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 (األطفال)الطبي  اإلجراء قبلالتھدئة 
Before Procedural Sedation (Child) 

 
قد یشعر األطفال بالخوف عند الخضوع للفحص أو العالج أو 

غیر ذلك من اإلجراءات الطبیة. وربما یتطلب األمر إعطاء 
لیساعده على االسترخاء والھدوء والبقاء ثابتًا طفلك أحد األدویة 

 التھدئةأثناء اإلجراء الطبي. ونحن نطلق على ذلك اسم "
". كما أننا نقدم الدواء لتخفیف األلم إذا كان اإلجراء ةاإلجرائی

 مؤلًما.

، تھدئة إجرائیةوعندما یقرر الطبیب أن طفلك بحاجة إلى  
أو األنف (أنفي)، أو  یمكننا إعطاء الدواء عبر الفم (فموي)،

بالحقن في أي عضلة (عضلي)، أو في مجرى الدم عبر أي 
 ورید (وریدي).

یرجى االستعانة بتلك المعلومات لتحضیر طفلك لإلجراء 
 الطبي.

 شرح اإلجراء
Explaining the procedure 

. فالطفل یشعر بدرجة أقل أن تكون صادقاً مع الطفلمن المھم 
یعرف ما سیحدث. ویمكنك أن تشرح من القلق والخوف عندما 

لھ أنھ سیشعر بالنعاس أو بشعور غیر مألوف عندما نعطیھ 
الدواء. وأخبر طفلك عن الشخص الذي سیظل بقربھ، وعن 

أنواع األشیاء التي ستحدث، وكیف قد یكون شعوره أثناء 
اإلجراء وبعده. ال تتذكر معظم األطفال اإلجراء الطبي. ویمكن 

صحیة مساعدتك على شرح اإلجراء إلى طفلك لفریق الرعایة ال
 إذا رغبت في ذلك.

إذا كنت ستبقى بجوار طفلك أثناء اإلجراء، یمكنك المساعدة من 
خالل طمأنة طفلك بلطف. اقترح علیھ أن یفكر أو یحلم 

الذھاب في بموضوعات سعیدة، مثل التواجد على شاطئ أو 
 .لدیھ بصحبة حیوان ألیف مفضلرحلة أو 

 تھدئة اإلجرائیةللالتأثیرات المحتملة 
Possible effects of procedural sedation 

 أثناء اإلجراء:
 قد تكون عملیة تنفس الطفل بطیئة. •
 قد ینخفض ضغط دم الطفل. •

ھذا أمر طبیعي. نحن نراقب طفلك عن قرب طوال فترة 
 اإلجراء.

 أثناء استیقاظ طفلك من اإلجراء، قد یختبر ما یلي:
 باضطراب المعدة (غثیان)شعور  -
 تقیؤال -
 تقلب المزاج، أو انزعاج، أو بكاء -
 شعور بالنعاس، أو دوخة، أو عدم استقرار -
 مشاھدة أحالم سیئة -

 من أجل سالمة طفلك
For your child’s safety 

نحرص على تعیین ممرضة للبقاء بجوار طفلك قبل اإلجراء 
 وبعده إلى أن یستیقظ طفلك ویعود إلى حالتھ الطبیعیة. وأثنائھ

بعنایة وتالحظ التأثیرات عن قرب تراقب الممرضة الطفل 
. حیث تفحص معدل نبض الطفل، التھدئة اإلجرائیةالناتجة عن 

ومعدل تنفسھ وضغط دمھ ومستوى األكسجین لدیھ وتخبر 
 الطبیب على الفور حال وجود أي شيء یدعو للقلق.

 ة تحضیر الطفلكیفی
How to prepare your child 

ساعات  6قبل  الحلیب والطعام الصلبعن إطعام طفلك  توقف
ساعات من  4قبل  الرضاعة الطبیعیة أوقف من اإلجراء.

اإلجراء. ویمكن أن یحصل طفلك على الماء أو عصیر تفاح 
 صافي عادي.

  قبل ساعتین من اإلجراء. جمیع السوائل أوقف

Arabic 
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 اإلجراءقبل بدء 
Before we begin the procedure 

 نتأكد من توفر جمیع المعدات الالزمة. •
نركب جھاًزا على أحد أصابع طفلك، سواء بالید أو القدم.  •

حیث یقیس الجھاز كمیة األكسجین في دم الطفل طوال 
 الوقت.

قد نضع أنابیب بالستیكیة طریة في فتحتي أنف الطفل. ویتم  •
 بماكینة تراقب تنفس طفلك.توصیل األنابیب 

نضع أحیانًا حقنة وریدیة في ید الطفل أو قدمھ إذا كنا  •
 سنعطیھ الدواء بھذه الطریقة.

قد نضع رقعات الصقة صغیرة متصلة بأسالك على صدر  •
 الطفل، والتي تتصل بجھاز مراقبة القلب.

نضع أدویة خاصة بجوار سریر الطفل. وإذا استلزم األمر،  •
وتسكین التھدئة یة لعكس تأثیرات أدویة نعطیھ تلك األدو

األلم. ویندر للغایة أن نحتاج إلى استخدام مثل تلك األدویة 
 الخاصة.

 أثناء اإلجراء
During the procedure 

أشخاص  3في معظم اإلجراءات الطبیة، یمكنك توقع وجود 
 على األقل من األخصائیین الصحیین في الغرفة:

 طبیب یقوم بإتمام اإلجراء. •
 أخصائي صحي یراقب باستمرار تنفس طفلك.   •

وقد یكون طبیب تخدیر أو تقني المعالجة التنفسیة أو 
 ممرضة.

 دقائق، بفحص ما یلي: 5ممرضة، تقوم كل   •
 قیاس مقدار التخدیر في جسم طفلك  -
 مستوى األكسجین في جسم طفلك -
 معدل النبض ومعدل التنفس لدى طفلك -
 ضغط الدم لدى طفلك -

  اللعاب من طفلك وقد نحتاج إلى شفط قد یسیل لعاب
 فمھ حتى ال یتعرض لالختناق.

قد یبدو أن طفلك ال یزال مستیقًظا حیث ربما تظل عینیھ  
مفتوحتین. ولكنھ في الحقیقة یمر بنوع من حالة األحالم. 

ویمكنك التحدث مع طفلك ومساعدتھ على التركیز على األحالم 
 السعیدة.

ونحن نقترح أن یبقى أحد الوالدین أو مقدم رعایة واحد بجوار 
الطفل أثناء اإلجراء الطبي. وإذا شعرت بعدم الراحة في أي 

وقت، یمكنك المغادرة.

 بعد اإلجراء مباشرة
Right after the procedure 

الممرضة طفلك بعنایة حتى یستیقظ تماًما ویعود  تراقب
لسلوكھ الطبیعي. وتتابع الممرضة فحص معدل نبضات 

الطفل ومعدل تنفسھ وضغط دمھ ومستوى األكسجین لدیھ، 
 إلى جانب درجة إدراكھ.

أثناء استیقاظ طفلك، قد یظھر رد فعل تجاه الضوء 
ه والضوضاء. تحدث مع طفلك بھدوء والمسھ بلطف. وساعد

على التركیز على أحالمھ السعیدة. فذلك یساعده على االستیقاظ 
 ببطء.
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 (األطفال) ةاإلجرائی التھدئة بعد

After Procedural Sedation (Child) 
 

 تفاصیل حول الدواء (األدویة) الذي نستخدمھ
Details about the medicine(s) we gave 

  وزن طفلك:

  التاریخ والوقت:

  المستخدم: المھدئ

  الكمیة المستخدمة:

 كیفیة االستخدام:

 (فموي) عن طریق الفم 

 (أنفي) داخل األنف 

 (عضلي) بالحقن في عضلة 

 (وریدي) في ورید 

 تعلیمات محددة لطفلك
Specific instructions for your child 

    ساعة التالیة أو حتى 24لمدة  الحظ حالة طفلك بعنایة

 أعطھ أدویة مسكنة لأللم حسب التوجیھات التي یقدمھا فریق الرعایة الصحیة.

 لالستفسارات أو المخاوف، یمكنك التواصل مع:
For questions or concerns, call: 

  الطبیب:

  رقم الھاتف:

 Fraser Health Virtualخدمة الرعایة االفتراضیة من فریزر ھیلث (
Careللتحدث إلى إحدى الممرضات ( 

 مساًء، طوال أیام األسبوع 10صباًحا إلى  10
 1-800-314-0999الھاتف: 

 fraserhealth.ca/virtualcare الدردشة المباشرة:

HealthLinkBC .للتحدث إلى إحدى الممرضات بعد ساعات العمل 
 8-1-1: الھاتف

لغة. لالستعانة بمترجم، اذكر لغتك باللغة اإلنجلیزیة.  130الخدمة متاحة في 
 وانتظر قدوم مترجم إلى الھاتف.

 یكون طفلك جاھًزا للعودة إلى المنزل عندما:
تناول یصبح مستیقًظا تماًما أو یعود إلى حالتھ الطبیعیة قبل  •

 الدواء.
 یمكنھ تناول كمیات صغیرة من السوائل. •

عادةً ما یختفي تأثیر الدواء (األدویة) خالل ساعات قلیلة. ومع 
ذلك، یتعرض بعض األطفال لتأثیرات غیر مرغوب فیھا حتى 

 ساعة. 24

یشیع أن یعاني األطفال من أي من التأثیرات غیر المرجوة 
 التالیة بسبب الدواء (األدویة):

  تقیؤال −
 عدم الرغبة في تناول الطعام (فقدان الشھیة) −
 عدم االستقرار أو التوازن −
 الشكوى من الشعور بالدوار −
 الترنح أو النعاس −
 حدة الطبع، تقلب المزاج، البكاء، العصبیة −

 العودة للمنزل
Travelling home 

اطلب من شخص بالغ آخر القیادة أو مصاحبة طفلك أثناء  •
 أمكن.قیادتك للسیارة إذا 

ضع طفلك في مقعد األطفال المخصص للسیارة أو استخدم  •
 حزام األمان لدعم رأسھ.

إذا كان طفلك نائًما، أیقظھ بلطف من وقت آلخر للتأكد من  •
 أنھ یمر بمراحل نوم خفیف فقط وأنھ یتنفس بسھولة.

 

  

https://www.fraserhealth.ca/patients-and-visitors/fraser-health-virtual-care
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 االعتناء بطفلك في المنزل
Caring for your child at home 

 
 النشاط

Activity  
 دع طفلك یستریح أو ینام في ذلك الیوم. 

 ساعات في المنزل: 4إلى  3خالل أول 
 تحقق من حالة طفلك عدة مرات. •
 تأكد من إمكانیة إیقاظ طفلك.  •
 تحقق من عملیة تنفس طفلك.  •
 تحقق من لون شفاه الطفل وبشرتھ.  •

ساعة  24قد یكون الطفل غیر مستقر ومشوش التفكیر خالل  
 التالیة. خالل ھذه الفترة:

شجع طفلك على اللعب الھادئ، مثل القراءة أو الرسم أو  •
 حل األحجیات أو ممارسة الفنون أو مشاھدة مقاطع الفیدیو.

 ترك طفلك وحده عندما یكون مستیقًظا. تجنب •
ترك طفلك یقوم بأي شيء یحتاج إلى توازن أو  تجنب •

سرعة تفكیر، مثل الركض أو ركوب الدراجة أو ممارسة 
 األلعاب الریاضیة.

 ترك ابنك المراھق یقود السیارة أو یستخدم اآلالت. تجنب •

 
 إطعام الطفل

Feeding your child 
ال تجبر طفلك على تناول السوائل أو الطعام. فقد یتعرض 

 لالختناق حال القیام بذلك.

 حتى یصبح طفلك مستیقًظا تماًما قبل إطعامھ. انتظر  •
إذا كان طفلك یعتمد على الرضاعة الطبیعیة، فیمكن البدء  •

بإرضاعھ مرة أو مرتین لفترة قصیرة قبل العودة إلى عملیة 
 الرضاعة العادیة.

 إذا كان طفلك یشرب من زجاجة أو كوب أو فنجان: •
  ابدأ بالسوائل الخفیفة مثل الماء أو عصیر التفاح أو

 شراب الجنزبیل أو حساء خفیف.
 .قدم لھ وجبة أو وجبتین من السوائل الصافیة الخفیفة 

بمجرد أن یصبح طفلك قادًرا على تناول السوائل الخفیفة  •
 :تقیؤدون 
  قدم للطفل كمیات صغیرة من طعامھ المعتاد مرة أو

 نظامھ الغذائي المعتاد. مرتین قبل العودة إلى
 ال تطعمھ كمیات كبیرة أو بسرعة كبیرة.   •

 .تقیؤفقد یعرضھ ذلك لل

 

 متى تطلب المساعدة
When to get help 

 
 :توجھ إلى أقرب قسم طوارئ إذا الحظت أي مما یلي

   مرات خالل الساعتین التالیتین. 3یتقیأ الطفل أكثر من 

  ساعة. 24یشعر الطفل بالدوخة أو النعاس لفترة أطول من 

  ال یمكنك تھدئة الطفل عندما یكون منزعًجا أو عصبیًا أو
 خائفًا.

 .تفاقم حالة أي تأثیر غیر مرغوب فیھ في أي وقت 

 
 یلي:على الفور إذا الحظت أي مما  9-1-1اتصل على 

 .تنفس الطفل قلیل أو بطيء أو مختلف عن المعتاد 
  .یجد الطفل صعوبة في التنفس 
  یتحول لون البشرة حول فم الطفل إلى األزرق (إذا كان

فاتح البشرة)، أو لون شاحب أو رمادي (إذا كان غامق 
 البشرة).

 .ال یمكنك إیقاظ الطفل 

 أحضر ھذه الورقة معك إلى قسم الطوارئ. مالحظة:


