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قبعة تفكیري
كتاب التلوین عن مرض التشنجات 



قبعة تفكیري ھو كتاب التلوین عن التشنجات ، 
وھو اضطراب في المخ یمكن أن یصیب 

األشخاص في أي عمر.ھذه ھي طریقة سھلة 
وممتعة لمساعدة األطفال واألھل على فھم المزید 

عن التشنجات. ھذا الكتاب یمكن أن یكون مفیدا 
بشكل خاص في البلدان حیث ال یزال مرض 
التشنجات یساء فھمھ. مرض التشنجات یعتبر 

وصمة عار في كل مكان. انھ أملي أن یكون ھذا 
الكتاب تربوّیا ودعماً ألصغر المرضى لدینا في 

مجتمعنا. 

إلى زاك وأنیكا,أصغرأعضاء 
في مختبرعلم األعصاب لدینا. 
أنتم مصدر إلھامي. وأتوجھ 
ألدمغتنا الجمیلة- أنا مندھشة 

منكم.



مرحباً!  إسمي إیال, وھؤالء أعزأصدقائي 
جون جون ودوت!



نقضي أوقات ممتعة دائماً في الحدیقة. نحب 
اللعب. دوت تحب الرولر بلید!

 ھیا
 یادوت
!ھیا



.أنا وجون جون نحب السباق

 أمسكي بي یا
!أیال

 في یوم من األیام, ونحن نركض في الحدیقة,
.حصل شيء



Jon- Jon!

 فجأة جون جون وقع على
 األرض وبدأ یھتز , نادینا اسمھ

.لكنھ لم یرد

 دوت ظلّت مع جون جون., بینما ركضت أنا ألخبر أمھ
.اتصلت بالمستشفى واخذت موعداً مع الطبیب سید



عندما تذھب للمستشفى تجد كل أنواع األطباء-أطباء یعتنون 
بعیونك، بأقدامك, بقلبك- بكل شیئ! یطلق إسم أطباء المخ 

واألعصاب على األطباء الذین یعالجون ویدرسون أدمغتنا تماما 
مثل الطبیب سید.



 ھل تدري كیف یبدو
 شكل المخ؟ حاول أن

.ترسم واحداً ھنا



ھل رسمك یبدو كھذا؟



 ھذه طریقة سھلة وسریعة
.لرسم المخ في خطوتین
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الفص الصدغي

 الفص
الجداري

 یتكون المخ من أربعة
.أجزاء رئیسیة

الفص الجبھي

 الفص
القذالي



 قد یبدو المخ بسیطا من الخارج, لكن عل عكس ذلك فھو جد معقد.
 تحت سطحھ، توجد 100 بلیون خلّیة عصبیة. الخالیا العصبیة ھي
 خالیا متمیزة في المخ. وقد تمت تسمیة األجزاء المھمة من الخلیة

.العصبیة في الرسم البیاني أسفلھ

التغصنات

سوما

أكسون

 أكسون
الرابیة

 زر المحطة
الطرفّیة



 خالیانا العصبیة تتحدث مع بعضھا البعض, یتحدثون الى بعضھم البعض
 في جمیع انحاء أجسامنا, ولكن ال یتحدثون مثلي ومثلك, وبالتأكید ال
 یستخدمون الھواتف. الخالیا العصبیة داخل المخ تتحدث مع بعضھا

 البعض بإستخدام إشارات كھربائیة. عندما تتصرف الخالیا العصبیة
.بإنتظام تام, یتم إنشاء موجات المخ



 حتى عندما نكون نائمین, دماغنا یعمل طوال
 الوقت. إنھا تساعدنا لتناول الطعام والقراءة

 والرسم والركض واللعب. ھذه الموجات داخل
!المخ تساعدنا كل یوم بدون ما نعلم

 ولكن ھذه الموجات ال تعمل دائما مع
 بعضھا. ھل تعرف ماذا یحدث اذا

 انقطعت ؟
 تحدث نوبة.

عندما یكون الشخص یعاني كثیر من النوبات یطلق 
علیھا أسم ”مرض التشنجات " وھو إضطراب في 

المخ .



 یستخدم األطباء جھاز
 خاص لدراسة موجات

. مخ المریض



أسم ھذا الجھازھو .EEG Cap انا افضل ان اسمیھ قبعة 
التفكیر!

 

اطباء المخ و األعصاب یستخدمون جھاز EEG caps  لتسجیل موجات المخ الكھربائیة  أو 
EEG مصغراً. قد تبدو ھذه القبعات شئ عادي من الخارج ولكن ھذه القبعات المنقطة الشكل 
تقوم بأعمال مدھشة! الیوم, سوف تقوم بتسجیل نشاطات مخ جون- جون! ھذا الجھاز المستخدم 
من قبل األطباء ھام جداً ألنھ یساعد في فحص وجود التشنجات. بفضل قبعات التفكیر, ولیس 
فقط یمكننا ان نفھم بشكل افضل اضطرابات المخ مثل التشنجات , ولكن أیضاً نعرف المزید 

حول كیفیة قیام المخ باألعمال المدھشة التي یقوم بھا- مثل كیف نفكر! 



 سوف نضع
 القبعة على

 جون- جون
 حتى نتمكن في

 البداء في
.فحصنا



 ال تقلق انھ ال یؤلم على األطالق! إیال علیھا
!واحد ایضا



تلك موجات مخ جون- جون على الشاشة ! على الرغم من أنھا تبدو وكأنھا مجموعة من 
الخطوط المتعرجة, ولكن تقول لنا الكثیر. من خالل النظر الیھا ونحن نعلم عندما یكون جون 

جون مستیقظا او یتناول الطعام او نائما او عندما وجود نوبة عنده .
عندما سقط جون-جون كان یعاني من النوبة. األشارات الكھربائیة قد اختلطت في مّخھ. في كثیر 

من األحیان النوبات تسبب للشخص اھتزاز او ارتعاش, كما فعل جون- جون. یمكن لفریق 
دكتور سید المختّص بالمخ بدراسة تلك الخطوط المتعرجة لیقرر إذا كان جون- جون مصاب 

بـمرض التشنجات او اذا كان سوف یصاب بمزید من التشنجات في المستقبل.



وبعد بضعة ایام إتصل دكتور سید لیقول ان جون-جون مصاب 
بالتشنجات الدكتور سید اكّد لھ انھ سوف یكون قادراً على اللعب 
والقیام بكل األشیاء التي إعتاد علیھا! المصابین بالتشنجات ھّم 
تماما مثل اي شخص اخر! في !الحقیقة ھناك 50 ملیون 
شخص مصاب  بالتشنجات في العالم



جون-جون ھو في أید أمینة برعایة فریق الطبیب سید. األصدقاء 
واألقارب بإمكانھم مساعدتھ أیضاً من خالل معرفة ماذا یفعلون 

عندما تحصل النوبة  لجون-جون.

إلیك الطریقة :

النوبات تحصل 
بشكل غیر 

متوقع. إبقى 
ھادئاً. 

!أعرض المساعدة والدعم  ال توضع أي
 حاجة في
 داخل أو في
 القرب من
.فمھ

 إجعل صدیقتك
 مرتاحة. إقلبھا
.على جنبھا

 اإلسعافات
 األولیة
.للنوبة

ً .كون صدیقاً حسنا

 ارجوكا مراقبة مدة
.طول النوبة

 اذا النوبة استمرت أكثر من
 خمس دقائق أو إذا ھناك حالة
 طارقة, إتصل بخدمات
.الطوارئ, مثالً  ٩١١



وھنالك كثیر من الناس لدیھم مرض 
التشنجات.  كل ما یعنیھ ھذا أن تحصل 
لدیھم تشنجات من وقت لألخر. ال تقلق, 

فإنھ شئ شائعاً جداً.
الناس اللذین لدیھم ھذا المرض ھّم تماماً 

مثل أي شخص اّخر!



Lil Wayne
(1982  - present)
مغني راب أمریكي

Charles Dickens
(1812-1870)

كاتب أنجلیزي

Albert Einstein
(1879-1955) 
عالم فیزیايء ألماني

 في الواقع,مرض التشنجات ھو
 واحد من أقدم الألمراض.

 العدید من الشخصّیات
 التاریخیة, الكّتاب, الموسیقیین,
 والعلماء, عل سبیل المثال, قد
 عانو منھ وعاشت لتفعل أشیاء

 مبدعة! النوبات لم تقدرأن
!تمنعھم ولم تمنعك أنت



 النوبات لن تمنعك من القفز عل الحبل مع
!االصدقاء



 النوبات لن تمنعك من السماع الغنیاتك
!المفضلة



 النوبات لن تمنعك من لعب كرة القدم أو
 امضاء الوقت مع االصدقاء! انھا بالتأكید

!لن تمنعك من االستمتاع



 األن تعرف اكثر عن التشنجات, عن دماغك, وكیف تعتني
 .بصدیق اذا كان یعاني من التشنجات

!أدمغتنا مدھشة



 ھناك العدید من الخرافات وسوء الفھم حول التشنجات. فمثال, بعض
.الناس یعتقدون انھ بإمكانك ابتالع لسانك أثناء النوبة

.ھذا لیس صحیحاً

 كثیر من الناس أیضاً یعتقدون ان التشنجات مسببة من الشیاطین.
.وأیضاً, ھذا لیس صحیحاً

 ساعدنا ان نحل محل األسطورة  بالواقع من خالل تبادل ما تعرفھ مع
 .االصداقاء



البدایةالنھایة



البنفسجي ھو اللون 
الرسمي للصرع. 26 

من مارس ھو الیوم 
البنفسجي, ھو یوم 

خاص حیث الناس في 
جمیع أنحاء العالم 

یحتفلون بنشر الوعي 
عن مرض التشنجات.

لّون الشریط بنفسجي.



نحن بإستطاعنا یومّیا أن نرفع 
الوعي عن طریق دعم أفراد 

العائلة واألصدقاء اللذین عندھم 
التشنجات ونشارك ما تعلمناه مع 

من حولنا.
إنضم إلى الفریق!




