تعليمات قبل عملية التخدير

طب أسنان األطفال و تقويم األسنان

 577شارع أكسفورد شرق
لندن انتاريو N5Y 3H9
تليفون(519) 679-6822 :

 .1كن صريحا مع طفلك إن سألك عن موعد عالج األسنان .إذا لم تستطع اإلجابة على الطفل ،تستطيع ببساطة أن
تجيب " ال أعلم"  " .....سوف نسأل طبيب األسنان "
 .2ال يجب قول أي شيء يخيف الطفل مثل "طبيب األسنان سوف يعطيك حقنة" .ربما يكون لديك نية إذ تريد تحضير
الطفل للعملية ولكن قد يكون لذلك رد فعل عكسي! األفضل أن تتركنا نتحدث للطفل خالل الزيارة للعيادة ،سوف نخبر
الطفل بكل شيء سيحدث ولكن باستخدام ألفاظ مناسبة لعمر الطفل وقدرته على الفهم .على سبيل المثال ،نحن نصف الحقنة
كأنها " وخزة بعوضة " .
 .3الرجاء الوصول إلى العيادة في الوقت الذي تم إخبارك به .التخدير و العالج لطفلك قد يكونا  60 -30بعد وصولك و
ذلك يعتمد على األدوية التي تستخدم في تحذير الطفل.
 . 4نحتاج إلى شخصين ناضجين مصاحبين للطفل عند العودة إلى المنزل بعد موعد التخدير .نشعر أنه من األهمية أن
تكون بجوار طفلك لرعايته عند جلوسه في كرسي السيارة بينما على الشخص اآلخر أن يهتم بالقيادة اآلمنة للسيارة.
( إذا لم تستطع احضار شخص آخر معك للعملية ،سيكون عليك البقاء مع طفلك لمدة ساعة ونصف إضافية
في غرفة النقاهة أوسيكون عليك الرجوع إلى المنزل بواسطة سيارة أجرة).
 .5الرجاء أخذ الحرية بالسماح للطفل باصطحاب الغطاء المفضل لديه أو الدمية المحشوة المفضلة لديه\لديها إلى موعد
العالج إذا كان الطفل متعلق بذاك الغطاء أو تلك الدمية.
 .6على الطفل ارتداء مالبس مريحة كتي شيرت(القميص القصير األكمام) أو بلوز مع بنطال -ولباس داخلي واسع
ومريح  .سوف نقوم باستخدام أجهزة و شاشات مراقبة مثل أجهزة قياس الضغط ليد الطفل -ال لطالء األظافر.
و لذلك يفضل أن تكون المالبس واسعة.
 .7إذا تعرض طفلك للبرد ،الحمى ،االحتقان أو األنفلونزا لمدة أسبوع أو خالل  24ساعة من الموعد المخطط
للعملية،الرجاء االتصال بالعيادة .بعد الحديث معك سوف نقوم باتخاذ القرار بتأجيل و إعادة جدولة العملية أو النصح
بمراجعة الطبيب الخاص بطفلك.
 .8إذا حصل تغير في صحة طفلك كأن يشخص اصابته بحالة معينة أو مشكلة أو عدوى خالل أسبوع قبل عملية التخدير،
الرجاء االتصال بالعيادة و اخبارنا بذلك .كذلك يرجى االتصال بنا فورا إذا تعرض الطفل إلصابة في الرأس أدت إلى
فقدانه الوعي أو القيء أو اإلصابة بالدوار .نرجو اعالمنا في يوم التخدير إذا كان الطفل قد تناول أي أدوية من التي
تشترى من غير وصفة طبية خالل ال  24ساعة التي تسبق العملية .هذا األمر له أهمية كبرى لنا و لسالمة و صحة
طفلك.
 . 9تأكد من استخدام طفلك للحمام قبل موعد العملية .مالبس إضافية

األهم!
ال تعطي طفلك أي طعام لمدة  8ساعات على األقل من موعد العملية المقرر ،إال لو نصحناك بعكس ذلك .هذا مهم جدا ولن
يتلقى طفلك العالج إذا تناول الطفل أي طعام قبل موعد التخدير.
إذا تقيأ طفلك خالل العالج و قد كان تناول الطعام فإننا لن نتمكن من اكمال العالج المخطط لهذا اليوم وربما يضطر الطفل
لدخول المستشفى لبعض الوقت.
سوائل شفافة مثل الماء ممكن أن تعطى للطفل حتى  3ساعات قبل الموعد .يجب مالحظة أن الحليب ومشتقاته ليست من
السوائل الشفافة و بالتالي ال يسمح للطفل بتناولها.
عدم االلتزام بهذه التعليمات سوف يتسبب بإلغاء موعد الطفل و برسوم مقدارها مقدارها  250دوالر ،هي رسوم اعادة
حجز الموعد .يجب دفع هذا المبلغ قبل حجز و تحديد الموعد الجديد.
لقد قرأت كل ما سبق أعاله و مع توقيعي أوافق على الشروط المذكورة
اسم الوالد /ولي األمر

اسم الطفل

توقيع الوالد /ولي األمر

الشاهد

التاريخ

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى ال تتردد باالتصال بنا في العيادة .نحن موجودون لمساعدتك ومساعدة طفلك.

