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مة معقدة لترجمة مھتستخدم نشرة المعلومات ھذه لألغراض التعلیمیة فقط. وفي حین بذلنا كل الجھد الممكن لضمان ترجمة دقیقة للنص من اإلنجلیزیة، إال أن ا تنویھ:
ة الصحیة للتأكد من أن ھذه المعلومات للغایة، مما یؤدي بالتالي إلى احتمال وجود بعض األخطاء في النص المترجم. یرجى استشارة طبیبك أو غیره من مقدمي الرعای

 تناسب طفلك.

 التھویة ثنائیة المستوى
Bi-level ventilation 

  المستوى؟ ثنائیة التھویة ھي ما
What is Bi-Level Ventilation? 

أو العالج بجھاز ضخ الھواء الموجب ثنائي الضغط (لعالج ثنائي المستوى ا
BiPAP(  قدرة طفلك على التنفسیعزز ھو نوع من الجھاز الداعم الذي .

 . )Bi-Level(وھو ینطوي على استخدام قناع وجھاز ثنائي المستوى 
توصیل ضغط الھواء إلى مسالك التنفس  بالحفاظ على Bi-Levelیقوم جھاز 

مما یقوم بفتح تلك المسالك سامحا بحدوث التنفس . والرئتین عبر القناع
 . الطبیعي

التنفس الطبیعي أمر ھام ألنھ یساعد في توصیل األكسجین والتخلص من 
 Bi-Levelتوصیل الضغط في عالج  یتم الحفاظ على. ثاني أكسید الكربون

 ). یرالزف(والضغط الطارد ) الشھیق(على مستویین ھما الضغط االستنشاقي 

 

 
 

 المستوى؟ ثنائیة التھویة إلى طفلك یحتاج لماذا
Why does your child need Bi-Level Ventilation?  

خبرك الطبیب بأن طفلك یعاني من اضطراب في التنفس یعرف بالبُھر أ
 المركزي أو ما یعرف بتوقف التنفس المركزي أثناء النوم 

(Central Sleep Apnoea - CSA)  عند اإلصابة بالبھر . نقص التھویةأو
الجسم التنفس لفترات أثناء النوم، ویحدث نقص التھویة " ینسى"المركزي 

 .عندما ال یتنفس طفلك بما فیھ الكفایة أثناء نومھ

 

 

وال یشكل البُھر المركزي ونقص التھویة مشكلة إال خالل نوم الطفل، ولھذا 
یحافظ ویوفر . أثناء نومھ Bi-Levelالسبب سیتعین علیھ أن یرتدي جھاز 

الجھاز على الضغط خالل نوم الطفل لمنع مسالك التنفس من االنسداد، مما 
 . یساعد في الحفاظ على معدل تنفس الطفل

 Bi-Levelإذا كان طفلك ینام خالل النھار فمن المھم أیضا استخدام جھاز 
 . لفترات القیلولة
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 ما الذي سنقوم بھ؟  
What will we do? 

إذا قابلت أخصائي النوم في العیادة وقرر أن طفلك یحتاج إلى دعم ثنائي 
ة التي تقام كل یوم جمع" عیادة النوم"المستوى فسوف یتم حجز مكان لك في 

لطفل یجب على ا. حیث سیتم تركیب قناع مناسب لطفلك خالل تلك المقابلة
اع ستأخذ القن. أن یتعود على ارتداء القناع قبل االستطاعة في بدء العالج

معك وعلى مدى األیام القلیلة التالیة ستشجع طفلك على ارتدائھ لفترات 
ویمكن أن یقوم بذلك خالل فترات استیقاظھ أو نومھ ألن الغرض . قصیرة

كما ستعطى لك معلومات حول استئجار . من ذلك ھو عدم تخوفھ من القناع
الثیة األبعاد لعظام وسنأخذ صورا ث. الجھاز والقناع لالستعمال في المنزل

وجھ الطفل قبل الشروع في العالج، فذلك یساعدنا على مراقبة نمو العظام 
ویجب معاودة أخذ ھذه . والتأكد من أن القناع ال یضغط على أسنانھ العلویة

الصورة كل عامین أو ثالثة مع االستمرار في عالج ضغط الھواء واستخدام 
 . القناع

مستشفى لثالث أو أربع لیالي حتى نعدل سیحتاج طفلك للحضور إلى ال
 . ویتعود الطفل على استخدامھ Bi-Levelالضغط على جھاز 

 خالل تلك الفترة ستجتمع باستشاري التمریض السریري 
Clinical Nurse Consultant (CNC)   أو الممرضة السریریة

للحصول على التوعیة   Clinical Nurse Specialist (CNS)األخصائیة
التي تمكنك من استخدامھ بثقة عند  Bi-Levelوالمعلومات المتعلقة بجھاز 

وسیتم مدك بتفاصیل االتصال في حال واجھتك مشاكل . عودتك إلى المنزل
إذا كان طفلك أصال في المستشفى وقرر . في المنزل Bi-Levelمع جھاز 

یة ثنائیة المستوى، فسوف أخصائي النوم بأنھ یحتاج إلى البدء في التھو
تتقابل مع استشاري التمریض السریري أو الممرضة السریریة األخصائیة 

 وسوف یركبون قناعا مناسب القیاس للطفل ویبدؤون في. في نفس الیوم
 . التوعیة وإعطاءك المعلومات بشأن تأجیر الجھاز ألخذه إلى المنزل

 

 والجھاز؟ القناع على تحصل كیف
How do you get the mask and machine? 

یمكن لألسر  Bi-Levelمستشفى األطفال عدد محدود من أجھزة  لدى
وتختلف تكلفة االستئجار وفقا لنوع الجھاز الذي . استئجارھا مقابل رسوم

یرجى إخبارنا إذا كنت حامال لبطاقة الرعایة الصحیة حتى . یحتاجھ الطفل
 .التمویلنتمكن من مساعدتك في تقدیم طلب الشراء أو 

 

ستسدد رسوما لمستشفى  Bi-Levelعند وضع الطفل ألول مرة على جھاز 
وتبلغ ھذه الرسوم التي تدفعھا مرة . مقابل القناع Westmead األطفال في
). بجوار قسم الطوارئ(دوالر یجب تسدیدھا للخزانة  100واحدة فقط 

 أي أقنعةوباستثناء األطفال الذین لم یبلغوا شھرھم السادس یجب شراء 
 .إضافیة من مراكز البیع بالتجزئة

 

 

 

وسنعطیك .  دوالر 300و 250یتراوح سعر التجزئة للقناع الواحد ما بین 
التفاصیل التي تحتاجھا لشراء األقنعة في المستقبل من محالت البیع 

 .بالتجزئة

 

 للتھویة؟ Bi-Level جھاز الستخدام طفلك سیحتاج الوقت من كم
How long will your child need to use Bi-Level 

Ventilation? 
لمھم الذلك من . معظم الحاالت یستمر العالج ثنائي المستوى لفترة طویلة في

كما . مع أخصائي النوم أو الجھاز التنفسيحضور مواعید متابعة منتظمة 
 . سیحتاج طفلك إلجراء دراسات نوم منتظمة لمراقبة حالتھ

 
 

  أخرى تعلیقات 
rOthe scomment  

، سیكون Bi-Levelراج طفلك من المستشفى مستخدما جھاز خیتم إ عندما
 لك الحق في دفعة األجھزة الطبیة الضروریة 

‘Essential Medical Equipment Payment ’ من سنترلنك
Centrelink . یجب أن تقوم أنت . دوالرا 140وھو مبلغ سنوي قدره

 .Centrelinkوطبیبك بإكمال طلب لذلك وأخذه إلى 

بطاریات داخلیة، ویجب أن تدرك ذلك ألن  Bi-PAPلیس لمعظم أجھزة 
ومن . الجھاز سیتوقف عن العمل في حال انقطاع التیار الكھربائي

المستحسن االتصال بشركة الكھرباء التي تمدكم وإبالغھا بأن لدیكم فرد من 
ك ستكون وسوف نعطیك استمارة لذلك ألن. Bi-PAPاألسرة یستخدم   جھاز 

 .أیضا مستحقا لتخفیض على فاتورة الكھرباء
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 المنزل؟ في الطفل مرض لو ماذا
What if your child becomes unwell at home? 

ذا مرض طفلك واضطر للذھاب إلى قسم الطوارئ یجب علیك أیضا إ
 . معك Bi-PAPإحضار جھاز 

تنفس في الإذا كان طفلك یتنفس بسرعة أو بصخب أو یبدو أنھ یجد صعوبة 
 .یجب مراجعة الطبیب على وجھ السرعة

إذا كانت حالتھ حادة فقد ترى لونا غامضا حول شفتیھ أو یتوقف للحظات  
فر إذا ص -صفر  -یجب أن تتصل باإلسعاف على الرقم صفر . عن التنفس
 . حدث ذلك

 االتصال جھات
Contacts 

 ستشاري التمریض السریري ا
 (02) 9845 2572 

 السریریة األخصائیةالممرضة 
 (02) 9845 0230 

 قسم الھندسة الطبیة الحیویة
 (02) 9845 2602 

 
 
 

 : تذكر 
Remember: 

في كل مرة یخلد  Bi-Levelأن یستخدم طفلك جھاز  یجب •
 . فیھا للنوم

یجب أن یتعود طفلك على ارتداء القناع قبل أن نبدأ العالج  •
  .التخطیط لذلكثنائي المستوى في المستشفى إذا تم 

 . أو شرائھ Bi-Levelسیتعین علیك تأجیر جھاز  •
 .لالستعمال طویل األجل Bi-Levelسیتعین علیك شراء قناع  •
إلى تقییم  Bi-Levelیحتاج األطفال الذین یستخدمون جھاز  •

 . ومتابعة منتظمین

 

  للصور وتقدیر شكر 
Philips Home Healthcare  - العمالء خدمة رقم: 

1300 766 488 

Devilbiss  Healthcare Australia 

 


	التهوية ثنائية المستوى
	Bi-level ventilation
	What is Bi-Level Ventilation?
	Why does your child need Bi-Level Ventilation?
	21TWhat21T will we do?
	How do you get the mask and machine?
	How long will your child need to use Bi-Level Ventilation?
	Other comments
	What if your child becomes unwell at home?
	Contacts


