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 Before Procedural Sedation (Child) بخشی برای عمل (کودک)آرام پیش از
 

توانند از نظر ھای پزشکی میھا یا سایر روالھا، درمانآزمایش
برای کمک بھ آرام  کودک شما ممکن است کودکان ترسناک باشند.

گرفتن، ساکت شدن و بدون حرکت ماندن در طول روال، بھ دارو 
 گوییم.بخشی برای عمل میما بھ این حالت آرام نیاز داشتھ باشد.

اگر بدانیم کھ یک عمل ممکن است دردناک باشد، برای کاھش درد 
  دھیم.نیز دارو می

ی برای عمل بخشگیرد کھ آیا کودک شما بھ آرامپزشک تصمیم می
توانیم دارو را از طریق دھان (خوراکی)، می نیاز دارد یا خیر.

ھای بینی (داخل بینی)، با تزریق آن بھ ماھیچھ داخل سوراخ
(داخل عضالنی)، یا از طریق ورید (داخل وریدی) وارد جریان 

 خون کنیم.

لطفاً از این اطالعات برای کمک بھ آمادگی کودکتان جھت انجام 
  استفاده کنید.این عمل 

 )Explaining the procedureتوضیح عمل (
کودکان وقتی بدانند باید انتظار چھ  مھم این است کھ صادق باشیم.

 کنند.چیزی را داشتھ باشند، کمتر احساس اضطراب و ترس می
دھیم، احساس می اوبرایش توضیح دھید کھ وقتی دارو را بھ 

بھ کودکتان بگویید چھ  آلودگی یا حس عجیبی خواھد داشت.خواب
کسی پیش او خواھد ماند، چھ چیزھایی رخ خواھد داد و در طول 

اکثر کودکان این  و بعد از آن چھ احساسی ممکن است داشتھ باشد.
ھای در صورت تمایل، تیم مراقبت آورند.عمل را بھ خاطر نمی

تواند بھ شما کمک کند کھ این عمل را برای کودکتان بھداشتی می
 ح دھید.توضی

اگر در طول عمل پیش کودک خود بمانید، می توانید با آرام کردن 
پیشنھاد دھید تا بھ  اوسعی کنید بھ  کودک بھ او کمک کنید.

موضوعات خوشایند فکر کرده یا درباره آنھا رویاپردازی کند، 
مثل بودن در ساحل، رفتن بھ مسافرت یا یک حیوان خانگی مورد 

عالقھ.

                      بخشی برای عمل آرام تاثیرات احتمالی
)Possible effects of procedural sedation( 

 در طول عمل:
 تنفس کودک شما ممکن است آھستھ شود. •
 فشار خون کودک شما ممکن است پایین بیاید. •

ما کودک شما را در تمام طول عمل بھ  این حاالت عادی ھستند.
 دقت تحت نظر داریم.

بیدار می بھ تدریج وقتی کھ کودک شما بعد از عمل از خواب 
 شود، ممکن است:

 احساس باال آوردن داشتھ باشد (تھوع) -
 استفراغ کند -
 بدخلق، ناراحت یا گریان باشد -
 آلودگی، سرگیجھ یا لرزیدن داشتھ باشداحساس خواب -
 ھای بد ببیندخواب -

 )For your child’s safetyبرای ایمنی کودکتان (
پرستاری را تعیین می کنیم کھ قبل، حین و بعد از عمل، تا  ما

وقتی کھ کودک شما بیدار شده و بھ حالت عادی برگردد، در کنار 
  ماند.کودک شما باقی می

بخشی برای عمل را بھ دقت پرستار کودک شما و اثرات آرامآن 
پرستار ضربان قلب، سرعت تنفس، فشار خون،  تحت نظر دارد.

کند و در صورت وجود اکسیژن کودک شما را بررسی میسطح 
  دھد.ھر گونھ نگرانی، موضوع را فوراً بھ پزشک اطالع می

 
 

 )How to prepare your childنحوه آماده کردن کودکتان (
بھ کودکتان را  شیر و غذای جامد ساعت پیش از عمل، دادن 6از 

شیر  با ساعت پیش از عمل، تغدیھ کودک 4از  .متوقف کنید
تواند آب یا آب سیب ساده کودک شما می .متوقف کنیدرا  مادر

  بخورد.
  .متوقف کنیدرا  کلیھ مایعات دادنساعت پیش از عمل،  2از 

Farsi 
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                          پیش از اینکھ عمل را شروع کنیم 
)Before we begin the procedure( 
را در دسترس  کنیم کھ کلیھ تجھیزات الزماطمینان حاصل می •

 داریم.
دستگاھی را روی یکی از انگشتان دست یا پای کودکتان  •

این دستگاه بھ طور مداوم میزان اکسیژن خون  دھیم.قرار می
 کند.گیری میکودک شما را اندازه

ھای پالستیکی نرمی را داخل سوراخ بینی امکان دارد لولھ •
کھ تنفس شود لولھ بھ دستگاھی متصل می کودکتان قرار دھیم.

 کند.کودک شما را کنترل می
اگر بھ این روش دارو را تجویز کنیم، گاھی یک آنژیوکت را  •

 دھیم.در عروق دست یا پای کودک قرار می
ھایی بھ آن متصل ممکن است پدھای چسبنده کوچکی کھ سیم •

است را روی قفسھ سینھ کودکتان قرار دھیم، کھ این 
 ھستند.تجھیزات بھ یک مانیتور قلب متصل 

ما داروھای مخصوص را بھ کنار بستر کودک شما  •
در صورت نیاز، این داروھا را برای خنثی کردن  آوریم.می

 دھیم.ھا و داروھای مسکن بھ کودک میاثرات آرامبخش
بسیار بھ ندرت ممکن است بھ این داروھای خاص نیاز داشتھ 

 باشیم.

 )During the procedureدر طول عمل (
 3توانید انتظار داشتھ باشید کھ حداقل ھا، میعملبرای اکثر 

متخصص خدمات بھداشتی و درمانی در اتاق حضور داشتھ 
 باشند:

  دھدیک پزشک کھ عمل را انجام می •
یک متخصص خدمات بھداشتی و درمانی کھ دائماً وضعیت  •

تواند یک این فرد می  تنفس کودکتان را تحت نظر دارد.
گر تنفسی یا یک پرستار متخصص بیھوشی، یک درمان

  باشد.
دقیقھ یک بار موارد زیر را چک  5یک پرستار کھ ھر  •

  کند:می
 بخشی استکودک شما تا چھ اندازه تحت تاثیر روال آرام -
 سطح اکسیژن کودکتان -
 ضربان قلب و سرعت تنفس کودکتان -
 فشار خون کودکتان -

نیاز امکان دارد بزاق دھان کودکتان جاری شود و ما ممکن است 
داشتھ باشیم کھ بزاق دھان وی را با دستگاه ساکشن جمع کنیم تا 

  او دچار خفگی نشود.

او باز  ھایامکان دارد کودکتان بیدار بھ نظر برسد، چون چشم
توانید می .استدر واقع بھ نوعی در حالت رویا دیدن  او ماند.می

ند با کودکتان حرف بزنید و بھ او کمک کنید روی رویاھای خوشای
 تمرکز کند.

کنیم فقط یکی از والدین یا مراقبان در طول این ما پیشنھاد می
اگر در ھیچ زمانی از  عمل در کنار کودک شما باقی بماند.

کنید، ایرادی ندارد عمل احساس راحتی نمی حضور پیش او حین
کھ محل را ترک کنید.

 )Right after the procedureبالفاصلھ بعد از عمل (
شود، امکان دارد بھ بیدار می بھ تدریجوقتی کھ کودک شما 

با او صحبت ا مالیمت ب نور و سر و صدا واکنش نشان دھد.
کمک کنید  اوبھ  خود را لمس کنید.کنید و بھ آرامی کودک 

کمک  اواین کار بھ  روی رویاھای شاد خود تمرکز کند.
 کند تا بھ آرامی از خواب بیدار شود.می

پرستار کودک شما را تا زمانی کھ کامالً از خواب بیدار شود و بھ 
پرستار بھ  رفتار عادی خود بازگردد بھ دقت تحت نظر دارد.

تنفس، فشار خون، سطح اکسیژن و  کنترل ضربان قلب، سرعت
 دھد.ھمچنین میزان ھشیار بودن کودک شما ادامھ می
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 After Procedural Sedation (Child)  بخشی برای عمل (کودک)آرام پس از

 
                          دھیمجزئیات در مورد دارویی(ھایی) کھ می

)Details about the medicine(s) we gave( 
   وزن کودک شما:

   تاریخ و ساعت:

   بخش استفاده شده:داروی آرام

   دوز استفاده شده:

 روش تجویز:
 (خوراکی) از طریق دھان  

 ھای بینی (داخل بینی)داخل سوراخ 

 (داخل عضالنی) تزریق بھ ماھیچھ 

  (داخل وریدی) از طریق ورید  

                      ھای خاص برای کودک شما دستورالعمل
)Specific instructions for your child( 

طبق دستور  .مراقب او باشید_____  ساعت آینده یا تا  24حداقل تا 
 بھ کودک داروھای مسکن بدھید.ھای بھداشتی تیم مراقبت

               ھای خود، تماس بگیرید برای مطرح کردن سواالت و نگرانی
)For questions or concerns, call:( 

   پزشک:

   شماره تلفن:

جھت صحبت با یک  Fraser Healthخدمات مراقبت مجازی 
 پرستار

 روز ھفتھ 7شب،  10صبح تا  10
  0999-314-800-1 تلفن:

 fraserhealth.ca/virtualcareچت زنده: 

HealthLinkBC .برای صحبت با یک پرستار بعد از ساعات اداری 
 1-1-8 تلفن:

 برای استفاده از خدمات یک مترجم شفاھی، نام زبان خود زبان. 130موجود بھ 
 صبر کنید تا مترجم شفاھی پشت خط حاضر شود. را بھ انگلیسی بگویید.

 وقتی کودک شما آماده رفتن بھ خانھ است کھ:
کامالً بیدار و ھشیار بوده یا بھ وضعیت قبل از دادن دارو  •

 برگشتھ باشد.
 بتواند مقادیر کم مایعات بنوشد. •

با این  .رفع می شودتاثیرات دارو(ھا) معموالً ظرف چند ساعت 
ساعت تاثیرات نامطلوبی را تجربھ  24حال، بعضی از کودکان تا 

 کنند.می

تجربھ ھر یک از تاثیرات نامطلوب زیر کھ بھ واسطھ دارو(ھا) 
 شود:شود، امری عادی برای کودکان تلقی میایجاد می

 استفراغ کردن −
 اشتھایی)عدم تمایل بھ غذا خوردن (بی −
 ناپایدار بودن یا تعادل نداشتن −
 شکایت از احساس سرگیجھ −
 آلودگیسستی یا خواب −
 پذیریبداخالقی، عبوس بودن، گریان بودن، تحریک −

 )Travelling homeبرگشتن بھ خانھ (
ترتیبی دھید کھ در صورت امکان، یک بزرگسال دیگر شما  •

و کودکتان را با خودرو بھ مقصد برساند یا شما را در 
 خودرو ھمراھی کند.

صندلی مخصوص خودرو قرار دھید یا کودک خود را روی  •
 گاه داشتھ باشد.کمربند ایمنی او را ببندید تا سرش تکیھ

گاھی او را بھ آرامی  چنداگر کودک شما خواب است، ھر  •
بیدار کنید تا مطمئن شوید کھ فقط بھ خواب سبکی رفتھ و بھ 

  کشد.راحتی نفس می

 

  

https://www.fraserhealth.ca/patients-and-visitors/fraser-health-virtual-care
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Caring for your child at homeمراقبت از کودکتان در خانھ 
  )Activityفعالیت (

 اجازه دھید کھ امروز کودکتان بخوابد یا استراحت کند.

 ساعت اول در خانھ: 4تا  3طی 
  چندین بار چک کنید.وضعیت کودک خود را  •
  توانید کودکتان را بیدار کنید.اطمینان حاصل کنید کھ کھ می •
  نحوه تنفس کودکتان را بررسی کنید. •
  ھای کودکتان را بررسی کنید.رنگ پوست و لب •

ساعت آینده حالتی ناپایدار داشتھ و  24کودک شما ممکن است طی 
 در طول این مدت: داشتھ باشد. ریختھبھمافکار 

ھای آرامی مانند کتاب خواندن، ھا و فعالیتبازیتشویق کنید  •
 نقاشی، پازل، کاردستی، یا تماشای فیلم انجام دھد.

 .نگذاریددر حالی کھ کودکتان بیدار است، او را تنھا  •
 ، کودکتان ھیچ کاری مانند دویدن ندھید اجازه •

ھای ورزشی را انجام دھد کھ نیاز سواری، یا بازیدوچرخھ
 ادل یا تفکر سریع دارد.بھ تع

رانندگی کند یا با  ندھیدبھ فرزند نوجوان خود اجازه  •
 آالت کار کند.ماشین

 )Feeding your childغذا دادن بھ کودکتان (
اگر این کار را  کودکتان را مجبور بھ نوشیدن یا خوردن نکنید.
  انجام دھید، احتمال خفگی کودکتان وجود دارد.

تا کودکتان کامالً بیدار و ھشیار شود و بعد بھ او  صبر کنید •
 غذا بدھید.

اگر کودک شما با شیر مادر تغذیھ می کند، قبل از بازگشت بھ  •
بار شیر دادن کوتاه شروع  2یا  1تغذیھ عادی، تعذیھ را با 

 کنید.
 نوشد:اگر کودک شما از شیشھ، فنجان یا لیوان آب می •

 ب، جینجر ایل یا آِب با مایعات شفاف مانند آب، آب سی
 گوشت شفاف شروع کنید.

 1  وعده غذایی یا خوراک مایعات شفاف بھ کودک  2یا
 بدھید.

کردن، مایعات  باال آوردنوقتی کھ کودک شما قادر بود بدون  •
 شفاف بنوشد:

  ،بار مقدار  2یا  1پیش از بازگشت بھ روال عادی تغذیھ
  کمی از غذای معمولی کودک را بھ او بدھید.

  مقدار زیاد یا خیلی سریع بھ او غذا ندھید. بھ •
 شود. اوتواند باعث استفراغ کردن این کار می

 
 )When to get helpچھ زمانی باید درخواست کمک کنید (

در صورت مشاھده ھر یک از حاالت زیر، بھ نزدیکترین بخش 
  :اورژانس مراجعھ کنید

  بار طی چند ساعت آینده استفراغ کند. 3کودکتان بیش از 
  آلوده باقی بماند.ساعت گیج یا خواب 24کودکتان بیش از 
 پذیر یا ترسیده توانید وقتی کودکتان ناراحت، تحریکنمی

 است، او را آرام کنید.
 شود.مشاھده ھر تاثیر نامطلوبی کھ در ھر زمانی بدتر می 

تماس  9-1-1این موارد شدید، فوراً با اگر متوجھ ھر یک از 
 بگیرید:
  تنفس کودک شما کم عمق، کند یا متفاوت با حالت معمول

  است.
 .کودک شما در تنفس دچار مشکل است 
  پوست اطراف دھان کودک شما بھ رنگ کبود (برای

پریده یا خاکستری (برای ھای روشن) یا رنگپوست
 ھای تیره) درآمده است.پوست

 توانید کودک خود را بیدار کنید.نمی 

 این برگھ را ھمراه با خود بھ بخش اورژانس بیاورید.  توجھ:


