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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.

 

 (CPAP) التھویة بجھاز الجریان الھوائي بالضغط اإلیجابي المستمر
CPAP Ventilation 

 ؟ CPAPما ھو 
What is CPAP? 

 الجریان الھوائي بالضغط اإلیجابي المستمر 
Continuous Positive Airway Pressure) - CPAP ( 

ھو نوع من العالج الداعم للجھاز التنفسي یستخدم في التغلب على انسداد 
وقناعھ. یستخدم  CPAPمسالك التنفس. وھو ینطوي على استعمال جھاز 

 لإلبقاء على مسالك التنفس مفتوحة أثناء النوم.  الھواءضغط  CPAPجھاز 

 

 
 

 
 
 

 ؟ CPAPلماذا یحتاج طفلك إلى 
Why does your child need CPAP? 

أخبرك الطبیب بأن طفلك یعاني من اضطراب في التنفس یعرف بالبُھر 
االنسدادي أو ما یعرف بتوقف التنفس االنسدادي أثناء النوم 

)Obstructive Sleep Apnoea - OSA أو نقص التھویة. وتشمل (
شخیر والتوقف مؤقتا عن التنفس واالستیقاظ أعراض البُھر االنسدادي ال

لیال والتبول في السریر وضعف التركیز وفرط النشاط. یمكن أن یتسبب 
عدد من األمور في اإلصابة بالبُھر االنسدادي منھا تضخم اللوزتین 

واللحمیات وشق الحنك وضعف العضالت وزیادة الوزن وضیق مسالك 
یتعین على طفلك أن یرتدي جھاز التنفس وأمراض الرئة. ولھذا السبب س

CPAP .(بما في ذلك فترات القیلولة أثناء النھار) كلما خلد للنوم 

بفتح مسالك التنفس مانعا الشخیر وسامحا بحدوث التنفس CPAP یقوم جھاز
الطبیعي. التنفس الطبیعي أمر ھام ألنھ یساعد في توصیل األكسجین وإزالة 

 ثاني أكسید الكربون.

 

 ما الذي سنقوم بھ؟  
What will we do? 

ستقابل استشاري التمریض  CPAPیتقرر أن طفلك یحتاج إلى بعدما 
السریري أو المسؤول العلمي من خدمة دعم الجھاز التنفسي، أو أحد 

 أعضاء فریق وحدة النوم. 

مناسب لطفلك خالل تلك المقابلة. یجب على  CPAPحیث سیتم تركیب قناع 
. CPAPود على ارتداء القناع قبل االستطاعة في بدء عالج الطفل أن یتع
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ستأخذ القناع معك وعلى مدى األیام القلیلة التالیة ستشجع طفلك على ارتدائھ 
لفترات قصیرة. ویمكن أن یقوم بذلك خالل فترات استیقاظھ أو نومھ ألن 

 الھدف من ذلك ھو التأكد من عدم تخوفھ من القناع. 

األبعاد لعظام وجھ الطفل قبل الشروع في العالج،  وسنأخذ صورة ثالثیة
فذلك یساعدنا على مراقبة نمو العظام والتأكد من أن القناع ال یضغط على 

أسنانھ العلویة. ویجب معاودة أخذ ھذه الصورة كل عامین أو ثالثة مع 
 االستمرار في عالج ضغط الھواء واستخدام القناع. 

ناع اتصل بالمسؤول العلمي وسنقوم بحجز وعندما یرتاح الطفل الرتداء الق
 3. سیتم إبقاء الطفل في المستشفى لمدة CPAPدخول المستشفى للبدء في 

لیالي. وخالل تلك الفترة سیقرر الفریق أنسب قیاس ضغط الھواء  4إلى 
. كما سیطلب منك خالل تلك CPAPبالنسبة لطفلك وستتم توعیتك بشأن 

 لمنزلك.  CPAPالفترة استئجار كل معدات 

یستطیع بعض األطفال الذین یسكنون بالقرب من المستشفى البدء في عالج 
CPAP  .في منازلھم بمساعدة ممرضة زیارات منزلیة تتبع لنا 

 

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

ستسدد رسوما لمستشفى  CPAPوضع الطفل ألول مرة على جھاز عند 
مقابل القناع. وتبلغ ھذه الرسوم التي تدفعھا مرة  Westmeadاألطفال في 
دوالر یجب تسدیدھا للخزانة (بجوار قسم الطوارئ).  100واحدة فقط 

وباستثناء األطفال الذین لم یبلغوا شھرھم السادس یجب شراء أي أقنعة 
ا التجزئة للقناع الواحد م إضافیة من مراكز البیع بالتجزئة. یتراوح سعر

دوالر.  وسنعطیك التفاصیل التي تحتاجھا لشراء األقنعة  300و 250بین 
 في المستقبل من محالت البیع بالتجزئة.

 
 
 

 

 

 

 

 

. لذلك السبب سیتعین CPAPلدى مستشفى األطفال عدد محدود من أجھزة 
التي توفره علیك استئجار الجھاز أو شرائھ. ھناك العدید من المحالت 

وسیتم إعطائك تفاصیل االتصال بھا. تختلف تكلفة االستئجار اعتمادا على 
نوع الجھاز الذي یتطلبھ طفلك. یرجى إخبارنا إذا كنت حامال لبطاقة 
الرعایة الصحیة حتى نتمكن من مساعدتك في تقدیم طلب الشراء أو 

 التمویل.

 

 ؟ CPAPكم من الوقت سیحتاج طفلك الستخدام جھاز 
How long will your child need to use CPAP? 

إذا كان طفلك یعاني من البُھر (انقطاع التنفس أثناء النوم) وینتظر عملیة 
جراحیة (على سبیل المثال إلزالة اللحمیة واللوزتین) فقد تكون ھناك حاجة 

كحل قصیر األجل حتى یوم الجراحة. ففي بعض  CPAPإلى استعمال 
الحاالت تقوم الجراحة بعالج البُھر ولن تكون ھناك حاجة الستعمال جھاز 

CPAP .بعدھا 

إال أن بعض األطفال سیستمر البُھر لدیھم بعد الجراحة وسیحتاجون إلى 
 CPAPكعالج على المدى الطویل. ونعلم بأن  CPAPاستعمال جھاز 

عض األطفال لفترات طویلة ألن الجراحة لیست خیارا سیكون ضرورة لب
عالجیا. وفي بعض ھذه الحاالت سیضطر طفلك إلى مراجعة طبیب 

أشھر (كما یشیر بذلك  6إلى  3اضطرابات النوم أو الجھاز التنفسي كل 
أخصائي إضرابات النوم). كما سیحتاج طفلك أیضا إلجراء دراسات نوم 

ام بدراسات نوم متكررة یسمح لنا بمراقبة شھر. القی 12إلى  6إضافیة كل 
 .CPAPتطور التنفس لدى طفلك أثناء نومھ وحاجتھ إلى 

 

 تعلیقات أخرى  
Other comments 

 ، CPAPطفلك من المستشفى مستخدما جھاز إخراج عندما یتم 
 سیكون لك الحق في دفعة األجھزة الطبیة الضروریة 

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

 .Centrelinkوطبیبك بإكمال طلب لذلك وأخذه إلى 

بطاریات داخلیة. ویجب أن تدرك ذلك ألن الجھاز  CPAPلیس ألجھزة 
سیتوقف عن العمل في حال انقطاع التیار الكھربائي. یمكنك شراء بطاریة 

فولت و/أو االتصال بالشركة التي تمدك بالكھرباء. یمكنك  12بحمولة 
إبالغ شركة الكھرباء التي تمدك من خالل اتصالك بأن أحد أفراد أسرتك 

وتطلب منھا أن تضعك على قائمة األولویات في  CPAPیستخدم جھاز 
حال انقطع التیار الكھربائي. ویجعلك إخطار شركة الكھرباء أیضا مستحقا 

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

لیك أیضا إذا مرض طفلك واضطر للذھاب إلى قسم الطوارئ یجب ع
 معك.  CPAPإحضار جھاز 

س أو یبدو أنھ یجد صعوبة في التنفبصخب إذا كان طفلك یتنفس بسرعة أو 
 یجب مراجعة الطبیب على وجھ السرعة.

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

 حدث ذلك. 

 

 جھات االتصال
Contacts 

 
 المسؤول العلمي في خدمة دعم الجھاز التنفسي

(02) 9845 1851 

 استشاري التمریض السریري في خدمة دعم الجھاز التنفسي
(02) 9845 2572 

 خدمة دعم الجھاز التنفسي
(02) 9845 3437 

 قسم الھندسة الطبیة الحیویة
(02) 9845 2602 
 

 
 

 شكر وتقدیر للصور 
Philips Home Healthcare - رقم خدمة العمالء 

 1300 766 488 

Devilbiss Healthcare Australia  

 

 تذكر:  
Remember: 

في كل مرة یخلد فیھا  CPAPأن یستخدم طفلك جھاز یجب  •
 للنوم  (لیال و نھارا).

یجب أن یتعود طفلك على ارتداء القناع قبل أن نبدأ العالج  •
بجھاز الجریان الھوائي بالضغط اإلیجابي المستمر في 

 المستشفى.

أو شرائھ. سیتعین علیك  CPAPسیتعین علیك تأجیر جھاز  •
 البدیلة أو استئجارھا.  CPAPشراء أقنعة 

إلى مقابالت  CPAPیحتاج األطفال الذین یستخدمون أجھزة  •
 متابعة منتظمة مع أخصائي اضطرابات النوم المعالج. 
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