
Thoraxkirurgiskحدة العنایة المرکزة لجراحة الصدرتقدیم و intensiv



زة لجراحة الصدر   كّ وحدة العنایة المر

سنقدم لکم اآلن جناح األطفال في وحدة 
ا مّ العنایة المرکزة لجراحة الصدر وبعض م

.یمكنكم توقع مصادفتھ عندنا

سنعرض في األول فیلما، وبعد ذلك 
بة المراق/ سنعطیکم تفاصیل حول المعدات 

التي نستخدمھا وغیرھا من المعلومات 
.العملیة





العاملون الذین ستلتقون بھم            

أثناء اإلقامة، ستعتني ممرضة العنایة •
.المركزة بالطفل في جمیع األوقات

الجراح ھو الطبیب المسؤول عن المریض، •
تابع وھو سیقدم لکم المعلومات بعد العملیة وی

.الطفل طوال فترة اإلقامة
باإلضافة إلى ذلك، ھناك مجموعة كبیرة •

ل متعددة التخصصات تشارك في العالج، مث
طبیب التخدیر وأخصائي أمراض القلب 
.شعةوأخصائي العالج الفیزیائي وأخصائي األ



مکان قیاسي في وحدة العنایة المرکزة



شاشة المراقبة                               

ر على شاشة المراقبة، نتابع، من بین أمو
معدل ضربات القلب وضغط الدم أخری،

.ع األكسجینبّ ودرجة الحرارة وتش



جھاز التنفس الصناعي

نفس بعد العملیة الجراحیة، یتم توصیل جھاز الت•
وب والذي یمر عبر أنب) جھاز التنفس(صناعي ال

.ینإلى الرئتویُدفع في األنف أو الفم یُدخل

الوقت الذي یقضیھ الطفل علی جھاز التنفس•
قت الصناعي یختلف من طفل آلخر، ویتراوح الو

.من بضع ساعات إلى عدة أیام

في بعض األحیان تضطر الممرضة إلى إنزال •
.اطأنبوبة شفط رفیعة عبر األنبوب إلزالة المخ



إمداد األکسجین

اج بعد نزع جھاز التنفس الصناعي، سیحت
ة أو الطفل غالبًا إلى إمدادات أكسجین إضافی
.ألولىمساعدة في التنفس في األیام القلیلة ا

High-flow:

nCPAP:



ات الحقنخّ مض

مر یتم إعطاء العدید من األدویة بشكل مست
ات الحقن، على سبیل المثال خّ عبر مض

. مّ المسكنات واألدویة المنظمة لضغط الد



النّزح                                  أنبوب 

بعد العملیة، یكون لدی الطفل أنبوب 
ي یزیل بالستیكي رفیع في التجویف الصدر

یمكن للجراح . الدم الزائد وسوائل الجرح
عادة إزالة أنبوب النزح في الیوم التالي 

.ةعملیلل



الصنبور الشریاني

ریان في یوجد أنبوب بالستیكي رفیع في الش
غط الید أو في الفخذ، ویستخدم لقیاس ض

نات یّ یمكن أیًضا أخذ ع. الدم بشکل مستمر
ء من ھذا األنبوب، حتى ال یضطر المرمّ الد

.إلى وخز الطفل



CVK

ة قسطرة وریدیة مركزیة، معروفتكون ھناك 
موضوعة في وعاء دموي ، CVKباسم 

كبیر، ویمكن استخدامھا إلعطاء الدواء 
.نایمكننا أیًضا أخذ عینات دم من ھ. للطفل



ات الوریدیة                             یّ القن

ث ات الوریدیة ھي مداخل وریدیة حییّ القن
ھذه یمكن أنو. للطفلیمكننا إعطاء الدواء

تكون موضوعة في أماكن مختلفة من 
.جلالجسم، على سبیل المثال، األیادي و األر



م ضربات القلب                      ظّ من

بعض األطفال توضع لھم واحد أو أكثر من
خیوط جھاز تنظیم ضربات القلب بعد 

یمكن توصیل ھذە الخیوط بجھاز. العملیة
. تنظیم ضربات القلب المؤقت إذا لزم األمر

أیام من 10-7عادة ما یتم إزالة الخیوط بعد 
.العملیة



أنبوب المعدة

م ما یكون لدى الطفل أنبوب معدي یتةً عاد
ستخدم یُ إدخالھ من خالل األنف أو الفم و

.للتغذیةالحقًاإلعطاء األدویة للطفل و



ةیّ القسطرة البول

یتم ة للطفل، وسیّ سیتم وضع قسطرة بول
.قیاس كمیة البول وتجمیعھ في كیس

یمكننا أیًضا قیاس درجة الحرارة من 
.القسطرة البولیة



األقطاب الکھربائیة لتخطیط القلب      

لب لدى الطفل أقطاب كھربائیة لتخطیط الق
الکھربائي ملتصقة بالجلد لمراقبة نظم

.القلب



قیاس األکسجین                          

سیحصل الطفل على مقیاس التأكسج 
قیاس لصق على یده أو قدمھ لیُ النبضي الذي 

.عبّ التش/ ع األکسجین بّ تش

ری قد یتم توصیل الطفل أیًضا بأجھزة أخ
وق ما فبّ لقیاس األكسجین، على الرأس ور

.الكلى



معلومات عملیة

ن إلیك بعض المعلومات العملیة التي نأمل أ
من المسموح بالطبع أن . تكون مفیدة لك

تسأل إذا كانت ھناك أشیاء تتساءل عنھا 
.أثناء إقامتك عندنا



الساعات األولی بعد العملیة

العملیةانتھاءیتصل الجراح ھاتفیا عند •
بعة ھناك العدید من األعمال التي سننفذھا لمتا•

بل أن طفلكم وقد یستغرق األمر بعض الوقت ق
تتمكنوا من الدخول ورؤیة الطفل

ي نحن نشجعکم علی إجراء زیارات قصیرة ف•
الفترة األولى

ھذه سیكون الطفل نائًما بشكل أساسي خالل•
الفترة، ومن المھم عدم إیقاظ الطفل دون داع

یجب خلع المالبس الخارجیة خارج غرفة •
المریض



الزیارات

مناوبات  نرحب بك لزیارة طفلك وقتما تشاء، فیما عدا أوقات تغییر ال•
.  لدینا، ألن القسم یکون مغلقًا أمام الزوار في ھذا الوقت

رات ھناك الكثیر من النشاط في الصباح، ففي ھذا الوقت تتم زیا•
ة الطبیب للمرضی، وإزالة المعدات، والتصویر باألشعة السینی

ع فحوصات أخرى على العدید من المرضى، وبالتالي نشجإجراء و
.10.00الزوار على القدوم بعد الساعة 

عندما یتم إغالق باب جناح األطفال، یجب علیك طرق الباب أو •
.للحصول على المساعدةجناحاالتصال بالعاملین خارج ال

لفة الخارج بسبب إجراء فحوصات مختفي قد تضطر إلى االنتظار •
من الجمیل عدم البقاء في الردھة في . على طفلك أو طفل آخر

.توجد مناطق انتظار منفصلة. الجناح لمدة طویلة
ت من یمكنكم بالطبع االتصال في أي وق. نوصي اآلباء بالنوم لیال•

. كالیوم والتحدث إلى ممرضة العنایة المركزة التي تعتني بطفل
.سوف نتصل بكم إذا کانت ھناك حاجة لحضورکم إلى القسم



تتمة الزیارات

ل نحن نشجع علی أن یکون عدد الزائرین أق•
مقدمي / ما یمكن، واألفضلیة ھي لآلباء 

.الرعایة
في حالة قیام األشقاء بزیارة الطفل، یجب•

.االتفاق على ذلك مسبقًا مع الجناح
قد تتغیر إجراءات الزیارة وفقًا إلجراءات•

.مكافحة العدوى الساریة
من المھم الحفاظ علی نظافة جیدة حول •

ى الطفل، لذلك یجب أن تكونوا حریصین عل
ل أو نظافة الیدین بعد استخدام الھاتف المحمو

.ما شابھ ذلك قبل لمس الطفل



المبیت

دة ال یمكن للوالدین النوم مع الطفل في وح
لی عونالعنایة المركزة، وبالتالي ستحصل

.فىغرفة في سكن اآلباء المتصل بالمستش



قسائم الطعام

آلباء لیس لدینا مطبخ خاص بنا، لذلك یحصل ا
على قسائم طعام الستخدامھا في مقصف 

.الموظفین



!علی انتباھکم وتعاونکماشکرً 

 Lasselitenبدعم من صندوق السیلیتن،في وحدة العنایة المرکزة لجراحة الصدر Barnegruppa/مجموعة األطفال"من إعداد 
لألطفال المصابین بأمراض القلب
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