
www.thoracic.org
ATS Patient Education Series © 2014 American Thoracic Society

اذا كان الطفل بدأ يف استعامل أدوية جديدة أو خاصة بالنوم. قد 

نطلب من الطفل أن ال يستعمل تلك األدوية ليلة اإلختبار.

ماذا ميكننا )نحن و الطفل( أن نتوقع أثناءإختبار النوم؟

عند الوصول سنقوم بتوفري غرفة لكم و للطفل بها رسير للطفل و 

رسير آخر للشخص املرافق للطفل أثناء اإلختبار. جميع النشاطات 

اإلعتيادية ما قبل النوم مسموحة مثل الرضاعة الطبيعية، قراءة 

الكتب، مشاهدة التلفاز و الطعام و الرشاب. سيقوم الفّني 

املختص بوضع الحساسات عىل الطفل قبل أن يخلد اىل النوم. 

الحساسات ليست مثل اإلبرة فهي ال تسبب أمل و سهلة اإلنتزاع 

عند نهاية اإلختبار. وضع الحساسات بالطريقة املناسبة قد 

يستغرق 60 دقيقة. غالبا سنقوم مبراقبة املناطق التاية من جسم 

الطفل:

حساسات عىل الرأس و الوجه ملراقبة موجات الدماغ و حركة   )1

العني

حساسات عىل الصدر ملراقبة القلب و عىل األطراف لقياس   )2

الحركة

أحزمة حول الصدر و البطن ملراقبة منط التنفس. هذه األحزمة   )3

ال تعيق التنفس لدى الطفل وهي مريحة لألطفال غالبا

حساسات تحت األنف و الفم ملراقبة حركة الهواء عرب األنف  )4

الصق عىل إصبع اليد أو القدم ملراقبة مستويات األكسجني   )5

هذه الدراسة تسجل عدة أشياء أثناء نوم الطفل مثل نشاط 

الدماغ، حركة العني، نبضات القلب، حركة األطراف، حركة الصدر و 

أمناط التنفس، مستويات األكسجني و ثاين أكسيد الكربون، حركة 

الهواء عرب األنف و الشخري. لجمع هذه املعلومات، يتم استخدام 

عدة أنواع من الحساسات )أسالك و وصالت مثل جهاز قياس 

وظائف القلب( عىل أجزاء مختلفة من جسم الطفل مثل الرأس، 

الوجه، الصدر و األطراف.

من يقوم بهذه اإلختبارات؟

يقوم فّني مختص بهذه اإلختبارات للدراسة. هؤالء تم تدريبهم 

لغرض املالحظة و جمع املعلومات أثناء نوم طفلك. الطبيب 

املختص يكون متواجدا عند الرضورة أيضا. 

كيف ميكنني املساعدة يف تجهيز طفيل إلختبارالنوم؟

يف اليوم املحدد لإلختبار، حاولوا أن تحافظوا عىل النمط املعتاد 

لحياته قدر اإلمكان. التغيريات يف النمط املعتاد لن تساعد طفلك 

يف هذا اإلختبار. مثال، اذا تعّود الطفل أن يأخذ قيلولة أثناء اليوم 

فمن الرضوري أن يأخذ قيلولة يف يوم اإلختبار أيضا. كام يجب 

االبتعاد عن أي مرشوبات غازية أو عادية التي تحتوي عىل مادة 

الكافيني. غالبا سيتم سؤالكم قبل تحديد يوم اإلختبار عن كافة 

األدوية التي يستخدمها الطفل. نرجوا منكم أن تبلغوا مخترب النوم 

دراسات عن النوم لدى األطفال

الدراســة عن النوم هي عبارة عن اختبار يســجل 

أمنــاط النوم لدى الطفل. هــذا االختبار مطلوب 

لتشــخيص اضطرابات النوم لديهم. املســمى الطبي 

لهذا النوع من الدراســات هو »باليســومنوجرام«. 

و يتضمــن هــذا االختبار نوم الطفــل يف مخترب النوم 

املالحظة.  تحت 
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خطة العمل:
ليتمكن الطفل من االستفادة القصوى من هذا اإلختبار، هناك 

عدة أشياء ميكن أن تفعلها لتهيئة الطفل له:

ارشح لطفلك ماذا سيحدث أثناء اإلختبار  )1

بلّغ مخترب النوم عن كل األدوية التي يستعملها الطفل مبا   )2

فيها األدوية التجارية )التي ترصف بدون وصفة طبية(

اذا كان الطفل يستخدم أدوية خاصة بالنوم، الرجاء   )3

التواصل مع االخصايئ ملعرفة إمكانية استعامل الدواء يف يوم 

اإلختبار.

قم بإحضار كل ما يلزم طفلك لينام نوما هانئا  )4

أرقام التواصل مع املستشفى:

http://www. : نرجوا مشاهدة الرابط التايل للتفاصيل(

thoracic.org/patients/information-series/en/

)resources/ats-patient-ed-pulse-oximetry.pdf

حساسات عىل الصدر ملراقبة مستويات ثاين أكسيد الكربون  )6

جميع هذه الحساسات تسمح للطفل أن يتحرك بحّرية أثناء 

النوم. ما يثري الدهشة هنا أن معظم اطفال ينامون بشكل أفضل 

يف مثل هذه الظروف. قد نقوم بتسجيل حركته طوال الليل أثناء 

املالحظة عرب كامريا آمنة لغرض مشاهدتها الحقا. و تساعدنا هذه 

الخطوة لتسجيل أمناط النوم لدى الطفل كام يساعد األشخاص 

املتواجدين يف املخترب ملعرفة ما اذا كان الطفل لديه أي مشاكل 

بالتواجد يف الغرفة، مع الحساسات أو أي مشاكل أخرى. الهدف 

من هذا اإلختبار هو مراقبة نوم الطفل ملدة 7 أو 8 ساعات طوال 

الليل.

الفّني املختص يكون متواجدا يف املخترب أثناء الدراسة. ميكنكم 

طلب مساعدته أي وقت عرب السامعات املوجودة يف الغرفة. 

أحيانا قد يدخل الفّني اىل الغرفة لتعديل بعض الحساسات اذا لزم 

األمر. يف هذه الحالة، سرناعي قدر اإلمكان عدم إزعاج الطفل أثناء 

نومه. كام يوجد طبيب متواجد طوال الوقت ألي مساعدة طبية.

يف الصباح التايل لإلختبار، سيقوم الفّني بإيقاظ الطفل عند الساعه 

6 صباحا و يقوم بنزع الحساسات و األحزمة من جسم الطفل. 

ميكنكم بعدها أن تغادروا املخترب إذا أردتم ذلك. طبيب النوم 

الخاص بكم هو الشخص املخّول لتحليل نتائج إختبار النوم للطفل 

و سيقوم بإطالعكم عىل نتائج الدراسة يف وقت الحق.

)MD( و رفيكا ارسو )MD( املؤلفون: اندرا نارانج

)RN, MS( املراجعة: سوزان الرو

مصادر إضافية:
جامعة بايلور

http://www.youtube.com/watch?v=AWIsDEW8piA

جامعة روشسرت
http://www.urmc.rochester.edu/childrens-hospital/ 

sleep-center/sleep-study.aspx
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