
التخدير العام

لألطفال

رحلة مع 
طبيب

 تخدير األطفال
أوالدكم أوالدنا، وسالمتهم غايتنا

وزارةالحرس الوطني-

الشؤون الصحية 



ما هو التخدير؟ 
يتضمن التخدير العام فقدان طفلك للوعي بواسطة أدوية التخدير للوصول 

لحالة من الالوعي المؤقت.يقوم بهذا الدور أطباء التخدير االستشاريين و 
االخصائيين الذين يهتمون برعاية طفلك أثناء الجراحة، و يشاركون بشكل 
وثيق في تخفيف ألم طفلك بعد الجراحة. و من البديهي بقاء أطباء التخدير 

مع المريض او الطفل و اعطاءه مسكنات كافية لمنعه من االستيقاظ .

أنواع التخدير   
باستطاعتك أنت وطفلك اختيار طريقة إعطاء الدواء المخدر سواء عن 

طريق الوريد أو التنفس، و في بعض األحيان تستوجب الحالة الطبية القيام 
بالتخدير بطريقة معينة دون أخرى.

تهيئة الطفل
هناك العديد من األمور التي يمكنك القيام بها لتهيئة طفلك و إعداده 

للعملية الجراحية أو اإلجراء الطبي قبل حضوره للمستشفىى وينبغي أن 
يتم إخبار جميع األطفال )باستثناء الرضع و غير القادرين على الفهم( ما يلي:
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· أنهم ذاهبون إلى المستشفى.	
· أنهم سيخضعون لعملية أو  فحوصات طبية 	

يتم شـــرح كافة األمور لطفلك بطريقـــة يمكنه/ يمكنهـــا فهمها، و لدينا 
العديـــد من الموظفيـــن المتخصصيـــن بالتواصل مع األطفـــال ويمكنهم 

ايصـــال المعلومة للطفل مـــن خالل اللعـــب بطريقة مرحه.

توقيت تهيئة الطفل
يفضـــل اخبار األطفـــال ما دون ســـن 
الســـبع ســـنوات قبـــل عدة أيـــام من 
تاريـــخ العملية واخبارهـــم مجدداً في 

التنويم. يـــوم 
امـــا األطفـــال األكبر ســـنًا يســـتحب 
القرار بشـــأن  اتخـــاذ  اشـــراكهم فـــي 
بـــدء  منـــذ  الفحوصـــات  أو  الجراحـــة 

النقـــاش حتـــى يتم التوصـــل إلى قـــرار اإلجـــراء الجراحـــي )قبل أســـابيع من 
التنويـــم(.

تسمح مدينة الملك عبدالعزيز الطبية  لك و لطفلك 
بزيارة غرفة العمليات للتعرف عليها.

بعض األفكار حول ما يمكنك قوله للطفل 
· اشرح لطفلك بأن العملية ستحسن من حالته الصحية. 	
· يفضل استخدام كلمات بسيطة حتى يفهمها طفلك. 	
· شـــجع طفلك علـــى التحدث عـــن هـــذه العملية و طرح األســـئلة 	

الخاصـــة، و يمكن اســـتخدام الكتـــب واأللعاب والقصص لتســـاعد 



الفكرة. ايصـــال  في 
· فـــي 	 بقائـــه  ومـــدة  العمليـــة  وقـــت  عـــن  طفلـــك  اخبـــار  نقتـــرح 

. لمستشـــفى ا

فـــي حال عـــدم تواجـــدك مع طفلـــك يمكنـــك اخبـــاره بوقت زيارتـــك كما 
يفضل اشـــراك الطفل فـــي حزم حقيبتـــه و اختيـــار المالبس و األلعـــاب التي 

معه.  ســـيجلبها 

يرجـــى إخبارنا مســـبقا بأي متطلبـــات خاصة لطفلك و ســـنبذل ما بوســـعنا 
. ها فير لتو

من الضروري االتصال بالمستشفى أو التواصل مع منسق العمليات إذا 
كان طفلك يعاني من  سعال أو ارتفاع درجة الحرارة أو رشح أو زكام أو 

جدري الماء ال قدر اهلل.

في يوم التنويم
زيارة طبيب التخدير قبل العملية أو اإلجراء الجراحي. يقوم طبيب 	 

التخدير بزيارة طفلك في الجناح قبل إجراء العملية لتقييم الوضع 
الصحي والتاريخ المرضي ومن ثم شرح خطة المعالجة الخاصة بالتخدير 

و تعتبر هذه الزيارة وقتًا مناسبًا لمناقشة تجارب الطفل السابقة مع 
الحقن أو التنويم في المستشفيات أو أي مخاوف تراودك أنت و طفلك 
حول العملية، وقد يطلب منك زيارة طبيب التخدير في عيادة ما قبل 

التخدير لنفس الغرض. قد ال يكون دائما طبيب التخدير الذي يأتي 
لزيارتك في الجناح أو يقابلك في العيادة هو نفس الشخص الذي يقوم 
بإجراء التخدير لطفلك، ولكن المعلومات التي ستذكرها لهم سيتم 

توثيقها في ملف الطفل الطبي ليتم العمل بها. 
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الموافقة على خطة التخدير وعالج األلم. تعتبر موافقتك شرط 	 
اساسي ليتمكن طبيب التخدير من تنفيذ الخطة العالجية المنصوص 
عليها ولهذا يقوم الطبيب بشرحها و مناقشتها واإلجابة على األسئلة 

المتعلقة بها.
تأخير العملية أو الفحوصات. قد يتضح لطبيب التخدير أحيانا أمراً لم 	 

يكن يعلمه عن طفلك مما يؤدي للمطالبة بالمزيد من الفحوصات 
والتحاليل التي قد ينتج عنها تأجيل العملية ومن األمثلة على ذلك 
اصابة طفلك بنزالت البرد أو الطفح الجلدي أو في حال تناول الطفل 
طعاما قبل العملية بوقت قصير.  سيقوم اعضاء الطاقم الطبي 

بإعطاء تعليمات واضحة عن مدة الصيام عن الطعام و الشراب ومن 
المهم بشدة اإللتزام بهذه التعليمات وذلك لتجنب أية مخاطر 

شديدة خالل فترة التخدير ال قدر اهلل.

تعليمات الصيام عن األكل والشرب:	 
مدة الصيامالطعام/ الشراب

ساعتان قبل العمليةالسوائل الشفافة )ماء/ عصير تفاح(
أربع ساعات قبل العمليةحليب الرضاعة الطبيعي

حليب الرضاعة الصناعي ومنتجات الحليب 
واألطعمة الصلبة

ست ساعات قبل 
العملية 

 أدوية ما قبل التخدير)المهدئة(: 
و هي األدوية التي قد تعطى أحيانًا لبعض األطفال قبل التخدير 	 

لتساعدهم على االسترخاء. إذا كان طفلك يحتاج إلى دواء ما قبل 
التخدير فإنه يعطى له على شكل سائل، أو عن طريق الحقن وريديًا.

بعض األدوية األخرى المستخدمة:
· الباراســـيتامول و الـــذي يســـاعد علـــى تخفيـــف األلم خـــالل و بعد 	

. لعملية ا
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· أدوية مضادة للغثيان.	
· جرعـــات إضافيـــة من عالجـــات الطفـــل العاديـــة لبعـــض األمراض 	

كالربو.  المزمنـــة  أو  المحـــددة 

في غرفة العمليات:
· ســـتقوم إحدى الممرضات بمرافقتـــك و طفلك إلى غرفة 	

العمليـــات. و يمكـــن لطفلـــك أن يأخذ معه لعبة أو شـــيء 
يفضلـــه. و يمكنـــك البقـــاء مـــع الطفـــل حتـــى يغيب عن 
الوعـــي، و قد يعطى الـــدواء المخدر للطفل اثنـــاء احتضانك 

إيـــاه و قد ال تســـتطيع مرافقتـــه في حاالت معينـــة أخرى.
· يفضـــل بعـــض األطفـــال استنشـــاق الغـــاز بينمـــا يفضل 	

البعـــض اآلخـــر الحقـــن. إذا كانت كلتـــا الطريقتيـــن آمنتين 
علـــى الطفـــل فيمكنـــك اختيـــار أحداهما.

· اإلستنشـــاق، 	 طريـــق  عـــن  المخـــدر  إعطـــاء  تـــم  إذا 
فسيســـتغرق تخديـــر الطفـــل وقتـــا قصيـــرا و قـــد يقوم 



الطفل ببعض الحـــركات الالإرادية إلـــى أن يكتمل مفعول 
الغـــاز المخدر، بينمـــا إذا تم اســـتخدام الحقن، فســـيفقد 
الطفل وعيه بشـــكل طبيعي ســـريع جدا، ســـيطلب منك 
بعدها مغـــادرة غرفـــة العمليات فوراً و ســـترافقك أحدى 

مغادرتك. أثنـــاء  الممرضـــات 

ماذا سيحدث بعد ذلك؟
ســـيراقب طبيب التخديـــر العالمات الحيوية لطفلـــك مثل  ضغط 
الـــدم و نبضات القلـــب و درجة الحـــرارة و التنفس لبشـــكل دقيق 

خـــالل جميـــع مراحـــل العمليـــة، و ذلـــك 
لضمـــان ســـالمة الطفـــل كما ســـيقوم 
التخديـــر  أدويـــة  أو  غـــازات  باســـتخدام 
و  التخديـــر  اســـتمرار  لضمـــان  الوريديـــة 

غيابـــه عـــن الوعـــي بشـــكل كامل.

بعد الجراحة
يتم نقل معظم األطفال إلى غرفة 

اإلفاقة، و تقوم ممرضة متخصصة 
باإلشراف على كل طفل حتى يستعيد 

وعيه و راحته.
قد تتضمن خطة التخدير تخطيطا 
مسبقًا لنقل طفلك لوحدة العناية 

المركزة بعد العملية، سيحرص الطاقم 
الطبي على مناقشة ذلك معك بالتفصيل.

تخفيف األلم
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ان من اساســـيات التخديـــر معالجة اآلالم فـــور بدء العمليـــة ولذلك يقوم 
طاقـــم التخدير بإعطاء األدوية المســـكنة لـــآالم وإعداد خطـــة متكاملة 
لتخفيفهـــا مـــا بعـــد العمليـــة الجراحية حســـب حاجـــة المريـــض و تعقيد 

الجراحي. العمـــل 

أنواع مسكنات اآلالم
· الشراب واألقراص: مثل التي تعطى في المنزل.	
· المذابات: األدوية التي ‘تذوب في الفم’ و هي مناسبة لألطفال األكبر 	

سنًا.
· التحاميل: يمكن أخذ بعض أدوية تسكين األلم مثل 	

الباراسيتامول عن طريق فتحة الشرج. و تعتبر التحاميل مفيدة 
جداً عندما يكون الطفل غير قادر على تناول األدوية عن طريق الفم 

أو إذا كان يشعر بالغثيان.
· التخدير الموضعي : و هي ُحقن تعطى تحت الجلد حول موضع 	

العملية الجراحية  لتخدير المنطقة، و تعطى أثناء غياب وعي 
الطفل.

·  األدوية ذات الفعالية العالية و تعطى عن طريق الحقن الوريدي 	
المستمر أو المتعدد.

اآلثار الجانبية والمضاعفات 
إن تعـــرض األطفـــال لمضاعفات أو آثـــار جانبية هو أمـــر نادر الحـــدوث حاليًا. 
و لكـــن هـــذا ال يعنـــي زوال الخطـــر نهائيـــًا. لقـــد خطـــى علم طـــب التخدير 
خطـــوات فاعلة في اآلونة األخيـــرة مما أدى إلى تقدم ملموس  في ســـالمة 
المرضـــى خالل و مـــا بعد فترة التخديـــر  و يمكن لطبيب التخدير مناقشـــة 
هذه األمـــور معك بالتفصيل فـــي زيارة العيـــادة أو الجناح ما قبـــل العملية.
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فيما يلي النسب التقريبية لألعراض لألطفال األصحاء الذين يخضعون 
لعمل جراحي: 

· ــد 	 ــرة( ق ــة كبي ــي عائل ــد ف ــخص واح ــال )ش ــن كل 10 أطف ــل م  طف
يعانــي مــن الصــداع أو التهــاب الحلــق أو الغثيــان أو دوخــة. 

· طفــل مــن كل  100 طفــل )شــخص واحــد فــي الشــارع( قــد يتعــرض 	
لحساســية خفيفــة متوســطة تجــاه أحــد األدويــة. 

· طفــل مــن كل 20000 طفــل )شــخص واحــد فــي بلــدة صغيــرة( قــد 	
ــر. ــاه دواء التخدي ــاده تج ــة ح ــية مفرط ــاب بحساس يص

اما عـــن خطر الوفاة مـــن التخدير أو العمـــل الجراحي فـــإن احتمالية حدوثه 
هي اقـــل ب 100 مره من حـــوادث الســـير، وبمعنى آخر فهو نـــادر جداً.

العودة إلى المنزل:
معظـــم األطفـــال ال يحتاجـــون لإلقامة فـــي المستشـــفى و إنمـــا يعودون 
لمنازلهـــم في نفـــس اليـــوم. و قد يشـــعرون ببعـــض األلـــم و اإلزعاج في 
اليـــوم األول، و لذلـــك يقوم الطاقم الطبـــي بتوفير أدوية مناســـبة لتخفيف 

األلم فـــي المنزل بعـــد إعطاء شـــرح لكيفية اســـتخدامها.
كما قد يشـــعر األطفال في بعـــض األحيان بالغثيان أو يقومـــون بالتقيؤ بعد 
مغـــادرة المستشـــفى، و غالبا ما يحصـــل التقيؤ في الســـيارة عند عودتهم 

المنزل.  إلى 

قـــد يؤثـــر العمـــل الجراحـــي والتخدير على نـــوم الطفـــل مما يجعلـــه أكثر 
خمـــواًل أم مزاجيـــًا بعض الشـــيء< ويعد هـــذا رد فعٍل طبيعي بعـــد اإلقامة 
في المستشـــفى وعـــادة ما يعـــود الطفل إلـــى طبيعته خالل ٣-٤ أســـابيع.
فـــي حـــال عـــدم اطمئنانـــك أو وجـــود ســـبب مقلق لديـــك فيمـــا يخص 
طفلك بعـــد عودته  للمنزل ينبغـــي عليك االتصال بالمستشـــفى للتواصل 

مـــع الطاقـــم الطبي علـــى أرقـــام الهاتف المخصصـــة لذلك.

مصطلحات
غرفة العمليات: و هي الغرفة التي يتم فيها إجراء العملية الجراحية.

غرفة اإلفاقة: و هو مكان قريب من غرفة العمليات يتم أخذ الطفل له بعد 
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العملية حتى يزول تأثير أدوية التخدير.

الحقن الوريدي: عندما يتم حقن األدوية في الوريد عبر قسطرة وريدية.
الحقـــن العضلـــي: عندما تعطـــى األدويـــة عن طريـــق الحقن فـــي العضالت 

الســـفلية أو أعلـــى الذراع.

الحقـــن تحـــت الجلد: عندمـــا تعطـــى األدوية تحـــت الجلد مباشـــرة، إما من 
خالل حقنـــه دفعة واحدة أو بواســـطة قســـطرة.

الحقـــن المســـتمر عبر الوريد: عندما تعطى األدوية بشـــكل مســـتمر خالل 
العمليـــة أو ما بعدها  بواســـطة مضخة خاصة.

تســـكين األلم عبـــر مضخة التحكـــم الذاتـــي: يتميز هذا األســـلوب بإعطاء 
المريـــض الدور االكبـــر للتحكم بتســـكين ألمه حيث يقـــوم المريض بأخذ 

الجرعات حســـب حاجته بواســـطة زر ضاغط.

التخديـــر فـــوق الجافية: يتـــم حقن مخدر موضعـــي عبر أنبـــوب رفيع قريب 
مـــن أعصـــاب العمـــود الفقـــري – و تســـتخدم هـــذه الطريقة خـــالل و بعد 

العمليـــات الجراحيـــة الكبرى.

التســـكين العجزي: حقـــن مخدر موضعـــي بالقرب من األعصـــاب في نهاية 
العمـــود الفقـــري، علـــى غـــرار تخدير فـــوق الجافيـــة وهـــذا النوع شـــائع جداً 
بيـــن مخـــدري األطفال عند حاجـــة الطفل لعمـــل جراحي يشـــمل البطن أو 
األطـــراف الســـفلية ويعتبر من أفضل أســـاليب عـــالج اآلالم و أكثرهـــا امانًا 

التخدير. مضاعفـــات  لتقليل 

الدهـــان المخدر: هـــو مخدر موضعـــي يمتم دهنه علـــى اليد أو الـــذراع قبل 
الحقـــن حتى ال يؤلم الطفـــل كثيراً، و هو فعـــال جداً لدى األطفال، و يســـمى 

أيضا بكريم  إمـــال أو أميتوب.

القســـطرة الوريديـــة: هي عبـــارة عـــن انبوب بالســـتيكي رفيع يتـــم وضعه 
تحـــت الجلـــد، وعادة مـــا يوضع علـــى ظاهـــر اليد. وتســـتخدم ابـــرة إلدخال 
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القســـطرة يتم ازالتها فور الوصول للوريد. و ال يبقى ســـوى هذه القســـطرة 
الرفيعـــة التـــي تترك غالبـــا في مكانهـــا لعدة ســـاعات أو أيام حتى يتســـنى 
اعطـــاء المريض األدويـــة والســـوائل دون الحاجة إلجراء حقـــن آخر، ويمكن 

فـــي بعض األحيـــان أخذ عينـــات الدم مـــن خاللها.

 هذه الوثيقة »التخدير العام لألطفال” تحتوي على نصوص مقتبسة من منشورات الكلية الملكية ألطباء التخدير في . 1
بريطانيا و ايرلندا.

الكلية الملكية ألطباء التخدير في بريطانيا و ايرلندا لم تقم باالطالع على هذه المنشورات بعد ترجمتها.. 2
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