Χάντρες για τη μαμά
και τον μπαμπά,
γιατί και οι γονείς
χρειάζονται
κάποιες φορές μια χάντρα
θάρρους

Θα χαρούμε να έχουμε την
υποστήριξή σας :
Λογαριασμός CHF 6168.4193.2000
IBAN CH80 0078 1616 8419 3200 0
BIC KBSGCH22

Το χρωματιστό
ιατρικό ιστορικό

www.mutperlen.ch

atelierbs.ch

Mutperlen Schweiz, Haslachstrasse 6, 9434 Au

Βαριά φάρμακα

Χάντρα κάψουλα

Ονομα του παιδιού

Χάντρες με
γράμματα

Αλλαγή επιδέσμων

Έναρξη θεραπείας

Χάντρες με άγκυρα
και σαλιγκάρι

Τοποθέτηση πορτ

Χάντρες με ζωάκια

Οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιούν τις χάντρες για να προετοιμάζουν καλύτερα τα παιδιά τους για τις επερχόμενες θεραπείες.

Χάντρα με μάτι
για το κολλύριο

Λευκή στρογγυλή χάντρα

Χάντρα με σχήμα δάκρυ
για τις επόμενες ημέρες
της θεραπείας

Οι διάφορες επεμβάσεις γίνονται «ορατές». Όλοι μπορούν να
δουν επάνω στο κορδόνι σε ποιο σημείο της θεραπείας βρίσκεται
ο ασθενής.

Θεραπεία με αντίσωμα IL-2

Χάντρα αντίσωμα για έναρξη
θεραπείας
Τρύπημα στο
δάχτυλο

Μικρή
κόκκινη
χάντρα

Ακτινοδιαγνωστικές
εξετάσεις

Διάφανη χάντρα με
χρωματιστό πυρήνα

Ημέρες χωρίς θεραπεία
Κίτρινη χάντρα

Έναρξη ακτινοθεραπείας
Παρακολούθηση

Ημέρες θεραπείας
Κίτρινη με μπλε
χάντρα

Πέτρινες
χάντρες

Χάντρα Radio-Robby

Έναρξη
χημειοθεραπείας

Δύσκολες
ημέρες

Χάντρα Chemo-Kasper

Χάντρα
τερατάκι

Πυρετός δε ουδετεροπενία

Απώλεια μαλλιών

Λευκή χάντρα με κόκκινες
βούλες

Όμορφες ημέρες

Χάντρα χαρούμενη
φατσούλα

Πράσινες χάντρες επόμενων
ημερών θεραπείας

Λευκή-μπλε χάντρα
για τις επόμενες ημέρες της
θεραπείας

Χάντρα μικρό φαλακρό κεφαλάκι Κεντρικός καθετήρας

Λευκή χάντρα
με ζικ-ζακ και
χρωματιστές
κουκκίδες

Έναρξη χορήγησης Neupogen

Χάντρα Neupoly

Neupogen
Startperle
Neupoly

Οι νεαροί ασθενείς κρεμούν συχνά τα μακριά τους κορδόνια
στο κρεβάτι τους ή στο στατό. Αυτό αποτελεί ιδανική ευκαιρία
για το άνοιγμα μιας συζήτησης και οι χάντρες μπορούν να
αποκαλύψουν στους συγγενείς και τους φίλους όλα όσα
έχει περάσει ο ιδιοκτήτης τους. Αυτό επιτρέπει σε όλους να
κατανοήσουν καλύτερα πόσο θάρρος έχει ήδη δείξει το παιδί
στην καταπολέμηση της νόσου.

Μπλε χάντρες για τις επόμενες
ημέρες της θεραπείας

Μυελοπαρακέντηση

Χάντρα με βούλες

Οι περισσότεροι ασθενείς κρατούν το κορδόνι τους σαν θησαυρό ή διακοσμούν το δωμάτιο τους με αυτό ακόμη και μετά την
ολοκλήρωση της θεραπείας.

Αίθουσα επειγόντων
περιστατικών

Οσφυονωτιαία
παρακέντηση

Στρογγυλή χάντρα
με καρφάκια

Πρίγκιπας βάτραχος

Εγχείρηση

Τυχερή πασχαλίτσα

Απομόνωση

Χάντρες
δωράκια για διάφορες θεραπείες

Κυλινδρική χάντρα με
κουκκίδες

Επαναχορήγηση
αίματος
Μπλε κόκκινη κυλινδρική
χάντρα

Συλλογή
βλαστικών
κυττάρων
Λευκή και ροζ χάντρα με κουκκίδες

Νηστεία

Χάντρες τρόφιμα

Ενέσεις
προφύλαξης από
θρομβοεμβολή
Ο μικρός
Seppli

Ένα κορδόνι με χάντρες μπορεί να είναι επίσης πολύτιμο
για τους γονείς. Συμβολίζει τον προσωπικό χρόνο που έχουν
περάσει με το παιδί τους.

Καταμέτρηση ημερών επώδυνων
ενέσεων
Μαύρες χάντρες με λευκή κουκκίδα

Κάθε χάντρα θάρρους είναι μοναδική και έχει
κατασκευαστεί με το χέρι από καλλιτέχνες γυάλινων
χαντρών. Έτσι, κάθε κορδόνι είναι μοναδικό. Αναφέρει
το ιατρικό ιστορικό του παιδιού και αποτελεί ένα είδος
ημερολογίου για τη διάρκεια της θεραπείας.

Μετάγγιση
αιμοπεταλίων

Μετάγγιση ερυθρών
αιμοσφαιρίων

Κόκκινη σπειροειδής χάντρα

Κίτρινη σπειροειδής
χάντρα

Υποτροπή
Λευκή μαύρη χάντρα με πράσινες
κουκκίδες

Μονάδα εντατικής θεραπείας
Χάντρα ουράνιο τόξο

Βλεννογονίτιδα

Χάντρα γλώσσα

Τέλος θεραπείας
Γενέθλια

Φύλακας άγγελος

Χάντρες με
ζωάκια

Με το έργο Mutperlen Switzerland, υιοθετήσαμε μια ιδέα που
εφαρμόζεται ήδη στην Αμερική με τον τίτλο «Beads of Courage»
και ξεκίνησε αρχικά στον Καναδά. Εντυπωσιασμένοι από την ιδέα,
αναπτύξαμε ένα πρόγραμμα που προσαρμόστηκε στην Ελβετία το
2012 και το προωθούμε στο σύνολο της γερμανόφωνης Ελβετίας
από το 2013 Έχει εισαχθεί σε παιδιατρικά ογκολογικά νοσοκομεία.Κατά την πρώτη επίσκεψή τους στην ογκολογική μονάδα, οι
νεαροί ασθενείς με καρκίνο λαμβάνουν ένα κορδόνι με το «Σαλιγκάρι βοήθειας για τον παιδικό καρκίνο», το όνομά τους γραμμένο
με χρωματιστές χάντρες και μια χάντρα με άγκυρα ως σύμβολο
ελπίδας.Κατά τους επόμενους μήνες, ανάλογα με τη θεραπεία
και τις εξετάσεις, προστίθεται μια μεγάλη ποικιλία χαντρών :
ως Ανταμοιβή
ως Ανάμνηση

Κατά τη διάρκεια της νόσου, τα παιδιά και οι έφηβοι
λαμβάνουν μία χάντρα ως μικρή ανταμοιβή για κάθε
θεραπεία. Οι νεαροί ασθενείς προσβλέπουν στις
επόμενες χάντρες και αυτό δίνει στη θεραπευτική
διαδικασία μια διαφορετική, λιγότερο απειλητική
διάσταση. Ο φόβος μπορεί να μετριαστεί κάπως
εξαιτίας της αναμονής της «ανταμοιβής».

ως Μέσο επικοινωνίας

Καθετήρας

Χάντρα με μωβ
περίγραμμα

Σίτιση με καθετήρα

Μωβ χάντρα

