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Lung Function Tests: information for families 

 فحوصات وظائف الرئة: معلومات للعائالت
 

إلى الفحوصات وظائف الرئة.  تهدف هذه يولوجيون باجراء فحوصات وظائف الرئة في وحدةزيقوم أخصائيو التنفس الف
قياس مدى كفاءة عمل رئة طفلك ومدى فاعلية تنقل األكسجين الذي نتنفسه من الهواء إلى دمنا وخروج ُمخلفات ثاني أكسيد 

 إلى كذلك   نهدف  تمكننا هذه الفحوصات غالبا من مراقبة وظائف الرئتين مع مرور الوقت.الكربون من الجسم عبر الزفير. 
تفسر هذه النشرة الصادرة عن مستشفى   وممتعا لألطفال والشباب قدر األمكان.جعل فحوصات وظائف الرئة نشاطا محببا 

    غريت أورموند ستريت )غوش( فحوصات وظائف الرئة وما يمكن أن تتوقعوه عندما يأتي طفلكم للخضوع لهذا اإلجراء.
. معلومات سهلة القراءة لطفلك نشرة مرفق أيضا

وفقا لما فحوصات، واحد أو عدد من هذه اللطفلك  خضعسوف ي
يوم في نفس  فحوصاتالهذه  جرىيمكن أن ت    أوصى به الطبيب.

الخارجية، أو في مختبر وظائف الرئة أو  ةطفلك في العياد موعد
  .في المستشفىمقيما في الجناح إذا كان حالياً مريضاً 

 هل أحتاج لجلب أي شيء؟

تعليمات حول المكان الذي تتضمن تتلقى رسالة أن  من المفروض
 لفحص. ل ىخرأية إعدادات أ. ال حاجة إلى سيجري فيه الفحص

 "الوصايةحضر الطفل إلى هذا الفحص من ي   يكون لدىيجب أن 
الحقوق بالشخص  تمتع األبوية إلى الوصاية تشير .األبوية"
متعلقة والسلطة ال والمسؤوليات والواجبات والصالحيةالقانونية 

الشخص يكن لدى هذا إذا لم   الطفل. تخصباتخاذ قرارات 
 الفحص.  ، فقد نضطر إللغاءاألبوية الوصاية

 وظائف الرئة فحوصات 

يحتوي مختبر وظائف الرئة على عدد من اآلالت المصممة 
 طفلك. سوف عند الختبار جوانب مختلفة من وظائف الرئة 

 فيما يلي نحتاج الستخدامها.  عندماكل آلة تفاصيل نشرح 
 جريها.التي ن معلومات مختصرة عن الفحوصات

 

 

 Spirometry التنفسقوة قياس 

نقوم به  الفحوصات التي أكثرهذا هو وظائف الرئة  فحص
خالل الشعب  يختبر هذا الفحص مدى سرعة نفخ الزفير  شيوعا.
 ناترئالالقيام بشهق الهواء حتى تمتلئ  طفلكمطلب من . سي  الهوائية
الهواء قبل نفخ الزفير بأشد وأسرع ما يمكن في أنبوب بتماما 
  . فمبالمتصل 

على الكمبيوتر مثل نفخ  مصممةهناك مجموعة من الحوافز ال
 . اعتهستطقدر ابأريحية على القيام بذلك الشموع لتشجيع طفلك 

 ةالهوائي الشعب / القصبة موسععقار اإلستجابة ل
 Bronchodilator ( BDR بي دي آر)                           

  

 التنفس إلى قوة قد يحتاج طفلك في بعض األحيان بعد قياس 
 ( على salbutamol )سالبوتامول عقارلمعرفة تأثير فحص 

  سيقوم طفلك بعمل قياس التنفس قبل تناول الشعب الهوائية. 
     دقيقة لمعرفة ما إذا كان هناك  15الدواء ثم مرة أخرى بعد 
  .أي تغيير في وظائف الرئة

 طفلك على فهم كيفية تناول  يولوجيزالفخصائي األسيساعد 
 .باستخدام جهاز االستنشاق عقارال
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 )فحص فينو(  زفيرفي الأكسيد النيتريك جزيئات  فحص
Fractional exhaled nitric oxide (FENO) 

 

سيحتاج طفلك  قياس االلتهاب في الشعب الهوائية. ب فحصالقوم ي

 بالنفخ ثم يقوم. ةقشلباه يشب أداةمن خالل  إلى أخذ نفس عميق

 .كوب شاي أنه يحاول تبريدبلطف وسالسة كما لو 

 
  Gas transfer (TLCO) نقل الغاز

من الهواء األوكسجين غاز  يقيس هذا الفحص مدى سهولة نقل

سيطلب من طفلكم القيام  إلى الرئتين ومنها إلى الدم. الذي نتنفسه 

أخذ نفس كبير لملء رئتيه بالكامل بخليط غاز غير ضار ثم حبس ب

 كامال من الرئتين.  أن يخرجهثواٍن قبل  10أنفاسه لمدة 

 Lung volumes (plethysmography) الرئة قياس سعة

داخل مقصورة شبيهة بكشك الهاتف إلجراء هذا  طفلكمسيجلس 
يقوم خالل تواجده في هذه المقصورة بمجموعة من وسالفحص.  

 .حجم الهواء في الرئتين قياستمارين التنفس التي ستمكننا من 
 

  مخاطر؟ ةهل هناك أي

. مؤهل يولوجيزفأخصائي  هذه الفحوصاتإجراء جميع ب يقوم

 . كذلك، ستتاحطفلك مسبقًا جرى علىي   فحصكل لكم شرح وسي

 .تساوركمخاوف قد  ةأسئلة أو إثارة أي ةفرصة لطرح أيلك 

 

 

 
 كم يستغرق الفحص؟

دقيقة، وفقا لعدد  90إلى  15يمكن أن يستغرق الفحص ما بين 
 مستشرح رسالة موعدك المختلفة التي تكون مطلوبة.  لفحوصاتا

 المدة التقريبية للفحص.

 التعليماتباتباع طفلك  تقيدفضل إذا األشكل الب الفحوصات نجزت  
. سنقدم لطفلك الكثير من التشجيع لمساعدته على تحقيق المعطاه

طوال فترة الفحص  هسنحاول الحفاظ على اهتمام، ونتائج موثوقة
تخصيص وقت للراحة بين ببجعل التجربة ممتعة قدر اإلمكان، و

  .الفحوصات
 

 الفحص نتائجالحصول على 

ل المرضى اإللكتروني ج  س  على نظام  الفحصسيتم تحميل نتائج 

 ستقابلإذا كنت  لكي يتمكن طبيبك من مشاهدته. في المستشفى 

 فسيقومة أو في وقت الحق من ذلك اليوم، الطبيب في العياد

 أ جريتأخرى  فحص أو أية فحوصاتنتائج هذا البإطالعك على 

الطبيب في نفس اليوم  لم يكن عندك موعد مع. إذا طفلكل

 قادم. ال لموعدا لمناقشتها معك فيالنتائج  فسيستطيع اإلطالع على

 

 

 

 مزيد من المعلومات والدعمال

 

 الهاتف رقم: وظائف الرئة على يمكنك االتصال بمختبرف، فحوصاتإذا كنت بحاجة إلى أي مشورة أو معلومات أخرى حول أي من هذه ال

بمجرد  www.gosh.nhs.uk/mygosh على الموقع اإللكتروني: MyGoshأو عبر بوابة  5456: تحويلة رقم، 020 7405 9200

تسجيلك.

http://www.gosh.nhs.uk/mygosh
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 عندك فحوصات تنفس

 

هناك  إلى رئتيك. ثم  نبوب )القصبة الهوائية(ثم إلى األالهواء إلى أنفك وفمك،  دخلعندما تتنفس، ي

 .صدرك داخلرئتان 

 

 ه.عملب للقيامالجسم  هيحتاج جين( الذي -سي-)ي لفظ: أ ك   يسمى األكسجينيحتوي الهواء على غاز 

 .إلى خاليا الدم ينقلهيأخذ جسمك األكسجين من الهواء و

 

 .يحتاج جسمك إلى األكسجين للعمل . كجسم جميع أنحاءإلى  المواد المفيدةالدم يحمل األكسجين و

 

وظائف الرئة. عندما تصل إلى الوحدة،  فحصهذا يسمى عمل رئتيك. جودة نود أن نرى مدى 

 .سنطرح عليك الكثير من األسئلة حول تنفسك

 

واحد  فحصقد يكون لديك  وظائف الرئة.  بفحصستبدأ ثم  . طولك ووزنكقياس قوم بنس بعد ذلك،

 العديد منها. الزيارة أو  أثناء

 

فترة  ألطولما تستطيع أقوى بأسرع و تنفخسوف نطلب منك أن  . فحص النفخهو  اتصوفحأحد ال

 فقع.يمكنك التفكير في نفخ الشموع أو بالونات ال . يبالستيكفي أنبوب ممكنة 

 

 فحصتقوم بسساعدك على التنفس بشكل أفضل. ما إذا كان جهاز االستنشاق يآخر ينظر فيفحص 

  .النفخ مرة أخرى فحصثم تقوم ب النفخ، ثم تستخدم جهاز استنشاق. 

 

 .بلطف وببطء تنفخثم  ةقش عبرسوف تتنفس  . ملتهبةما إذا كانت الرئة ينظر فيفحص آخر 

 

سوف تأخذ نفسا عميقا  من الرئتين إلى الدم.  ينتقلما إذا كان األكسجين مآخر يتحقق  فحص
  . رئتيكت فرغ حتى  الهواء )الزفير( تخرجثم فم بالأنبوب متصل  عبر)الشهيق( 
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تحتاج إلى الجلوس في مقصورة س ك. يرئتموجودة داخل األخير كمية الهواء ال يقيس الفحص

 .الهاتف بكشك شبيهةبالستيكية 

 

 .لك هاشرحسيالنتائج و على يبطبالسيّطلع 

 

 .أسئلة ةأي عندكيرجى أن تسألنا إذا كان 
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