
 

 خدمات الرعایة الصحیة عن بُعد تبدأ من عند طبیب األطفال الخاص بك 
 س. دیفید مكسوین، ماجستیر في الصحة العامة، زمیل األكادیمیة األمریكیة لطب األطفال أ تألیف: دكتور 

مكتب طبیب األطفال.  ) أن أفضل مكان لتلقي الرعایة الطبیة لألطفال ھو AAPتعتقد األكادیمیة األمریكیة لطب األطفال (
خدمات الرعایة الصحیة عن بُعد أو "الزیارات االفتراضیة" مع طبیب األطفال واختصاصیي طب األطفال قد تكون خیاًرا ال  

، عندما تبقى في المنزل  19- بد منھ للتأكد من استمرار حصول طفلك على الرعایة التي یحتاجھا. خاصة أثناء جائحة كوفید 
وتین المعتاد، فإن زیارة طبیب األطفال تصبح أمراً ضروریاً للحفاظ على صحتك الجسدیة والعقلیة في  وتكون بعیداً عن الر

 وضع جید.

فیما یلي بعض األسئلة الشائعة التي قد یطرحھا اآلباء حول الرعایة الصحیة عن بُعد، باإلضافة إلى نصائح حول العمل مع 
 ایة. طبیب األطفال للتأكد من حصول طفلك على أفضل رع

 ما ھي الرعایة الصحیة عن بُعد؟

الرعایة الصحیة عن بعد ھي أداة لھا العدید من الفوائد والتي یمكنھا أن تساعد في توصیل طفلك بالعدید من أنواع خدمات  
  الرعایة الصحیة المختلفة. وقد تستخدم فیھا تقنیات مختلفة مثل الصوت والفیدیو التفاعلیین الحیین وأدوات تشخیص خاصة. 

 باإلضافة إلى الزیارات الشخصیة لطبیب األطفال أو أخصائي طب األطفال.  یمكن االستفادة منھا ھذه الخدمات

تقدیم خدمات الرعایة الصحیة في األوقات واألماكن التي قد ال تتمكن فیھا العائالت ومقدمو    یمكنھا لرعایة الصحیة عن بُعد ا
لى سبیل المثال، أخصائیي طب األطفال الذین یمارسون عملھم في المدن الرعایة عادةً من الحصول على ھذه الخدمات. ع

على بعد مئات األمیال في أقسام الطوارئ   الذین یعیشونالكبیرة یمكنھم استخدام الخدمات الصحیة عن بعد لرؤیة األطفال 
لموجود في منزلك أو  المجتمعیة الصغیرة. یمكن لبعض أطباء األطفال أیًضا فحص طفلك من خالل جھاز الكمبیوتر ا

 الكمبیوتر الموجود في مدرسة طفلك أو في مكان رعایة الطفل. 

 ما الذي یجعل خدمة الرعایة الصحیة عن بعد جیدة لألطفال؟ 

ما إذا كانت مناسبة   واقرری ماما الذي یجعل خدمة الرعایة الصحیة عن بُعد جیدة عند  فھم العائالت ومقدمو الرعایةعلى یجب 
 بیل المثال:س علىلطفلھم. 

الخدمات الجیدة للرعایة الصحیة عن بُعد   ال ینبغي للرعایة الصحیة عن بعد أن تحل محل طبیب األطفال الخاص بك. •
تعمل بالشراكة مع طبیب األطفال. قد یكون طبیب أطفالك ھو الشخص الذي سیرى طفلك باستخدام الخدمات 

الرعایة الصحیة عن بعد مع طبیب أطفال أخصائي. ولكن  الصحیة عن بعد، أو ربما یكون قد أحال طفلك إلى خدمة
الذي یعرف   -طبیب منزلك  -ال یمكن ألي خدمة رعایة صحیة عن بُعد أن تحل محل طبیب األطفال الخاص بك 

 طفلك حق المعرفة. 

أن یتمتع األطفال لیسوا أشخاصاً بالغین. یجب  مقدمي الخدمات الصحیة عن بعد یجب تدریبھم على عالج األطفال. •
مقدمو الخدمات الصحیة عن بُعد بالخبرة والتدریب الالزمین لمعرفة كیفیة تشخیص حالة طفلك وعالجھا بشكل آمن 

وصحیح. إنھا لفكرة جیدة أن تبدأ بمكتب طبیب أطفالك حیث یكونون على درایة بطفلك بالفعل ویمكنھم مراجعة  
 سجالتھم الصحیة بسھولة.

عند االتصال بطبیب األطفال وأخصائي طب   الصحیة عن بُعد آمنة وخاصة. یجب أن تكون زیارة الخدمات •
األطفال، یجب أن یكون االتصال آمنًا. یجب أن یكون كل من المریض ومزود الخدمة عند رؤیة طفلك في منطقة 

 سماعھا. خاصة قدر اإلمكان حتى ال یتمكن األشخاص الذین ال یُفترض أن یكونوا جزًءا من الزیارة من رؤیتھا أو 

باستثناء الحاالت الخاصة التي  یجب أن یكون ھناك شخص بالغ حاضًرا أثناء زیارة الرعایة الصحیة عن بُعد.  •
ستطیع فیھا طفلك الموافقة قانونًا على رعایتھ الخاصة، یجب على شخص بالغ مسؤول مثل أحد الوالدین أو مقدم ی

دم رعایة صحیة آخر أن یكون حاضًرا مع طفلك أثناء خدمة الرعایة أو ممرضة المدرسة أو طبیب األطفال أو أي مق
الرعایة الصحیة عن بُعد. أثناء زیارات المراھقین أو الشباب، یعتبر الخروج من الغرفة أمراً جیداً عندما یقترح  

 الطبیب ذلك، حتى یتمكن طفلك من ممارسة المزید من تحمل المسؤولیة عن رعایتھ الصحیة.



إذا كانت الزیارة مع   ات الصحیة عن بعد المتابعة معك ومع طبیب األطفال الخاص بك. یجب على مقدمي الخدم •
شخص آخر غیر طبیب طفلك، فیجب على مقدم الخدمات الصحیة عن بُعد إرسال معلومات عن الزیارة إلى طبیب  

لدیھ معلومات  طفلك. وھذا یشمل أي متابعة ضروریة. إذا لم تكن متأكًدا من أن مزود الخدمات الصحیة عن بعد 
االتصال بطبیب طفلك، فاحرص على أن تكون ھذه المعلومات في متناول یدك واطلب أن یتم إرسال سجل الزیارة  

 على الفور.

تتضمن بعض زیارات الخدمات   من المفترض أن تعمل أدوات الرعایة الصحیة عن بعد بشكل جید لألطفال.  •
أصفاد ضغط الدم، سماعات الطبیب، ومقاییس التأكسج   الصحیة عن بُعد كامیرات خاصة وأجھزة أخرى، مثل 

بما في ذلك المنزل  -النبضي. تسمح تلك األدوات بإجراء فحص مفصل لطفلك من مجموعة متنوعة من اإلعدادات 
مع التدریب والممارسة المناسبین. یجب أن تكون ھذه األدوات مخصصة للعمل مع األطفال وأن تكون بالحجم  -

ع طبیب األطفال الخاص بك حول ھذه األدوات، إذا كانت ھناك حاجة إلیھا، وكیف سیتم نقلھا إلى الصحیح. تحدث م
 منزلك.

قبل أن یقوم مقدم الخدمة بوصف األدویة  یجب أن تشمل الرعایة الصحیة عن بعد االختبارات والفحوصات الالزمة. •
لى سبیل المثال، سیحتاج مقدم الخدمة الذي أو العالجات األخرى، یجب إجراء االختبارات والفحوصات الالزمة. ع

لم یقم بفحص طفلك من قبل إلى استخدام منظار األذن للنظر في أذن طفلك قبل وصف المضادات الحیویة لعدوى  
تماًما كما یحدث أثناء الزیارة الشخصیة. وبالمثل، قبل أن یقدم مقدم الخدمات الصحیة عن بعد العالج لعدوى  -األذن 

 ولیة، یجب أن یخضع طفلك الختبار البول.المسالك الب

في بعض األحیان  یجب أن یعرف مقدمو الخدمة متى یجب تحویل الخدمات االفتراضیة إلى زیارات وجًھا لوجھ. •
أثناء زیارة افتراضیة، قد یقرر طبیب األطفال أو أخصائي األطفال أن طفلك یحتاج إلى فحص أكثر شموالً. أو بعد 

صحیة عن بُعد، قد یتضح أن طفلك مریض جًدا بحیث ال یمكن رعایتھ من خالل الرعایة بدء خدمة الرعایة ال
الصحیة عن بُعد. في ھذه الحاالت، یجب أن یعرف مقدم الخدمة الخاص بك متى وكیف یحیل طفلك إلى مرفق 

 الرعایة الصحیة األنسب. 

 العاجلة؟  الصحیة ماذا عن عیادات الرعایة

األكادیمیة األمریكیة لطب األطفال بالعیادات القائمة على البیع بالتجزئة أو خدمات الرعایة الصحیة عن بُعد ال توصي 
خارج المنزل الطبي أو خدمات الرعایة العاجلة دون وجود خبرة طب أطفال لألطفال الذین تقل أعمارھم عن  

 لمزید من المعلومات. ھل تستحق عدم االنتظار؟  الرعایة العاجلة: راجع عامین.

 كیف یمكنني التأكد من أنني أستخدم الخدمات الصحیة عن بعد بحكمة لطفلي؟
 

نت زیارة  تحقق مع مكتب طبیب األطفال الخاص بك لتسأل عما إذا كا اتصل بطبیب األطفال الخاص بك أوالً. •
. حتى لو كان الوقت متأخًرا في اللیل أو كانت عطلة نھایة األسبوع أو مناسبًا لك الرعایة الصحیة عن بعد تعد خیاًرا

في یوم عطلة، سیكون ھناك شخص ما لیرد على مكالمتك. یمكنھم تقدیم النصح لك متى یمكنك إجراء زیارة مع 
 رى إذا لم یكن متوفراً. طبیب األطفال أو یمكنھم إرشادك إلى خدمات أخ

باستثناء حاالت طوارئ معینة، یجب أن یحصل مقدم  احصل على معلومات حول كیفیة القیام بالزیارة قبل حدوثھا. •
 الخدمة الصحیة عن بُعد على موافقتك على خدمة الرعایة الصحیة عن بُعد قبل الزیارة. 

الرعایة الصحیة عن بعد، واللذان یجب أن یمتثال لقوانین  تحقق مع طبیب األطفال الخاص بك بشأن برنامج وتطبیق  •
الخصوصیة. توخ الحذر عند استخدام الھاتف الذكي أو الجھاز المحمول للخدمات الصحیة عن بُعد. قد تتعرض ھذه 

 األجھزة للضیاع أو السرقة، لذا فإن الحفاظ على أمان المعلومات الصحیة الخاصة یتطلب مزیًدا من االھتمام. 

یتم تلقیھا من خالل الرعایة الصحیة عن بعد للتأكد من  ث إلى طبیب األطفال الخاص بك عن أي وصفات طبیةتحد •
 أن الدواء مناسب وضروري وآمن لطفلك.

 ماذا لو كان مكتب طبیب األطفال الخاص بي ال یقدم خدمات الرعایة الصحیة عن بعد؟

ن بعد من قبل طبیب األطفال الذي یعرف طفلك بالفعل. وھذا یساعد ثاني أفضل شيء ھو إحالتك إلى خدمة الرعایة الصحیة ع
 بأكملھ یعمل معًا!  فریق الرعایة الصحیة في التأكد من أن 
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 ما الذي أحتاج لمعرفتھ حول مزود الخدمة الصحیة عن بعد الخاص بطفلي؟ 

 فیما یلي بعض المعلومات التي یجب أن تكون لدیك حول مزود الخدمة الصحیة عن بُعد قبل زیارة الخدمات الصحیة عن بُعد: 

 التخصص؟ ھل ھم معتمدون لرعایة األطفال؟ھل ھم مجلس معتمد في ھذا  ما ھو اختصاصھم؟ •

 ھل ھم في بلدتك أو والیتك؟ ھل ھم في بلد آخر؟ ھل ھم مرخصون لرعایة طفلك في والیتك؟ أین یقع المزود؟ •

كیف یمكنك أنت أو طبیب األطفال الخاص بك الوصول إلى مزود الخدمات الصحیة   ما ھي معلومات االتصال بھم؟ •
 األسئلة؟ طرح المتابعة ول من أج بعد الزیارة عد عن بُ 

یجب على موفري الخدمات الصحیة عن بُعد تزویدك بھذه المعلومات بحریة قبل الزیارة وتسھیل العثور علیھا على موقع  
 الویب الخاص بھم. 

 تذكر

 إذا كان لدیك أي أسئلة حول الرعایة الصحیة عن بعد لطفلك، فتحدث مع طبیب األطفال الخاص بك. 

 ماتالمزید من المعلو

 كن على اتصال مع صحة طفلك  :101الرعایة الصحیة عن بُعد  •

 یمكن  للمراھقین والرعایة الصحیة عن بُعد أن یكونا مزیًجا ذكیًا  •

 كیف یمكن للرعایة الصحیة عن بعد أن تعزز رعایة الصحة العقلیة •

 زیارات الرعایة الصحیة عن بعد لألطفال الذین یحتاجون إلى مساعدة في السمع أو الرؤیة  •

 ھل یمكن لـ "زیارات الفیدیو" للرعایة الصحیة عن بُعد أن تكون خیاًرا جیًدا لطفلي؟  اسأل طبیب األطفال: •

 نبذة عن الدكتور مكسوین

وأستاذ  الدكتور أس. دیفید مكسوین، یحمل درجة الماجستیر في الصحة العامة، وھو زمیل األكادیمیة األمریكیة لطب األطفال،
مشارك في طب الرعایة الحرجة لألطفال والمدیر الطبي لتحسین الصحة عن بُعد في الجامعة الطبیة في ساوث كارولینا  

)MUSC) في تشارلستون، كارولینا الجنوبیة. داخل األكادیمیة األمریكیة لطب األطفال (AAP) ھو عضو في قسم اللجنة ،
التطورات في العالج والتكنولوجیا، وقسم الرعایة الحرجة. الدكتور ماكسوین ھو  التنفیذیة للرعایة الصحیة عن بعد، وقسم

حول أفضل الممارسات والمبادئ التوجیھیة ومؤسس  ATAأیًضا رئیس قسم مجموعة االھتمامات الخاصة لطب األطفال 
SPROUT تعاونیة الوطنیة في مجال الصحة (دعم أبحاث طب األطفال حول النتائج واالستفادة من الصحة البُعادیة) البحثیة ال

) التي أنشأت إجراءات  ATAالبُعادیة لألطفال. ترأس سابقًا مجموعة العمل الوطنیة التابعة للجمعیة األمریكیة للطب عن بعد (
یة  ، والرابطة األمریكیة للرعایة التنفسAAP، والتي تمت الموافقة علیھا من قبل ATAتشغیل خدمات الصحة البُعادیة لألطفال 

AARC)() والجمعیة الوطنیة للممرضین الممارسین ،NAPNAP .( 
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