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Tracheostomy ward decannulation: 
information for families 

 

 القصبة الهوائية:القنية من ثقب إزالة  
 معلومات للعائالت 
 

وما في مستشفى جريت أورموند ستريت  المستخدمة( القصبة الهوائيةفغر نبوب أإزالة  خطة) القنيةتوضح هذه النشرة طرق إزالة 
 خالل العملية. التوقعات هي

 بة الهوائية؟هي عملية إزالة القنية من ثقب القصما 

 بشكل جيد دون تنفسقدرته على ال لطفلك والتأكد منالقصبة الهوائية فغر عملية إزالة أنبوب هي قنية ثقب القصبة الهوائية إزالة 
 .دون جراحة جناحفي الالقنية وإزالة  القنية جراحيا  إزالة : هناك طريقتان إلجراء هذه العملية . إستخدامها

 هذه النشرة.  تغطيه ماإزالة القنية في الجناح، وهو  شيوعا هي األكثرالطريقة 

.  في هذه إزالة األنبوبيتم فيه تصحيحية في نفس الوقت الذي تطلب إجراء جراحة التي ت، واألخرى فهي إزالة  القنية جراحيا  أما 
معك بشكل  سيتم النقاش . إزالة القنيةهذا النوع من إجراء  عقبوحدة العناية المركزة  فيإلى التعافي بحاجة  كطفلسيكون  الحالة،

 اختيار.وكل  كل طريقةشخصي حول 

 تطلب بسببها التيالصحية أوال  الحالة في حال تجاوزذلك ، عملية إزالة القنية في الجناح "تجربةـ "لطفلك  من الممكن أن يخضع
طفلك لالقنية  ووقت إزالةقرار كيفية  يتم اتخاذدائما   . جراحيا  العلة المرضية م تصحيح في حال تأو  ،له إجراء ثقب القصبة الهوائية

 التحسنطالعكم على إبواألطباء  والطاقم التمريضيأخصائي التمريض السريري سيقوم  العمليةخالل .  معكذلك بعد مناقشة 
 .الحقةخطط  الحاصل لدى طفلك وعلى أي

، لذلك يجب ىسجالت المرض نتائجها وعلى االطالع على بعد وذلك أعوام عديدة عبر القنية في الجناحتم تطوير وتنقيح عملية إزالة 
 إجراء عملية لحاجة إلىبين اما  خطورة، مما يحقق توازنا  األكثر  عملية إزالة القنية مراحلخالل  البقاء في المستشفىفقط عليك 

األولى  يام الخمسةاألتقييم حالة تنفسه خالل م عن كثب وسيتمراقبة طفلك  سيتم . ةة طبيعييعائل حياةلالحاجة ومن آ إزالة القنية بشكل
 . بعد العملية

 مما كان عليهأسوأ أن الوضع هو"اآلباء  غنابل  معظم الحاالت، ي   حيث أنه في ،خالل وقت عملية إزالة القنية كمقلقمدى ندرك نحن 
رجى طرحها ي   م أي أسئلة في أي لحظةذا كان لديكما نستطيع خالل هذا الوقت وإسوف ندعمكم بقدر  . "األنبوب ثناء عملية إدخالأ

 .علينا

 ؟عملية إزالة القنيةماذا تتضمن 
 األطفاللدى  يتطلب تصغيرحجم األنبوبقد  خر. آلمن طفل تختلف هذه المدة لكن  ،خمسة أيام إزالة القنية في الجناحتستغرق عملية 

 .ليومين آخرينممكن أن يتطلب ذلك البقاء من الودفعة واحدة،  من مراحل بدال   عدة ضمنوالذين لديهم حجم أنبوب أكبر  األكبر سنا  

 اليوم األول

عن أي  ، واإلجابةبشرح عملية إزالة القنية جناحال وممرضسيقوم أخصائي التمريض السريري أو  عند دخول الطفل إلى الجناح،
دفعة واحدة أو إما  التغيير ذلك وسيكون ،3حجم  إلىتصغير أنبوب القصبة الهوائية سيتم  أي مخاوف قد تكون لديكم. ومناقشةأسئلة 
 نبوب الحالي لطفلك.األعلى حجم  ذلكويعتمد  خطوات وفق

مساحة ، وذلك لترك 2.5حجم إلى األنبوب لديهم  بتصغيرسنقوم ، كغم 12الذين يقل وزنهم عن ، واألطفال بالنسبة للمواليد األصغر
 .آنذاك الجناح مغادرة ميمكنك  األنبوب.تغطية  عندتنفس للأكبر حول األنبوب 
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 اليوم الثاني
إزالته  ، حيث من السهلعلى نهاية أنبوب القصبة الهوائيةالقنية ، سنضع غطاء ساعة الفائتة 24مخاوف خالل الـ  ةأي يكن هناكإذا لم 

 .أخرىساعة  24 لمدة في مكانههذا الغطاء سيبقى ، ولدى طفلك في التنفسأي صعوبات في حال وجود 
 .شفطالمن  جب عليك تشجيع طفلك على السعال بدال  عالمة فشل، لذا يالغطاء  إزالة يعتبرتكرار  

لديكم  كانفي حال لكن النوم، وخاصة أثناء عند طفلكم  جهدمعدل التنفس والعن قرب سنراقب  مشي حول المستشفى. تيمكنك ال
 .بذلك مرضاتالم ىحدإ إعالميرجى  مخاوف

 

 اليوم الثالث
قد ، جدا   ةكبير التزالالفغرة  إذا كانت أنبوب القصبة الهوائية. سنقوم بإزالة ساعة الماضية،  24 ـمخاوف خالل اللديكم تكن  إذا لم 

فتحة الفغرة بعد إزالة على  ا  محَكم ا  ضمادوضع يمكننا في معظم الحاالت  لكن . قليال   تندمللبضع ساعات لكي  ضمادا  نضع عليها 
 .الفغرةمن  ما يرشحمتص يأيضا  و من خالل األنف والفم خارجا  الهواء ، حيث يسد الفغرة ويدفع مباشرة األنبوب

 نفسه دون أنبوب.سيعطيك ويعطي طفلك الثقة بأنه يستطيع أن يتنفس بكما أنه 

قد يكون من  . بنفسهتشجيع طفلك على السعال وإزالة إفرازاته اإلستمرار بيجب  ساعة.  24لمدة المحكم في مكانه  الضمادسيبقى 
 السعال. عند الضمادفوق  يدهوضع المريح أكثر للطفل 

التخلص فلن تكون طريقة ، لطفلعلى اجديد ذلك . وبما أن بإحكام خر ونضعه على الفغرةبآسنبدله ، من مكانه الضماد تحركفي حال 
إزالة السعال وتحسين  طرق معكم سيناقش الفريق . من قبل القصبة الهوائيةثقب  يختنبرطفل لم بالنسبة لهي كما  سهلةاإلفرازات  من
 .اتفرازاإل

 .الحفالتفقاعات أو منفاخ لعبة ال باستخدام يمكننا تشجيعهف، فعال بشكل يجهد نفسه للسعالإذا كان طفلك 

إشراك بسنقوم  بالطبع، . كل األشياء التي يحبها طفلك من المنزللذا يرجى إحضار  ،اليوم الثالثجناح في ال فييجب عليك البقاء 
طفلك خالل هذه الفترة، وخاصة أثناء دى نستمر في مراقبة معدل التنفس والجهد لس  إلشغال الطفل خالل النهار. األلعابأخصائي 
 .ى الممرضات، يرجى إخبار أحدراودكم القلق إذاالنوم. 

 اليوم الرابع
سيتم استبدال  المنطقة. الفغرة والتنظيف حول  وفحص الضمادسنقوم بإزالة ، ساعة الماضية 24تكن لديكم مخاوف خالل الـ  إذا لم 
 .إضافيةساعة  24لمدة  الذي سيبقىالمحكم  الضماد

 يجب اإلستمرار في تشجيع طفلك على السعال وإزالة إفرازاته بنفسه. 

 .طريق الفم عنوذلك  األوليمهارات اإلنعاش  تدريبسنقوم بمراجعة 

ى راودكم القلق، يرجى إخبار أحد إذا مراقبة معدل التنفس والجهد لطفلك خالل هذه الفترة، وخاصة أثناء النوم. بنستمر س
 يمكنك مغادرة الجناح. هنا  .الممرضات

 اليوم الخامس
إذا كانت   الفغرة والتنظيف حول المنطقة. وفحص الضمادسنقوم بإزالة  ساعة الماضية، 24تكن لديكم مخاوف خالل الـ  إذا لم 
 بضمادسنغطيها ف، إذا كانت كبيرة ويرشح منها إفرازاتأما  للهواء. عرضة  اتركه وال يرشح منها شيء، يمكنصغيرة  الفغرة
 . عادي
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 مخاطر؟ ةهل هناك أي
ولكن طالما كان طفلك تحت  القصبة الهوائية.  ثقب بما فيه الكفاية دون طبيعيلى التنفس بشكل عطفلك  عدم قدرةالخطر الرئيسي هو 

 طفلكلوضع أنبوب القصبة الهوائية  ضرورة إعادة لتقييمأحد األشخاص على الدوام  سيتواجدخالل األيام األولى، المراقبة المكثفة 
 .عنده مشاكل في التنفس وجود حال في مرة أخرى 

، ولهذا السبب سيكون طفلك تحت العضالت حول مجرى الهواءتسترخي مشاكل في التنفس خالل الليل عندما  ظهورمن المرجح 
أي قرارات نحتاج  في إشراكه بحيث يمكن القنيةعملية إزالة  طوالنشجع أحد الوالدين على البقاء مع طفلهما  . المكثفة ليال  مراقبة ال

 إلى اتخاذها.

 إزالة القنية بعدما 
 ممتنا  تكون قد  أثناء العملية، الفرحبالخوف وقد شعرت  ربما ندرك أنكنحن   .بالنسبة لك جدا   صعبةاأليام الخمسة الماضية  تجدربما 

 متضايقا   أيضا   تكون أوربما قد  .قد قل ت القيود المفروضة على حياتك العائلية وألن ،ثقيلةالشفط البحاجة إلى حمل معدات  لم تعد نكأل
 القصبة الهوائية. َثقب قبل كان منكما طفلك  عندصعوبات في التنفس الحتمال وجود 

 .الذي يشعر بذلكفأنت لست الوحيد ، إزالة القنيةحول عملية مهما كان شعورك 

وف سف ،إن أقلقك هذا الموضوعطوال الوقت. بقاء بقربه وال وخاصة أثناء الليل باستمرار تنفس طفلكلفحص بالحاجة ربما تشعر 
 مراقبة الطفل.  حول معكنتحدث 

 العودة إلى الحياة اليومية

 ؟التي استعرناهاكل معدات الشفط  إعادةيجب هل 

 ستة إلى ثمانية أسابيع(. وهذا يعنيالخارجية )عادة خالل عيادة في الموعد أول جميع أجهزة الشفط في المنزل حتى بإبقاء ك ننصح
 .كمنزل النتظار إحضار المعدات إلىتضطر  القصبة الهوائية فلن ثقبحاجة إلى استبدال أنه في حال ال

المراكز  طفل آخر. ل هاستخداما تاحة فرصةإل المركز الصحي المحلييجب عليك إعادة أي معدات لم يتم فتحها إلى فريق  ،لكن
 معهم. كيفية ذلكنناقش سفلذلك بهذا الخصوص، سياسات مختلفة  لديها ةالمحلي ةالصحي

 طفلي العودة إلى المدرسة؟ليمكن هل 
األنشطة  تجنبطالما ل لطفلك القيام به يود على ما يقدرهناك قال يوجد  يمكن لطفلك العودة إلى المدرسة في أقرب وقت ممكن. 

 .الرملية والمائية
 
. اندمالها وقت حتى بالضمادمن األفضل تغطيتها طفلك، لذا  عندالفغرة  منطقة طالع علىإلافضول األطفال اآلخرون  يراودقد 

 في المنزل.المستمر إلشراف والدعم مدى الحاجة لوسنناقش معكم 
 

لمركز الصحي نتحدث إلى فريق اسفالمستمر لبضعة أسابيع،  من الدعمسيستفيد طفلك  إن كانلكن ، وهذا يختلف من طفل إلى آخر
 المحلي بشأن ذلك.

 
 هل يمكن لطفلي السباحة؟

السباحة أو المشاركة في  من طفلكمنع ثقب القصبة الهوائية، لكن ي   إزالة يرغب فيه األطفال عندأول شيء  ما يكون ذلك هو غالبا  
. الرجاء عدم اإلنصياع الخارجيةعيادة لك في ال موعدأول  ذلك خالل سنقرر . تماما  منطقة الفغرة  تلتئم األخرى حتى المائية عاباألل

 لما قد يترتب على ذلك من خطر كبير.  هذا الموعدقبل  بالسباحة طفلكل للسماحألهوائكم 
 

 طفلي بالسعال أو البرد؟أصيب  إذاماذا أفعل 
تجنب العدوى. أنه ال ضمان ل من على الرغمالسعال ونزالت البرد، المصابين ب األشخاصمع المباشر تصال اإلحاول تجنيب طفلك 

تحم ل  فقد يكونومع ذلك،  . إزالتهافي  وأكثر صعوبة أكثر كثافة قد يجعل إفرازاته مباشرة  إجراء العملية بعدالبرد نزالت اإلصابة ب
 .عملية إزالة القنية لنجاحعالمة جيدة هوالسعال أو البرد 

 
 كانت عملية إزالة القنية ناجحة؟  إذا يجب علينا أن نخبرمن 

المحلي عن  ضمان اإلجتماعياللذلك يجب عليك إبالغ مكتب   طفلك في العيادة. بفحصناجحة حتى نقوم إزالة القنية ال تعتبر عملية 
فسيتم لم يكن هناك أي مضاعفات،  إذا في العيادة. مقابلتك تتم حتى  من المفترض استمرار منح المخصصاتلكن ، عملية إزالة القنية

 .ظروفك أو قطعها، ويعتمد القرار في ذلك على  كم مخصصاتتخفيض 
 
 



Page 4 of 4 
 

 الفغرة  وضع
مع خروج  واسعة تكان أما إذا . بدون ضماد ا، يمكنك تركهترشيحمع عدم وجود  ةصغير تكان إن :الفغرة تماما   تندمل ال قد

لن نقوم   .لتغطية المنطقة (انداناب ما يسمىأو)الرقبة  يستخدم البعض منديل  خفيف من الشاش. بضماديمكنك تغطيتها ف، إفرازات
 .حد أدنىعملية إزالة القنية ك علىثالثة إلى ستة أشهر مرور  حتى جراحيا  بإغالق الفتحة 

 
 ودخول المستشفى لمدة تحت التخدير العام وفوق مجرى الهواء  ةقصير عملية خياطة إجراءإذا كان ال بد من إغالقها، سيتطلب ذلك 

 .ليلة أو ليلتين
 

 القصبة الهوائية وحمل المعداتفغر استبدال أنبوب 
 تصاليجب عليك اإل  صعوبة في التنفس.طفلك  واجهحتى لو  إلى الفغرةأنبوب القصبة الهوائية  إدخالإعادة عن  االمتناع بتاتا  يجب 

إال أي مكان  إلى المعدات  لست بحاجة لالستمرار في حمل . تنفس الطفل حولمخاوف  ةإذا كان لديك أي 999الرقم باإلسعاف على 
 .قصبة الهوائيةالأو في فغر  اإلفرازات الزائدة في الفم شفطعلى سبيل المثال لها، لااستعمفي حال 

 
 دعم؟لتقديم الماعات ج يوجد هناكهل 

تقديم الدعم والمشورة لألطفال الذين  في (ACT"مساعدة األطفال الخاضعين لثقب القصبة الهوائية" )إيه سي تي تستمر مجموعة 
 اإللكتروني أو زيارة موقعهم 01823 698 398 يمكن اإلتصال بهم على الرقم  خضعوا لعملية إزالة القنية ولعائالتهم.
www.actfortrachykids.com . 

 

 طوارئالفي حالة 
 في حال ظهور أي من العالمات التالية على طفلك:العام  الطبيبتصال بالجناح أو يجب اإل

 

  نعاسخمول، تعب أو 

 فقدان الشهية 

 باآلخرينيصبح أكثر "التصاقا" أو  سرعة غضبه 

 بعد ممارسة الرياضة زائد تعب 

  الصريري"التنفس الصاخب أو" 
 
 .عدم التأقلم الجيد بدون القصبة الهوائية كما هو متوقع ذلك يعنيقد من هذه العالمات، واحدة أو أكثر طفلك  أظهرإذا 
 

 من العالمات التالية: اأيظهر أ إذا مؤخرا  لعملية إزالة القنية طفلك  وإخبارهم بخضوعفورا سعاف اإلاإلتصال بيجب 
 

 استنشاق كمية كبيرة من الهواء لداخل منطقة الصدر أو الرقبة 

 األظافر وفي بطانةأو 'زرقة' حول الشفاه  إزرقاق 

 فقدان الوعي 
 

 القصبة الهوائية علی الرقمبفغرة   بالممرضة المختصةتصال ، يرجی اإلالقنيةإزالة عملية أسئلة حول  إذا کان لديك أي
 اإلتصال على الرقميمکنك أيضا  . 0712واطلب الرقم الداخلي  020 7405 9200أو  020 7813  8257
 .هفي طفلك عالجوطلب الجناح الذي تم  020 7405  9200

 
 جريت أورموند ستريت لألطفال مستشفىأمانة  2017  ©جميع الحقوق محفوظة 

 
 2017F061: رقم مرجع

 
اآلباء من بمساعدة  ،القصبة الهوائية بالتعاون مع مجموعة معلومات الطفل واألسرة بفغرة المعلومات الممرضة المختصة ع هذهم  ج

 .جناح بيتر بان فيواألمهات 

 

Document translated and checked by The GOSH IPP Translation Team Date translated  February 2018 

 

Tracheostomy ward decannulation 

Ref no: 2017F0615 © Great Ormond Street Hospital for Children NHS Foundation Trust 

 

 

http://www.actfortrachykids.com/
http://www.actfortrachykids.com/

