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  ن من شلل األطفال في ایرلندا منظمة الناجو
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Ireland  
 

نْ یجب   علیھ التسجیل؟ مَ

المصاب بشلل األظفال والمقیم في ایرلندا علیھ التسجیل، لیساعدنا في معرفة العدد الحقیقي للمصابین بشلل 
  األطفال الذین ال یزالون بیننا.

  ھم.بشلل األطفال . نحن ھنا لمساعدتألصابة المتأخرة لتأثیرات الأغلب المصابین سیعانون فیما بعد من 

  نسجل أعداد المصابین بشلل األطفال لماذا

تساعدنا الصورة المناسبة عن عدد الناجین من شلل األطفال في أیرلندا على القیام بحملة  - ألعدادلقوة ال
 اآلن وفي المستقبل.لھم للحصول على الدعم المطلوب 



، یمكننا أن ندافع عن الخدمات المحسنة والمصممة  لھذا الدعم ومع وجود المزید من األدلة على الحاجة
ا للناجین من شلل األطفال. یمكننا تقدیم المشورة للناجین من شلل األطفال حول الخدمات والدع  مخصیصً

  الخرمات التي توفرھا منظمة الناجین من شلل األظفال في ایرلندا.وكذلك  قانونیاً لھم المتوفرة

  حمایة لمستقبلك

ن ، من خالل تثقیف المھنیین الطبییلل األطفالحتیاجات الناجین من شال األفضل فھمالیمكننا أن نضمن 
، حول واقع جمیع الذین ال یزالون متأثرین جتماعیة وصانعي السیاسات الصحیةومقدمي الرعایة اال

 شلل األطفال. مرضب

عاني ت حمایة مستقبل جمیع الناجین من شلل األطفال ، سواء كنتَ  ىعلمن خالل التسجیل فإنك تساعدنا 
من اآلثار المتأخرة لشلل األطفال أم ال. بمساعدتكم ، یمكننا التأكد من أن الناجین من شلل األطفال لدیھم 

  صوت أقوى.

 تفعل؟  أن تستطیعذا ما
  ارة المتوفرة على الموقع االلكترونيمأل وارجع استمارة التسجیل على عنوان المنظمة أو قم بمأل االستما• 

www.polio.ie 
 إعالم الناجین اآلخرین من شلل األطفال• 
 لیسجتطفال أخبره عن الاألبشلل  مصاباً  إذا كنت تعرف شخصاً • 
  یرجى تشجیع مرضاك وعمالئك على التسجیل. -لمھن الطبیة والرعایة االجتماعیة ل• 
  

 أیرلنداالناجون من شلل األطفال منظمة 

لمعرفة المزید عن الدعم والخدمات التي نقدمھا إلى الناجین من شلل األطفال ، أو للحصول على معلومات 
أو االتصال بالرقم  www.polio.ieللمھنیین الصحیین فیما یتعلق بشلل األطفال ، یرجى االطالع على 

018898920  

  األطفال . نحن نعمل لضمان العیش بكرامة واستقاللیة للمصابین بشلل

  ھل تعرف عن التأثیرات المتأخرة لشلل األطفال ؟ 

ضعف  ،القوة والقدرة على التحملفي نقص أعراض ھذه التأثیرات تتضمن ألم في العضالت والمفاصل، 
في العضالت، تعب شدید ، مشاكل في التنفس ، مشاكل في البلع ، برد شدید في األطراف المصابة  

  ومشاكل في الحركة . 

  نستطیع أن نساعد؟ كیف 

  ؟ھل تحتاج للمعلومات والمساعدة 

نحن نستطیع ان نلبي احتیاجاتك عن طریق خدمات شخصیة مثل المساعدة في توفیر المعلومات والنصیحة 
  الدفاع عن حقوقك الصحیة، توفیر المستلزمات الطبیة ، العالج الطبیعي، دفع تكالیف عطلة لالستراحة.

  وفوق ھذا كلھ نحن نفھم 
  .اذا كانت الفعالیات الیومیة معاناة بالنسبة لك فنحن نستطیع ان نساعدك 

  018898920تكلم معنا بثقة 
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