
مستشفى C.S. Mott Children’s Hospital معلومات ما قبل الخضوع للعملية الجراحية

اإلجراء: ______________________________________

الجّراح: ______________________________________

التاريخ: ______________________________________

رقم هاتف العيادة : ________________________________

وقت تسجيل الحضور:_______________________________

تجنب الطعام بعد:_________________________________

تجنب الشراب بعد:_________________________________

  تجنبي الرضاعة الطبيعية بعد:__________________________

 اإلجراءات الجراحية في مستشفى
 C.S. Mott Children’s Hospital 

 تم تطوير هذه النشرات لمساعدتك على معرفة ما هو متوقع
 حدوثه في يوم خضوع طفلك للعملية الجراحية واليومين السابق والتالي له. لديك 

 أسئلة بعد مراجعة هذه المعلومات، نحثك على زيارة الرابط اإللكتروني
 www.mottchildren.org/preparingforsurgery أو االتصال 

 بمركز اإلعداد للعملية الجراحية )pre-surgery center( على الرقم
 1316-368-877 . إذا كان طفلك غير متأكد مما يتوقع حدوثه أو إذا كان 
يرغب في تحديد موعد لجولة إرشادية قبل العملية الجراجية، يرجى االتصال 

.)child life services( واختيار الخيار رقم 4 لخدمات حياة الطفل

أين يمكنني ركن سيارتي؟ 
•   مرأب P4 )Mott( – located وهو في مقابل المدخل الرئيسي 

 لمستشفى Mott Children’s Hospital وعنوانه
1540  East Hospital Drive, Ann Arbor, MI 

•   مرأب )P2 )Taubman North – وموقعه بين المستشفى الجامعي 
 Mott Children’s Hospitalو )University Hospital(

 ,1500 East Medical Center Drive وعنوانه 
  Ann Arbor, MI

 Mott Children’s تتوفر خدمة صف السيارات عند مدخل  •
Hospital

ما ينبغي علّي معرفته في اليوم السابق إلجراء العملية الجراحية؟ 
بين الساعة 10 صباًحا و4 مساًء في في اليوم السابق للخضوع للعملية 

الجراحية/لإلجراء، ستتصل بك ممرضة اإلعداد للجراحة لتبلغك بوقت تسجيل 
حضور طفلك، ومتى سيكون على طفلك التوقف عن تناول الطعام والشراب، 

وما األدوية التي يمكن أن يتلقاها في يوم إجراء الجراحة. يرجى مالحظة 
أن وقت إجراء طفلك قد يتغير بسبب إضافات أو إلغاءات خاصة بالجدول 

الزمني. 

•   اتبع التعليمات المحددة التي ستتلقاها من ممرضة اإلعداد للجراحة 
بخصوص تعليمات الطعام والشراب. 

حتى ساعتين قبل وقت الوصول، يمكن لطفلك تناول السوائل الصافية     •
التالية: 

عصير التفاح )عصير التفاح غير الكحولي( - هذا هو العصير الوحيد     •
الذي يمكنه تناوله

•  المياه  

 )Pedialyte( بيديااليت  •

ال تُعِطه األدوية مع البودينج، أو صوص التفاح، أو الزبادي، أو غير ذلك     •
من األطعمة. 

ال يُسمح بالعلكة )اللبان(، أو الحلوى، أو نعناع رائحة النفس الكريهة،     •
أو المشروبات الغازية، أو الحليب بعد منتصف الليل. 

وفي يوم إجراء العملية الجراحية، سيكون وقت وصول طفلك قبل ساعة     •
على األقل من موعد إجراء العملية الجراحية، وقد يكون مبكًرا ليكون 

موعد الوصول الساعة 6 صباًحا. 

•  يجب على أحد الوالدين/الوصي المسؤول ما القيام بما يلي: 

•  مرافقة الطفل 

•  البقاء في المستشفى أثناء إجراء العملية الجراحية 

•  اإلنصات لتعليمات الخروج من المستشفى 

•  اصطحاب الطفل إلى المنزل 

•  البقاء مع الطفل أثناء ليلته األولى بعد العملية الجراحية

www.mottchildren.org/preparingforsurgery
www.mottchildren.org/preparingforsurgery


 C.S. Mott Children’s Hospital اإلعداد مستشفى للعملية الجراحية

ماذا لو أصيب طفلي بالمرض قبل الخضوع لإلجراء؟ 
•   أصيب طفلك بالمرض )أعراض الحمى، والسعال، والبرد، واألعراض 

الشبيهة باألنفلونزا( خالل 4-6 أسابيع قبل الخضوع لإلجراء، يجب أن 
تتصل بالعيادة التي حددت موعد إجرائك. 

كيف ينبغي أن أستعد لعملية طفلي الجراحية؟ 
نظف جسم طفلك أو حّممه في مساء اليوم السابق إلجراء العملية     •

الجراحية باستخدام صابون مضاد للبكتيريا. 

يرجى وضع قائمة بأدوية طفلك إلحضارها معك في يوم العملية     •
الجراحية. 

أحضر أي أجهزة طبية دائمة االستخدام خاصة بطفلك مثل جهاز     •
قياس السكر، أو جهاز ضغط مجرى الهواء اإليجابي المستمر 

)continuous positive airway pressure, CPAP(، أو 
جهاز التنفس الصناعي، أو مستلزمات شق القصبة الهوائية. 

أحضر أي وثائق قانونية ذات صلة، مثل مستندات الوصاية، والتوكيل     •
الرسمي الدائم، إلخ. 

ينبغي إزالة مساحيق التجميل، والبودرة/الغسول، ومزيل العرق، وطالء     •
األظافر، والعدسات الالصقة، والسدادات المهبلية، واألقراط، وغير ذلك 

من المجوهرات قبل وصول طفلك للمستشفى. 

تذكر أن تحضر حقيبة لوضع نظارة طفلك، وعدساته الالصقة، وأجهزة     •
األسنان. 

تذكر إلباس طفلك مالبس مريحة/فضفاضة ال يوجد عليها تِرتر )جليتر(.     •

يمكنك إحضار أشياء تساعد على توفير الراحة طفلك )كتابه المفضل، أو     •
بطانيته، أو دميته، أو لهايته، إلخ(. 

إن كان شعر طفلك طوياًل، نوصي بتصفيفه إلى أعلى أو بعيًدا عن الوجه.     •

ماذا سيحدث فور وصولي من أجل الخضوع للعملية الجراحية؟ 
عند وصولك، توقف عند مكتب األمن عند دخولك المبنى ثم استقل مصعد     •
الضيوف إلى الطابق 4. يوجد مكتب تسجيل الحضور قبل إجراء العملية 

الجراحية عند المكتب المجاور لصورة الضفدع والذي يوجد عند خروجك 
من المصعد. 

عندما يحين الوقت، ال يمكن إال لشخصين بالغين مصاحبة طفلك إلى     •
مكان االستعداد إلجراء العملية الجراحية. 

ستقوم ممرضة وأحد فنيي رعاية المرضى بمساعدتك في إعداد طفلك     •
إلجراء العملية الجراحية.  

قبل إجراء العملية الجراحية، سيُطلب من طفلك ارتداء مئزر المستشفى     •
بعد خلع كل مالبسه، بما في ذلك مالبسه الداخلية. 

ستقابل فريق تخدير طفلك لمناقشة خطة التخدير.     •

ستراجع إحدى ممرضات غرفة العمليات المعلومات الطبية قبل دخول     •
طفلك غرفة العمليات. 

ستقابل الجراح وستناقش العملية الجراحية أو اإلجراء الذي سيخضع له     •
طفلك. 

عندما يحين وقت إجراء العملية الجراحية، ستنفصالن في مكان االستعداد     •
إلجراء العملية الجراحية وسيتم اصطحاب طفلك إلى غرفة العمليات. 

وخالل إجراء العملية الجراحية، سيتم إرشادك إلى منطقة االنتظار     •
الموجودة في البهو الرئيسي في الطابق الثاني. 

ما ينبغي على معرفته بعد إجراء العملية الجراحية؟ 
بعد إجراء العملية الجراحية، سيُنقل طفلك إلى غرفة اإلفاقة في المرحلة 1     •

)Phase 1( لمالحظته ورعايته عن قرب. 

قد يفيق طفلك سريعًا أو قد ينام لفترة تبدو طويلة. سنتصل بك في أسرع     •
وقت ممكن لتنضم إلى طفلك. 

إذا كنت في طريقك للعودة إلى المنزل، فستقوم إحدى الممرضات     •
بمراجعة تعليمات الخروج من المستشفى المطبوعة الخاصة بك قبل 

مغادرة طفلك. 

إذا كان طفلك سيبيت في المستشفى، فلك الحق في مرافقته إلى غرفة     •
المستشفى المخصصة له. 

إذا ُوصفت لطفلك أدوية منزلية، فيمكنك الحصول عليها من صيدلية     •
)Taubman Center( قبل مغادرتك للمبنى. ساعات العمل من 

الساعة 9 صباًحا إلى 6 مساًء في أيام العمل، وفي أيام عطالت نهاية 
األسبوع، تكون من الساعة 9 صباًحا إلى 4:30 مساًء يوم السبت، 

ويكون المكان مغلقًا أيام األحد.
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