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 نجد أن وھو جدا شائع أمر يوجد ا�طفال طب عيادة في

 وقاطع نھائي تفسير أي لدينا ليس التي الحا�ت امام انفسنا

.ا�عراض من مجموعة أو �عراض   

ھذا ا�رتياب وا�مھات امام  ا2باء قلقوي حيري قد ھذاان 
 وكيف ،لماذا؟ للطفل بالضبط يحدث ما معرفة   عدمل والتردد

 اً شعور برز عندھم ان ھذه الحالة ستُ .ھذه ا�عراض ستتطور
  .وعدم الھدوء والتوتر ا�رتياح عدمب

 ا�عراض تقييم ھو الحا�ت ھذه في ا�طفال طبيب عملان 

 ةعرفوم أمورھم، وأولياء ا�طفال قبل من اليھا المشار
 الفحصواجراء  عندھم المحتملة الخطر وعوامل الخلفية

  ا�ستنتاجات على وبناءً  ،المعلومات هھذ مع. تفصي= البدني

 من امكنم كان إذا ما الطبيب قرريوالخبرة  المھنية معرفتھمب

 أكثر كان إذا أو ،وجد إذا محدد، وع=ج دقيق تشخيص إجراء

 ً مع  مشاورات أو ات اضافيةاختبار راءاج ھو للطفل م=ءما
.الصورة لتوضيح ا�خصائين   

 يفعل � ا�طفال طبيب أن ھو شيوعا ا�كثر فإن ذلك، ومع

 الرعاية في ا�طفال طبيب أن النادر فمن. آخر أو اً واحد شيئاً 

لكي  المستشفى في مشاورات أو اختبارات إلى يلجأ ا�ولية



 التشخيص إلى السعي أو به المشتبه تشخيصال يتأكد من

 تصرفه تحت الموجودة الوسائلب يهإل صلي أن يمكن � الذي

 ا�مور أولياء ،إب=غالمدھش من الوقت، نفس في. ةالعياد في

 ا�فضل من الطفل لديه ما التأكد عدم من الرغم على أنه

 ا�عراض لتخفيف الضرورة عند إ� شيئا فعلعدم و ا�نتظار

  يقدمون ما نادرا ان اطباء ا�طفال ھذال. وا�نزعاج

 ا�حتما�ت عن ونتحدثي  وعادة النھائي، التشخيص

 ا�عراض" ، ... كوني أن المرجح من" :مثل مصطلحاتب

 أن الطبيعي من" أو" فيروس ربما"...  ،..." مع ةمتوافق

. "قريبا تختفي   

 طفالا� عند التي الصحية المشاكل معظم فإن الحظ، لحسنو

 للوقاية الصحية الرقابة برنامج تابعوا الذينو منطقتنا في

 التطعيمات على حصلوا والذين الو�دة، قبل من حتى الشاملة

.الوقت مرور مع عفوي وحلھا مبتذلة ھي بھا، الموصى   

 الطبيعي التطور لنرى ننتظر � أن يجب متى يعرف بيبالط

 التي تجعله يفكر والمواقف البيانات ھي وما للحالة المرضية

من عدم وجود التشخيص   بالرغم بان العوارض عند الطفل
 المناسب الوقت عدم التدخل في أو ، تبدو كمرض خطير

 تنطوي قد المبكر الع=ج أو الصحيح التشخيص عن بحثلل

.للطفل ضارة عواقب لھا يكون أو سلبي تغيير على   

 إذا. للطفل أفضل رأيه في ھو ما دائما يقرر ا�طفال طبيب ان

 فسيفعله المتخصصين مع ومشاورات اختبارات عبر  ھذا كان

 ھو ان للطفل شيء أفضل ا�حيان معظم في ولكن. الفور على



�ن لھا، لزوم � التي والتحليل المعاناة ذهلھ يخضع � 

 بشكل  حلتُ  سوف أنھا ھو الحا�ت ھذه لمعظم التطورالعادي

اعتبار ا�زعاج للعائلة لدخولھم في  من� بد  ضاأي. طبيعي
 ، دائرة التحليل،التجارب،الذھاب  للعيادات والمستشفى الخ

 عن ھيكنا. ھذا كل من للطفل واضحة فائدة يتوقع لم إذا

 عن التغيب[ وا�سر الصحي للنظام الضرورية غير النفقات

]لوالنق العمل،   

 عنده الذي الطفل امام ا�نتظار السھل من ليس حياناأ

 وا2باء القيء، أو وا�لم الحمى مثل مزعجة أعراض

 أو كافيةال جھودال بذل بعدم الشعور  يطغى عليھم وا�مھات

 وايضا ھممن أحد ي=حظھا أن دون يحدث اي شئ أن احتمال

 امام جدا طوي=ً  يبدو ا�نتظار ھذا ان أو ، طفال�أ طبيب

 فترة في يحدث لن المشكلة حل يكون سوف التي الحا�ت

 والنمو التطور جوانب بعض على كالتملك الوقت، من قصيرة

 حبُ  أو المتكررة، البطن آ�م أو اللغة، أو الحركي والنفسي

.مراھقال عند بسيطال الشبابِ    

 الدورات. با�نتظار كبير حد الى تتشكل اليومية الحياة ولكن

 في وضعھا يمكن � ا�حداث ومعظم ،وقتھا ستغرقت الطبيعية

 لدينا ليس الحياة ھذه في ذلك، على ع=وة. السرعة عجلة

عند  نعرف �  المنزل نغادر عندما. اRط=ق على ا�من عمليا
رحلة في  نبدأ عندماو،اذا دخلوا المنزل لسرقتهالعودة 
 الوقتب المكان المعين إلى صلن سوف ىمت نعرف � السيارة

 إلى ابننا الذھاب عند ايضاً .عطل أو �زدحامبسبب ا المقدر



 يتصلوا بنا سوف  إذا ما نعرف � أنناف رحلة أو المدرسة

.حادث لوجود   

 ،يومياً  التيقن عدم مع نعيش كيف نتعلم أن علينا يجب
 مثل ا�طفال تربية ان.وجوديا عمقا ا�كثر عن النظر بصرف

 أحد �. ورائع مثير هولكن مستمر، خطر والجري العيش

 أو فاھيةالر أو صحةال ،� شيء أي يضمن أن يستطيع

.السعادة   

 ممكن ھو ما كل فعل عن توقفن � أن علينا يجب ولكن

 ا�مر ترك لعدم ناجھد كل وضعو ا�ھداف، ھذه لتحقيق

 شيء كل أن العلم مع ،عليه السيطرة يمكن ما على للصدفة

 بثقةو سعيدة بطريقة عيشن ان تعلمن. السيطرة سھل ليس

 كل على  السيطرة تمكنو التيقن عدم مع للعيش يدالتح

 أي أوا�بن  مرض حل سيكون كيف معرفة لعدم ، شيء

.أخرى قضية   

 ومعاناة ألم دونب أطفالنا نمو برؤية التمتع من نتمكن ھكذا

 المشكلة ھذه مع سيحدث ماذا اليقين وجه على المعرفة لعدم

المستقبل في حياته أو �بننا، الصحية   

 عندما تماما، العكس على بل بالذعر، نشعر يجب ان � ھكذا

: يقول الطبيب سمعن  

"ولكني لست قلقاً  طفلك عنده ما أعرف � أنا"   

 


