
 بال�بار  يهتم طب�ب إ� لالنتقال �ستعد  ك�ف
ي علوم الصحة والدكتورة ب�شنس وا�ت، مساعدة طب�ة، زم�لة األ�اد�م�ة  

ي مكمانوس، درجة الماجست�ي �ف من تأل�ف: ب��ب
 األم��ك�ة لطب األطفال 

 

ي  المعالم  من العد�د  هناك
ي  طب�ب  من  االنتقال هو  البارزة المعالم  أحد . بصحتك  والعنا�ة بمفردك الع�ش  رحلة  �ف (طب�ب   باألطفال �عتيف

ي  طب�ب إ�) أطفال ف  �عتيف   تبدأ  ح�ث سنوات،  عدة االنتقال �ستغرق  ما  عادةً . بالبالغني
�
  عن  المسؤول�ة من الم��د  بتحمل تدر�ج�ا

 . صحتك
 

ت، كان والداك يتخذان العد�د من القرارات المتعلقة بصحتك ورعايتك الصح�ة. عندما تنتقل إ� رعا�ة ال�بار، فإنك    عندما كنت ك�ب
ا من أ�تك. خالل هذا الوقت، �مكنك مناقشة مخاوفك الصح�ة ع� انفراد مع   ي قد تتضمن دعم� تتخذ قرارات �شأن صحتك واليت

ا االستعد ف الص�ي ودفع  طبيبك. �مكنك أ�ض� اد ل��اراتك من خالل ط�ح األسئلة وتحد�د المواع�د الخاصة بك ومعرفة الم��د عن التأمني
ي سن  

ا،أنت شخص بالغ  ،18تكال�ف الرعا�ة الصح�ة و�عادة �ف األدو�ة الخاصة بك. �ف
�
و�مكن لطبيبك مشاركة معلوماتك   قانون

 . آخر  شخص  مع  لمشاركتها  اإلذن تمنح  لم ما  ،فقطالطب�ة معك 
 

ف  يهتم طب�ب  إ�  لالنتقال  المناسب الوقت  عن األطفال  طب�ب  �سأل أن المهم  من   المر�ف  األطفال طب مكاتب بعض �ستقبل.  بالبالغني
ي ، 18 سن  حيت 

ف   �ف ا  تزور  كنت   إذا . 21 سن  حيت  تراهم  أخرى مكاتب أن حني   طب�ب إ� االنتقال  إ� تحتاج ال   فقد  األ�ة، لطب  طبيب�
ي   الرعا�ة إ�  ستنتقل  ول�نك جد�د، ف  ع� تركز  اليت  . البالغني

 
ا  �كون قد  جد�د  طب�ب إ� التحول � ا   تغي�ي � ة منذ  بك الخاص  األطفال طب�ب تعرف ألنك كب�ي   �كون قد . معه  بالراحة  و�شعر  ط��لة ف�ت
ا  جد�د   مكان إ� االنتقال ا  أمر� ا  مث�ي  ول�نه   مخ�ف�  ! أ�ض�

 
كة  ز�ارة لتسه�ل هذا التغي�ي ومنحك فرصة لمقابلة طبيبك الجد�د، اسأل طب�ب األطفال عما إذا كان ع� استعداد إلجراء     للرعا�ة مش�ت

ف طبيبك الحا�ي    بعد  عن الصح�ة معك ومع طبيبك الجد�د قبل ز�ارتك األو�. قد تكون هذە مكالمة هاتف�ة أو مكالمة ف�ديو بينك و�ني
ي ت��د أن �عرفها طبيبك الجد�د. و�مكنك التأ�د من  أن  وطبيبك الجد�د. �مكنك ط�ح األسئلة ومشاركة المعلومات حول صحتك اليت

ي منه. 
ي ذلك أي مرض ط��ل األمد قد تعاىف

، بما �ف  طبيبك الجد�د ع� درا�ة بك و�تار�خك الص�ي
 

كة، أ�شأ   ي   مركز  وهو  ،Got Transition قبل تنظ�م هذە ال��ارة المش�ت حة  باألسئلة قائمة  الصح�ة، الرعا�ة النتقال  وطيف ي  المق�ت   اليت
 : أطبائك ع� وعائلتك أنت  تطرحها  أن �مكن

 
 : بك  الخاص األطفال طب�ب تط�ح ع� 
ي  •

 بال�بار؟ يهتم  جد�د  طب�ب  إ� للتغي�ي   أحتاج سن أي �ف
احات أي لد�ك  هل • ف  ألطباء اق�ت ي  بالغني  ز�ارتهم؟ �مكنيف
ي  هل • ي  ملخص إلعداد  معك  العمل �مكنيف ي  طيب  الجد�د؟  الطب�ب  مع مشاركته  �مكنيف
ف  االختالفات بعض �ي  ما  •  ال�بار؟ ورعا�ة األطفال رعا�ة بني

 
ف البالغتط�ح ع� طب�ب    : ني

ي  تقبلون هل • ؟  تأمييف  الص�ي
 مسبق؟  موعد   بدون للقدوم  أوقات لد�ك  وهل  مكتبك، �قع أين •
ي  الخدمات ما  • �ة، التحال�ل(مثل  األول�ة  الرعا�ة إ�  باإلضافة ممارستك  تقدمها   اليت   الصحة  الجنس�ة، الصحة  المخت�ب

 )؟العقل�ة 
 

ف  أطبائك مع التحدث ف   الحاليني ي  �ساعد  أن �مكنه والمستقبليني
ي  سع�دا  حظا .  التغي�ي  هذا  �شأن لد�ك مخاوف  أي تخف�ف �ف

  رحلتك �ف
  ! االنتقال�ة

 
 المعلومات من الم��د 
 ال�ل�ة من بعد  عن الصح�ة للرعا�ة ب��ارة تقوم ك�ف

https://www.gottransition.org/resource/?telehealth-toolkit-joint-visit-pediatric-adult-clinicians
https://www.gottransition.org/resource/?telehealth-toolkit-joint-visit-pediatric-adult-clinicians
https://www.gottransition.org/
https://www.healthychildren.org/English/family-life/health-management/Pages/How-to-Have-a-Telehealth-Visit-from-College.aspx


 مكمانوس الس�دة عن
 

 
وھو مركز الموارد   ،Got Transitionمكمانوس ھي رئیسة التحالف الوطني للنھوض بصحة المراھقین والمدیر المشارك لـ  بیجي

الوطنیة الممول اتحادیًا للتحول في الرعایة الصحیة. أدارت العدید من مشاریع المؤسسات الفیدرالیة والوالئیة والخاصة حول صحة 
وتمویل  الصحیة،ف منشورات حول مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك االنتقال إلى الرعایة األطفال والمراھقین. قامت بتألی

وتحسین الجودة. حصلت السیدة ماكمانوس على زمالة واتسون وحصلت على درجة  والوقائیة،والرعایة األولیة  الصحیة،الرعایة 
 مة.الماجستیر في العلوم الصحیة من كلیة جونز ھوبكنز للصحة العا

 وا�ت الدكتورة عن

 
أتش. وایت ھي طبیبة، طبیبة مساعدة، زمیلة األكادیمیة األمریكیة لطب األطفال، عضو لكلیة األمریكیة لألطباء، عضو الكلیة  بیشنس

وھي طبیب  ،Got Transitionاألمریكیة لألشعة، المدیر الطبي األول في التحالف الوطني لتعزیز صحة المراھقین والمدیر المشارك لـ 
طفال وأستاذ فخري في الطب وطب األطفال في كلیة الطب والعلوم الصحیة بجامعة جورج واشنطن. وھي خبیرة روماتیزم للبالغین واأل

معترف بھا دولیًا في مجال االنتقال وقد كتبت العدید من المقاالت حول ھذا الموضوع، بما في ذلك المشاركة في تألیف التقریر السریري 
AAP / AAFP / ACP  الصحیة. حصلت الدكتورة وایت على درجة البكالوریوس في الطب من كلیة الطب في حول انتقال الرعایة

جامعة ھارفارد، وزمالة روبرت وود جونسون للسیاسة الصحیة، ودرجة الماجستیر في التربیة من كلیة الدراسات العلیا للتربیة والتنمیة  
 البشریة في جامعة جورج واشنطن. 

 
  الصحة لوزارة التابعة) HRSA(  والخدمات  الصح�ة الموارد   إدارة من  األطفال  لطب األم��ك�ة األ�اد�م�ة مع  اونتع باتفاق�ة مدعومة المقالة هذە

�ة والخدمات . حكوم�ة  غ�ي  مصادر  من تم��ل �سبة أي بدون دوالر  6,000,000 تبلغ  إجمال�ة بق�مة منحة من كجزء ).  HHS( األم��ك�ة  الب�ش
)    المؤلف تخص المحت��ات ف ورة تمثل ال  و�ي (المؤلفني   الصحة وزارة   الصح�ة، والخدمات الموارد  إدارة إقرار  أو  الرسم�ة النظر  وجهات بال�ف
  . األم��ك�ة الحكومة أو  اإل�سان�ة، والخدمات

 



�ة  والخدمات  الصحة  لوزارة التابعة) HRSA(  الصح�ة والخدمات  الموارد  إدارة  قبل  من ® Got Transitionدعم  يتم ) بموجب  HHS(  األم��ك�ة  الب�ش
)  المؤلف  تخص المحت��ات.  U1TMC31756 رقمالمنحة  ف ورة تمثل  ال  و�ي (المؤلفني   والخدمات  الموارد   إدارة إقرار  أو  الرسم�ة النظر   وجهات  بال�ف

 . األم��ك�ة الحكومة أو  اإل�سان�ة، والخدمات  الصحة وزارة الصح�ة،


