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 التخدیر العام لطفلك

تشرح ھذه النشرة ما یمكنك توقعھ عند حضور طفلك إلى 
وضع ھذه . المستشفى للخضوع لعملیة جراحیة تحت التخدیر العام

 . النشرة أطباء تخدیر عام یعملون مع ممثلي المرضى وآبائھم
 التخدیر وأطباء التخدیر

 . على أن یكون طفلك فاقدا للوعي وال یشعر بأي ألم أثناء الخضوع لعملیة جراحیة أو إجراء جراحي طبیب التخدیر العامیحرص
كما أنھم یشاركون . ھم أطباء متخصصون في تخدیر یقومون بتخدیر طفلك وتقدیم الرعایة الصحیة لھ أثناء الجراحة والتعافي أطباء التخدیر

 . جراحةبصورة وثیقة في تخفیف األلم عن طفلك بعد ال
 . ھي العقاقیر المستخدمة في بدء التخدیر واستمراره عقاقیر التخدیر

ى  ■  . ، لكنھا یمكن أن تستمر باستخدام قناع التنفس"كانیوال"تبدأ بعض عقاقیر التخدیر بحقنة في أحد األوردة باستخدام أنبوب بالستیكي یُسمَّ
 . كانیوال أثناء نوم طفلكتبدأ بعض عقاقیر التخدیر األخرى باستخدام غاز ثم یتم وضع  ■

كما أنھما عادة ما یناقشان . یسأل طبیب التخدیر أو ممرض التقییم المسبق عادة عن تجارب طفلك السابقة مع عقاقیر التخدیر أو الحقن الطبیة
خدیر وسیتحدثان معك عن غالبا ما تكون ھناك أسباب طبیة التباع طریقة ما في الت. طریقة التخدیر وما إذا كنت أو طفلك تفضالن طریقة ما

 . رغباتك ورغبات طفلك ھامة للغایة). وأسباب ذلك(الطریقة التي یفضالنھا عند بدء التخدیر 
قد یتغیر الترتیب المتوقع في بعض األحیان حسب ردة فعل طفلك . عادة ما یتم اتباع الخطط التي جرى مناقشتھا بعد نقاشك مع طبیب التخدیر

 . واستجابتھ في الوقت الحرج
 . سیمكنك طرح أیة استفسارات في یوم الجراحة أو قبلھ

یمكنك قراءة المزید عن دورھم وعن فریق . یمكنك كذلك مقابلة مساعدو التخدیر وھم متخصصون في الرعایة الصحیة ومدربون تدریبا عالیا
  team-www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia: التخدیر على موقعنا اإللكنروني

  

http://rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team
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 تجھیز طفلك
 . ھناك العدید من األمور التي یمكنك القیام بھا لتجھیز طفلك للقدوم إلى المستشفى

 : یمكنك أن تحاول شرح ما یلي لھ، إال إذا كان صغیرا جدا
 أنھ سیذھب إلى المستشفى ■
 أنھ سیخضع لجراحة أو فحص طبي ■
 . المعلومات األساسیة عما سیحدث أثناء وجوده في المستشفى بعض ■

قد یحتاج األطفال األكبر . ربما یحتاج أطفال ما قبل المدرسة إلى معرفة الیوم السابق. یختلف الوقت المناسب لتقدیم ھذه المعلومات حسب الطفل
 . سنا إلى وقت أكثر

على موقع الكلیة  صفحات معلومات لألطفال واآلباء ومقدمي الرعایةھناك أیًضا نشرات لألطفال من مختلف األعمار متاحة للتنزیل من 
 : اإللكتروني

ions/arabicinformation/translat-www.rcoa.ac.uk/patient  
أعوام مع قارئ  6إلى  3لألطفال الذین تتراوح أعمارھم من ( )Rees Bear has an anaesthetic" (الدب ریس یخضع للتخدیر"قصة  ■

 ). بالغ
لألطفال الذین () Davy the detective: finding out about anaesthetics" (تعّرف على عقاقیر التخدیر: المحقق دیفي"قصة  ■

 )عاما 11أعوام إلى  7ارھم من تتراوح أعم
عاما فما  12لمن یبلغون ( )General anaesthesia: a brief guide for young people" (دلیل موجز للشباب: التخدیر العام" ■

 )فوق
: وغیره من المصادر المفتوحة متاح ھنا )My Daycase operation: an Easy Read" (طریق سھل: عملیتي النھاریة"دلیل 

information/translations/arabic-www.rcoa.ac.uk/patient  
ى   A Little Deep Sleep – a Family" (دلیل األسرة إلى عقاقیر التخدیر -قلیل من النوم العمیق "كما أن ھناك فیلم رسوم متحركة یُسمَّ

Guide to Anaesthetics(  عاما 12وھو مفید لألطفال الذین تصل أعمارھم إلى) :www.vimeo.com/138062201 .( 

 
ز طفلك وتقلیل وھذه طریقة جیدة للمساعدة في تجھی. تتیح بعض المستشفیات لك ولطفلك فرصة زیارة عنبر جراحة األطفال قبل العملیة بیوم

 . كما یوجد في العدید من المستشفیات فریق للعالج عن طریق اللعب یمكنھ تقدیم الشروحات وتشجیع المناقشة من خالل اللعب. القلق

 بعض األفكار عما یمكنك قولھ لطفلك
 . اشرح لطفلك أن العملیة أو االختبار سیساعدانھ على التحسن أو التحسن الجزئي حسب حالتھ ■
ھناك مصادر، مثل أوراق . یمكن للكتب واأللعاب والقصص المساعدة في األمر. على التحدث عن العملیة وطرح األسئلة شجع طفلك ■

 : التلوین، متاحة على موقع الكلیة اإللكترونیة
information/translations/arabic-www.rcoa.ac.uk/patient  

 ؟)إذا كنت تعرف ذلك(متى سیخضع للعملیة أو الفحص؟ ما مدة بقائھم في المستشفى . اخبر طفلك عن موعد العملیة ■
ل بالمستشفى للتأكد، إذا كنت غیر یمكن االتصا. إذا كان طفلك سیبقى في المستشفى طوال اللیل، أخبره بما إذا كنت ستتمكن من البقاء أنت أیضا

 . متأكد مما إذا كان ذلك ممكنا
یمكن للممرض نصحك بما ینبغي لك إحضاره إلى المستشفى، لكن یُرجى إحضار األدویة المعتادة التي یتناولھا طفلك عادة في عبواتھا 

قد یستمتع األطفال . اضات ودمیة طفلك أو لعبتھ المفضلةاألصلیة، ومنامة، وفرشاة أسنان، وفرشاة شعر، وغیار من المالبس الداخلیة أو الحف
  . بتحدید ما یریدون حزمھ لكن من األفضل أال تحضر الكثیر من األلعاب

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic
http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic
http://vimeo.com/138062201
http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic
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 . مفیدة للغایة، لكن تذكر إحضار الشاحن وسماعات األذن) التابلت(قد تكون الھواتف النقالة واألجھزة اللوحیة 
ستطلعك المستشفى . مثل باراسیتامول و إیبوبروفین، لتكون جاھزة عند عودة طفلك إلى المنزل ینبغي لك توفیر مخزون من مسكنات األلم،

 . على كیفیة تناولھا

 طفلك لیس بحالة جیدة قبل الجراحة؟
قد . لعملیةعلیك االتصال بالمستشفى إذا أُصیَب طفلك بسعال أو برد شدید قبل أسبوعین من العملیة أو بإسھال أو قيء قبل بضعة أیام من یوم ا

 . یكون من الضروري تأجیل العملیة حتى یتحسن طفلك
كما یمكن أن تعرض . قد تجعل حاالت السعال أو البرد الشدیدة األطفال، السیما األصغر سنًا، أكثر عرضة لصعوبات في التنفس تحت التخدیر

 . مستشفى إذا كان طفلك على غیر ما یراممن الھام لذلك أن تبلغ طاقم ال . األطفال بدرجة أكبر لخطر اإلصابة بعدوى صدریة
 . یُرجى كذلك إبالغ طاقم المستشفى بما إذا كان طفلك قد أُصیَب مؤخًرا بالجدري أو الحصبة أو غیرھا من االلتھابات

موقع الھیئة الموجودة على ) NHS(التطعیمات ھي تدخل طبي ھام ونشجع جمیع اآلباء على اتباع إرشادات ھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة 
  www.nhs.uk/conditions/vaccinations: اإللكتروني

، ففي عادة ال تمثل التطعیمات الحدیثة مشكلة لألطفال الذین یخضعون للتخدیر إال أُصیبوا بارتفاع في درجة الحرارة قبل موعد الجراحة مباشرة
ھذا أمرغیر معتاد للغایة، لذا ننصح اآلباء بمواصلة التطعیمات المخطط لھا . الحالة یكون من األفضل في بعض األحیان تأجیل الجراحةھذه 

 . وعدم تأجیلھا بسبب الجراحة

 عیادة تقییم ما قبل الجراحة/ المقابلة الھاتفیة
یمنح . على بعض التفاصیل بشأن صحة طفلك واألدویة التي یتناولھاقد یرتب أحد ممرضي المستشفى لالتصال بك قبل یوم الجراحة لالطالع 

 . ذلك المستشفى الوقت أیًضا لتنظیم التكالیف أو المعدات اإلضافیة، إذا استدعى األمر ذلك، قبل یوم العملیة
خطیرة، للحضور إلى عیادة  ستدعو العدید من المستشفیات األطفال، ال سیما من یعانون من أمراض طویلة األمد أو من سیخضعون لجراحة

كما سیأخذون مسحة من الجلد . وھنا سیطرحون أسئلة عن صحة طفلك واألدویة التي یتناولھا والحساسیات التي یعاني منھا. التقییم قبل الجراحة
. ختبارات دم قد تكون ضروریةللتحقق من عدم وجود أیة التھابات قبل الجراحة وإلجراء أیة ا) یَُحك الجلد برفق باستخدام لصقة قطنیة ناعمة(

قد تلتقي أیضا بطبیب تخدیر . قد یأخذونك أنت وطفلك لرؤیة العنبر الذي سیذھب إلیھ وسیقدمون لك معلومات عن الجراحة التي سیخضع لھا
 . یمكنھ أن یناقش معك أیة خیارات تتعلق بعقار التخدیر وأیة مخاطر معینة

 في یوم العملیة التي سیخضع لھا طفلك

من . ستقدم لك المستشفى تعلیمات واضحة عن موعد توقف طفلك عن تناول الطعام والشراب
في حال وجود طعام أو سوائل في معدة طفلك . األھمیة بمكان أن تلتزم أنت وطفلك بھذه التعلیمات
 . خالل عملیة التخدیر، ستنتقل من بلعومھ إلى رئتیھ

 . ا أكثر من الالزم دون طعام وشرابیشعر األطفال براحة أكبر عندما ال یقضوا وقتً 
 . ةفیما یلي أوقات مناسبة لتناول الطفل الطعام أو الشراب قبل عملیة غیر طارئة، لكن یرجى اتبّاع تعلیمات المستشفى ألنھا قد تكون مختلف

من الحلویات بعد ذلك، كما یجب  وال یمكنھم تناول أي. أو كوب من الحلیب قبل العملیة بست ساعات/ یمكن أن یتناول الطفل وجبة خفیفة مع ■
 . تجنب مضغ العلكة

 . یمكن لألطفال الرّضع الرضاعة من حلیب األم قبل أربع ساعات من العملیة ■

  

http://www.nhs.uk/conditions/vaccinations
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 ویمكن لألطفال من یتغذون على الحلیب الصناعي شربھ قبل ست ساعات من العملیة ■
 ). حجمیرجى االلتزام بتعلیمات المستشفى بشأن األطفال المبتسرین أو صغیري ال(
یساعدھم ذلك في البقاء مرتاحین ویشعرون . یجب أن یستمر الطفل في شرب المیاه أو العصیر المخفف جدا حتى ساعة قبل العملیة ■

 . باالرتواء
 . تسمح بعض األقسام أو تشجع الطفل على شرب شيء عند وصولھ

 . رإذا تناول طفلك الطعام قبل موعد العملیة بقلیل فستؤجل أو تأخّر إلى یوم آخ
 . یجب على طفلك أخذ أدویة كما ھو الزم یوم العملیة
ستقوم الممرضة بفحص درجة حرارة طفلك، ونبضھ، ومعدل تنفسھ، ). إال إذا تم ذلك ُمسبقًا(سیتم قیاس وزن طفلك عند الوصول إلى المستشفى 

 . ومستویات األوكسجین، وضغط الدم
للمزید من المعلومات، . عن طریق عینة من البول وھذا من الممارسات المعتادة عاًما 12یتم إجراء فحص حمل ألي فتاة یزید عمرھا عن 

 : یرجى زیارة موقع الكلیة الملكیة لطب األطفال وصحة الطفل
-16s-under-checking-pregnancy-procedure-www.rcpch.ac.uk/resources/pre

clinicians-guidance 
ویوضع سوار إضافي أو بلون آخر . تسأل الممرضة عن األدویة والحساسیة وتضع سوارین للتعریف بھویة الطفل على معصمھ أو كاحلھ

 . نةمختلف في بعض المستشفیات إذا كان لدى الطفل حساسیة معی
 . كما سیزورك طبیب التخدیر قبل إجراء العملیة للحدیث عن التخدیر

 : یحتاج طبیب التخدیر إلى معرفة معلومات حول صحة طفلك العامة التي تشمل
 تجارب التخدیر السابقة ■
 األدویة التي یتناولھا طفلك  ■
 الحساسیة التي یعاني منھا طفلك ■
 . ؤخًراسعال أو نزلة برد أو اسھال أو قيء عانى منھ م ■

 . من المھم جدًا إخبار طبیب التخدیر وتزویده بالمعلومات في حال واجھ طفلك أو أحد من العائلة صعوبة في عملیة التخدیر سابقًا
 . أُكتب قائمة باألسئلة التي ترید معرفة إجابتھا. ھذا الوقت المناسب للحدیث عن أیة مخاوف لدیك حول التخدیر

 . نوع عملیة طفلك تخدیر األعصاب بواسطة حقن مخدر موضعي عندما یكون طفلك نائم لتخفیف األلم فیما بعدیمكن لطبیب التخدیر بناًء على 
وسیخبروك عن أسباب القیام بذلك وأھمیة ھذه األداة في الحفاظ على سالمة طفلك أثناء نومھ وشعوره . یمكن استخدام كانیوال أو أنابیب إضافیة

 . بالراحة عند االستیقاظ

 عملیة أو الفحصتأجیل ال
وفي حال حدوث ذلك، سیحدد المختّصون . قد یكتشف طبیب التخدیر خالل فحص طفلك أحیانًا أمًرا ما یجعل تأجیل العملیة أكثر أمانًا لطفلك

 . الوقت المناسب إلجراء العملیة

 العالج التمھیدي
 . األدویة التي تُعطى للطفل قبل التخدیر

  

http://www.rcpch.ac.uk/resources/pre-procedure-pregnancy-checking-under-16s-guidance-clinicians
http://www.rcpch.ac.uk/resources/pre-procedure-pregnancy-checking-under-16s-guidance-clinicians
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ومع ھذا فال یتم ذلك بانتظام ألن ھذا األدویة تُشعر الطفل . طفلك دواء مھدئ لمساعدتھ على االسترخاء قد یتحدث طبیب التخدیر عن إعطاء
 . كما یمكن أن تُعطى األدویة المسكنّة لأللم كعالج تمھیدي أو إلعطاء الطفل عالج إضافي لحاالت مثل الربو. بالنعاس بعد العملیة

 . ةمعظم العالجات التمیدیة تُعطى كأدویة سائل

 كریم مخدر موضعي
وھذا مخدّر موضعي ". إمال"و " امتوب"یسّمى أحیانًا بأسماء تجاریة مثل . یضع جمیع األطفال تقریبًا كریم على أیدیھم وتُغّطى بضمادة نظیفة

 . دقیقة لیسري مفعولھ 60-30یحتاج من 
 . یّد في تخفیف األلم لتسعة من كل عشرة أطفالویعمل بشكل ج. یخفف ھذا الكریم األلم عند وضع األنبوب على ید طفلك أو ذراعھ

 . ویمكن استخدام بخاخ مخدر موضعي بارد لتخدیر المنطقة في حال تعذّر استخدام الكریم
 الدخول إلى غرفة العملیات

ویمكنھ استخدام . نومھ ویمكن أن یرتدي طفلك ثیابھ أو لباس. تّوفر معظم المستشفیات رداء ملّون یرتدیھ الطفل قبل الدخول إلى غرفة العملیات
 . سترشدك الممرضة أي من المالبس الداخلیة مناسبة. الحفاضة أوسروال حفاض حسب الحاجة

تّوفر . یمكن أن یمشي طفلك بنفسھ إلى غرفة التخدیر أو یُنقل باستخدام تخت أو كرسي متحرك أو عربة المستشفى أو یمكن حملھ إلى الغرفة
 . وتقدم بعض المستشفیات جولة بسیارة كھربائیة. قل الطفلبعض األقسام طرق مسلیّة أكثر لن

 في غرفة التخدیر
ویمكن استخدام . یمكن لطفلك أخذ دمیة أو لحاف معھ. تصطحبك الممرضة أو مقدّم الرعایة الصحیة المختّص أنت وطفلك إلى غرفة التخدیر

 . عابھالھاتف أو الحاسوب اللوحي إلشغال الطفل بمشاھدة أفالمھ المفّضلة وأل
سیصطحبك أحد الموظفین . ومن الوارد أحیاناً أال یكون ذلك ممكنًا في حاالت محدودة. ویمكنك البقاء مع طفلك إذا أردت لطمئنتھ أثناء التخدیر

 . خارج الغرفة بمجرد أن ینام طفلك لیتمّكن فریق التخدیر من العنایة بطفلك
ویرافقھ بدًال عنك أحد أفراد العائلة البالغین أو الممرضة المسؤولة في الجناح . التخدیرطفلك إلى غرفة أن ال ترافقإذا شعرت بالتوتر فیمكنك 

 . أوالمعالج باللعب
ویمكن أن تتم عملیة التخدیر لألطفال األصغر وھم على . من الممكن أن یبدأ طبیب التخدیر بعملھ بینما یستلقي طفلك على عربة المستشفى

 . المستشفى بمساعدتك إذا لزم األمر ثم ینقلھ الفریق إلى عربة. حضنك
وسیُناقش ذلك . سیبدأ طبیب التخدیر باستخدام غاًزا یُستنشق من خالل قناع أو أنبوب أو عن طریق حقن من خالل كانیوال أو أنبوب وریدي

 . معك مسبقًا، وقد تتغیر الخطة أحیانًا إن لم یتعاون طفلك في ھذه المرحلة
یرتخي طفلك ویفقد الوعي  ،عند استخدام الكانیوال. ر سنًا من خالل كانیوال أي حقنة بواسطة أنبوب وریديیتم تخدیر معظم األطفال األكب

یستخدم طبیب التخدیر قناع آخر وأوكسجین إضافي لضمان سالمة . تتسبب الحقنة أحیانًا بالشعور بالبرودة أو الوخز في الذراع. سرعة كبیرة
 . طفلك

تشبھ . فیستخدم قناًعا إلعطاء الغاز أو قد یمرره من خالل ید مضمومة توضع برفق على أنف وفم طفلك ،الغاز أما إذا استخدم طبیب التخدیر
 . رائحة غازات التخدیر أقالم التخطیط
 من الطبیعي أن یشعر األطفال باألرق خالل ھذا. حتى یسري مفعول التخدیر) بضع ثواٍن إلى دقیقتین(عادةً ما یستغرق األمر بعض الوقت 

 . سیساعدك الموظفون في حمل طفلك برفق وإحكام. حتى أنھم قد یشخرون بصوت عالٍ . الوقت، أو أن یبدو تنفسھم مختلفًا
 . سیرافقك أحد الموظفین خارج غرفة العملیات. سیُطلب منك بعد ذلك مغادرة غرفة التخدیر

 . كن من إعطاءه مسكنات اآلالم وأدویة التخدیر الالزمةبمجرد أن یتم تخدیر طفلك، سیضع لھ طبیب التخدیر القنیّة الطبیة حتى یتم
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 ماذا سیحدث بعد ذلك؟
 . سیتم اصطحاب طفلك إلى غرفة العملیات إلجراء العملیة أو الفحص

یبقى طبیب التخدیر مع طفلك طوال الفحص الطبي یراقب ضغط الدَّم، والنبض، والتنفس، ومستویات األكسجین من كثب، مما یضمن سالمتھ 
 . وعھ للتخدیر بالكاملوخض

واآلن، حان الوقت المناسب للذھاب والحصول على شيء لتأكلھ وتشربھ، ولكن أخبر الموظفین بأنك ذاھب وأعطھم َرْقم ھاتفك المحمول 
 . لالتصال بك

 بعد العملیة

 في غرفة اإلفاقة
سیكون لدیھم ضمادة على الكانیوال . المساعدة إذا دعت الضرورةیكون طبیب التخدیر بالقرب ویمكنھ . یستیقظ معظم األطفال في غرفة اإلفاقة

 . الطبیة إلبقائھا في أمان وبعیدة عن األنظار عند استیقاظھم
سوف یقومون بإعطاء . تتم رعایة كل طفل من قبل ممرضة متخصصة أو ممارس آخر كفؤ، الذي سیحرص على التأكد من أن طفلك مرتاح

 . ستتم مناداتك لتكون برفقة طفلك في اللحظة المناسبة خالل عملیة االستیقاظ. ضادة للغثیان إذا لزم األمرمسكنات إضافیة لأللم وأدویة م

 االضطراب عند االستیقاظ
 . یحصل ھذا في الغالب لألطفال الصغار. أو األلم عند االستیقاظ / یظھر على بعض األطفال بعض عالمات االرتباك و

 30قد یستمر ھذا السلوك حوالي . قد یبكون أو یتدحرجون أو یلوحون بأذرعھم وأرجلھم. ربین للغایةقلة قلیلة من األطفال یصبحون مضط
سیتحققون مما إذا كان المزید من مسكن األلم . یتمتع طاقم غرفة اإلفاقة بالخبرة لالھتمام باألطفال في ھذه الوضعیات. دقیقة، وأحیانا أكثر

 . سبل التي ستریح طفلك وتطمئنھسیقدمون النصیحة بشأن أفضل ال. سیساعد
قد یكون من المفید إخبار طبیب التخدیر الخاص بك إذا كان طفلك قد عانى من ھذا . إذا استیقظ الطفل مضطربا فمن الطبیعي أن یقلق الوالدین

 . النوع من االضطراب في الماضي حتى یتمكن من تدارس الطرق التي یمكن بھا تجنبھ في المستقبل

 مسكن األلم
یعتمد نوع مسكن األلم . م إعطاء أدویة مسكنة لأللم، وأحیانًا حقن مخدر موضعي أثناء التخدیر لضمان استیقاظ طفلك مرتاًحا قدر اإلمكانیت

 . على الفحص الطبي
 . أو طاقم الجناح عن أفضل أنواع مسكنات اآلالم لطفلك / سیتحدث معك طبیب التخدیر، والجراح و

 الذھاب إلى المنزل
یكون من الممكن لطفلك أن یعود إلى المنزل في یوم العملیة أو الفحص الطبي إذا كان الجراح وطبیب التخدیر متیقنین من أن ھذا ِخیار  غالبًا ما

 . آمن لطفلك وأنھ یتعافى جیدًا
 . یجب علیك إتباع ھذه النصائح بعنایة . سیتم إعطاؤك نصائح حول كیفیة إعطاء أدویة تسكین األلم في المنزل

 ! من األفضل أن تكون مستعدًا. ألطفال یحسون بالمرض أو قد یمرضون في طریق العودة إلى المنزلبعض ا
 . إذا كنت ستأخذ طفلك إلى المنزل في یوم العملیة، فسیتم إعطاؤك َرْقم ھاتف لالتصال بھ إذا كانت لدیك مخاوف بشأن حالتھ
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 بعد ذلك
قد یتشبثون بك ویصبحون قلقین . ألطفال یعانون من قلة النوم بعد المكوث في المستشفىبعض ا. یجد بعض األطفال زیارة المستشفى غیر سارة

 . في العادة، یعودون إلى حالتھم الطبیعیة في غضون ثالثة أو أربعة أسابیع. قد یصبح سلوكھم صعبا أكثر من السابق. بشأن تركك

 المخاطر واآلثار الجانبیة المرتبطة بتخدیر طفلك
یتعافى معظم األطفال بشكل سریع، ویعودون إلى حالتھم الطبیعة بسرعة بعد العملیة . غیر شائعة في التخدیر الحدیث المشاكل الخطیرة

أدویة عالج . وفي الغالب، یستمر ھذا الوضع لفترة قصیرة. قد یحس العدید من األطفال بالمرض أو یعانون من التھاب الحنجرة. والتخدیر
 . إعطاؤھا في الغالبالغثیان والمرض متوفرة ویتم 

 : طفل یتمتع بصحة جیدة وخضع لعملیة جراحیة صغیرة أن یشعر ب) أطفال 10من كل  1أكثر من (من الشائع جدًا 
 الصداع أو التھاب الحنجرة ■
 المرض أو الدوار ■
 . االرتباك عند االستیقاظ ■

 . خطیر للمخدرطفل برد فعل تحسسي  10000من كل  1وبالنسبة للمضاعفات النادرة؛ یصاب حوالي 
من  1احتمالیة خطر الوفاة من التخدیر لألطفال األصحاء الذین یخضعون لعملیة جراحیة صغیرة أو متوسطة غیر طارئة ھي أقل من 

معظم الَوفَیَات التي تحدث خالل العملیة الجراحیة لیست ناجمة مباشرة عن التخدیر، ولكن عن أسباب أخرى مرتبطة بصحة الفرد . 100000
 . عملیة التي یخضع لھاأو ال

: للقراءة عن المخاطر العامة المرتبطة بالتخدیر أو بإجراء التخدیر، یرجى االطالع على قسم المخاطر على موقعنا على اإلنترنت

anslations/arabicinformation/tr-www.rcoa.ac.uk/patient   

 توضیح المخاطر
 . وقد تم توفیر ھذا المقیاس للمساعدة على ذلك. یختلف الناس في كیفیة تفسیرھم للكلمات واألرقام

 

 

 نادر جًدا نادر غیر شائع شائع شائع جدا

 10من كل  1
 شخص واحد
 في عائلتك

 100من كل  1
 شخص واحد

 في شارع

 1000من كل  1
 شخص واحد

 في قریة

 10000من كل  1
شخص واحد في بلدة 

 صغیرة

 100000من كل  1
شخص واحد في بلدة 

 كبیرة
 

 . المشاكل الخطیرة في التخدیر الحدیث غیر شائعة
تزداد احتمالیة وجود خطر أو مضاعفات خطیرة إذا كان طفلك یعاني من مرض خطیر، أو لدیھ خلفیة طبیة معقدة، أو كان عمره أقل من أربع 

 . أو سیخضع لعملیة جراحیة كبیرة / سنوات و 

  

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic
http://rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/risk-leaflets
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یمكن لطبیب . مرتبطة بالتخدیریتعرض األطفال المصابون بمرض خطیر أو الرضع الذین یخضعون لعملیة جراحیة أحیانًا لمخاطر خاصة 
جعلت المعدات والتدریب واألدویة الحدیثة عملیة التخدیر آمنة للغایة، إال أنھ ال یمكن . التخدیر التحدث معك بخصوص ھذا األمر قبل العملیة

 . إبعاد جمیع المخاطر بشكل كامل
ال یوجد حالیا أي دلیل قوي یبین على أن . فال الصغار جدًاھناك بحث جار حول اآلثار طویلة المدى المحتملة للتخدیر عند الرضع واألط

یة التخدیر مضر بالنمو، ومن المھم أیضا األخذ في عین االعتبار أن أي خطر یجب موازنتھ مع األھمیة العامة لتوفیر التخدیر إلجراء أو عمل
 . جراحیة

 : اإلنترنتیمكن العثور على معلومات حول األحداث الحرجة في تخدیر األطفال عبر 
دراسة (تحلیل ثانوي لممارسة التخدیر في تجِربة مراقبة األطفال : وقوع الحوادث الحرجة والوخیمة في تخدیر األطفال في المملكة المتحدة 

APRICOT :( 
/abs/10.1111/anae.14520www.onlinelibrary.wiley.com/doi 

قد ترغب في إلقاء نظرة على الروابط التالیة للحصول على المزید من المعلومات من رابطة أطباء تخدیر األطفال في بریطانیا العظمى 
 : وأیرلندا

www.apagbi.org.uk/guidelines او 
people-young-and-www.apagbi.org.uk/children 

: تتوفر المعلومات حول المخاطر العامة لتخدیر األطفال الكبار والشباب على موقع الكلیة

riskwww.rcoa.ac.uk/patientinfo/ 
 : المتاح في موقعنا "توضیح عملیة التخدیر"یمكن العثور على معلومات حول مسكنات اآلالم في منشورنا الخاص 

information/translations/arabic-www.rcoa.ac.uk/patient  

  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/anae.14520
http://www.apagbi.org.uk/guidelines
http://apagbi.org.uk/children-and-young-people
http://rcoa.ac.uk/patientinfo/risk
http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic
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إننا نبذل جھودنا في الحفاظ على حداثة معلومات ھذه النشرة ودقتھا، ومع ھذا ال یمكننا ضمان بقائھا كذلك. من المتوقع أال تغطي 
تلك المعلومات العامة جمیع األسئلة لدیكم أو المسائل المھمة التي یجب التعامل معھا. لذا ینبغي مناقشة اختیاراتكم أو أي مخاوف 

الطبي الخاص بكم، واستخدام ھذه النشرة كدلیل مرجعي فقط. ال تعاملوا ھذه النشرة على أنھا توصیة. ال یمكن  لدیكم مع الفریق
 ھنااستخدام ھذه النشرة ألي أغراض دعائیة أو تجاریة. لالطالع على بیان إخالء المسؤولیة بالكامل، یرجى النقر 

)information/translations/arabic-www.rcoa.ac.uk/patient.(  
» (مترجمون بال حدود«جمیع الترجمات مقدمة من منتدى الترجمة التابع لمنظمة   Translators without Borders تم .(

جمات بأفضل دقة ممكنة، ولكن یبقى احتمال وجود أخطاء أو سوء تفسیر لبعض المعلومات.ضبط جودة تلك التر  

 أدِل برأیك
 نرحب باالقتراحات لتحسین ھذا المنشور. 

 إن كان لدیكم أي تعلیقات تودون اإلدالء بھا یرجى إرسالھا إلى البرید اإللكتروني اإللكتروني:
patientinformation@rcoa.ac.uk 

 الكلیة الملكیة ألطباء التخدیر
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 

020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
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