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 نم يناعأ انأو وتوت انأ ,ابحرم
.عرصلا

 (يت رآ مأ )لا صحف ءارجأب موقأ فوس مويلا
 ,يسيطانغملا نينرلاب ريوصتلا ينعي يذلاو

 لضفأ انأف كلذل ,ادج اليوط مسالا اذه دجأ يننكل
 روص طاقتلا نكمي صحفلا اذهب ,يت رآ مأ لوقأ نأ
 ءيش لك ةيؤر كنكمي كلذكو ,لخادلا نم مسجلل
 .اذكهو يغامدلا ءاشغلاو ,يغامد الثم ,يسأر لخاد

 ؟اعئار اذه سيلأ , هزوجلا هبشي يغامد نأ ليخت
 ,الك ؟يت رآ مأ صحف ءارجإب اموي تمق له

 نأ يل له كلذلو هئارجأب تمق يننكلو
؟صحفلا ءانثأ لصحي ام حرشب موقأ
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 تسل انأ
 ,هيلمع يرجا نلو هضيرم

 جاتحي مويلا يبيبط نكلو
 يت رآ مألل ينيابتلأ لولحملا ىلإ

 كلذلو ,حضوأ روص ىلع لوصحلل
 مغر يزخوب ادور ةسنآلل حمسا انأف
 نإ اهنكلو !ادبأ ينبجعي ال اذه نأ

 قصاللاو ميركلا ضعب تعضو
 ملؤت نل اهنإف يبطلا

.اريثك

 ءاشنإ متيو
 دنع اضيأ ذفنملا اذه

 نوكي امدنع وأ تايلمعلا ءارجإ
 هتردق مدع ةجردل اضيرم صخشلا

 هتردق مدع وأ ءاودلا عالتبا ىلع
.هدعاسم نودب لكألا ىلع

 ءدب لبق
 أشني , يت رآ مألا صحف

 هيمسي ام اذهو بقث وأ “ذفنم„
 ةربألا لاخدإب اوموقيل بيبطلا

 يف – بوبنأب ةلصتملا – هلالخ نم
.فكلا رهظ وأ عارذلا
 مهنكمي ريغصلا بوبنألا اذه لالخ نم

 هينيابتلأ داوملا ,ءاودلا كئاطعإ
.ركسلا لولحم وأ



 نأ لبق
 لوخدب يل حمسي

 نأ بجي يت رآ مألا ةفرغ
 مازح :يندعم وه ام لك كرتاو علخا

 بجيو ,دوقن وأ ةعاس , حيتافم ,
 يذلاو يرث يب مألا زاهج ىسنأ ال نأ
 ينجعزيس كلذو ةنكاملا لخاد مطحتيس
.ادج

 ةنكاملا لخاد دجوي ؟كلذ لصحي فيك
 ام لك بحسي ادج يوق سيطانغم

 نأ ديرأ ال انأ اعبطو يندعم وه
.يمازح ببسب قصتلا

 هحارب يقلتسا :أدبن نالأو
 يذلاو اريبك اقودنص هبشي ام فلخ ةلاقن ىلع

 ةلاسغك هرهظم ودبي ,فصتنملا يف هوجف ىلع يوتحي
 نم جرخيس ءاملا نأل ءاملاب هؤلم نكمي ال نكلو) هريبك سبالم

 حمست يتلاو هديج روص طاقتلا عيطتسي هنكلو (ةوجفلا
.يلخادب ام ةيؤرب بيبطلل



 ادور ةسنآلا
 تاعامس عضو ىلع يندعاست

 ,ةجض ثدحي يت رآ مألا نال نذألا
 ىلإ تصنأل نذألا تاعامس ينطعأ هرم تاذ

 تاراظن دجوي هنا ينتربخأ كلذكو ,ويدارلا
 حاتم ريغ كلذ نكلو ,مالفألا ةدهاشمل ةصاخ

.اهمادختسا متيس يتلا ةنيكاملا عم
.كلذ بحأس تنك !فسألل

 : تيبلا يف يتخأ عم تنرمت دقل
 لوطأ ةرتفل ءاقبلا عيطتسي انم نم ,هسفانم اننيب تلصح

 يف طغ هنكل ,انعم ىقلتسا يبأو مكحلا تناك يمأ ,لاثمتلاك كارح الب
 يبأ نأ ظحلا نسحل ,كرحتنو اريثك كحضن انلعج ام اذه ,رخشي راصو مونلا

!يت رآ مألا صحف ىلإ انقفاري نل

 ةيقلتسم انأ
 نأ بجي ,أكتم يسأرو

 شوشأ ال يكل ادبأ كرحتأ ال
 رآ مألا اهطقتلي يتلا روصلا
 الب يقلتسا نأ بجي ,يت

.لاثمتلاك كارح



 طقتلي يت رآ مألا نأل
 ةذوخك هذوخ يدترا يننأف يسأرل اروص

 اهنأ ةذوخلا يف عئارلا ءيشلا ,ءاضفلا داور
 يهو ادور ةسنآلا ةيؤر يننكمي ةآرملا يف ,ةآرم

.يت رآ مألا صحف ءارجإب موقت

 صحفلا ءارجإ لالخ
 يجاجز حول فلخ ادور ةسنآلا سلجت

 ,صحفلا ةفرغ باب قلغتو ,هرواجم هفرغ يف
 نوفوركيملا لالخ نم انضعبل ثدحتلا عيطتسن

 وأ يئابرهك حاتفم يدل انأ كلذ ىلإ ةفاضإلاب ,تاعامسلاو
 يف .لاحلا يف ادور ةسنآلا بيجت اهيلع طغضا امدنع , هرك
 – يعم اهلاخدإب يل حمسي يتلا – يتبعلو انأ  ةياهنلا

 ترعش لاح يف ئفاد ءاطغ ىلع لصحن
.دربلاب   

 لوخدلا يمألل حمسي
 ال يكل صحفلا ةفرغ ىلإ يعم

 نأ بجي اضيأ يه اعبطو ,ةدحولاب رعشا
 اهفتاهو ,ةفرغلا جراخ يندعم ءيش لك كرتت
 نم نكل اهتيؤر عيطتسا ال انأ .اضيأ لاقنلا

.ةفرغلا يف يعم اهنأ ملعا نأ نئمطملا



 كرحتي نالأو
 قلزنأو ىلعألل ريرسلا

 ةدوجوملا ةوجفلا كلت يف انأ
 قيض ناكملا ,ريبكلا قودنصلا يف

 يدل نأل عنامأ ال يننكل ,قودنصلا لخاد
 عيطتساو ادور ةسنآلا ةيؤر عيطتساو ةآرملا
 يه ,نوفوركيملا لالخ نم اهعم ثدحتلا اضيأ
 دنع ,روصلا طاقتلاب أدبت ىتم ينربخت
 اتوص يت رآ مألا زاهج ردصي روصلا طاقتلا

 توص نع افلتخم و ايلاع ,داتعم ريغ
 دنع يبأ اهردصي يتلا “ةرقنلا„

.لاقنلا هفتاه مادختسا

 تنك يننألو
 ناف اعئار “الاثمت„

 ةيؤرب يل حمست ادور ةسنآلا
 ةبسنلاب ,اهتطقتلا يتلا روصلا

 روصلا لك :ةنيزح روصلا ودبت يل
 .ضيبألاو دوسألاو يصاصرلا نوللاب
 هنولم ةأفاكم ىلع لصحا يننكلو
 يننألو ,ةروبص تنك يننأل هليمجو

 يننأل ديكأو ادبأ كرحتأ مل
.يلاثم لكشب تنواعت

 تاوصأ كلانه
 توص ,تانر ,قرط

 نم ,قيقن ,ريمزت ,بخاص
 تادادس عضأ ينأ ديجلا

!ينذأ يف نذألا

!اذه لك نم تيهتنا اريخأو
 ,يعيبطلا هعضول دوعيو ةوجفلا نم ريرسلا جرخي نالأو

 يننكميو ,يسأر نع ةذوخلا علختو ةفرغلا يف يعم ادور ةسنآلا نالأو
 هقصال عضوتو يدي نم ةربإلا جارخإ متي .ريرسلا نع ضوهنلا نالأ

.مدلا صحف دنع لصحي امك امامت ,اهناكم ةيبط



 يننكمي نالأو
ءاشأ امك بعللاو زفقلا

 هنكاس نوكأ نأ ةبعل
تهتنا دق “لاثمتلاك„

Anmerkung für Eltern: 
Wie beim EEG ist es auch beim MRT vorteilhaft, wenn 
die Kinder sich vorher ausgetobt haben und müde sind. 

In manchen Praxen werden Kinder-MRTs abends nach 
der offiziellen Sprechstunde gemacht. Dann haben die 
Mitarbeiter mehr Zeit, um auf die Kinder einzugehen. 
Und die kleinen Patienten sehen, dass auch andere 
Kinder ins MRT müssen.




