Arabic
خدمات الطوارئ Emergency Services

اإلجـرائـي )الطفل(
قـبــل ال ّتخـديـر ْ
)Before Procedural Sedation (Child
نقوم بال ّتخدير اإلجْ رائي )ال َت ْھ ِد َئ ٌة و ال ّتسكِـين (عندما ُنقـدم لطفلك
دواءاً يجعله 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 الشعور باأللـم.

ِألجــل سالمـتـك
نقوم بتعيين ممرضة ُمس ّجلة للبقاء بجانب سرير طفلك قبل،
وأثناء ،وبعد ال َع َملِيّة لمراقبة طفلك عن َكـثب ،وكذلك لمراقبة آثار
التخدير اإلجرائي عليهَ .يتم إبالغ الطبيب على الفـ ْور إذا كانت
ھناك أية مخاوف.

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

ما ھي مخاطر التخدير اإلجرائي؟
مع تناول أي دواء من األدوية ،ھنالك دائما م َُخ َ
اط َرة .فقد يتفاعـل
طفلك مع الدواء أثناء اإلجراء الطبي أو حين استيقاظه.

قـبل أن نبـدأ في إجراء ال َع َملِ ّية
• نقوم بإحضار ُمعدات الطوارئ إلى جانب سرير طفلك وذلك
احتياطا ً و تحتسبا ً للحاجة إليھا.
• نقوم بإحضار أدوية خاصة إلى جانب سرير طفلك .إذا لزم
األمر ،نقوم بإعطاء طفلك ھذه األدوية لِعكس آثار بعض
ال ُمھـ ّدئات وأدوية تسكين األلـم .ومن النادر جداً أن نحتاج
لھذه األدوية.
• نقوم ِب َوضع جھاز على أحد أصابع طفلك لقياس كم َية

أثناء اإلجراء الطبي،
• قد يتباطأ ُ تنفس طفلك

األوكسجين في دم طفلك و ذلك في كل األوقات.

• قد ينخفض ضغط دم طفلك.

أثنـاء إجراء ال َع َملِ ّية

الع َملِيّة:
عند استيقاظ طفلك بعد َ

في كل  3إلى  5دقائق ،تتحقق المُمرضة من التالي:

• يُحتمل أن يشعر طفلك بال َت َق ُّزز أو االِ ْش ِم ْئزاز ) َ
الغ َث َيان(.
ستفرغ طفلك )يتقيؤ(.
• يُحتمل أن ي ِ
• يُحتمل أن يرى طفلك أحالما ً مزعجة.

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

 −إلى أي َمدى بلـغ تخدير طفلك
 −نبضُ طفلك وضغط دمه ،ومعد ُل تنفسه )وتس ّمى
الح َي ِوية(
العالمات َ
 −مستوى األكسجين لدى طفلك

مباشرة بعد إجراء ال َع َملِ ّية
تقـوم الممرضة بما يلي:
−

ُتتابع المرا َقبة الدقيقة للعالمات الح َي ِوية ومستوى

−

األكسجين لدى طفلك
سترد عافيتـه ويستيقظ
ُتراقب طفلك عن كثب حتى ي ِ
تماما ً
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Arabic
خدمات الطوارئ Emergency Services

اإلجـرائـي )الطفل(
بعــد ال ّتخـديـر ْ
)After Procedural Sedation (Child
قدّمنا لطفلك ُم َھ ِّد َئا و م َُس ّكنا لأللم لمساعدة طفلك على االسترخاء،
والھدوء ،أو النوم أثناء إجراء طبي أو اختبار غير مريح.
قد يشعر طفلك بآثار ھذه األدوية لمـدة  24ساعة بعـد ھذه
ال َع َملِيّة.
ومن الشائع أن يعاني األطفال مما يلي:
 −االستفراغ )التقيؤ(

كيف َتعـتني بطفلك في البيت
• بالنسبة لألطفال في مقاعد السيارة ،يجب أن يكون ھناك
شخص بالغ آخر في المقعد الخلفي مع الطفل .إذ يمكن
لطفلك أن يعاني من صعوبة في التنفس إذا انخفض رأسه
إلى األمام.
• في المنزل ،دعي طفلك يرتاح أو يخلد للنــوم.

 −عدم الرغبة في تناول الطعام )فقدان الشھية(

• افحصي طفلك عدة مرات لمدة الـــ  3إلى  4ساعات األولى.

 −عدم االستقرار و انعدام التوازن

 −تأكدي من أنه بإمكانك إيقاظ طفلك.

 −الشكوى من الشعور بالدوار

 −تحققي من أن طفلك يتنفس .

 −الشعور باالرھاق و النعاس
 −القلق ،أو حدة الطبع ،أو البكاء ،أوتع ّكر المزاج

شرة طفلك و ْلون شفت ْيه.
 −تحققي من ْلون َب َ
• ألن طفلك سوف يكون غير مستقر ويشعر باالرھاق

اذھبي إلى أقرب قسم للطوارئ في حالة ما :

والدوخة لمدة الــ  24ساعة األولى ،فعليك أن:

 إذا يتقيؤ طفلك أكثر من  3مرات خالل الساعتين المقبلتين.
 إذا كان طفلك ما يزال متقلب المزاج ،أو َس ِريع االھْ تِياج ،أو
عصبيا ً بعد الــ  24ساعة األولى ،أو إذا ازداد أحد ھذه
اآلثار سوءاً في أي وقت.
 إذا كان الدواء المُسكن لأللم الذي يتناوله طفلك ال يفيد في
السيطرة على األلـم.

 −ال تتركي طفلك وحده عندما يكون مستيقظا.
 −ال تدعي طفلك يقوم بنشاط يتطلب التوازن ،مثل الجرْ ي
وركوب الدراجة ،أو ممارسة الرياضة.
 −ال تدعي ابنك المراھق يسوق أو يستخدم اآلالت.
• قومي بإعطاء األدوية المس ِّكنة لأللم حسب َتوجيھات الطبيب.
• ال تطعمي طفلك حتى يكون مستيقظا تماما ً .إبدئي بالسوائل

إتصلي على الفـور بـِـرقــم  9-1-1في حالة ما:
 إذا اصبح تنفس طفلك سطحيا ً ،أو بطيئا ً ،أو مختلفا ً عن
المعتاد.
 إذا أصبح طفلك يجد صعوبة في التنفس.
شرة طفلك أو شفت ْيه زرقاء اللون.
 إذا أصبحت َب َ
 إذا كنت ال تستطيعين إيقاظ طفلك من النوم.

الصافية مثل الماء ،أوعصير التفاح ،أوالزنجبيل ،أوالمرق
الصافي .بعد أن يتمكن طفلك من شرب السوائل الصافية
دون أن يتقيأ ،حينئذ إبدئي بإعطاء طفلك كميات صغيرة من
طعامه المعتاد .ال تقومي بإطعامه أكثر من الالزم أو بسرعة
شديدة .حيث يمكن لذلك أن يجعله يتقيؤ .إذا كان طفلك
يرضع رضاعة طبيعية ،فابدئي بارضاعه رضعات قصيرة
مرة أو مرتين قبل أن تعودي إلى الجدول العادي للتغذية.

www.fraserhealth.ca
Page 2 of 2

ھذه المعلومات ال تح ُّل َمح َّل ال ّنصيحة التي يُقدمھا لك أخصائي الرعاية الصح ّية الخاص بك.
Print Shop #264326 (May 2014) Arabic

