
Health Topic: Anesthesia Discharge After Dental Procedure 

 الخروج من المستشفى بعد الخضوع للتخدیر في عملیات األسنان 
 العودة إلى المنزل من المستشفى

ء السیر حتى ل على نفسھ أثناسیعاونك أحد العاملین بالمستشفى على إدخال الطفل في السیارة بأمان، رجاًء ال تستقل أیة حافالت بعد التخدیر.    یجب أال یعتمد الطف

 على قدمیھ.یستعید اتزانھ 

 األنشطة المسموح بممارستھا بعد الخروج

 یجب أن یتواجد شخص بالغ مع طفلك في جمیع األوقات، حتى یستعید قدرتھ على التصرف والسیر بشكل طبیعي. 

 بعد التخدیر 
 اجعل طفلك ُیمارس أنشطة ھادئة باقي الیوم مثل قراءة أحد الكتب أو التلوین. •

 ساعات بعد التخدیر. 4-2یشعر بالنعاس باقي الیوم.  وقد یعاني أیًضا من التوتر والعصبیة لمدة  قد یغفو الطفل لمدة طویلة أو •

 وعندما یغفو الطفل، فسوف تتمكن من إیقاظھ بسھولة.   •

 في المنزل.     قد یعاني الطفل من عدم االتزان عند المشي أو الحبو وقد یحتاج إلیك أنت أو أي شخص آخر بالغ للمساعدة في الحفاظ على سالمتھ •

أو  األطعمةإذا تم تركیب أنبوب تنفس لطفلك أثناء خضوعھ لعملیة األسنان، فقد یعاني بعده من التھاب ووخز في الحلق والذي یسبب ألًما عند ابتالع  •

 ساعة بعد زیارتك. 24المشروبات.  وتزول تلك األعراض تماًما خالل 

 
 األدویة:
 ) في تمام الساعة________.  أعطھ الجرعة التالیة من دواء إیبوبروفین في تمام الساعة __________. Ibuprofenتلقى طفلك دواء إیبوبروفین ( •
 ) في تمام الساعة________.  أعطھ الجرعة التالیة من دواء تایلینول في تمام الساعة __________. Tylenolتلقى طفلك دواء تایلینول ( •
 ساعات. 3ساعدة في تسكین األلم كل یمكنك التبدیل بین األدویة للم •

 
 نصائح مفیدة

 )(الرضع واألطفال الصغارلألطفال الصغار 

 اجعلھم یلعبون فقط على األرضیات الُمغطاة بالسجاد في الیوم األول. •

 قم بغلق منافذ الساللم واألبواب ببوابات اآلمان.  •

 قم بتغطیة أركان الطاوالت الحادة.  •

 األلعاب أو المقاعد ذات العجالت.ال تسمح لھم باستخدام  •
 

 (مرحلة الحضانة قبل المدرسیة حتى المراھقة)لألطفال األكبر سًنا 

 اطلب من طفلك أن یرقد على األرض أو فوق أریكة في منطقة تسمح ألحد الكبار بمراقبتھ. •

 الزم طفلك عندما یسیر (مثالً عند ذھابھ إلى الحمام). •

األول بعد خضوعھ لعملیة األسنان. اجعلھ ُیمارس أنشطة ھادئة مثل قراءة أحد الكتب أو مشاھدة التلفاز.  تجنب ركوب قلل من أنشطة طفلك أثناء الیوم  •

 الدراجات، السباحة، القیادة، ممارسة الریاضات، اللعب بالخارج، التعامل مع األشیاء الحادة، العمل على اآلالت أو التسلق.

ذھابھ إلى المدرسة أو حضانات الرعایة الیومیة في یوم الفحص وربما الیوم التالي كذلك إذا كان طفلك ال یزال یشعر  ینبغي إبقاء الطفل داخل المنزل وعدم •

 بالنعاس أو غیر قادر على المشي بشكل طبیعي.

 النظام الغذائي بعد الخروج من المستشفى 

)، المشروبات الغازیة، العصائر الصافیة، المصاصات المثلجة Kool-aidووألید (یبدأ النظام الغذائي بإعطاء السوائل الصافیة للطفل مثل الماء، مشروب ك •

 ).Jell-Oوالجیلي (

 ، صوص التفاح)لتوستعندما یتحمل الطفل السوائل الصافیة بشكل جید یمكنك البدء في األكالت الخفیفة (على سبیل المثال الحساء، المقرمشات، المھلبیة، خبز ا •

  النظام الغذائي الخفیف، یمكنھ العودة إلى نظامھ الغذائي المعتاد.عندما یتحمل الطفل  •
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 تعلیمات عند حدوث القيء

 دقیقة.  ثم یمكنك إعطاء الطفل سوائل صافیة. 30اترك المعدة لتستریح لمدة  •

 ال تجعل طفلك یشرب السوائل الصافیة إذا كان ال یرغب في تناولھا. •

 دقیقة). 30على مدار أكثر من أونصات  8-4اجعل طفلك یشرب ببطء (حول  •

دقیقة قبل إعطائھ األطعمة الصلبة أو الحلیب. وفي ذلك التوقیت، شجع طفلك  30بمجرد أن یتمكن الطفل من شرب السوائل الصافیة بدون قيء، انتظر لمدة  •

 على بدء تناول الطعام والشراب كالمعتاد.  

 التخدیر. (انظر أسئلة حول التخدیر أدناه)إذا تقیأ طفلك أكثر من مرتین، فاتصل بطبیب أو ممرضة  •

 

 اتصل بطبیب طفلك في الحاالت التالیة:

 إذا كان یصعب إیقاظھ •

 إذا لم یتمكن من تناول الطعام أو الشراب •

 إذا تقیأ •

 إذا شعر بألم •

 إذا ظھر علیھ طفح جلدي •

 ساعة  24إذا لم یستِعد قدرتھ على التصرف والسیر بشكل طبیعي خالل  •

 

 تخدیرأسئلة حول ال

،  (Radiology)عبر قسم األشعة  (Anesthesia)إن كانت لدیك أي استفسارات أو مخاوف بشأن حالة طفلك في المنزل بعد التخدیر، یرجى االتصال بفریق التخدیر
 ).  5، ثم اضغط 4251(اطلب التحویلة  2462-344-800-1)  أو 5(اضغط على الخیار  4251-636-513ھاتف رقم 

 

 عالج األسنانأسئلة حول 

 4641-636-513) على رقم Dental Surgery Aftercareإذا كانت لدیك أیة أسئلة حول عالج األسنان، ُیرجى االتصال بفریق الرعایة التالیة لجراحة األسنان (
 واطلب طبیب األسنان المناوب. 4200-636-513أثناء ساعات العمل العادیة.  وبعد ساعات العمل، یرجى االتصال على 
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