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هو أحد  أمراض الدم الوراثية تأخذ فيه الكريات الحمراء شكًلا   ةلياألنيميا المنج أو الدم المنجلي قرف

 .هًللياا أو منجلياا نتيجة تغير في الهيموجلوبين بدًلا من شكلها الكروي الطبيعي

لوغه و تبدأ أعراض المرض بالظهور عند بًلدة يظهر الطفل المصاب سليماا، عند الو

الشهر الرابع من العمر تقريباا لكنها ًل تؤثر على النمو الجسماني و العقلي 

 . للطفل إًل إذا أصيب بمضاعفات

يستطيع الطفل المصاب باألنيميا المنجلية الذهاب إلى المدرسة والعمل في 

ارتبط بشريك سليم وهنا  إذاالمستقبل و كذلك الزواج وإنجاب أطفال سليمين 

  .حص ما قبل الزواجتظهر أهمية ف

 

 :كيفية المحافظة على الصحة العامة للطفل المصاب باألنيميا المنجلية 

 يجب على الطفل تناول الغذاء الصحي السليم والمداومة على شرب الحليب.  

 ساعة لما له من أهمية  21ا كل يؤخذ مرتين يوميا  : ( ألوسبنا) اًللتزام بتناول المضاد الحيوي

الطحال الذي يشكل خط دفاع عن الجسم ضد األمراض  أن من األمراض حيثفي وقاية الطفل 

  .يعمل بالشكل المطلوب ًل قد يكون مستأصل أو

 بالتطعيمات اإلضافية  لتزاماًل                  : 

o سنوياا  تطعيم األنفلونزا. 

o تطعيم الحمى الشوكية.   

o تطعيم البكتيريا الكروية الرئوية كل خمس سنوات. 

 م بمواعيد المتابعة اًللتزا                        : 

o د متابعة األسنان للحرص على سًلمتها وخلو الفم من المشاكل ويبدأ منذ ظهور مواعي

 .األسنان و يتكرر كل ستة أشهر

o  اموعد تصوير الدماغ و هو موعد روتيني يبدأ من عمر السنتين و يتكرر سنويا. 

o  اسنوات و يتكرر سنويا موعد فحص العين و يبدأ من عمر الخمس. 

 

 

  لدى األطفال األنيميا المنجلية

 Sickle Cell Anemia(SCA) in Pediatric 

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

التثقيف الصحيقسم   
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 :كيفية تجنب نوبات األلم للطفل المصاب باألنيميا المنجلية 

  (.على األقل ثمانية أكواب)شرب كمية كافية من السوائل يومياا 

  ا وتجنب تيارات الهواء البارد عند التعرق و بعد اًلستحمام يجب الحرص على تدفئة الطفل جيدا

  .والسباحة و في األجواء الباردة

 ا في األوعية الدموية  .الحرص على ارتداء األحذية عند المشي ألن البرودة تسبب ضيقا

 لسفر بالطائرةتجنب األماكن المرتفعة لنقص األكسجين فيها كالمناطق الجبلية وا. 

 

 

 :المالحظات التي يجب ذكرها للطبيب المعالج 

 تغير في مشية الطفل أو آًلم في أعلى الفخذين. 

 تغير في تركيز الطفل  و استيعابه. 

 

 :عالمات تستدعي الحضور إلى الطوارئ
 

 عند قياسها عن ٥٣عند قياسها عن طريق الفم و عن  ٥.٧٣درجة حرارة الطفل عن  ارتفاع 

بحسب ما هو موصوف له للحرارة  اعطاء الطفل خافضا إلبط وفي هذه الحالة يجب إطريق ا

 .الطوارئ إلىا حضاره فورا وإ

 لأللم كما هو  اعطاء الطفل مسكنا ة في الجسم و في هذه الحالة يجب إآًلم شديد

يجب تجنب )موصوف له و عمل مساج خفيف لمنطقة األلم و كمادات دافئة جافة 

لعمل الكمادات   األلمدافئ مباشرة على منطقة اء لة بممنشفة مبل استخدام

لة هي استخدام الكمادات نها قد تزيد من األلم عندما تبرد و الطريقة البديحيث أ

  (بالماء الدافئ  التي تعبأ

 لم في الصدرأ ضيق في التنفس أو. 

 اصفرار لون الجسم. 

  ن الجسم مع انتفاخ البطنو مًلحظة اصفرار لوعند القياس األسبوعي أتضخم في الطحال. 

 عًلمات الجلطات كالصداع الشديد  و زغللة العين و ثقل اللسان  و الخمول ظهور. 

  بسبب انسداد األوعية الدموية التي تغذي تلك المنطقة العضو الذكريانتصاب. 
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 إن المعلومات في هذه النشرة الطبية مخصصة

للتثقيف فقط و ًل تغني عن استشارة الطبيب   
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