
 : األطفال طب�ب اسأل

؟ ك�ف    ا لطف�ي ا ج�د�  �ي ط��قة عملها؟هل �مكن للرعا�ة الصح�ة عن ُبعد من خالل "ز�ارات الف�ديو" أن تكون خ�ار�

 اإلجابة

ها  �ي  للطفل الطب�ة الرعا�ة تقد�مل  ط��قة' أفضل ي حاالت معينة، قد تكون ز�ارات الف�ديو وغ�ي
ا لوجه. ومع ذلك، و�ف وجه�

ا  ") خ�ار� ي لك الطيب ف ا باسم "م�ف ي �ستخدمها مكتب طب�ب األطفال (المعروفة أ�ض� من أدوات الرعا�ة الصح�ة عن ُبعد اليت
ا. بالنسبة لبعض العائالت، ز�ارات الف�ديو قد توفر لهم الوصول إ� خدمات طب�ة ل ألطفال ذات جودة عال�ة ما كانوا ج�د�

 ل�حصلوا عليها بدون ز�ارات الف�ديو تلك. 

ي مجموعة متنوعة من األما�ن  ُ�ستخدم
ي  بما  ،واإلعداداتالخدمات الصح�ة عن ُبعد �ف

 : ذلك �ف

 المستشف�ات

ي  متوفرة غ�ي  ول�نها  األطفال طب خدمة إ�  بحاجة طفلك كان  إذا 
  توصلك أن ُبعد  عن الصح�ة للرعا�ة ف�مكن  منطقتك، �ف

ي 
 . ُبعد  عن بأخصائئ

ف  أطباء  لديها  ل�س ال��ف�ة المجتمعات مثل المناطق، من العد�د . الطارئة  الحاالت  ي  األطفال عالج ع� مدر�ون م�دانيني
 �ف

ي  إ�  الفوري الوصول ُبعد  عن الصح�ة الرعا�ة خدمات تتيح ذلك، حدوث وعند . الطوارئ حاالت   األطفال طب  اختصاصيي
ي 
ي  الطاقم مساعدة �مكنهم الذين األخرى المجتمعات �ف  األطفال طب  مركز  إ�  نقلهم قبل األطفال وعالج استقرار  ع� الطيب

 . لألطفال مستش�ف  أو 

ي  طفلك كان  إذا  الخارج�ة الع�ادات ز�ارات
ا  تع�ش ول�نك صح�ة مشكلة من �عائف   ز�ارة من تتمكن فقد  اختصاص�ه، عن بع�د�

ي  بالطب�ب بعد  عن واالتصال مح�ي  مستش�ف 
 . ط��لة لمسافات السفر  إ�  الحاجة دون الرعا�ة لتل�ت

ي بعض  الخدمات
ُ�ستخدم ز�ارات الف�ديو للعالج الطب��ي وعالج النطق وفحوصات السمع   المناطق،الخاصة. �ف

ي قد تتطلب خالف ذلك رحالت ط��لة من قبل األطفال وأول�اء   ها من الخدمات الخاصة اليت واالستشارات التغذو�ة وغ�ي
 أمورهم. 

 المدارس

ي  بعد  عن الصح�ة الرعا�ة خدمات المجتمعات بعض تقدم
امجال هذە تحتوي. مدارسها  �ف  المدرسة لممرضة أدوات ع�  �ب

ف  والتواء الحلق والتهاب األذن التهاب مثل مشا�ل وعالج لتشخ�ص  ممارس ممرض أو  طب�ب مع ف�ديو   ز�ارة إلجراء   ال�احلني
د  ونزالت  ي  الحضور  �مكنهم الوالدين. ال�ب

ا  ال��ارة �ف اض�ة ال��ارات هذە �ساعد . أ�ض�  ميت  معرفة ع� المدرسة ممرضة االف�ت
ا  األطفال طب�ب رؤ�ة إ�  األطفال �حتاج ي  أو  شخص��

 . الطوارئ غرفة �ف

ي 
ل �ف ف  الم�ف

يتم استخدام هذا الن�ع من الخدمات الصح�ة عن ُبعد كط��قة لرؤ�ة طب�ب األطفال الخاص بك إلجراء فحوصات   عادةً 
معينة ال تتطلب ز�ارة شخص�ة. �مكنك استخدام جهازك الخاص مثل الهاتف الذ�ي أو الجهاز اللو�ي أو ال�مبيوتر لالتصال  

ي تقدم هذە بطب�ب األطفال الخاص بك لتشخ�ص وعالج الحاالت الشائ كات اليت عة غ�ي العاجلة. هناك العد�د من ال�ش
ي طب األطفال. اسأل مكتب طب�ب األطفال عما إذا كانوا �قدمون خدمات الرعا�ة   الخدمات،

ول�ن ل�ست جم�عها معتمدة �ف
 الصح�ة عن بعد. 

 

 

 الف�ديو؟ ز�ارة تعمل ك�ف

ا  أعراضه،  عن و�سألك طفلك يرى أن للطب�ب �مكن الف�ديو، ز�ارة أثناء ي  الحال هو  كما   تمام�
  طفلك. الشخص�ة ال��ارة  �ف

 : مثل أدوات باستخدام الف�ديو  ع�ب  فحصه �مكن



نت أو شبكة  الهواتف ا واتصال باإلن�ت  WiFiالذك�ة واألجهزة اللوح�ة وأجهزة ال�مبيوتر. �مكن استخدام أي جهاز مزود بكام�ي
ات عال�ة الجودة لضمان لتقد�م الرعا�ة الصح�ة عن ُبعد. عادة م   فحصع�  الحصولا تمتلك المستشف�ات والمدارس كام�ي

ي  بعد  عن الصح�ة الرعا�ة ع� للحصول. دقة أ��� 
ل، �ف ف ا  استخدام �مكنك الم�ف  . الخاص جهازك ع� ال�ام�ي

ي  ُبعد  عن الصح�ة الرعا�ة برامج ستحتوي. الطب�ة السماعات
 طبيبك ليتمكن طب�ة سماعات ع� والمدرسة المستشف�ات �ف

ا  األدوات من األنواع هذە  تتوفر  قد . ُبعد  عن ورئت�ه طفلك قلب إ�  االستماع من �ي  لالستخدام ق��ب�
ف ا  الم�ف  . أ�ض�

ي  داخل للنظر  األداة هذە ُ�ستخدم. األذن منظار 
ي  والمساعدة طفلك أذئف

 . األذن التهابات �شخ�ص �ف

امج �مكن. أخرى واألشعة الصوت�ة فوق بالموجات التص��ر  ي  لل�ب ا  ترسل أن المستشف�ات ع� تعتمد  اليت  الموجات مثل صور�
ي  إ�  الصوت�ة فوق

اها  األطفال طب أخصائئ  . ُبعد  عن  ل�ي

ا  الف�ديو  ز�ارات تتيح   العامة الصح�ة والحالة تفاعل، تنفسه، طفلك، �شاط مستوى ع� نظرة  إلقاء إمكان�ة للطب�ب أ�ض�
  إ�  بالحضور  يوص�ك فقد  طفلك، لتشخ�ص كاف�ة  معلومات تمنحه ال   الف�ديو  ز�ارة أن �عتقد  الطب�ب  كان  إذا . لطفلك
 . الطوارئ غرفة أو  العاجلة الرعا�ة قسم إ�  الذهاب أو  المكتب

 تذكر

 ج�دة، رعا�ة ع� حصولك من للتأ�د . لألطفال مف�دة تكون أن ُبعد  عن الصح�ة  بالرعا�ة الخاصة الف�ديو  ل��ارات �مكن
ف  غ�ي  بعد  عن الصح�ة الخدمات مقد�ي  مع  التعامل تجنب  التدر�ب  لد�ه رعا�ة مقدم اخ�ت . األطفال عالج ع� المدر�ني

ا  �جب أطفالك طب�ب. عائلتك مع ثابتة عالقة  لد�ه والذي طفلك، وعالج لتشخ�ص الالزمة واألدوات   خ�ارك �كون أن دائم�
 . ُبعد  عن الصح�ة  الرعا�ة  خدمات عن البحث عند  األول

 المعلومات من الم��د 

 طفلك صحة معكن ع� اتصال   : 101 ُبعد  عن الصح�ة  الرعا�ة •

 

فمان،  أل�سون الدكتورة   األطفال طبل األم��ك�ة األ�اد�م�ة زم�لة ك�ي

ي اللجنة التنف�ذ�ة لأل�اد�م�ة األم��ك�ة   الدكتورة 
فمان �ي زم�لة األ�اد�م�ة األم��ك�ة لطب األطفال و�ي عضو �ف أل�سون ك�ي

ي 
�ي �ف ي ع�ادة م�ي

ا طب�ب طب طوارئ األطفال �ف فمان �ي أ�ض� لقسم طب األطفال للرعا�ة الصح�ة عن بعد. الدكتورة ك�ي
ي  . و�ي المؤسس المشارك ونائبة  سانت ل��س وتعمل كمدير طيب �ي اض�ة لألطفال ضمن منظومة مستش�ف م�ي للرعا�ة االف�ت

  لقد . الجودة عال�ة لألطفال بعد  عن الصح�ة الرعا�ة ألبحاث مكرسة المرا�ز  متعددة بحث�ة شبكة و�ي  ،SPROUTرئ�س 
ي  شاركت

ي  بعد  عن"الطب  فصل تأل�ف �ف
 الصحة فهم المدر�ي  ال�تاب ضمن" لألطفال الحرجة والرعا�ة الطوارئ حاالت  �ف

 . ُبعد  عن
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