
Arabic

لعالجإیبنفرین
قدالتيالشدیدة

محاقنمن
بجرعاتلألطفال

ومنھا

.األطفال

الطفولةمرحلة
MATمدربي
Emergency Medication Administration

مخزونوتشمل
The Aspire Registry،

فقطصالح(

المھنیةالرخصة

إیبنفرینعقاروُیستخدم
الشدیدةالحساسّیةحاالت

مناثناننیویورك،
لألطفالھذهالذاتیةإیبنفرین

ومنھانیویورك،لمدینة

األطفالفیھیحضر

المدّربینقائمة
مرحلةفيوالتدریب

مدربيبأحداتصل
Emergency Medication Administration

وتشملالطوارئ،حالة
The Aspire Registry

الذاتیة

األولیةاإلسعافات

(المرخصینغیر

الرخصةرقمتقدیم

الطفل

وُیستخدم".أدرینالین"أیًضا
حاالتلعالجأیًضا
.األدویة

لمدینةالصحّیةالمدّونة
إیبنفرینمحاقنُتعطى

لمدینةالصحّیةالمدّونة

یحضروقتأيفيالذاتیة

قائمةعلىللعثور.
والتدریبالتعلیمبرنامج:

د اتصل.مقاطعتكوحدِّ
Emergency Medication Administration

حالةفيالدواءإعطاء
Theسجلفيشخصًیا Aspire Registry

الذاتیةإیبنفرینومحاقن

اإلسعافاتفياآلليالخارجي

غیرالمدرسةلموظفي

تقدیمیمكنھمإذالتدریب،

nyc.gov/health

:الشائعة
الطفلرعایةبرامجفي

أیًضاُیدعىالذيإیبنفرین،
ُیستخدمأنھكما).

األدویةبعضأوالالتكس،

المدّونةمن43و47
ُتعطىأنویجب.للسحب

المدّونةمن47و43للمادتین

الذاتیةالمحاقناستخدام

.اإلنترنتوعبرشخصیة
:المھنیةالتنمیةبرنامج

،)MAT(الدواء
Emergency Medication Administration

إعطاءعلىعامةنظرة
شخصًیایحضرونالذین

ومحاقنالشدیدالتحسسي

الخارجيالرجفانومزیل

لموظفيالمدرسةفيالشدید
)المدرسة

التدریب،ھذاتلقيإلىالمدرسة،

nyc.gov/health

الشائعةاألسئلة
فيالمطلوبةالذاتیة

إیبنفرین،عقارالمریض
).المفرطةالحساسیة
الالتكس،منالمصنوعة

الطفل؟رعایة

47للمادتینتخضع
للسحبقابلةبإبروالمزودة

للمادتینتخضعالتي

باألقل استخدامعلىُمدرَّ

الذاتیة؟إیبنفرین

شخصیةبصورةنیویورك
برنامج:اإللكتروني

إعطاءعلىالتدریب
Emergency":شخصًیاالتالیة Medication Administration

Overview Including Stock Epinephrine Auto Injector) نظرة."
الذینالمعتمدینالمدربین

الذاتیة

التحسسيالفعلردعلىاإللكتروني

ومزیلالرئويالقلبي

الشدیدالتحسسوفرط
المدرسةإدارةقِبلمنبھ

المدرسة،ممرضات

"مدیر مركز رعایة الطفل

الذاتیةإیبنفرینمحاقن

المریضإلعطاءُیستخدم
الحساسیةصدمة(التاقعالج

المصنوعةاألشیاءأوالحشرات،

رعایةبرامجفيالذاتي

تخضعالتيالطفل،رعایة
والمزودةاألقل،على

التيالطفلرعایةبرامج
.أخرى

األقلعلىواحدموّظف

إیبنفرینبمحاقنالخاص

نیویوركوالیةموافقة
اإللكترونيالموقعبزیارةتفّضل
التدریبمربع على علّم

التالیةالتدریبیةالدورة
Overview Including Stock Epinephrine Auto Injector

المدربینمنالمزیدعلى
New York."

:اإلنترنت

الذاتیةإیبنفرینمحاقن

اإللكترونيالتدریب

القلبيلإلنعاشاإللكتروني
للقلباألمریكیة
وفرطالحساسیةإدارة

المعترفالصحیة

ممرضاتمثلالصحیة،
.التدریبعلى

مدیر مركز رعایة الطفل"

محاقن

الذاتیة؟

ُیستخدمطبيجھاز
عالجأوسریًعا،شدید
الحشرات،لدغاتأو

الذاتيإیبنفرینمحقن

رعایةبرامجمواقع
علىالصالحیةمنتھیة

برامجكلعلىالمتطلب
أخرىأدویةأيُتعطي

موّظفالموقعفي

الخاصالتدریبتلّقي

موافقةعلىالحائزة
تفّضلالمعتمدین،

علّمالموقع،فيحضورك
علىالحصوللطلب

Overview Including Stock Epinephrine Auto Injector
علىالعثوریمكن

New York Works for Children

اإلنترنتعبرتدریًبا

Code Ana:محاقنتدریب

التدریب:األمریكياألحمر

Heartsaverاإللكتروني
األمریكیةللجمعیةالتابع

إدارةلتدریباإللكترونیة
الصحیةالرعایةممارس

الرعایةمقّدميمن
حصولھمعلىكدلیل

الذاتیة؟إیبنفرینمحاقن

ھوالذاتيإیبنفرین
شدیدتحسسيفعل

أوُمعّینة،أطعمةعن

محقنمتطلب إعطاء

جمیعفيیتوفرأن
منتھیةغیرالذاتیةإیبنفرین
المتطلبھذاوینطبق.

ُتعطيأالتختارالتي

ھناكیكونأنیتعین

تلّقيعمليلطاقمُیمكن

الحائزةالتدریبیةالدورات
ایحضرون شخصّیً

حضوركوبمجرد.
لطلبالقائمةفيالمدرجین
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یمكن.)الذاتیةإیبنفرین

Works"جزء for Children

تدریًباالتالیةالمنّظمات

منظمةCode Ana

األحمرالصلیب

تدریبHeartsaver
التابعلألطفال

اإللكترونیةالندوة
علیھوّقعإذا

منالعملطاقمیحتاج
كدلیلنیویوركوالیة

محاقنھي ما

إیبنفرینمحقن
فعلردأي

عنتنتج

متطلب إعطاء ھوما

أنینبغي
إیبنفرین

.ُمحددة
البرامج

یتعینكما

ُیمكنكیف

الدوراتتتوفر
یحضرونالذین

.المبكرة
المدرجین

Overview Including Stock Epinephrine Auto Injector
إیبنفرینمحاقن
جزءتحت

المنّظماتوُتقدم









یحتاجال
والیةمن

https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtrainer.aspx
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtrainer.aspx
https://www.nyworksforchildren.org/aspire/go/
https://codeana.org/epinephrine-training-program/
https://elearning.heart.org/course/16
https://elearning.heart.org/course/16
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شھادةتعدال

شھادةیرسل
فيواحدبرنامج

ممرضات
.

الذاتیة،
تدریبعلى

المكان
والتخلّصعلیھا

یرافقأن

.(

النیویورك،والیة

یرسلوالذيالمدرسیة
برنامجمنأكثرھناك

ممرضاتمثلالصحیة،
.التدریبھذاتلقي

المحاقنصرفعلى
علىالحصولالتدریب

فيالذاتیةالمحاقن
علیھاوالحفاظالذاتیة

أنیجباألطفالألحد

).المفرطةالحساسیة

وفياإلیبنفرین،إلعطاء

المدرسیةالطفلورعایةالجماعیة
autoinjector@health.nyc.gov.ھناككانإذا

الصحیة،الرعایةمقّدمي
تلقيإلىیحتاجونوال

.التصریحفي

علىالصیدليیوافق
التدریبإتمامشھادات
.للقلباألمریكیة

المحاقنبتخزینقُم.الطوارئ
الذاتیةالمحاقنتخزین

ألحدموصوفذاتي

nyc.gov/health

الحساسیةصدمة(التاق

إلعطاءضروریة

الجماعیةالطفلرعایة
autoinjector@health.nyc.gov

مقّدميمنالعمللطاقم
والالتدریب؛علىالحصول

فيالمذكورالعنوان

یوافقوحتى.الصیدلیة
شھاداتتحددأنیجب.التدریب
األمریكیةالجمعیةأواألمریكي،

الطوارئحالةفيالمدّربین
تخزینعنمسؤوالً لیكون

ذاتيمحقنأيفإنذلك،

nyc.gov/health

ذلكفيبماالشدیدة،

.واألطفال

ضروریةلیستMATشھادة

الذاتیة؟

رعایةبرامجمنبرنامج
autoinjector@health.nyc.govإلى

.التدریب

لطاقمیمكن.التدریب
الحصولعلىكدلیل

العنوانإلىالذاتیةالمحاقن

الصیدلیةمنالذاتیةإیبنفرین
التدریبإتماموشھادة

األمریكي،األحمر

المدّربینالعملطاقم
لیكونالعملطاقمأفراد

ذلك،ومع.برنامجك

"مدیر مركز رعایة الطفل

التدریب؟

الشدیدة،التحسسیةاألفعال

واألطفالللكبارإیبنفرین

.وإعطائھالذاتي

إیبنفرینجرعة

شھادة).MAT(الدواء
.الذاتيإیبنفرین

الذاتیة؟إیبنفرینمحاقن

برنامجلكلالذاتیة
إلىاإللكترونيالبرید

التدریبعلىدلیالً لھ

األقلعلىالعمل
كدلیلنیویوركوالیة

المحاقنسُترسلالصحة

إیبنفرینمحاقنعلى
وشھادةالطفلرعایة

Code Ana،الصلیبأو

الذاتیة؟

طاقمأعضاءلكلبسھولة
أفرادمنواحًدااألقل
.الصالحیة

میدانیة؟رحلة

برنامجكموقعفيالمطلوبان

مدیر مركز رعایة الطفل"

التدریب؟یتضمنھاأنیجب

:بشأنمعلومات

األفعالردودوأعراض

إیبنفرینمنبھاالموصى

الذاتيإیبنفرینمحقنتخزین

جرعةإعطاءبعدفعلھ

الدواءإعطاءتدریب
إیبنفرینمحقنعلىتدریب

محاقنعلىبرنامجي

المحاقنمناثنین
DCID(البریدعبر

ُمصرحبرنامجكل

العملطاقممناثنینبتلّقي
والیةمنالمھنیةالرخصة

الصحةإدارةفإنالتدریب،

الحصولأیًضاالطفل
رعایةتصریحمننسخة

Codeمنظمةمن Ana

الذاتیة؟إیبنفرینمحاقن

بسھولةمتاحةالذاتیة
األقلعلىاختر.إلیھ
الصالحیةمنتھیةغیر

رحلةفيالفصلذھب

المطلوبانالذاتیانإیبنفرین
.المیدانیة

یجبالتيالمعلومات

معلوماتالتدریب

وأعراضعالمات

الموصىالجرعة

تخزینكیفیة

فعلھیجبما

تدریبعنالتدریبھذا
تدریبتلقيعلىدلیالً 

برنامجيیحصلأنُیمكن

اثنینالصحةإدارةتقدم
DCID(المنظمةورقمالتدریب

كلُیقدمأنفیجب

بتلّقيالصحةإدارة
الرخصةرقمتقدیمالمدرسة،

التدریب،دلیلاستالم

الطفلرعایةلبرامج
نسخةبرنامجكیقدمأن

منالذاتيإیبنفرین

محاقنتخزینليینبغي

الذاتیةالمحاقنتكونأن
إلیھالوصوللألطفال
غیرأنھامنوالتأّكد

ذھبإذاأفعلأنینبغي

إیبنفرینمحقنایظلأن
المیدانیةالرحلةفي

المعلوماتھي ما

یتضمن

ھذایختلف
MAT ًدلیال

ُیمكنأین

تقدمسوف
التدریب
المكان،

إدارةُتوصي
المدرسة،

استالمبمجرد

لبرامجیمكن
أنیجب
إیبنفرینمحقن

ینبغيأین

أنیجب
لألطفالُیمكن
والتأّكدمنھا،

ینبغيماذا

أنیجب
فيالطفل

mailto:autoinjector@health.nyc.gov
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طبًیا،وتصریًحا

منسابق

الطفلوالد

سجل

وتصریًحامكتوبةموافقة

سابقتاریخأيلھیكن

والدوإخطارواألعراض،

.إیبنفرین

سجلیكونأنویجب

.الواقعة

منھاوالتخلص

موافقةیقدمواأنیجب

الذاتیة؟إیبنفرین

یكنلمإذاحتىالتاق،

واألعراض،الطفلحالة

إیبنفرینعقارإعطاءمن

ویجب.واإلصابات
:یلي

الواقعةحدوثوقتفي

:الذاتیة

والتخلصعلیھا،والحفاظ

:الشروطھذه

األطفالأیديعن

nyc.gov/health

یجبولكنھمبھم،الخاصة

إیبنفرینبمحاقنشدید

التاق،أعراضعلیھظھرت

حالةتحّسنتإذاحتى

منساعة24خالل

والحوادثاألمراض
یليماالمسجلةالبیانات

فيحاضرینكانوا

الذاتي؟إیبنفرین

الذاتیةالمحاقنعن

والحفاظالذاتیة،المحاقن

تستوفيالالتيالطفل

الموقع
عنبعیًداولكنإلیھ،
الذاتيإیبنفرین

nyc.gov/health

ألطفالھم؟بھم

الخاصةالذاتیةإیبنفرین

شدیدتحسسيفعلبرد

ظھرتطفلأيإلى

إیبنفرین؟

الطارئة،الطبیةالرعایة

خاللفي632-646-

األمراضلتسجیلوذلك
البیاناتتتضمنیجب أن 

الذیناآلخرینوالبالغین

إیبنفرینمحقنمتطلب

عنالتالیةالمعلومات

الذاتیةالمحاقن
المحاقنتخزینعن

الطفلرعایةبرامج

فيالصالحیةمنتھیة
الوصولالعملطاقم

إیبنفرینمحقناستخدام

"مدیر مركز رعایة الطفل

بھمالخاصةالذاتیة

إیبنفرینمحاقنتقدیم
.استخدامھا

برداإلصابةمنسابق

إلىإیبنفرینإعطاء

إیبنفرین؟جرعةإعطاء

الرعایةعلىللحصول

.الطوارئلمسعفي

-6100الرقمعلى

وذلكبك،الخاصالبرنامج
یجب أن .األمرلزمإذا

میالده
ووقتھا
والبالغینالعملطاقم

.المتابعةوإجراءات

متطلببناالخاصةالمكتوبة

المعلوماتبكالخاصةالمكتوبة 

المحاقنصالحیةانتھاء
عنالمسؤولینالعمل

برامجإلىلغراماتتخضع

منتھیةغیرالذاتیةإیبنفرین
طاقمعلىیسھلمكان
استخدامعلىمدربالعمل
للبرنامجالمكتوبة

مدیر مركز رعایة الطفل"

الذاتیةإیبنفرینمحاقن

تقدیمالقانونییناألوصیاء
استخدامھاعلىالعملطاقم

سابقتاریخلدیھ

إعطاءالمدّربینالعمل
.شدیدتحسسيفعل

إعطاءبعدفعلھالعمل

للحصول911رقمعلى
.علیھالقانوني

لمسعفيالذاتيالمحقن

علىبالواقعةالصحة

البرنامجسجلفيالواقعة
إذاالصحةإلدارةمتاًحا

وتاریخالطفلاسم
ووقتھاالواقعةتاریخ
طاقمومناصبأسماء

وإجراءاتالواقعةوصف

المكتوبةالسالمةخطة

المكتوبة السالمةخطة

التخزین
انتھاءعدممنالتأكد

العملطاقمأعضاءوألقاب

؟المتطلبھذا

تخضعمخالفاتإصدار

إیبنفرینمحاقنمن
مكانفيالذاتیةالمحاقن

العملطاقمأنعلى
المكتوبةالسالمةلخطة

محاقنتوفیرلآلباءُیمكن

األوصیاءأولآلباءُیمكن
طاقمتدریبعلیھم

لیسطفلحقنُیمكن

طاقمألعضاءُیمكن
فعلبردلإلصابةالتعرض

العملطاقمعلىیجب

علىاالتصال
القانونيالوصيأو

المحقنإعطاء

الصحةإدارةإبالغ

الواقعةتدوین
متاًحاالحادثة
oاسم
oتاریخ
oأسماء
oوصف

خطةتتضمنأنیجب

خطةتتضمنأنیجب

التخزینمكان
التأكدإجراءات
وألقابأسماء

ھذاالصحةوزارةتنفذ

إصدارالصحةإلدارة

مناثنینتوفیر
المحاقنتخزین
علىدلیلامتالك

لخطةاالمتثال

ُیمكنھل

ُیمكننعم،
علیھمویجب

ُیمكنھل

ُیمكن.نعم
التعرض

الذيما









یجبھل

یجبنعم،





تنفذكیف

إلدارةیحق
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أومحددة
األطفالأمور

یومفي

ومنھاطبیة،

العائلة
طبیة،

الصحیة،

مستشار
إلى

محددةحساسّیةأنواعمن
أمورأولیاءبوضعھا

الفردیةالصحیةالرعایة

طبیة،وصفةإلىتحتاج
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