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زیارة عیادة المسالك البولیة
نسخة األوالد 



ة الیوم، سأذھب إلى موعد في قسم المسالك البولی

Boston Children’s Hospital.بمستشفى 



مات أوالً، سنتبع العال

البرتقالیة إلى مبنى 

Hunnewell. 

ثم نركب المصعد إلى

.  الطابق الثالث



نما یقول سنسیر إلى مكتب االستقبال ونقف بال حراك بی

. وصلناأنناوالدي  



ى بعد ذلك، سأجلس عل

مقعد وأنتظر حتى 

.ینادى اسمي



وقتًاقد أنتظر 

ظر قصیًرا، أو قد أنت

.طویاًل وقتًا

اللعب ویمكنني 

بھدوء بلعبة أثناء

.انتظاري



علىالمساعدة السریریة ستناديعندما یحین دوري 

ى سأقف عل. إلى غرفة جدیدةووالدي  أنا وسأذھب اسمي

.  المیزان ألعرف وزني



.  بعد ذلك، سترى كم طولي

ى سأقف وظھري مستندًا إل

لى الحائط وعیناي تنظران إ

وستلمس مسطرة . األمام

.قالقیاس أعلى رأسي برف



ط بعد ذلك، سیُقاس ضغ

ستضع المساعدة . دمي

السریریة قطعة قماش 

.حول ذراعي

سأشعر أن قطعة القماش

ضیقة، ولكن ال توجد 

.مشكلة في ذلك



قد تطلب مني المساعدة 

قد . السریریة أن أتبول في كوب

ه، عما اعتدتمختلفًا یكون ھذا 

.ذلكلكن ال توجد مشكلة في 

یمكنني أخذ الكوب إلى الحمام

. للتبول فیه



قي سألت. زيارتيستحدث أشياء كثيرة خالل 

، سأقابل بطبي. بأشخاص مختلفين ب في أوًلا

. وسيأتي والدّي معي. غرفة مختلفة



. ي  سیتحدث الطبیب معي ومع والد

وقد .سیسأل الطبیب أسئلة كثیرة

.یطرح والدي  أسئلة أیًضا



فة سیفحصني الطبیب لمعر

.المزید عن حالتي



ر أسیأن قد یطلب مني الطبیب 

. على كعبي  وأصابع قدمي

أرفع ذراعي  أن وقد یطلب مني 

.في الھواء لیرى مدى قوتي



بعد ذلك، سوف أنام في 

غط قد یض. وضع االستلقاء

.دیهالطبیب على بطني بی

وسأتذكر أن أحافظ على 

 ً .  جسمي ثابتا



خدام یحتاج الطبیب إلى استقد 

مصباح خاص لیفحص 

المنطقة التي أتبول منھا 

ي وسیفحص مؤخرت. ویلمسھا

ف وھذا لكي یعرف كی. أیًضا

سیبقى والدي  . یعمل جسمي

.  معي طوال الوقت



سیتحدث الطبیب مع والدي  حول الطرق التي

.  یمكنني بھا المحافظة على صحة جسدي



قي أواًل، ال أعرف من سألت. قد أقابل أیًضا ممرضة أو أخصائیًا اجتماعیًا

ذا كنت إ" ماذا سیحدث بعد ذلك؟"أو الطبیب لكن یمكنني أن أسأل والدي  

.أرید معرفة األمر



بعد انتھاء زیارة عیادة 

المسالك البولیة، سأعود

.إلى المنزل

بي سیكون الجمیع فخورین

للغایة ألنني قمت بعمل

!رائع



:ُمعّد بواسطة

Autism Spectrum Center، البوليةوعيادة المسالك

((Urology Clinic، الطفلوقسم خدمات حياة(Child Life 

Services)


