يتلا عرصلا ةلاح ردصم ام
؟ينبيصت
ةثوروم ,عرصلاب ةباصإلا ىلإ لويملا

اهببس نوكي نأ نكمم ,نيدلاولا دحأ نم
نم مغرلابو .غامدلا يف ضرم وا فلت
ضعب يف ةلوهجم اهتاببسم لظت كلذ
.تالاحلا

؟يدل تابونلا نم عون يأ

ىلإ بعشتي عون لكو عرصلا تابونو "ةماعلا" تابونلا ,تابونلا نم نيعون فرعن نحن
.هيعرف ماسقأ

نيصحتلا جمانرب
عسوملا

ةماعلا عرصلا تابون
.شعتريو ضرألا ىلع طقسي ثيح ,لفطلل بلصتلا ببست "ىربكلا عرصلا ةبون"
يف .مفلا نم جرخت هوغر ىلإ باعللا ليوحت ناسللا شاعترا ببسي نايحألا ضعب يف
ىلع دمتعي كلذو رثكأ وأ قئاقد  ١-٣نع اهتدم ديزت ال هذه عرصلا تابون نايحألا بلغأ
.هسفن لفطلا
"ةبوبيغ"ب ةبوحصملا هيعرصلأ تابونلا
دمجتي ,هيلع وه ام ىلع ءاقبلا لفطلل ببست يلاتلابو يعولا نع ريصق بايغ ببست
هليلق يناوث درجمل مودي نايحألا بلغأ يف تابونلا نم عونلا اذه .ىلعألل عفتريو هرظن
.طقف
ةيلضعلا ةيعمرلا تابونلا
نكمي تابونلأ نم عونلا اذه ثودح دنع ,لماكلاب مسجلل وأ عارذلل ةريصق جنشت تابون يه
لفطلا يعو .نخاسلا ياشلا بوك نوكي دق أوسألا وأ ءاوهلا يف ىمرت نانسألا ةاشرف ةيؤر
.يعولا دقفي دق وأ ةياغلل اشوشم حبصي دق

؟يئاقدصأ ربخأس اذام
مكئاقدصأ اوربخت نأ بجي كيدلاو وأ تنأ
يتلا عرصلا ةبون نع مكبراقأو
نأ مهنكمي اذامو ودبت فيكو كبيصت
مهرابخأ بجي مث ,ءيش ال ةداع .اولعفي
اذإ ,عرصلا ةبون لاوز دعب رعشت فيك
جاتحتس تنك نإ وأ تنك امك دوعتس تنك
لاصتالا ردجي ناك نا امو ,ةحارلا ىلإ
.كيدلاوب
؟عرص تابون هبيصت – يريغ  -نم
ةباصإلللويملا هيدل صخش يأل ثدحت دق
هنوك نع رظنلا ضغب ,عرص تابونب
يقيسوملا ,رازيس لثم :ال وأ ايكذ
رعاشلا ,خوك ناف ماسرلا ,ليدناه
.يزتوأ يج يدلا و يكسفيوتسود

؟ةياغلل ةمهم العف ةيودألا له
فيكت نإ غامدلل نكمي ةيودألا نودب .معن
نمو عرص تابونب ةباصإلل ملقأتيو
.عرصلا نم ىرخأ عاونأ أشني نإ نكمملا
اوصلخت لافطألا نم  %80ةيودألا لضفب
نم نيقبتملا  %20لا .عرصلا ضرم نم
داجيإل لوطأ ثوحب مهل بلطتي لافطألا
.بسانملا جالعلا

"ةيئزجلا" وأ "ةيرؤبلا" عرصلا تابون
دق .غامدلا نم هقطنم وأ هنيعم هطقن لعافتت ةطيسبلا ةيرؤبلا عرصلا ةبون ةلاح يف
يف ءيش ثدحي ال اميف ثودحلا كشو ىلع ام ائيش نإ رعشي دق وأ اليلق لفطلا شعتري
ةكرحب مايقلا نع فقوتلاب هتردق دقفي هنكلو هيعو لماك يف لفطلا نوكي .عقاولا
.هنيعم

عرصلا ةلاح نع لوؤسم انأ له
؟ينبيصت يتلا

لفطلا عفدي دق .اعم غامدلا نم ءازجأ ةدع كرتشت امدنع ةيرؤبلا عرصلا تابون ثدحت
نم عم لفطلا لعافتي دق .رارمتساب ةذفانلا قلغيو حتفي وأ فصلا يف ايسرك
دودحم ريغ لفطلا كاردإ .ىنعم الب نوكت هتبوجأ نكل ةلئسأ نع بيجي دق وأ هلوح
.ةقيقحلاو ملحلا نيب زييمتلا نوعيطتسي الو نيمئان فصنلا سانلاك

؟ايبغ حبصأس له

مث عارذلا مث ,ديلأ مث ,عباصألا شاعترا عم ةيوناث هماع ةبون أدبت دق
عم يعولاو ساسحإلا لءاضتي .يناثلا دسجلأ فصن مث دسجلأ فصن
)ةلاهلأ( وأ سجاهلاب اضيأ ىمست ةبونلأ هذهو .ةبونلا رارمتسا
مهتلاح ىلإ لافطألا دوعي دق ,ةروكذملا عرصلا تابون لوصح دعب
فلتخت دق .داح عادص نم نوناعي وأ قاهرإلاب نورعشي دق وأ ,ةيعيبطلا
.ىرخأل ةبون نم وأ رخأل لفط نم ضارعألا

تسيل عرصلا كتثارو ,ادبأ
يتلا تاريغتلا الو ,كأطخ
.غامدلل لصحت

غامدلا ايالخ تومت ال ,الك
.عرصلا تابون ءانثأ يف
عرصلا تابون تناك اذإ
نوكي نل ,اريثك ثدحت
يفاكلا تقولا غامدلل
رت يتلا ءايشألا ملعتل
تابون دعب .اهملعتب بغ
تنك امك دوعتس عرصلا
!قلقت ال –

ىلع لوصحلا يننكمي له
؟لماكلاب هديج ةحص

يدل نأ رهظي يذلا ام ,طبضلاب
؟عرصلا ضرم

دنع يسأر يف ثدحي اذام
؟عرص ةبونب يتباصإ

لوصولا عم يفتخت عرص تابون كانه
لافطألا ضعب يف .غولبلا ةلحرم ىلإ
ثودح مدع وأ ةلق عم عرصلا ضرم يفتخي
ىلع رارمتسالاو هيعرصلأ تابونلا
دمتعت .تاونس ةدعل ةيودألا يطاعت
ضعب يف عرصلا ضرم تالاح ضعب
لاوط ةيودألا مهيطاعت ىلع لافطألا
.مهتايح

عرصلا ةبون يه ديكأ ,ءيش لك لبق
عرصلا ضرمب ةباصإلل لويملاو .اهسفن
يئابرهكلا مسرلا لالخ نم هفشك نكمي
ال عرصلا تابون نيب ام .غامدلل
لب لفطلا ىلع حضاو نوكي ءيش
.هديج ةحص يف لفطلا نوكي

عرص ثادحأل هنم ءزج وأ غامدلا بيجتسي
سايق نكمملا نم .ةبونلا ببسي يذلاو
مسرلا لالخ نم( يئابرهكلا دهجلا تاريغت
ءزج يأ نيبت يتلاو )غامدلل يئابرهكلا
.عرصلا ةبون ثادحأل بيجتسي غامدلا نم

ةبونب ةباصإلا ىلإ لويملا
ا لاوط ةدوجوم لظتس عرص
بنجت بجي كلذل ,ةايحل
لثم هفورعملأ تاببسملا
و هيبارطصألا ءاوضألا
.مونلا ةلق

:ب لصتأ ,ةلئسألا نم ديزمل

؟ةيلوألا تافاعسإلا صوصخب تاحارتقا نم له
:يلاتلا لعف كيلع بجي ,عرص ةبونب باصم الفط ىرت امدنع
كئوده ىلع ظفاح 1.
.هلوهسب هاسنت نلف يلاع توصب هتلق اذإ ,تقولل هبتنأو كتعاس ىلإ رظنأ 2.
)هيفوص هزولب  ,هرتس( هسأر تحت احيرم ائيش عض 3.
هتكرح ءانثأ لفطلل ىذألا ببست نأ نكمم يتلا ءايشألا لك دعبا 4.
)هءاذيإ نم افوخ( همف يف ءيش يأ عضت ال 5.
لصتأ ,عرصلا ضرم نم يناعي هنا فرعت مل اذأ 6.
.عرص ةبون نوكت ال نأ نكمملا نم ,فاعسإلاب
دوعي ىتحو ةبونلا ةدم لاوط لفطلا عم ىقبأ 7.
.هيدلاو ربخأو ,هيعو ىلا

kontakt@epilepsie-elternverband.de
www.epilepsie-elternverband.de
www.epikurier.de

؟ةيضايرلا تاطاشنلا نع اذام
و كيدلاو ىلع بجي .عئار ءيش ةضايرلا
بسانملا عونلا داجيإ كب صاخلا روتكدلا
ذاختا بجي .ةيدسجلا نيرامتلا نم كل
ءادترا لثم انايحأ تاطايتحالا ضعب
.ةذوخلا وأ ةاجنلا ةرتس

ةكرتشملا تافصلا يه ام
؟يرمع نم لافطألا نيبو ينيب
فصلا تاهزنب ةكراشملا يننكمي•
مدقلا ةرك بعل يننكمي•
ةينورتكلالا باعلألا بعل يننكمي•
تالفحلا ةماقأ يننكمي•
مالفألا ةدهاشم يننكم•

فرعأ ال انأف ,لافطألا نيب اعويش رثكألا نم ربتعي ضرمب يتباصإ نم مغرلاب
ةعومجم يف ءابآلا .عرصلا ضرمب اضيأ نوباصم يتقطنم نم الافطأ
ضعب .كلذ ركذ نوبحي ال سانلا مظعم وه ببسلا نأ نودقتعي انب ةصاخلا معدلا
لعجي امم ,عرص ةبون لوصح ءانثأ فلتت غامدلا ايالخ نأ نودقتعي ناريجلا
نم هناو اقالطإ حيحص ريغ مالكلا اذه نأ لوقي يبيبط نكلو .ءايبغأ لافطألا
,ةدعاسملا اهنكمي طقف ةحيحصلا تامولعملا .ةئطاخلا ةميدقلا تادقتعملا
.هداجيإ يننكمي ام ىرنل ,نآلا تنرتنالا حفصتأس

ةبسنلاب فالتخالا وه ام
؟يفص بالطل
ةيودألا يطاعت مهيلع بجي ال مهبلغأ•
ضرمب مهتباصأ دنع بيبطلا ىلإ نوبهذي•
ةعباتملا لجأ نم سيلو
مهدرفمب ةحابسلا نوعيطتسي•

عسوملا نيصحتلا جمانرب

