
CRD01.INFO02/1   Page 1 of 2 

 

 

DISCHARGE INSTRUCTIONS FOR PEDIATRIC CATH. 

 الإجراءظفكل بؼد  رػاًةامللب :  تكسعر 
مَم.  نللسعرتخضع ظفكل   . الإرشاداثبؼض  اإ

 

 ب ايم 5موكع املسعرت ملدت  رػاًة: 

 ابمركبة. ب حِاانو  امفخذو ىو ماكن دخول املسعرت . ػادت ما ٍكون يف منعلة اجلزء امؼلوي من         

جراء ٌساػد ػىل نب  جيب  (1  شفاءه. ًبلي املوكع هظَفا و جافا. و ىذا الإ

 بؼد املسعرت . ب ايم ٥ٍكون مغعي بضامدت ملده  ب نجيب  (2

ذامره واحده ًومِا .و جيب ثغَريىا  امضامدتًتوجب ثغَري  (3 ىلثغَريىا جيب امنظر  ب ثناء.و  كذرتاكهت  اإ هو ٌشفي ب  وكع املسعرت نلتأ ند من م اإ

 محر انلون ب و متورم .ب  ٍكون  نب  ت ل ًنبغي موكع املسعر 
 

 و  :ظفكل ب دًو

ذاب و  ةال دًوب خذ  ىلاإ ٌس تعَع امعفل امؼودت  مىتسوف ٌرشح كل امعبُب   ثغَرياث . ب ياكهت ىناك  اإ
 

 املواغَد:  
ذا ىكبل مغادرثو املستشف ثتأ ند ب نلبد   ، و امتأ ند من جسجَل املوػد كبل املغادرت . امصوثَةو املوجاث  ابمؼَادت نلمتابؼةاكن هل مواغَد  اإ

 

 جيب الثصال ابمعبُب مىت : 

ذا ذاثورم ب و امحرار ، ب و  ب يلحظت  اإ   . ال رست، اثصل بعبُب ال ظفال اخلاص بعفكل ب و بعبُب  امحلىاكن ظفكل ًؼاين من  اإ

بال  مل يف ب  كد ٌش تيك ظفكل من  ذا ب ماظبَؼي ملده ًوم ب و ًومان .  ال ملب و امساق . ىذا  )ب ػيل امفخذ( ةًر ل نرث من ًومان اثصل  ال ملاكن  اإ

  ابمعبُب .
 

 جيب اذلىاة ملسم امعوارئ مىت:  

ذا (1  . دكائق ٥ال كل ملده  املوكع ػىل شاش هظَف ػىل بواسعةموكع املسعرت ابمزنف ، اضغط حبزم  ابتدب   اإ

ذا (2 ف بؼد  اإ  . داوم امضغط دكائق ٥مل ًتوكف امزًن

ىلاذىب  (3   .اكرة كسم نلعوارئ اإ

ذا (4 نلحظت  اإ  اثصل بعبُب امللب املناوة.،لمسامل ابردتانلون ب و  شاحبة، امعفل شاحب انلون، امساق  متورمةساق ظفكل  اإ

ىلاذىب  (5  اكرة كسم ظوارئ . اإ

الث :  8122320000رمق خدماث امللب  (6  54281/542812/54283حتًو
 

  ب و ادلشاث فلط ابلإسفنجالاس تحامم:  

ذابؼد املسعرت .  ب ايم (٥)ٌس بح ملده  ب نٌس تحم امعفل يف حوض امحلام ب و  ب نل ًنبغي  هو ب  ال رحج  مت هلع موكع املسعرت ابملاء ، فؼىل اإ

سفنج. و ذلكل ميكنم حتممي امعفل  ابمؼدوىس َصاة   و ادلشاث بدل من ذكل . ابلإ
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 ٌس تعَع ظفكل ثناول امعؼام بشلك ظبَؼي:  
ََْوَم  ابملؼدتٌس تعَع ظفكل ثناول امعؼام بشلك ظبَؼي . و كد ٌش تيك ظفكل من اضعراة  بؼد اذلىاة نلبُت بؼد املسعرت )  ال وليف امْ

ذا( ، و خصوصا ساػة ٤٢ ذا. و مكن   اكن ظفكل كد خضع متخدٍر ػام اإ زاءننت جشؼر ابمللق  اإ مؼدثو اثصل بعبُب ال ظفال ب و  اإ

 . ال رستظبُب 

  ب ايم( ٥) ل ول جداً  ٍكون ظفكل وشعاً  ب نل ًنبغي:  

 ًلوم  ب نسبِل املثال ل ًنبغي  .ػىل ئةىاد بأ وشعو، و ميكنو املِام  ب ايم( ٥)ٍكون ظفكل وشعا جدا ل ول  ب نل ًنبغي  بؼد اذلىاة نلبُت

 . امتامَةابل وشعة 

ةلامليش ملسافاث  (1  ظًو

 ادلراجةرهوة   (2

 رايضو هبا احتاكك ب يممارسو   (3

ف يف  ن ىذه ال وشعة ل   (4  . ب ايم ٥ ب ولكد جسبب امزًن

ذاو  (5   استرش امعبُب. ىب خر اس تفساراث جتاه ب وشعو  ب ياكن دلًم  اإ

 

 

  


