصلتأجهزة دعم الكرسي متحرك،  مثال ووكر، عكاز،)
 (.للمرحاض وتعديالت في المنزل

 تعديالت في المنزلأومساعدة  هزةجأنحتاج الى / لم نكن نريد □ 

 نعم، تم تلبيتها تماما□ 

 نعم، تم تلبيتها جزئيا□ 

 ال، لم يتم تلبيتها نهائيا□ 

 ال أعرف□ 

 ______________________________________________________: التعليقا   

 مين االجتماعي ؟التأصندوق / األسرة أحد أفراد مساعدة من الأو بحاجة للدعم حاليا  مهل أنت. 16

 العائلة/ األقارب اتصال مع عائلة أو ليس لنا / ليس لدينا أقارب □ 

 نعم، اعتمادا كليا□ 

 جزئيانعم، اعتمادا □ 

 ال، ليس على اإلطالق□ 

 ال أعرف□ 

 ______________________________________________________: التعليق   

 ؟...ذي قبل السكتة الدماغية مع أي من اإلجراءات التالية  طفلك اليوم صعوبات أكبر منلدى هل . 17

 .(كنةخيارات مم ةدع !مالحظة .أسباب الصعوباتات تتم االجابة بغض النظر عن إذا كان طفلك يعاني صعوب)

 وازنأن يت□   بأن يكت□   يتحدثأن □ 

 ذكرأن يت□   أن يحسب □    فهم الكالمأن ي□ 

 زأن يرك□   ع أن يبل□   أقرأن ي□ 

 ال شيء مما سبق□ 

 ال أعرف□ 

 ______________________________________________________: التعليق   
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بلع أو القدرته على الكالم، ل نطقالج عمن المستشفى بم هجبعد خرو أو التقى طفلك أثناء العالج في المستشفى هل. 18

 الكتابة؟

 ملتقييلنعم، □ 

 لتقييم والعالجنعم ل□ 

 ال□ 

 ال أعرف□ 

 ______________________________________________________: التعليق□ 

 االكتئاب؟/  باالحباط مصابهل تعتقد أن طفلك . 19

 أبدا تقريبا أبدا أو □ 

 أحيانا□ 

 غالبا□ 

 باستمرار□ 

 ال أعرف□ 

 ______________________________________________________: التعليق   

 ؟االكتئاب/ هل يحصل طفلك على عالج لالحباط . 21

 أدويةنعم، □ 

 نعم، عالج بالمحادثة□ 

 ةثادحمالبعالج نعم، أدوية و□ 

 ال يتلقى أي عالج هي/ ال، هو □ 

 ال أعرف□ 

 ______________________________________________________: التعليق   

 ؟السكتة الدماغيةبعد اصابته باالدوية طفلك هل يستخدم . 21

 ال أعرف □ ال□  نعم □ 

 _____________________________________________________: التعليق   

 ما الدواء، عدة خيارات ممكنة -إذا كانت اإلجابة نعم 

 ترومبيل□ 

 كليكسان/ فراغمين □ 

 (بالفيكس)ل يركلوبيدوغ□ 

 فاران□ 

 اء الصرعدو□ 

 ___________________________________________تحديد الدواء آخر، يرجى □ 

 ال أعرف□ 

 ٩  -٥
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 ؟مطفلكلكيف تقيمون الصحة العامة . 22

 جيدة جدا □

 نوعا ما جيدة □

 نوعا ماسيئة  □

 سيئة للغاية □

 ال أعرف □

 _____________________________________________________: التعليق   

 ؟الدماغية السكتةمن ذي قبل اصابته ب اهل تعتقد أن طفلك أكثر تعب. 23

 أبدا أبدا أو تقريبا □

 أحيانا □

 غالبا □

 باستمرار □

 ال أعرف □

 ______________________________________________________: التعليق   

 ؟من االلمطفلك يعاني هل . 24

 .(االلمابة بغض النظر عن أسباب تتم االج من االلمإذا كان طفلك يعاني )

 أبدا أبدا أو تقريبا □

 أحيانا □

 غالبا □

 باستمرار □

 ال أعرف □

 ______________________________________________________: التعليق   

 األلم؟ من مسكناتتم استيفاء حاجة طفلك يهل . 25

 األلم اتحاجة لمسكن لديها/ لديه  ألنها ليس/ واردا ألنه  ليس □

 تمامانعم،  □

 نعم، جزئيا □

 ال، ليس على اإلطالق □

 ال أعرف □

 _____________________________________________________: التعليق   
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 غية؟لسكتة الدماوقت االصابة بافي المستشفى طفلك التي حصل عليها ة عن الرعايما مدى رضاك أو عدم رضاك . 26

 جدا يراض □

 يضار □

 ءمستا □

 جدا مستاء □

 ال أعرف □

 ______________________________________________________: التعليق   

 لسكتة الدماغية؟با طفلكاصابة معكم وقت  المستشفى موظفيتعامل ما مدى رضاك أو عدم رضاك عن  .27

 جدا يراض □

 يضار □

 ءمستا □

 جدا مستاء □

 فال أعر □

 ______________________________________________________: التعليق   

لجته معا من القسم الذي تمت فيه طفلكعند تخريج  عليها التي حصلتعن المعلومات ما مدى رضاك أو عدم رضاك . 28

 لسكتة دماغية؟ا من

 جدا يراض □

 يضار □

 ءمستا □

 جدا مستاء □

 طفللأحصل على محادثة تخريج للم  □

 ال أعرف □

 ______________________________________________________: التعليق   

 السكتة الدماغية ؟مرض المعلومات حول  عن ما مدى رضاك أو عدم رضاك. 29

 جدا يراض □

 يضار □

 ءمستا □

 جدا مستاء □

 تلق معلومات عن مرض السكتة الدماغيةألم  □

 ال أعرف □

 ______________________________________________________: التعليق   
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 لسكتة الدماغية ؟باطفلك بعد اصابة عندما تحتاج إلى دعم أو مساعدة جه أن تت كيمكن أين هل تعرف. 31

 ال أعرف □ ال□ نعم  □

 ____________________________________________________: التعليق   

__________________________________________________________________________ 

 ، العودة إلىالمث. )مع الحياة اليومية تهدف إلى تحسين القدرة على التأقلم اتتدريبهي تمارين الإعادة التأهيل أو 

م والقراءة والكتابة والحساب، الالكالمقدرة على خلع المالبس، استخدام المرحاض، لبس و، الحركةالمدرسة، / الروضة 

 (.الخ طهي الطعامالتركيز، 

طفلك فترة اصابة في  المستشفى أثناء اإلقامة في مارينتالتأهيل أو الإعادة  اك عنرض عدمأو  اكضر ما مدى. 31

 السكتة الدماغية ؟ب

 جدا يراض □

 اضير □

 مستاء □

 جدا مستاء □

 أثناء اإلقامة في المستشفى مارينتحتاج إعادة تأهيل أو يكن ي لم طفلي □

 اهالم يتلقولكن  أثناء اإلقامة في المستشفىمارين تحتاج إعادة تأهيل وكان ي طفلي □

 ال أعرف □

 ______________________________________________________: التعليق   

السكتة بعد اصابته بالمستشفى  من طفلك مارين بعد خروجتالتأهيل أو الإعادة  اك عنرض عدمأو  اكضر ما مدى. . 32

 الدماغية ؟

 جدا يراض □

 اضير □

 مستاء □

 جدا مستاء □

 المستشفى لخروج منا مارين بعدتحتاج إعادة تأهيل أو يكن ي لم طفلي □

 اهالم يتلقالمستشفى ولكن  لخروج منا مارين بعدتحتاج إعادة تأهيل وكان ي طفلي □

 ال أعرف □

 ______________________________________________________: التعليق   

 اآلن؟ين مارتتأهيل أو  إعادةبرنامج طفلك لدى هل . 33

 نعم □

 أو أننا رفضنامارين حاجة إلى إعادة تأهيل أو تبليس هي /  هوال،  □

 مارينإعادة تأهيل أو تبرنامج  لديهليس ال، طفلي لديه احتياجات ولكن  □

 ال أعرف □

 ________________________________________________: التعليق   
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 ؟االستبيان أجاب على هذا من الذي .34

 ولي االمر □

 المريض معولي االمر  □

 بنفسه المريض □

 ةاجعمرال وقت زيارة فيموظف صحة  □

 أقارب اخرين □

 آخر □

 

 

 !ألسئلةعلى جميع ا كبتاجاتأكد من ! تكمشاركل جزيال شكرا

 قرفمال مظروفال فيبيان االست اهذ إرسل
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