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Great Ormond Street Hospital for Children NHS Foundation Trust 

 لألطفال مستشفى جريت أورموند ستريتأمانة 

Invasive monitoring 
Information for Families 

لمراقبة والتقييمل توغليّة )جراحيّة( عملية  
 معلومات لألسرة

 
 

عندما يأتي طفلك إلى مستشفى جريت  هتوقع يمكنوما للصرعالمراقبة والتقييم  عمليةتشرح هذه النشرة 
 الجراحة. إلجراء )غوش( أورموند ستريت

 

 المراقبة والتقييم عمليةي ما ه

عند  تشن جاتالسبب التي تالدماغ منطقة الدقيق ل حديدتجدا لللة ومفص  جدا طريقة متخصصة  هيالمراقبة والتقييم  عملية
 كهربائيةأقطاب لوضع العملية جراحة تتضمن   .حركةالأو كالنطق مهمة ال بالوظائفالتي تقوم  مناطق الدماغلو طفلك

، أو في شرائط( سطح دماغ طفلك )شبكات أو فوقمباشرة  ، electroencephalogram EEG)الدماغ كهربي ةمخطط إلجراء 
وذلك الدماغ(  كهربي ة تخطيط)هذه األقطاب الكهربائية بجهاز مراقبة  يتم توصيل  .عميقة( أقطاب كهربائية)الدماغ نفسه 

 . عدة أيامعلى مدى  ل نشاط دماغ طفلكيسجمن ت ينالفسيولوجيا السريري أخصائيين يكلتم
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 ؟فحصهذا الل طفلي يحتاجلماذا 

من عملية إلزالة جزء  بإجراءعند طفلك الصرع حالة قد يتم السيطرة على  هإذا اعتقد األطباء أن اإلجراء القيام بهذاسيتم 
قد  ةنعتقد أن المنطقة المعني  ألننا أو )المسؤولة( المنطقة  من أن تحدد بدقة تتمكنالسابقة لم  فحوصاتال ألن وذلك الدماغ

 .يكون لها وظيفة مهمة

 

هذا سيحدد   .مراقبة أدقلالتي تحتاج  منطقة الدماغ فكرة ما عنالفريق  أعطت يمكن أن تكون الفحوصات السابقة قد
الصرع رسم  فريقل أيضا المراقبة والتقييم عملية ستتيح.  التشن جاتسبب التي تدماغ الطفل  منالمعينة منطقة ال الفحص

مثل الحركة أو  الذي يحتاجها طفلك للقيام بالمهام الضرورية مناطق الدماغ منبالضبط  لتحققوا" خرائط الدماغ الوظيفية"
في يمكن أن تؤدي الصرع  في مسألة ما إذا كانت الجراحة للمساعدة يوضح لناس هألن ذلك معرفة لناالمهم  النطق.  من
 .خطرللوظائف ال إلى تعريض هذهنفس الوقت 

 

 هذا اإلجراء؟ل ما إذا كان طفلي يحتاج األطباءيقرر كيف 
المراقبة والتقييم  عملية تما إذا كان سوف يناقش السابقة فحوصاتجميع النتائج من ال فريق الصرع يرىبمجرد أن 

عيادة جراحة ل سيُطلب منك الحضور ك. لطفلالمناسب ما إذا كانت الجراحة هي الخيار  ساعدهم على اتخاذ قرارست
 بالتفصيلاح أعصاب وسنشرح أعصاب وجر  طبيب  تقابلسوف ، في هذه العيادة .  مع الفريقاألمر هذا  الصرع لمناقشة

 فوائد ومخاطرملخص على وي تتح الصرع حضور عيادة رسالة بعد ، ثم سنرسل لكالفحص وفوائد مخاطر ولطفلك لك

 خضعطفلك أن يلتريد  نتتقرر ما إذا كل يتعطالتي أ ر في المعلوماتيتفكالفريق الصرع  يطلب منكسوف  . جراحةال
 "المعقدةالصرع  في حاالت )المتخصصة(الممارسة ممرضة الـ "يرجى االتصال ب ر،اقرتتخذ العندما  . جراءاإل هذال

 ويخبرك بذلك كتابيا. موعد الفحصالفريق يحدد  سوف موافقتك. عندئذ،على تأكيد لجراح األعصاب ل والكتابة إلى
 

 ما هي مخاطر هذا اإلجراء؟
األطفال  عامليت عادة ما . الكهربائية األقطابتركيب  لعمليةالنوم العميق(  يسبب له)الذي للتخدير العام طفلك  سيخضع

مع أخرى.   مشاكل صحيةيعاني من يزيد إذا كان طفلك  لكن الخطر؛ مع التخدير بشكل جيد ذين يتمتعون بصحة جيدةال
يعملون على إبقاء سوف  أثناء إجراء العمليةطفلك بيعتنون سالذين  ن )أطباء التخدير(يمتخصصالطباء األ فإن ،ذلك
دواء  يتم إعطاء األطفال بشكل روتيني  .بعد ذلك غثيان، الدوار أو الاسعبالن طفلك قد يشعر.  إلى الحد األدنى مخاطرال

بسبب  (في المائة 15إلى  10)بنسبة  مخاطر اإلصابة بتهيجات العدوى أكثر من غيرهاهذه العملية ل م. واألل ضد التقيؤ

في بعض  . الدماغأو داخل  على السطحإما للنزيف  ضئيلة إمكانية هناك من الرأس.  ةرجاالخالكهربائية  باقطاألأسالك 
 هناكيوجد  إلزالة الدم.  أخرى عمليةإلجراء قد تكون هناك حاجة فضغط على الدماغ،  النزيف نتج عناألحيان، إذا 

  غ. الدمابضررا  تلحققد جراحية اللعملية بأن ا ضئيلة أيضا إمكانية
 

العقاقير المضادة  إعطاءأو وقف  خفيضتفي بعض األحيان  اضروريقد يكون ، األقطاب الكهربائية عملية تركيب بعد 
 . المستشفىأثناء وجوده في  تشن جاتلطفلك  تعريض الغرض من هذا هو . المراقبة والتقييم عمليةأيام  للصرع خالل

 لفحص. جراء امستشفى إللل عندما تأتي أنت وطفلك سوف يقرر األطباء هذا معك
 

فيمكنه األدوية المضادة للصرع،  تناوله اآلونة األخيرة، على الرغم منفي متعددة  تشن جاتعاني من قد إذا كان طفلك 
 فحص. ال األدوية خالل مواصلة أخذ

 
صرع أطول أو أكثر نوبة يعاني من قد ، ألنه فحصلهذا ال طفلك فجأة عقاقيروقف  تخفيض أو ناتج عن هناك دائما خطر
خطة وسيضعون  ذلك منع حدوثطفلك عن كثب لمحاولة وضع األطباء والممرضات  يراقبس ،لكن شدة من المعتاد. 

 .حالة الطوارئته في لضمان سالمدواء 

 

 لهذا اإلجراء؟ بدائل ةهل هناك أي
إال  والتصوير الدماغي؛والفحوصات األخرى  الدماغ كهربي ةمخطط فحص إجراء  من يمكن ألطباء طفلك معرفة الكثير

هذا   .ععن الصرالمسؤول  من دماغ طفلكالمحدد جزء المن يمكن أن تساعدهم على التأكد  والتقييممراقبة عملية ال أن
التشنجات ربما تبدأ  أن يعتقدون األطباء إذا كانشذوذ أو  أي راظهإ دماغفحوصات الال تستطيع  نمفيد بشكل خاص حي

 .المفيدة لطفلكوظائف ال بإحدى تتحكم أيضامنطقة بالقرب من 
 

 قبل العملية؟ حدثيماذا 

 . الئق للجراحةفي وضع أن طفلك  لضمان (GP) طبيب األسرة الخاص بكعند إجراء دم  قبل العملية، سوف نطلب منك
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 جراءإل يتمتع بصحة جيدةلتأكد من أن طفلك ل لعمليةل السابقاليوم في  Koala واالسوف تحتاج إلى المجيء إلى جناح كُ 
)على سبيل المثال،  دمهمؤشرات للتحقق من أن فحص عينة دم أخرى كرر يوقد  بفحص طفلك سيقوم الطبيب.  العملية

)التي ينوي القيام بها( الجراحة تفاصيل  سيشرح جراح األعصاب . على ما يرامهي تعداد الدم الكامل(  فحوصات التخثر،
سوف  التوقيع على نموذج موافقة. ب لعمليةا إلجراء أو مخاوف ويطلب منك اإلذن قلق من قد يساوركما  معك ناقشوسي
 .التخدير ليشرح لك إجراء أيضا طبيب آخر كيزور

 
، لكننا قبل العملية تصوير األشعاعيمزيد من ال عصبي و-ينفس فحصإلجراء  في بعض األحيان، يحتاج بعض األطفال

مشاكل طبية، على  يعاني منإذا كان طفلك  مستشفى. ال إلى قدومكقبل القيام بذلك إذا كان من المرجح بذلك نخبرك س
في معدية أو حاالت ي أمراض مصابا بأإذا كان طفلك  أيضا، . بذلك األطباء فالرجاء إخبارالحساسية،  سبيل المثال،

 لم يتماإلجراء إذا يتم إلغاء  قد . بذلك ر األطباءاخبفالرجاء إأو قمل الرأس،  جدري الماء )العنقز(مثل اآلونة األخيرة 
 دخول المستشفى.   قمل الرأس بنجاح قبل التخلص من

 
 خاص.   صابونب هشعرتنظيف و طفلك تحميمينبغي قبل العملية، 

 

 اإلجراء؟ ماذا يتضمن

أثناء العملية.  لن يحلق  أن طفلك لن يشعر بأي ألم التخدير العام.  هذا يعنى ستتم عملية إدخال األقطاب الكهربائية تحت
إذا كان طفلك   .طفلك ريخدت بعداألطباء  سيجريه مكان الجرح )الشق( الذي لكن مجرد خط  تامة،رأس طفلك بصورة 

شبكات على اللوضع  في جمجمة طفلك( trap-door)عروة  فتحةالجراح يفتح ، سوف األقطاب الكهربائيةشبكات ل يحتاج
قد ف ،كهربائية في العمقإذا كان طفلك بحاجة إلى أقطاب  أما  .اإلجراء بعد اكتمالمباشرة سيتم إصالح العظم  . هدماغ
 . دماغه في األقطابلتثبيت جمجمة طفلك  صغيرة في االجراح ثقوبيحفر 

 

 شريطباألسالك وتثبيت سيتم ربط  طفلك. الجرح في رأس  هناك العديد من األسالك الخارجة من يكونبعد العملية، س

بصورة مستمرة ممرضة  كطفلستتواجد مع  اأيض.  الجناح فيطفل ال تواجد تخرج من موقعها أثناءضمادات بحيث ال و
 مباشرة بعدلفحص باألشعة المقطعية  طفلكيخضع أن  من المتوقع . بقاء األسالك في الموقعللتأكد من  يا(وميساعة  24)

   أنها في الموقع المناسب. تحقق من لاألقطاب الكهربائية ل تركيب
 

إحدى الغرف التي يتواجد فيها واال في كُ جناح في  طفلكيبقى ، ساألقطاب الكهربائية عملية تركيباإلنتهاء من بمجرد 
 ليقومإلى سبعة أيام،  لمدة تصلالدماغ  كهربي ةوتخطيط الرصد  فيديوبمعدات  متصال كونجهاز المراقبة عن بعد وسي

 .طفلك عند التشن جاتالتي تسبب الدماغ  منطقة بتحديدالفسيولوجيا  أخصائيو
 

قد  ،أيًضا . تحسن بعد يومين إلى ثالثة أيامبال وسيبدأ امؤقتالوضع هذا .  سيكون تورم قليالم طفلكوجه قد تالحظ أن 
 .حتاج إلى دواء لعالج هذاياألقطاب الكهربائية وربما تركيب ملية بعد ع بالغثيان أو قد يتقيأيشعر طفلك 

 
وهذا يتضمن  رسم خرائط وظيفية للدماغ. ب ما إذا كانوا يخططون للقيامع ونالسريري يخبرك أخصائيو الفسيولوجياسوف 

عدم إزالة من  للتأكد األقطاب الكهربائية باستخدام غالدما مناطقتحفيز بواألطباء ن يالفسيولوجيا السريري يم أخصائيياق
   .الساقينوظائف مهمة، خاصة حركة اليدين أو ب التي تقوم  مناطق الدماغمن جزء أي 
 

ضغط الدم ومعدل  مراقبة هاقرب، بما فيعن  ومراقبته وستقوم برعايته، لهذا الوقت به ةخاص ةسيكون لطفلك ممرض
للفحص.  ربما أخذ عينات الدم الموقع؛ كذلك  األقطاب الكهربائية فيأثناء تواجد ساعة  كليتم ذلك  . ضربات القلب
 .  كافية من السوائلالكمية الشرب  يتمكن منالوريد حتى  عبر للمغذي بالتسريب يحتاج طفلك

 

 بعد االجراء؟ حدثيماذا 
عندما يقوم .  يوًما 12و  11ما بين  (بما في ذلك الجراحة إذا لزم األمرطفلك في المستشفى ) أن تستمرإقامة من المرجح

كان تم ما إذا هذا  سيشملالنتائج معك.   سيناقش فريق الصرع ،المطلوبة بالمراقبه ونالفسيولوجيا السريريأخصائيو 
 في 20في .  التي قد تنتج عنها مخاطرالو  ، وما إذا كان يمكن اقتراح القيام بعمليةالتشن جات المنطقة المسؤولة عنتحديد 

 كان هذا هوإذا  . عملية التقييم إجراءرغم ،  التشن جاتتحديد المنطقة التي تبدأ فيها  ليس باإلستطاعةمن الحاالت المائة 

 .جزء من الدماغ نستطيع القيام بالجراحة إلزالةلن وفي نهاية المراقبة  سنقوم بإزالة األقطاب الكهربائيةالحال ف
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في نفس وقت إزالة األقطاب  فعادة مايتم ذلكيمكن أن تساعد طفلك،  من الدماغ جزءإزالة أن إذا قررت أنت مع الفريق 
من أجل  جراحيةالعملية ال كماليتم إسف، من الدماغأي أنسجة  إزالةولكن إذا كان اإلعتقاد بأنه الفائدة من  . الكهربائية

 .فقط إزالة األقطاب الكهربائية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  ،دواعي للقلقسئله أو أ عندك أيةإذا كان 
 الصرع المعقدة" في حاالت  )المتخصصة("الممرضة الممارسة بـ  تصاليرجى اإل

 1592توصيلة رقم  8313 7813 020 ى الهاتف رقم:عل
 واال يرجى االتصال بجناح ك   -خارج ساعات الدوام الرسمي

 
 

 

ع المعلومات "خدمات جراحة الصرع عند األطفال "  بالتعاون مع "مجموعة معلومات  Children’s Epilepsy Surgery Service جم 

 ." Child and Family Information Group واألسرة الطفل
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