
 معلومات حول جمعية مرضی القلب األطفال

 من نحن

ھذا معناە . ع جميع األطفال المصابين بأمراض القلب بحياة جيدةيتمتّ أن  ھي Foreningen for hjertesyke barn رٶيا جمعية مرضی القلب األطفال
 .  وليس فقط أعضاء جمعيتنا  -نا نحتضن جميع مرضی القلب من األطفال أنَّ 

ً يولد في  دون سن الـ طفل  ٩٠٠٠ھناك ما يقرب من . بالمائة من ھٶالء ٩٠باإلمکان معالجة ما يزيد عن .  خلل في القلب لديھمطفل  ٦٠٠ – ٥٠٠من  النرويج سنويا
١٨  ً ً  ١٨في القلب، وبين الذين تزيد أعمارھم عن  مکتسب مبکراً خلل أو  لديھم خلل خلقي عاما ھذا المرض ھو ثاني . يوجد ما يقرب من ضعف ھذا العدد عاما

 . مرض أطفال مزمن من حيث اإلنتشار

لطفل اإلصابة بالمرض في أغلب األوقات إلی إدخال اتٶدي . مجمل وضع العائلةحصول تغيير في إلى الحصول علی طفل مريض في القلب  يؤديمن الممکن أن 
الحصول علی المساعدة والدعم من طرف آباء نا في جمعية مرضی القلب األطفال يمکنك عند. لمستقبلإحساس بإنعدام الثقة باإلی المستشفی لفترات طويلة يصحبھا 

 ". کبيراً " أم" صغيراً "لدى الطفل کان الخلل  األطفال الذين ھم في نفس وضعك سواءً 

 

 الھدف

ً  ١٨والشباب تحت سن الـ األطفال كل من  تھا ھي رعاية مصالحة تنشط علی المستوی القومي، ومھمّ جمعية مرضی القلب األطفال ھي منظمة مصالح خاصَّ    عاما
ً  طفالً وکذلك العوائل التي فقدت  ،وعوائلھمفي القلب  لديھم خلل خلقي أو خلل مکتسب مبکراً ممَّن    . بمرض قلبي کان مصابا

 :وأسرھم في المجتمع عبر ھدف جمعية مرضی القلب األطفال ھو العمل من أجل تحسين وضع مرضی القلب من األطفال واليافعين

   والمجتمع ککلّ  األطفال واليافعين وأسرھم لصالحممارسة نشاط إعالمي وإستشاري  -

  القيام بدور ھيئة اتصال إزاء المجتمع -

  دعم والتأثير علی العاملين في األجھزة الصحية ذات الصلة في إطاري التعليم واألبحاث -

  الطفل المريضأسرة جھات العامة من أجل تأمين حقوق ال إزاءمتابعة العمل  -

ً ميدانأن تكون الجمعية  -   إلقامة شبکات العالقات وممارسة النشاطات االجتماعية ا

ً أو فقدوا طفالً  استغالل عمل النظراء من أجل دعم ومساعدة أولئك الذين لديھم طفالً  -   في القلب مريضا

-  ً   يل نشاطات الجمعيةمن أجل تمو ممارسة نشاط مربح ماديا

ً الجمعية مستقلة عن األحزاب السياسية ومحايدة   . مذھبيا

 ماذا بوسعنا أن نفعله لك؟

ھنا تحصل علی المعلومات واإلرشادات . لھا نفس الوضع الذي أنت فيه ن من أسرٍ لك أن تکون علی تواصل بمجتمع يتکوَّ  في جمعية مرضی القلب األطفال متاحٌ 
 . في القلب خلقيةٍ  بعاھةٍ  مولودٌ  بھا طفلٌ  األطوار التي يمرّ  والدعم في کافة

 :کعضو في جمعية مرضی القلب األطفال تحصل من بين جملة أمور علی اآلتي

 اإللتقاء بآخرين لھم نفس وضعك 
  ھيارتي بارني"مجلة األعضاء) "”Hjertebarnet” ( مرات سنويا ٤التي تصدر 
  الخدمة الھاتفية لمرضی القلب)Hjertetelefonen (– أسبوعين إذا احتجت إلی  كلّ ارية مجانية يمکنك اإلتصال بھا وھي خدمة ھاتف استش

 التحدث مع أحد ما
  معلومات لآلباء وروضة األطفال والمدرسة –طفولة مصحوبة بقلب معافی برفقة مصنف القلب 

 



يمکنك اإلتصال بنا علی رقم الھاتف . حول نشاطات الجمعية، اتصل بنا من فضلك األعضاء أو مھا للعوائلإذا کانت لديك أسئلة حول العضوية أو العروض التي نقدّ 
   .ffhb@ffhb.noأو عبر عنوان البريد األلکتروني   00 80 05 23

 . أفضل نوعية حياة جمعية مرضی القلب األطفال من أجل حصول األطفال المصابين بأمراض القلب علی تعمل

 

 بمرض قلبي مصاباً  عروض للذين فقدوا طفالً 

المجموعة مٶلفة . تنظيم مناحاتجملة أشياء من بينھا مريضا في القلب، وذلك عبر  التي فقدت طفالً  العوائل ورعايةلدی الجمعية مجموعة خاصة وظيفتھا مساعدة 
ً  ١١من  لديھم اآلن أو كما أنَّ دامت لعدة سنوات، مديدة جميع ھٶالء متعلمون ولديھم خبرة . ممثلون في ھيئة اإلدارة وثالثة من ھٶالء ،من سائر أنحاء البالد شخصا

 . ولدوا بعيوب خلقية في القلب کان لديھم أطفاالً 

 ً إظھار التعاطف، ولديھم أيضا اإلنصات و ةليس بين ھٶالء أخصائيون أو معالجون، ولکن الجميع لديھم خاصيّ . علی عمل النظراء عمل ھذە المجموعة يعتمد کليا
 .الذين ھم في حدادآلخرين لاھتمام صميمي بمد يد المساعدة 

 "يواسي لنسيانھابدال من أن ألحزان الناس بإھتمام بکثير أن ينصت المرء  ه أھمّ إنَّ "

 تنظيم جمعية مرضی القلب األطفال

المصابين بأمراض القلب  تھا ھي رعاية مصالح األطفال والشبابعلی المستوی القومي، ومھمّ ة تنشط مة مصالح خاصّ جمعية مرضی القلب األطفال ھي منظّ 
 . کانوا مصابين بمرض قلبي من قبل آباء أطفالٍ  ١٩٧٦الجمعية في عام تأسيس  تمَّ . کان مصابا بمرض قلبي وعوائلھم، والعوائل التي فقدت طفالً 

ً ومحايدة  نحن جمعية مستقلة عن األحزاب السياسية  . مذھبيا

ن اغبيرليمکن ل. في مکان سکناھم ة لجمعية مرضی القلب األطفالفي منظمة المحافظھم في نفس الوقت أعضاء ) FFHB(أعضاء جمعية مرضی القلب األطفال 
ما منظمات ھناك ربّ المحافظات في بعض . المحلي أعمال طوعية لصالح مرضی القلب األطفال علی المستویفي  المحافظات أن يشارکواأعضائنا في منظمات من 

 . تأسيسھا بنفس الطريقة محلية تمَّ 

في مٶتمر . ھو الھيئة العليا للجمعيةلوطني لجمعية مرض القلب األطفال الذي بإرسال ممثليھا إلی المٶتمر االمحافظات سنتين تقوم منظمات الجمعية في  ة کلّ مرَّ 
  ). FFHB(مع إدارة جمعية مرضی القلب األطفال  عمل الجمعية اليومي سويةً مجلس إدارة قومي مھمته إدارة  نتخبالجمعية الوطني يُ 

 ة لجمعية مرض القلب األطفالمنظمة المحافظ

 . ب في جميع محافظات البالدعَ جمعية مرضی القلب األطفال شُ لدی 

نشاطات محلية والتعاون مع ساسية لھٶالء ھي تقديم عروٍض لالوظيفة األ. بأمراض القلب عي من قبل آباء األطفال المصابينب علی أساس تطوّ عَ دار الشُ تُ 
ً فعّ  ٢٠٠ب المحافظات ھذە بتنظيم ما يزيد عن عَ تقوم شُ . المستشفيات المحلية وتقديم الدعم ألسر األطفال المرضی في القلب     . الية سنويا

ب الجمعية في عَ من شُ  شعبةٍ  تجد الصفحة الرئيسية لکلّ  ،في قائمة الخيارات الموجودة علی الجھة اليسری) kontakt oss" (لإلتصال بنا"تحت بند القائمة 
 . المحافظات

 
  
  
 

 معلومات حول التشخيصات والفحوصات الطبية والمعالجة 
 

 والفحوصات الطبية المختلفة والمعالجة علی الموقع تجد المعلومات حول التشخيصات. کثيرة من عيوب القلب الخلقية والمکتسبة بشکل مبکر ھناك أنواعٌ 
http://www.corience.org/ 

 


