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 (Cochlear Implantשתל שבלול )דף הדרכה 
 

 (Cochlear Implant) - قوقعة األذن "غرسة" رشادات لزرعإورقة 
 هذه الورقة مكتوبة بصيغة المذكر، لكنها موجهة للنساء والرجال على السواء

 

 الوالد/ة العزيز/ة، 
بأفضل صورة تهدف هذه المعلومات التي بين يديك لمساعدة ابنك في اجتياز فترة العملية الجراحية واالستشفاء 

  وبأمان. 
هذه المعلومات تأتي باإلضافة إلى الشرح الذي تلقيته من الطبيب، وهي ليست بديال الستمارة الموافقة على 

 إجراء العملية. 
 

 ما هي "غرسة" القوقعة؟
القوقعة بهذا االسم بسبب شكلها "اللولبي". العضو المسؤول عن حاسة السمع هو جزء من القوقعة. غرسة ُتسمى 

هي عمليا جهاز إلكتروني سماعي متطور، يتم زرعه في األذن الداخلية، ويهدف  (الغرسة القوقعيةالقوقعة )
 والقيام بوظيفته بشكل كامل.  -الستبدال العضو المسؤول عن السمع 

تلتقط الغرسة القوقعية النغمات واألصوات من المحيط وتحولها إلى محفز كهربائي يتم نقله مباشرة إلى عصب 
 السمع. 

 الغرسة القوقعية مخصصة لمن يعانون من اضطرابات عميقة في السمع مع المس بالشعور العصبي. 
التأهيل، حيث يتعلمون مهارات  بعد عملية الزرع، يتم دمج األشخاص الذين خضعوا للزرع في إطار إلعادة

 سمعية وكالمية لغوية تتالءم مع الشخص وجيله. 
 كلما كان الشخص أصغر سنا، تكون النتيجة أفضل. 

 
 تتألف الغرسة من جزء خارجي وجزء داخلي:

                      

 يشمل الجزء الخارجي:

  يلتقط األصوات من المحيط -ميكروفون 

 من أجل نقلها إلى عصب السمع.  تم التقاطها يقوم بالمعالجة وإعداد المعطيات الصوتية التي - معالج الكالم 

 حيث األجزاء المزروعة. إرسال المعلومات إلى الداخل ايلتصقان بالرأس، وظيفتهم - هوائية ومغناطيس 

 

 تشمل األجزاء الداخلية التي يتم زرعها خالل العملية:

 تهما التقاط المعلومات التي يتم بثها من الجزء الخارجي ونقلها إلى القطب وظيف - هوائية ومغناطيس

 الكهربائي. 

 )خالل العملية يتم وضع القطب في منطقة األذن الداخلية )القوقعة( حيث  - ناقل كهربائي )قطب/ إلكترودا

 يتم من خالله نقل المحفزات إلى عصب السمع. 

 

 االستعداد للعملية: 

الطبيب المعالج بإجراء عملية الزرع، ستقوم سكرتيرته بتحديد موعد )دور( البنك في "عيادة ما بعد أن يوصي 

 قبل الجراحة".
 

 في عيادة ما قبل الجراحة:

 يجب الحضور مع المستندات التالية:

 نتائج الفحص التشخيصي في معهد السمع.  .1

 نتائج فحوص: تعداد الدم وأداء التخثر.  .2

 الرجاء إحضار المستندات الطبية المالئمة. في حال وجود أمراض سابقة أخرى )أمراض الخلفية(  .3
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كتاب توجيه من الطبيب والتزام مالي/ ترتيب الموضوع المالي )تكاليف العملية لدى األطفال مغطاة في  .4

 إطار السلة الدوائية الحكومية بالكامل(. 

 

دة ما قبل الجراحة  عّدة ساعات. نعتذر ونطلب منكم االستعداد بصورة من الممكن أن تستغرق اإلجراءات في عيا

 مالئمة. 

 :فحص طبيب التخدير 
من المهم إبالغ الطبيب بالتاريخ الطبي البنك )عمليات جراحية ومكوث في المستشفى في السابق، أمراض 

ر وسيطلب منك التوقيع مزمنة، أدوية دائمة، وما شابه(. سيشرح لك طبيب التخدير كل ما يتعلق بالتخدي
 على األطفال( على استمارة الموافقة على التخدير.  ةيا)الوص

في حال لم تكن هنالك مشاكل خاصة، من الممكن أن يطلب منك تعبئة استمارة أسئلة فقط دون أن تكون 
هنالك حاجة لفحص طبيب التخدير. )سيطلب منك طبيب التخدير التوقيع على استمارة الموافقة على 

 التخدير في يوم العملية(. 

 :فحص طبيب أنف أذن وحنجرة 
على األطفال( على  ةيابماهية العملية، وسيطلب منك التوقيع )الوصسيشرح لك الطبيب كل ما يتعلق 

 استمارة موافقة على إجراء العملية الجراحية. 

  :االستقبال في قسم جراحة األطفال 
ما يتعلق كل ستقوم ممرضة من القسم بقياس وزن الطفل، وبتعبئة المستندات المطلوبة، وستشرح لك 

 على استفساراتك وأسئلتك.  بالمكوث في المستشفى، كما ستجيب
في نهاية إجراءات االستقبال، وقبل العملية، ستعودون إلى بيتكم. نحن سنقوم باالتصال بكم وإبالغكم بموعد العملية. 

 .26-6666666لخدمتكم، هنالك رقم هاتف لالستفسارات: 

 
 ليلة ما قبل الجراحة:

  .من المهم جدا االستحمام جيدا بالماء الجاري والصابون 

 ( مسموح شرب السوائل الصافية 60:22يجب االهتمام بالصوم عن تناول الطعام من منتصف الليل .)

 صباحا.  :::26)الماء، الشاي، عصير التفاح، وباإلمكان تحليته بواسطة السكر( حتى الساعة 

 
 صباح يوم العملية:

 صباحا. 26:22قسم جراحة األطفال عند الساعة  يجب الحضور إلى 

  .يستمر الصوم إلى ما بعد العملية الجراحية 

 ستقوم الممرضة بوضع سوار تعريف حول يد ابنك 

  .ستقوم الممرضة بقياس درجة الحرارة 

  .ستقوم الممرضة بإعطاءه مالبس نوم )بيجاما( من المستسفى الرتدائها 

  ساٍع لمرافقتكم إلى غرفة العمليات. عند حلول موعد العملية، سيأتي 

بإمكان أحد الوالدين فقط مرافقة الطفل إلى داخل غرفة العمليات، إلى حين يبدأ التخدير بالتأثير على 

 الطفل. 

 
 بعد العملية:

مع انتهاء العملية الجراحية، سيتم نقل الطفل إلى قسم اإلنعاش، وسيبقى هناك تحت الرقابة نحو ساعتين من أجل 
 االستيقاظ البطيء واآلمن. 

 في غرفة اإلنعاش، سيسمح ألحد الوالدين فقط بالمكوث إلى جانب الطفل، وذلك بالتنسيق المسبق مع الممرضة. 
، وفي حال احتاج لمسكنات اآلالم سيتم إعطاؤها له. مراقبةالسيتم توصيل الطفل بشاشة عرض )مونيتور( من أجل 

 ستكون األذن التي خضعت للجراحة مضمدة بضمادة يتم لفها حول رأس الطفل. 
 

 في القسم:
 اد العائلة. سيتم تسرير الطفل في غرفة مخصصة للعزل الوقائي. بمرافقة أحد الوالدين أو أحد أفر

  سيتلقى الطفل السوائل عن طريق الحقن الوريدي إلى أن يعود إلى حالة اليقظة الكاملة ويستطيع الشرب
بصورة حرة وذاتية، ودون تقيؤات. في حال لم يكن هنالك تقيؤ، سيكون باإلمكان البدء يتناول الطعام 

 تدريجيا بعد نحو ساعة. 
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  .ستقوم الممرضة بتقييم حجم األلم من حين آلخر، وسيحصل الطفل على دواء مضاد لأللم وفقا لذلك 

  في حال ظهور التقيؤات، سيستمر ابنكم بتلقي السوائل عن طريق الحقن الوريدي، وعند الحاجة سيتلقى
ة ألدوية التخدير، وكذلك دواء مضادا للتقيؤ )تجدر اإلشارة إلى أن التقيؤ هو أحد األعراض الجانبية الشائع

 بعد العمليات الجراحية في األذنين(. 

  سيسمح له بالنزول ألول مرة من السرير حين يكون الطفل في حالة يقظة كاملة وقادرا على ذلك. خالل
 أو الممرضة. الساعات األولى بعد العملية الجراحية، سيكون النزول من السرير مشروطا بمرافقة الوالد/ة

 العملية بمفردكم. استدعوا الممرضة لمساعدتكم. ال يجوز إنزال الطفل من السرير أول مرة بعد -نتباه ُيرجى اال

  0:22في صباح اليوم التالي للعملية ستجري زيارة األطباء عند حوالي الساعة. 

  .سيقوم الطبيب بنزع الضمادة بعد نحو يومين من العملية 

  .تتراوح فترة المكوث للعالج في المستشفى بالمعدل بين يومين وأربعة أيام 
 

 عند التسريح:
بعد فحص الطبيب، يتم اتخاذ قرار بشأن التسريح من المستشفى. ستتلقون كتاب تسريح يتضمن التوصيات 

 والتوجيهات المتعلقة بمتابعة العالج. 
يكم الحضور إلى زيارة عيادة األنف، األذن والحنجرة. من بعد التسريح من المستشفى بنحو أسبوع، سيكون عل

المفضل تحديد موعد )دور( منذ يوم التسريح، قبل مغادرتكم المستشفى. قبيل الزيارة، يجب توفير التزام مالي 
 للعيادة. 

 
 20-6666666يسر طاقم الممرضات في القسم اإلجابة على أي سؤال عبر الهاتف رقم: 

 والشفاء العاجل مع تمنياتنا بالصحة
 طاقم قسم جراحة األطفال

 
 

 


