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Emergency Services  خدمات الطوارئ 

)غـص البالـخـالشّ (ي ـرائـر ا�جْ ـديـخالتّ  لــبـق
Before Procedural Sedation (Adult)

 �كـتـل س�مــجِ
 ،وأثناء ،قبل كسرير بجانبلة للبقاء سجّ تعيين ممرضة مُ نقوم ب

التخدير آثار  ، وكذلك لمراقبةثبـعن كَ  تكَعَملِّية لمراقبالوبعد 

ھناك أية  تور إذا كانـيتم إب9غ الطبيب على الف. ا4جرائي عليك

 .مخاوف

الَعَملِّية إجراء دأ فيـبنبل أن ـق
وذلك  كسرير جانب عدات الطوارئ إلىمُ نقوم بإحضار  •

 .حاجة إليھالل و تحتسباً  احتياطاً 

إذا لزم . كسريرجانب أدوية خاصة إلى نقوم بإحضار  •

ھذه ا@دوية لعكس آثار بعض ئك نقوم بإعطاا@مر، 

نحتاج أن  من النادر جداً و. مـا@ل تسكين ئات وأدويةدّ ـھالمُ 

 .ھذه ا@دويةل

ة ا@وكسجين أصابعك لقياس كميَ أحد ضع جھاز على وَ نقوم بِ  •

 .ا@وقات كلفي و ذلك  دمكفي 

الَعَملِّيةاء إجراء ـأثن
:مرضة من التاليدقائق، تتحقق المُ  5إلى  3في كل 

 غ تخديركـدى بلإلى أي مَ  −

وتسمى الع9مات (تنفسك  دمك، ومعدلُ  ك وضغطُ نبضُ  −

 )يةوِ يَ الحَ 

مستوى ا@كسجين لديك −

الَعَملِّيةإجراء بعد مباشرة 
:وم الممرضة بما يليـتق

عن  ية ومستوى ا@كسجينوِ ع9مات الحيَ ال مراقبة ُتتابع −

كثب

ً وتستيقظ تما كـد عافيتتسترِ عن كثب حتى  راقبكتُ − ما

ً نعسان جعلكي اً دواء دم لكـنقرائي عندما خدير ا4جْ التّ ب نقوم ، ا

نأو ال ُمَھّدئال( ھادئاً ، أو ياً سترخموأ Mالوقت الذي نقوم في ) ُمَسك

لع9ج بالنسبة ل. واختبار، أو ع9جأ، )َعَملِّية( يّ طبّ  إجراءٍ فيه ب

منع دواء ل بتقديمأيضا فإننا نقوم مؤلمة، الجراءات ا4مؤلم أو ال

 .مـا@لالشعور ب

 

داخل (يد رِ إما عن طريق الوَ رائي خدير ا4جْ التّ  اءعطنقوم بإ

 .)العضلداخل (في العضل  ةنـقْ ـأو عن طريق حُ ) يدرِ الوَ 

 

؟ما ھي مخاطر التخدير ا�جرائي
ل ـقد تتفاعف. ُمَخاَطَرة دائماالك نھ، من ا@دوية أي دواء مع تناول

 .كاستيقاظ حينأو ي الطبجراء ا4مع الدواء أثناء 

 ،الطبيجراء ا4أثناء 

• ُ  تنفسك قد يتباطأ

 .قد ينخفض ضغط دمك •

:َعَملِّيةالعند استيقاظك بعد 

ز يُ  •  .)الَغَثَيان(و ا�ِْشِمْئزاز أحتمل أن تشعر بالَتَقز�

 ).تتقيؤ(غ ستفرِ أن تَ ُيحتمل •

 .مزعجة أن ترى أح9ماً ُيحتمل •

 

 وث ھذه ا@مور ونحن لمنع حدال9زمة خطوات الم باتخاذ ونق

 .مستعدون في حالة وقوعھا دائماً 
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)غـص البالـخـالشّ (ي ـرائـر ا�جْ ـديـخالتّ  دــبع
After Procedural Sedation (Adult) 

 

تني بنفسك في البيتـعكيف تَ 
:بالنسبة لبقية اليوم

 .استرح•

.لدوار أو عدم ا4ستقراراستلق عندما تشعر با•

نة لدوية ا@ تناول• Mلم حسب تَ المسكVوجيھات الطبيب.

 يان،ـإذا كنت تشعر بالغث•

ق رَ اشرب فقط رشفات من الماء، أوعصير التفاح، أو مَ  −

.لـبيـصاف، أو شراب الزنج حساءٍ 

 .تناول كميات صغيرة من الطعام الصلب −

.م بزيادة كمية الطعام ببطء حتى � تضطرب معدتكـق −

@نك ستكون غير مستقر وتشعر بالنعاس والدوار لمدة الــ •

:يك ا�لتزام بما يليـفعل ساعة ا@ولى 24

.تسافر وحدك 2 −

.تقم بقيادة السيارة 2 −

 .تقم بتشغيل ا�Xت أو الماكينات 2 −

 تقم بأي أنشطة خطرة، مثل ركوب الدراجة، أو 2 −

.مـق الس9لالسباحة، أو تسل� 

تقم باتخاذ قرارات مھمة أو التوقيع على أوراق  2 −

 .مھمة

.مةوّ ـنَ ول أو تتناول الحبوب المُ ـتشرب الكح 2 −

ما ، تأكد أن ھنالك شخصاً ُتـدّخنإذا كنت : ندخّ ـتُ 2 −

.و أو تنامـغف@نك قد تَ ُتـدّخن معك حين 

)"الشخص البالغ(تخدير إجرائي لى البيت بعد الذھاب إ"من  بإذنٍ  َتـم� الّتعديل
 Providence Health"  (بروفيدانس للرعاية الصحية" طرفمن ) 2010 وماي(

Care.(  

دون  َعَملِّية أو إجراء لك أدوية لكي نتمكن من إجراء اختبارٍ قّدمنا 

ھذه ا@دوية تجعلك . 'التخدير' وھذا ما يسمى . مـأن تشعر با@ل

. دم ا4ستقرارـل أو عـقـو الثّ أغماء و ا4أدوار ـوالأعر بالنعاس تش

  .ير بوضوحـتسبب لك بعدم القدرة على التفكتكما يمكن أن 

 

 .د إجراء التخديرـساعة بع 24دة ـقد تشعر بآثار ھذه ا@دوية لم

 

 24ساعة إلى  12قى معك شخص ما لمدة الــ ـيجب أن يب

 .ساعة التي تلي ھذا ا2جراء

 :ذھب إلى أقرب قسم للطوارئ في حالة ماا

إذا كنت تشعر بالغثيان أو التقيؤ إلى الحد الذي يجعلك �  �

 .ساعة 24تستطيع معه أن تأكل أو تشرب أي شيء لمدة 

و الثقل  أإذا كنت ما تزال تشعر بالنعاس أوالدوار أو ا�غماء  �

إذا ازدادت أو  ،ساعة ا@ولى 24أو عدم ا4ستقرار بعد الــ 

 .ما تـفي وق سوءاً  لتأثيراتذه اـھ إحدى

� يفيدك في الذي تتناوله  سكن لVلم إذا كان الدواء المُ  �

.مـالسيطرة على ا@ل

 

  :في حالة ما  9-1- 1 رقــمــِ ب ورـإتصل على الف 

 .إذا كنت تواجه مشاكل في التنفس �

 .ك أو أصابعك زرقاءإذا أصبحت شفتيْ  �

    عك يعاني من متاعبم يَ إذا كان الشخص الذي بق �

.4يقاظك من النوم
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