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نحن نجيب بسرورعلى األسئلة الخاصة بك
في محادثة شخصية:
AUF DER BULT
Zentrum für Kinder und Jugendliche
Prof. Dr. med. Olga Kordonouri
Prof. Dr. med. Thomas Danne
Chefärzte der Allgemeinen Kinderheilkunde,
Diabetologie, Endokrinologie und
Klinische Forschung
Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER BULT
Janusz-Korczak-Allee 12 . 30173 Hannover
Tel.: 0800 fr1dolin (0800 37136546) kostenlos
E-Mail: fr1dolin@hka.de
بالنعاون مع

الكشف المبكر عن مرض السكري من النمط  1وفرط
كولسترول الدم العائلي في مقاطعة ساكسونيا السفلى.

فحص مجاني ألطفالكم.

www.fr1dolin.de

Stand: 11/2016

هل لدى طفلي سكر أو الكثير من
الدهون في الدم؟

 Fr1dolinهو مشروع سكسونيا السفلى للكشف المبكر  ,الذي ال يتحقق إال
بمساعدة من الكثير من المؤيدين والداعمين  ،لذلك نحن نقدر أي تبرع:
Spendenkonto: AUF DER BULT
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE18 0018 0000 0510 2512 85
BIC: BFSWDE33HAN

أسباب جيدة  ,لماذا ينبغي اختبار طفلك
الكشف المبكر عن مرض السكري نمط  1يمكن أن
يساعد في ...
• الكشف عن المرض والتعرف عليه في مرحلة مبكرة
وعالجها.
• لتجنب فرط سكر الدم التي تهدد الحياة.
• تتضاءل المخاوف وعدم اليقين.
• لجعل األسرة صحية من خالل برامج تدريبية مكثفة.
التشخيص المبكر لفرط كوليسترول الدم العائلي
يساعد …
• الكشف عن المرض في الوقت المناسب للعالج.
• تجنب المضاعفات مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.
• دعم األسرة من خالل تقديم المشورة الغذائية الواسعة
والمكثفة.
• التعرف على أفراد األسرة اآلخرين الذين لديهم هذا
المرض أيضا لمعالجتهم.

األباء األعزاء*,
هل تعلم أن داء السكري من النمط  1يمكن أن يصيب واحد من
كل  300طفل؟ حتى االن من الصعب التنبؤ بهذا المرض
ويحدث بشكل غير متوقع تماما .غالبا ما تالحظ األعراض التي
تهدد الحياة في وقت متأخر.
فرط كولسترول الدم العائلي هو مرض شائع حيث ال يالحظ
في مرحلة الطفولة.
وهذا يعني أن هناك مستويات عالية من
الدهون (الكولسترول) في الدم.
هذا يؤدي إلى تصلب األوعية الدموية وإلى بداية أزمة قلبية في
وقت مبكر أو لسكتة دماغية.
غالبا ما يصاب العديد من أفراد األسرة.

يساعد!
• اختبار دم بسيط يكفي لـ:
تحديد مرض السكري من النمط  1قبل سنوات من ظهور
األعراض األولى.
• الكشف عن المرض الوراثي (فرط كولسترول الدم العائلي)
في وقت مبكر ,ومنع العواقب الوخيمة من خالل العالج المبكر .

ما هو

 Fr1dolinهو مبادرة تقدم لجميع األباء في مقاطعة ساكسونيا
السفلى بأن يخضع طفلهم الختبار لفحص داء السكري من
النمط  1و فرط كولسترول الدم العائلي.
يمكن تنفيذ الكشف المبكر بسرعة وأمان وسهولة لجميع
األطفال الذين تتراوح اعمارهم بين سنتين و 6سنوات من
قبل طبيب األطفال الخاص بكم.
في مستشفى األطفال والشباب  AUF DER BULTفي هانوفر
حيث تقدم جميع نتائج االختبار معا و تكون مرفقة بدر
اسة علمية.
بدعم مميز من قبل

الكشف المبكر

ينقذ الحياة

؟

كیف یتم أخذ عینة من الدم (سحب الدم( ؟
تحدث مع طبيب األطفال الخاص بك في الموعد القادم
عن  Fr1dolinحيث ستحصل على معلومات مفصلة.
مع موافقتك سوف يأخذ بضع قطرات من الدم من
اصبع طفلكم.
هي غير مؤذية وال تؤلم.

 ...وإذا كان ولدي مصاب؟
إذا وجد في دم طفلك العالمات األولى من أحد المرضين
,ستتلقى عائلتك نصائح مكثفة واستشارات تدريبية واسعة
النطاق من فريق من الخبراء في مستشفى األطفال والشباب
 AUF DER BULTأو من المنطقة الخاصة بك.

* من أجل سهولة القراءة ،غالبا ما تستخدم أسماء ذكورية لمجمو
عات من الناس.
،يتم تضمين أسماء اإلناث في هذه الشروط والمصطلحات
حسب مقتضى الحال.

