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6 Minute Walk test: information for families 

 تللعائال دقائق: معلومات 6المشي لمدة  فحص
 

الفحص هو فحص تمريني .  )فحص المشي( دقائق 6المشي لمدة  فحصيسمى فحص إلى  شبابتم إحالة األطفال والتقد 

( غوشمن مستشفى جريت أورموند ستريت )الصادرة تصف نشره المعلومات هذه  رين. اتحمل طفلك للتم يستخدم لتقييم
 .القراءة لطفلك ةسهل تتضمن هذه النشرة أيضا نشرة . الفحصهـذا جراء ما يمكن توقعه عندما يتم حجز موعد لطفلك إل

  المشي؟ فحصما هو 

عن فحص تمرين يقيس المسافة التي يقدر طفلك هو عبارة 
على سيرها خالل ست دقائق وسيحدد طفلك سرعه المشي. 

الهدف هو المشي ألكثر عدد من الدورات ضمن مسافة ُمقاسة 
خالل ستة دقائق. يُستخدم الفحص لتقييم استجابة الجسم 

 لممارسة الرياضة. 

أخصائي   يقوم بإجراء هذا الفحص في مستشفى غوش 
فيزيولوجي للجهاز التنفسي في قسم وظائف الرئة. نقوم بأداء 

أمتار داخل  10المشي على طول ممر مسطح يبلغ طوله 
 المختبر.

  هل ينبغي أن أحضر أي شيء؟

ينبغي أن تتسلم رسالة تحتوي على تعليمات حول مكان 
الحضور للفحص.  يرجى التأكد من أن طفلك يرتدي حذاء 

 .مالبس مناسبة فضفاضةو مشيمناسبا ومريحا لل

إذا كان طفلك يستخدم األكسجين اإلضافي )المتواصل أو في 
  .بعض األحيان خالل اليوم(، يرجى إحضار هذا معك

إذا كان طفلك يستخدم أدوات المساعدة على المشي )العصا او 
إطار المشي على سبيل المثال(، يرجى إحضارها معك إلى 

 .الموعد

يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي يجب على األطفال الذين 

 .أو القلب استخدام جميع األدوية المنتظمة في جدولهم اليومي

  

 فحص المشي؟ ماذا يحدث قبل

سيقوم األخصائي الفسيولوجي بشرح الفحص بالتفصيل في 

 نفس اليوم؛ ثم سنطلب إذنك )موافقتك( إلجراء الفحص.

 مالحظة مهمة:

الطفل إلى هذا الفحص يجب أن يكون لدى من يُحضر 
تشير الوصاية األبوية إلى تمتع  "الوصاية األبوية".

الشخص بالحقوق القانونية والمسؤوليات والواجبات 
والصالحية والسلطة المتعلقة باتخاذ قرارات تخص 

إذا لم يكن لدى هذا الشخص الوصاية األبوية، فقد  الطفل. 
 نضطر إللغاء الفحص

 

 

 الفحص؟ما الذي يتضمنه هذا 

الممر لتحديد مسافة المشي، يمكن  آخرسنضع كرسيًا في 
لطفلك أن يجلس هناك قبل بدء الفحص. سنضع مسبار تشبع 

على   توضع  صغيرة وهو أداةطفلك )األكسجين على إصبع 
لقياس كمية األكسجين في دمه ومعدل ( طرف اإلصبع

ضربات قلبه. قبل بدء الفحص، سوف نسأل طفلك عن تنفسه 
تسجيل التناظري المقياس ساقه باستخدام نظام " وتعب

هذا ببساطة هو  -  visual analogue score " البصري
 تنفسه وتعبه.لتوضيح حدة مقياس 

 



الفسيولوجي من طفلك المشي بمفرده األخصائي سيطلب 

 أال يركض أواقصى مسافة ممكنه لمدة الستة دقائق. ال ينبغي 

قد   سرعة المشي بنفسه.فالطفل هو الذي يحدد  ،يهرول

يحتاج األخصائي الفسيولوجي أن يمشي مع طفلك إذا كان 

صغيًرا أو إذا كانت هناك حاجه لحمل أسطوانة أكسجين.  

يستطيع طفلك استخدام إطار المشي أو عصا خالل الستة 

دقائق.  كلما شعر طفلك بالحاجة الى الراحة سيسمح له 

أو اإلمساك بالتباطؤ أو بالجلوس على كرسي قريب 

بدرابزين. يمكن لطفلك إيقاف الفحص إذا شعر أنه ال يقدر 

  على اإلستمرار.

سيتم مراقبة معدل ضربات قلب طفلك ومستويات األكسجين 
طوال فترة الفحص. إذا انخفضت مستويات األكسجين عنده 

 قد يتوقف الفحص.فلدى طفلك إلى ما دون مستوى معين، 

، سنطلب من طفلك استكمال ةبمجرد انتهاء الدقائق الست 
إلستراحة با هسيُسمح لو ر البصري مرة أخرىظتنامقياس ال

 بقدر ما يحتاج بعد الفحص.

 هل هناك أية مخاطر؟

تعتبر فحوصات المشي لمدة ست دقائق التي تجرى في 
فيسيولوجيون األخصائيون اليتمتع  -المستشفى آمنة للغاية 

السالمة متوفرة معدات جميع بالخبرة في إجراء الفحص، و
                     .وستستخدم إذا لزم األمر

تشبع باألكسجين ومعدل معدل طفلك الطبيعي للسيتم تقييم 

ضربات قلبه، وفي بعض األحيان يتم التقييم مع طبيب 

استشاري للجهاز التنفسي قبل فحص المشي.  إذا كان طفلك 

ايقاف تشغيل أو فإن قراريستخدم األكسجين اإلضافي، 

األوكسجين أثناء الفحص سيتم من قبل طبيبه االستشاري 

 ً  . ُمسبقا

وسيتم إيقاف  سيكون طفلك تحت المراقبة طوال فترة الفحص

ما دون إلى  عندهالفحص إذا انخفضت مستويات األكسجين 

خصائي الفسيولوجي أن الفحص مستوى معين أو إذا شعر األ

 نأ.  آم لم يعد

 الحصول على النتائج

جل المرضى س نظام سيتم تحميل نتائج الفحص على

ليتمكن طبيبك من االطالع عليها. في المستشفى االلكتروني 

في نفس اليوم او في وقت إذا كنت ستقابل طبيبك في العيادة 

 .الحق من ذات اليوم فسيُراجع النتائج معك

 

بإمكانه  فسيبقى ،إذا كنت لن تقابل الطبيب في ذلك اليوم

طفلك على كان إذا االطالع على نتائج الفحص واالتصال بك 

 .أن يقوم بأي شيء قبل موعده القادم

 

 مزيد من المعلومات والدعم

:                    فيمكنك االتصال بمختبر وظائف الرئة على رقمفحص المشي من االرشادات أو المعلومات حول  المزيداذا احتجت 

بعد أن   www.gosh.nhs.uk/mygoshعلى موقع  MyGOSHأو عبر صفحة   5456تحويلة  9200 7405 020

 .تُكمل التسجيل

  

 

 

 

 

 

Ref: 2020F2309 and 2020ER0324 © GOSH NHS Foundation Trust, April 2020  Page 2 of 3

http://www.gosh.nhs.uk/mygosh


 

 
 
Ref: 2020F2309 and 2020ER0324 © GOSH NHS Foundation Trust, April 2020 Page 3 of 3 

  دقائق 6المشي لمدة  عند اجراء فحص

معرفة المزيد عن مستويات لدقائق  6المشي لمدة فحص ب تقومأن بقد يرغب طبيبك 

  . لممارسة الرياضةنشاطك وقدراتك  

 إحضار أي يرجى مريحة لموعدك.  حذاء رياضي ومالبس يرجى التأكد من ارتداء 
 .عند التجول إذا كنت تستخدمها لمشيعلى ا مساعدهأدوات 

 

ِّف معك في األ أسطوانةيرجى إحضار  األكسجين،إذا كنت تستخدم   كسجين أو جهاز الُمكث 

  .يوم الفحص

الفحص ليعرف قدر الوقت الذي األسئلة قبل  بعض فسيولوجيسيسألك األخصائي ال
  .عند المشيبسرعة وما إذا كنت تشعر بضيق في التنفس تخصصه للمشي بشكل معتاد 

 بدون الركض بل بسرعتك المعتادة.دقائق.  6ثم سيطلب منك المشي لمدة 

 

         صعوبة في ذلك. تجدو الراحة عند الحاجة إذا يمكنك

ونطرح عليك نفس األسئلة التي  "كيف تشعر؟ك "سوف نسأل التمرين،بمجرد االنتهاء من 

  .دقائق من المشي ةالست طرحناها قبل

ناقش النتائج وأن تربما أن تتمكن من مقابلة الطبيب في ذات اليوم لمعرفة نتائج الفحص أ 
 .في الموعد التالي

 

 استفسار.سألنا إذا كان لديك أي أن تالرجاء 
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