Arabic
خدمات الطوارئ Emergency Services

اإلجـرائـي )ال ّ
شـخـص البالـغ(
قـبــل ال ّتخـديـر ْ
)Before Procedural Sedation (Adult
نقوم بال ّتخدير اإلجْ رائي عندما نقـدم لك دواءاً يجعلك نعسانا ً،
أومسترخيا ً ،أو ھادئا ً )ال ُم َھدّئ أو الم َُس ِّكن( في الوقت الذي نقوم
فيه بإجرا ٍء ط ّبيّ ) َع َملِيّة( ،أواختبار ،أو عالج .بالنسبة للعالج
المؤلم أو اإلجراءات المؤلمة ،فإننا نقوم أيضا بتقديم دواء لمنع

ِألجــل سالمـتـك
نقوم بتعيين ممرضة ُمس ّجلة للبقاء بجانب سريرك قبل ،وأثناء،
وبعد ال َع َملِيّة لمراقبتك عن َكـثب ،وكذلك لمراقبة آثار التخدير
اإلجرائي عليك .يتم إبالغ الطبيب على الفـور إذا كانت ھناك أية

الشعور باأللـم.

مخاوف.

الو ِريد )داخل
نقوم بإعطاء ال ّتخدير اإلجْ رائي إما عن طريق َ
الو ِريد( أو عن طريق ُحـ ْقـنة في العضل )داخل العضل(.
َ

قـبل أن نبـدأ في إجراء ال َع َملِ ّية
• نقوم بإحضار ُمعدات الطوارئ إلى جانب سريرك وذلك
احتياطا ً و تحتسبا ً للحاجة إليھا.
• نقوم بإحضار أدوية خاصة إلى جانب سريرك .إذا لزم

ما ھي مخاطر التخدير اإلجرائي؟
مع تناول أي دواء من األدوية ،ھنالك دائما م َُخ َ
اط َرة .فقد تتفاعـل

األمر ،نقوم بإعطائك ھذه األدوية لعكس آثار بعض
ال ُمھـ ّدئات وأدوية تسكين األلـم .ومن النادر جداً أن نحتاج

أثناء اإلجراء الطبي،
• قد يتباطأ ُ تنفسك

لھذه األدوية.

مع الدواء أثناء اإلجراء الطبي أو حين استيقاظك.

• نقوم ِب َوضع جھاز على أحد أصابعك لقياس كم َية األوكسجين
في دمك و ذلك في كل األوقات.

• قد ينخفض ضغط دمك.
عند استيقاظك بعد ال َع َملِيّة:

أثنـاء إجراء ال َع َملِ ّية

• ُيحتمل أن تشعر بال َت َق ُّزز أو االِ ْش ِم ْئزاز ) َ
الغ َث َيان(.

في كل  3إلى  5دقائق ،تتحقق ال ُممرضة من التالي:

ستفرغ )تتقيؤ(.
• يُحتمل أن َت ِ
• يُحتمل أن ترى أحالما ً مزعجة.

 −إلى أي َمدى بلـغ تخديرك
ُ
وضغط دمك ،ومعد ُل تنفسك )وتسمى العالمات
ضك
 −نب ُ

نقوم باتخاذ الخطوات الالزمة لمنع حدوث ھذه األمور ونحن
دائما ً مستعدون في حالة وقوعھا.

−

الح َي ِوية(
َ
مستوى األكسجين لديك

مباشرة بعد إجراء ال َع َملِ ّية
تقـوم الممرضة بما يلي:
ُ −تتابع مراقبة العالمات الح َي ِوية ومستوى األكسجين عن
−

كثب
تسترد عافيتـك وتستيقظ تماما ً
ُتراقبك عن كثب حتى
ِ
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Arabic

خدمات

الطوارئ Emergency Services

اإلجـرائـي )ال ّ
شـخـص البالـغ(
بعــد ال ّتخـديـر ْ
)After Procedural Sedation (Adult
اختبار أو إجراء َع َملِيّة دون
قدّمنا لك أدوية لكي نتمكن من إجراء
ٍ
أن تشعر باأللـم .وھذا ما يسمى ' التخدير' .ھذه األدوية تجعلك
تشعر بالنعاس أوالـدوار أو اإلغماء أو ّ
الثـقـل أو عـدم اإلستقرار.
كما يمكن أن تتسبب لك بعدم القدرة على التفكـير بوضوح.
قد تشعر بآثار ھذه األدوية لمـدة  24ساعة بعـد إجراء التخدير.

كيف َتعـتني بنفسك في البيت
بالنسبة لبقية اليوم:
• استرح.
• استلق عندما تشعر بالدوار أو عدم اإلستقرار.
• تناول األدوية المس ِّكنة لأللم حسب َتوجيھات الطبيب.
• إذا كنت تشعر بالغثـيان،
 −اشرب فقط رشفات من الماء ،أوعصير التفاح ،أو َم َرق
حسا ٍء صاف ،أو شراب الزنجـبيـل.

يجب أن يبـقى معك شخص ما لمدة الــ  12ساعة إلى 24
ساعة التي تلي ھذا االجراء.

 −تناول كميات صغيرة من الطعام الصلب.

اذھب إلى أقرب قسم للطوارئ في حالة ما:

 −قـم بزيادة كمية الطعام ببطء حتى ال تضطرب معدتك.

 إذا كنت تشعر بالغثيان أو التقيؤ إلى الحد الذي يجعلك ال
تستطيع معه أن تأكل أو تشرب أي شيء لمدة  24ساعة.

•

ألنك ستكون غير مستقر وتشعر بالنعاس والدوار لمدة الــ
 24ساعة األولى فعلـيك االلتزام بما يلي:

 إذا كنت ما تزال تشعر بالنعاس أوالدوار أو االغماء أو الثقل
أو عدم اإلستقرار بعد الــ  24ساعة األولى ،أو إذا ازدادت
إحدى ھـذه التأثيرات سوءاً في وقـت ما.

 −ال تقم بتشغيل اآلالت أو الماكينات.

 إذا كان الدواء ال ُمسكن لأللم الذي تتناوله ال يفيدك في
السيطرة على األلـم.

 −ال تقم بأي أنشطة خطرة ،مثل ركوب الدراجة ،أو
السباحة ،أو تسلُّق الساللـم.

 −ال تسافر وحدك.
 −ال تقم بقيادة السيارة.

 −ال تقم باتخاذ قرارات مھمة أو التوقيع على أوراق

إتصل على الفـور بـِـرقــم  9-1-1في حالة ما:
 إذا كنت تواجه مشاكل في التنفس.
 إذا أصبحت شفت ْيك أو أصابعك زرقاء.

مھمة.
 −ال تشرب الكحـول أو تتناول الحبوب ال ُم َنـوّ مة.
 −ال ُتـ ّ
دخن :إذا كنت ُتـد ّخن ،تأكد أن ھنالك شخصا ً ما
معك حين ُتـد ّخن ألنك قد َتغفـو أو تنام.

 إذا كان الشخص الذي بق َي معك يعاني من متاعب
إليقاظك من النوم.
بإذن من "الذھاب إلى البيت بعد تخدير إجرائي )الشخص البالغ("
َتـ َّم ال ّتعديل
ٍ
)مايو  (2010من طرف "بروفيدانس للرعاية الصحية" ) Providence Health
.(Care
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