
االقلق من يیعانونن االذيین للمرضى بالنسبة ااألسنانن عالجج  
 

.سهھولة أأكثر ااألسنانن عالجج عمليیة لجعل ووذذلك وجودداالم وواالقلق ااأللم على للسيیطرةة طرققاال من مجموعة هھھھناكك !  
. ااألسنانن ططب فريیق مع كمخاووفوو كقلق ناقش !  
.أأمنا أأكثر بداائل لوجودد نظراا االعامم االتخديیر إإلى ااالحتيیاجج يیتم ما ما ناددرراا !  
.االعالجج ووبعد قبل االتعليیماتت جميیع ااتباعع يیجب ٬،سالمتك لضمانن !  

 
االتخديیر؟ إإلى أأحتاجج لماذذاا  

 
 منا االبعض يیحتاجج حالل٬، كل على). موضعي مخدرر( االلثة في حقنة بمساعدةة يیهھ يیقبل منا االكثيیر وولكن ااألسنانن عالجج يیحبذ أأحد ال
 أأوو بمفرددهھھھا إإما ااستخداامهھا يیمكن لتياا ااألساليیب أأوو االطرقق هھھھذهه من عددد ووهھھھناكك. االقلقوو ااأللم على للسيیطرةة إإضافيیة أأساليیب إإلى

.أأمامك االمتاحة االخيیاررااتت مناقشةل سعدااء ووسنكونن كمخاووف سناننااأل ططبيیب يیتفهھم سوفف. موضعي مخدرر إإلى باإلضافة  
 

 ااألفضل من ٬،االكبارر ووبعض ااألططفالل خاصة االمرضى٬، من عددد هھھھناكك يیزاالل الوو. يیاتتاالمستشف في فقط ااآلنن االعامم االتخديیر يیتوفر
.يیاتتاالمستشف إإلى تهھمإإحال االمناسب منوو االعامم االتخديیر تحت لهھم عالججاال توفيیر  

 
؟االذيي ال يیفقد خاللهھ االمريیض االوعي االتخديیر هھھھو ما  

 
. ااألسنانن عالجج تلقي بشأنن ااسترخاء أأكثر بالقلق يیشعروونن االذيین ااألشخاصص تجعل ووسيیلة ووعي يیصاحبهھ االذيي االتخديیر تقنيیاتت تعد
 ططبيیب ووسيیقومم. للجميیع مناسبة االتقنيیاتت كل ليیست. وواالمخاووفف االقلق على االتغلب على لمساعدتك االتقنيیاتت من االعديید هھھھناككوو

. لك بالنسبة أأفضل هھھھو ما تقررر أأنن على ساعدككيیوو االمختلفة االخيیاررااتت مناقشةب االتقيیيیم لموعد حضورركك عند يیفحصك االذيي ااألسنانن
.شيیوعا كثرااأل االمستخدمة االتقنيیاتت هھھھي ييلورريیداا وواالحقن ووااالستنشاقق االفم ططريیق عن االتخديیر تقنيیاتت ووتعد  

 
االتخديیر؟ فواائد هھھھي ما  

 
 يیشعروونن ال االذيین ااألشخاصص حتى. لديیك االقلق وويیخفض ااألسنانن عالجج مع كيیفاالت لىع ووعي يیصاحبهھ االذيي االتخديیر يیساعدكك
 مثل مريیحة غيیر إلجرااءااتت خضوعهھم عند ووعى يیصاحبهھ االذيي تخديیراال على االحصولل يیفضلونن ااألسنانن عالجج بشأنن بالقلق
).ااألسنانن إإززاالة( االخلغ  

 
االمخاططر؟ هھھھي ما  

 
 ال ذذلك وولكن االعالجج نهھايیة في االرأأسس خفة أأوو بالدوواارر تشعر قد. جداا آآمن وواالهھوااء االغازز باستخداامم ووعي يیصاحبهھ االذيي االتخديیر يیعد
 عن لتخديیرل وويیمكن. ذذلك حدووثث منع على للمساعدةة االعالجج نهھايیة في تنفسلل االنقي ااألكسجيین لك وفرسن. ددقائق بضعل إإال ستمريی

 أأنن يیمكن بحيیث عنايیة٬، بكل مرااقبتك خاللل من ذذلك على نتغلبوو. لديیك تنفساال بطئيی أأنن ااألنف خاللل منوو يياالورريید االحقن ططريیق
.تلتئم ما سرعانن وولكنهھا ٬،االحقن بعد االذررااعع أأوو يیداال في االكدماتت بعض تحدثث قد. إإليیهھ حاجة في كنت إإذذاا ااألكسجيین لك نوفر  

 
االمتاحة؟ االعالجج خيیاررااتت هھھھي ما  

 
االفم ططريیق عن االتخديیر  

 
 لتوفيیر إإما تستخدمم أأنن ااألددوويیة لهھذهه يیمكنوو. سواائل أأوو كبسوالتت أأوو أأقرااصص شكل في االفم ططريیق عن االتخديیر إإعطاء يیتم
 فقاايیر أأنن يیجب. ااألسنانن عالجج إإجرااء أأثناء كتساعدمل مسكناتتك أأوو) مسبق عالجج( ااألسنانن لطبيیب ززيیاررتك قبل لك السترخاءاا
 يیعتني أأنن يیمكن عنهھم مسئولل بالغ شخص ٬،االفم ططريیق عن تخديیر تحت ااألسنانن لعالجج يیخصعونن االذيین ووااألططفالل االبالغيین من كل
 صحتك عن معلوماتت معرفهھ إإلى بحاجة سناننااأل ططبيیب سيیكوننوو. االعالجج بعد االيیومم وولبقيیة باألسنانن االخاصص ااإلجرااء قبل بهھم

.االرااهھھھن االوقت في تتناوولهھا أأددوويیة ووأأيي االعامة  



 
ااالستنشاقق؟ ططريیق عن تخديیر على االحصولل أأستطيیع هھھھل  

 
 أأكسيید هھھھو شيیوعا ااألكثر االخليیط وويیعد. ااسترخائك على تعمل االتي االخاصة االغاززااتت من خليیط تتنفس ٬،االتخديیر من االطريیقة هھذههب

 أأوو" Entonox" إإنتونوكس أأوو" Air & Gas"ِ وواالهھوااء االغازز مثل أأخرىى بأسماء أأيیضا يیعرفف وواالذيي ووااألكسجيین االنيیترووزز
 هھاوولكن للبالغيین بالنسبة ةةجيیدوو ٬،سريیع إإفاقة ووقت مع للغايیة آآمنة االتقنيیة هھھھذهه ووتعد". Relative Analgesia" االنسبي تسكيیناال

.االقلق من يیعانونن ذيیناال ااألططفالل لعالجج بالنسبة خاصص بشكل مناسبة  
 

 مصمم جهھازز ووهھھھناكك. االفم تغطي الوو ااألنف لتغطيیة اووضعهھ يیتم مريیحة صغيیرةة أأنفيیة مجموعة خاللل من االغاززااتت خليیط إإعطاء يیتم
 ووخفة ووخزوو  بحرااررةة تشعر قد. بك االخاصة ااالحتيیاجاتت لتلبيیة ااألسنانن ططبيیب قبل من تعديیلهھ وويیمكن االغاززااتت إلعطاء خصيیصا

.أأكبر بسهھولة ااألسنانن عالجج تقبل لك تيیحت  
 

 من تتلقاهھھھا االتي االتعليیماتت ااتباعع عليیك يیجبوو ااالستنشاقق ططريیق عن التخديیرب االعالجج ووبعد قبل االمتطلباتت بعض بالطبع هھھھناككوو
 في تتناوولهھا أأددوويیة أأيي عن ووتفاصيیل االعامة صحتك حولل معلوماتت معرفتهھ سناننااأل ططبيیب يیحتاججس. بك االخاصص ااألسنانن ططبيیب
.االرااهھھھن االوقت  

 
االورريیديي؟ االحقن ططريیق عن االتخديیر هھھھو ما  
. االيید من االخلفي االجزء في أأوو االذررااعع في االحقن ططريیق عن االتخديیر إإعطاء يیتم ووعي٬، يیصاحبهھ االذيي االتخديیر من طريیقةاال هههھھھذ في
 ااألسنانن٬، ططب فريیق مع وواالتعاوونن االتحدثث على قاددرراا ستكونن. عميیق استرخاءب تشعر يیجعلكوو ٬،ووددقيیق سريیع بشكل االتخديیر وويیبدأأ
 فترةة خاللل االدمم ضغطل قيیاسس إإجرااء سيیتم االتخديیر٬، قبل. بهھم االخاصص االعالجج عن االكثيیر تذكر االناسس معظم يیتستطيیع ال وولكن
 أأنن إإلى االعيیاددةة في االبقاء إإلى تحتاجج قدوو للتعافي٬، االوقت من قليیل ااألشخاصص بعض يیستغرقق. وواالنبض لتنفساا مرااقبة ووسيیتم االعالجج
.االيیومم لبقيیة بجواارركك وواالبقاء االمنزلل إإلى يیصطحبك أأنن يیمكن شخص معك يیكونن أأنن االمهھم منوو .بمفرددكك االمشي على قاددرراا تصبح  

 
 أأكثر بديیال االتقنيیة هھھھذهه ووتقدمم. ااألسنانن ططب إإجرااءااتت من االخوفف على للتغلب ستخدممتوو لمرضىل بالنسبة عامة االتقنيیة هھھھذهه ووتعد
 ةمالءم مدىى تقيیيیم أأجل من تتناوولهھا ووااألددوويیة االعامة صحتك حولل معلوماتت معرفتهھ سناننااأل ططبيیب يیحتاججس. عامماال تخديیرلل أأمانا
.لك بالنسبة االتقنيیة هھھھذهه  

 


