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 للحصول على نصائح أو تشخیصات أو عالجات طبیة محددة، تحدث إلى موفر الرعایة الصحیة الخاص بك. ورقة التربیة األسریة ھذه ھي لألغراض التعلیمیة فقط.
 

 تذكیر مھم
ً ستتلقى أیض رسالة نصیة أو برید إلكتروني یوضح تاریخ ووقت زیارتك. كستصلإذا تمت جدولة موعد لزیارة عن بعد/إفتراضیة،    إرشادات حول كیفیة إعداد الكمبیوتر أو الجھاز المحمول لزیارتك. ا

 

  ؟یةبالقسطرة العصالمقصود ب ما
ً ــ والتي تسمى أیض یةبالقسطرة العصتساعد  یقوم  قسطرة كتلة األعصاب ــ في التحكم في األلم. ا

 من جسم طفلك. ب العصب لمنع األلم في موضع محددالطبیب بحقن دواء مخّدر (مخّدر موضعي) قر
 یعني .المحیطیة لألعصاب جزئي تخدیر یحصل بعض األطفال على

 .اً بعض من موضع الجراحة سیكون مخدر ذلك أن فقط
 

شاھد فیدیو عن تخدیر األعصاب المحیطیة،  •
بإذن مستشفى سیاتل لألطفال: 

https://bit.ly/seattlecath.  أو یمكنك
ً أیض  مسح شیفرة االستجابة السریعة بواسطة كامیرا ھاتفك. ا

 طفلي بعد خضوعھ لتخدیر األعصاب المحیطیة؟ كیف سیشعر
  قد یستفیق طفلك ویكون الموضع المتأثر من جسمھ، مثل الذراع أو الرجل، یشعر بالخدر.

أو  یقول بعض األطفال أنھم ال یمكنھم الشعور بقسم أو بكامل الجزء من جسدھم الذي تعّرض للتخدیر
  ذلك أمر طبیعي. .تحریكھ

 بوظیفتھا؟ یةبعصقسطرة الالكیف تقوم 
یسمح لدواء تخدیر األلم (المخدر الموضعي) بالوصول  یةبعصقسطرة الالالعودة إلى المنزل بعد وضع 

 أیام). ۳ساعة ( ۷۲مباشرة إلى موضع االلم لفترة 

تعطى األدویة عبر  تُترك قسطرة (أنبوب بالستیكي صغیر) في موقع األعصاب التي سیتم تخدیرھا.
یصغر حجم المضخة مع الوقت بینما تضّخ  تبدو المضخة كطابة. مّطاطیّة. القسطرة من خالل مضخة

  الدواء على وتیرة محددة، ولكن قد ال تالحظ ذلك.

 

 تخدیر األعصاب المحیطیة عن طریق التسریب المستمر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟یةبعصالقسطرة الما ھي حسنات 
یؤدي وجود قسطرة أعصاب إلى تقلیل كمیة األلم التي یتم التعرض لھا، وفي بعض الحاالت یؤدي ذلك 
إلى إزالة األلم أثناء وجود القسطرة. بما أن الموضع یشعر بتخدیر، فإن طفلك لن یحتاج إلى نفس القدر 

  تخفیف األلم بعد الجراحة.ل یة األخرىدواألمن 

 

 ؟یةبعصرة القسطالما ھي مخاطر 
 عالمات السمیّة المحلیة: •

o الدوار 
o طعم معدني في الفم 
o َخَدر حول الشفاه 
o رنین في األذن 
o نوبات عصبیة 
o (تسارع القلب أو ضربات القلب السریعة جدا) القلق المفاجئ (الجزع) أو الخفقان 

 عالمات العدوى في موضع غرز القسطرة •
o قیح 
o احمرار 
o تورم 
o  ألم 

 تغییرات أخرى مثل: •
o  القسطرة من مكانھاخروج 
o ارتفاع مفاجئ لمستوى األلم 
o احمرار، توّرم أو قیح (نزح سائل) حول موضع القسطرة 

إذا حصلت أي من تلك األمور، أقفل األنبوب بالمشبك واتصل بموظف البایجر في مستشفى بوسطن 
 .1128اطلب منھ طلب الرقم  )617( 6000-355لألطفال على الرقم 

  إلى المنزل؟ماذا یحدث عندما نعود 
ستحصل على رسائل  تستمر القسطرة في ضخ الدواء بمفردھا حتى تقوم بإقفال األنبوب عبر المشبك.

ھذه  بعد وضع القسطرة وسیطلب منك اإلجابة عن بعض األسئلة. ۱٤و ۷و ۳و ۲و ۱نصیة في األیام 
  األسئلة مھمة وتساعدنا على معرفة كیف یتعافى طفلك.

 بطفلي في المنزل؟كیف یمكنني العنایة 
 العنایة بالمشبك واألنبوب

 تحقق من أن المشابك على القسطرة كلھا مفتوحة. •

ً تأكد من أن كل التوصیالت مشدودة وأن األنبوب لیس ملتوی •   .اً أو معقود ا

o   .إذا انفصل األنبوب، قم بلفّھ بمسحة كحول نظیفة، أقفلھ بالمشبك، واتصل بنا 

 العنایة بالضمادة
  ك للجراحة، أبِق الضمادات حول موضع الجراحة جافة ونظیفة.إذا خضع طفل •

. یمكن أن تستحم طفلك باستخدم االسفنجة ال تدع طفلك یستحم بینما ال تزال القسطرة موضوعة •
ً قط ولكن أبِق موضع الضمادات جافف  .ا

إذا حصل ذلك، قم  قد یكون ھناك نزح من موضع غرز القسطرة حیث مكان الضّمادة الشفافة. •
 بإضافة الضمادات (تیغادیرم) والصقھا على الموضع.

 العنایة بالمضخة
 أبِق الملصقات على المضخة واألنابیب. •

 أبق المضخة في علبتھا وبعیدا عن المغلفات الباردة أو الساخنة. •

  العنایة باألماكن المخدرة من الجسم
  بھا كالعادة.إحِم األجزاء المخدرة من جسم طفلك من اإلصابات بما أنھ لن یشعر  •

قم بلف أي حزمة حراریة بقطعة قماش مثل  استخدم عالجات التدفئة والتبرید كما ھو موصوف. •
 غطاء وسادة بحیث ال تكون على البشرة مباشرة.

 مضخة مطاطیّة

التي تعلق   األنابیب
 القسطرةب

منظم 
 الوتیرة

https://bit.ly/seattlecath
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 ددة، تحدث إلى موفر الرعایة الصحیة الخاص بك.للحصول على نصائح أو تشخیصات أو عالجات طبیة مح ورقة التربیة األسریة ھذه ھي لألغراض التعلیمیة فقط.

 رعایة ما بعد جراحة الرجل مع القسطرة
ال ینبغي على طفلك وضع أي ثقل على رجلھ إلى حین إخراج القسطرة وزوال مفعول تخدیر 

 عصاب.األ

 رعایة ما بعد جراحة الذراع مع القسطرة
 أبق ذراع طفلك في رباط بینما القسطرة في مكانھا. •

 متى تستخرج القسطرة؟
  خرج القسطرة أثناء الزیارة الطبیة عن بعد الخاصة بك.سست

 
 

 
 

 

 كیف أستعد للزیارة الطبیة عن بعد؟
  للتحضیر للزیارة الطبیة عن بعد، اتبع اإلرشادات أدناه:

o صباح ۹نابیب بالمشبك في الساعة قم بإقفال األ ً  مھم.ھذا أمر  یوم الزیارة الطبیة عن بُعد.، ا
o .إذا لم تكن ھذه المعلومات  تحقق من بریدك اإللكتروني للحصول على معلومات حول الزیارة

اتصل بنا إذا كانت لدیك  موجودة في علبة الوارد، فتحقق من ملف البرید العشوائي/غیر الھام.
 .7040-355 (617)أسئلة حول الموعد 

o  سیاتل مستشفىبإذن من شاھد ھذا الفیدیو وراجع الخطوات أدناه 
أو  .http://bit.ly/seattlecathremoval: لألطفال

  یمكنك أیضا مسح شیفرة االستجابة السریعة بواسطة كامیرا ھاتفك.

o  دقائق على األقل من الوقت المذكور أعاله. ۱۰اتصل بموعد الرعایة قبل  

o اللوازم التي أعطیت لك عندما غادرت المستشفى.غسل یدیك واعرض ا  

o افتح المزیل الالصق وأزل ببطء  دقائق من الموعد. ۱۰الضمادة الالصقة قبل  ابدأ بإزالة
 الضمادات بینما تمسح المزیل الالصق بین الضمادات والجلد.

o نھا في عندما ینضم الموفر إلى الزیارة الطبیة عن بعد، ضع القفازات التي یمكن التخلص م
إذا بدا أن القسطرة عالقة أو  اسحب القسطرة ببطء حتى تستخرجھا بالكامل. حقیبة المستلزمات.

 وأبلغ موفر الرعایة. اً توقف عن السحب فورإذا أحّس طفلك بألم شدید، 

o .أید.-ثم ضع علیھا الصق باند بعد سحب القسطرة، استخدم الشاش لتجفیف أي نزح أو دم 

ضمادة المستخدمة والمضخة في مكان آمن للتأكد من أن األطفال أو الحیوانات تخلّص من القسطرة وال
 األلیفة لن تأكل أي أدویة متبقیة.

 

 اتصل بنا
 أو لیالً)، بما في ذلك العطالت وعطالت نھایة األسبوع، یرجى: اً لالتصال بنا في أي وقت (نھار

 617-355-6000اتصل بموظف البایجر في مستشفى بوسطن لألطفال على الرقم  •
للغایة، لذا سیقوم الطبیب المناوب  أمر مھموھذا  .1128اطلب منھ االتصال بالرقم و

 باالتصال بك مرة أخرى. BHAPPYلبرنامج 

 

 زیارة الرعایة الصحیة عن بُعد لالستخراج:
 تاریخ/وقت:__________________________________

  دقائق على األقل من الوقت المذكور أعاله. ۱۰اتصل بموعد الرعایة عن بُعد قبل 
 
 
 
 

https://bit.ly/seattlecathremoval
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