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 הנחיות להורים לאחר טיפול בילד שעבר פעולה תחת סדציה

 إرشادات لألهل
 (تسكين، تهدئة)بعد عالج الطفل الذي خضع للتخدير  

 

 األعزاء، األهل أيها

 .التخدير تحت إلجراء طفلكم خضع لقد

 .أسئلتكم كل عن لإلجابة هنا نحن

 تعرفوا أن المهم من

 الجسم من األدوية خروج بوتيرة ةمرتبط هيو آخر الى طفل من تختلف كامل بشكل لوعيه الطفل استعادة إن. 

 األحيان بعض في تقيؤات من وحتى غثيان أو دوخة أو الرأس في خفيف ألم من الطفل يشتكي قد. 

 الدواء تأثير انتهاء مع ذاتها تلقاء من تختفي قصوى انزعاج حالة نادرة أحيان في تظهر. 

 له الطعام تقديم يمكن الطبي، الطاقم استشارة وبعد الحقًا،. فقط للشرب ماء له يُقّدم نأ يُمكن الطفل، يستيقظ عندما. 

 حينو االعتيادي، وسلوكه العام الشعور استعاد بعدو كامل بشكل مستيقظًا طفلكم يكون عندما المستشفى من بالخروج يُسمح 

 . يتقيأ أن دون بويشر بتوازن المشي على قادًرا يكون

 التخدير طبيب/األطفال طبيب لدى ثان   لفحص الخضوع بعد الطبي المركز من الخروج يمكن. 

 المستشفى من الخروج بعد

 الى تحريره يمكن ولذلك اعتيادي شبه بشكل التصرف الى طفلكم عاد للدواء، جًدا خفيف تأثير حدوث إمكانية من الرغم على 

ننصح بعدم ذهاب الطفل الى الروضة أو المدرسة خالل .  محيطه للمخفزات فيرغم هذا، قد يكون لديه وعي أقل  . البيت

 . من المستشفى، وأن يبقى تحت مراقبة بالغ مسؤوله ريساعة منذ تحر 24الـ

  ُيمنع ترك الطفل وحدهفي الساعات األولى بعد التحرير من المستشفى . 

 شّجعوا طفلكم على شرب الماء وتناول الطعام كالمعتاد، لكن ال تجبروه على ذلك. 

 طبيةال مساعدةال لتلقي التوجه يجب التالية الحاالت في

 الشرب ورفض( مرات خمس - أربع) متكررة تقيؤات 

 االستيقاظ في وصعوبة نعاس 

 ملحوظ هدوء عدم 

 نفس ضيق  

 ( ضحاو غير ألم مرتفعة، حرارة) أخرى استثنائية أعراض... 

 

 02-6555781 على األطفال طوارئ بقسم االتصال الرجاء سؤال أي لديكم كان إذا

 

 التام، بالشفاء تمنياتنا مع
 تصيدق شعاري األطفال قسم طاقم


