
هذە المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا ع� �شخ�ص من طب�بهم، 
و�� غ�� مصممة لالستخدام ك�شخ�ص لحالة مرض�ة أو ك�د�ل للرعا�ة 

الطب�ة المستمرة

ات المعلومات الصادرة عن دل�ل الموارد  ���
الصح�ة معتمدة من ق�ل اللجنة االس�شارة 

� جنوب 
األهل�ة لش�كة الرعا�ة الصح�ة األول�ة ��

� � المحلي�� � العمومي�� � والممارس��
غرب س�د��

دل�ل
الموارد

الصح�ة

 منطقة 
جنوب 

      �
غرب س�د�� انقطاع النفس االنسدادي 

أثناء النوم لدى األطفال
ة معلومات عن حالة صحية ن�ش

ي يوليو/تموز 2020
صدرت �ف

ما هو؟ 
ة، قبل  ة قص�ي ء ما بسد الحلق جزئًيا أو كلًيا أثناء النوم، ويؤدي هذا إىل تقليل التنفس أو توقفه لف�ت ي

يحدث انقطاع النفس االنسدادي أثناء النوم عندما يقوم �ش
أن يعود مرة أخرى. يصاحب هذا غالًبا اللهاث أو الشخ�ي أو انتفاض الجسم. غالًبا ما يشخر األطفال المصابون بانقطاع النفس االنسدادي أثناء النوم.

ن والناميات  ه. يسبب انقطاع النفس االنسدادي أثناء النوم لدى األطفال عادة انتفاخ اللوزت�ي ن من شأن عدم النوم الجيد أن يؤثر عىل سلوك الطفل وترك�ي
ي بعض األحيان البدانة أو السمنة المفرطة أو حىم القش أو حاالت الحساسية.

ي الجيوب األنفية(، و�ن
)اللحميات �ن

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟ 
ي بعض الحاالت قد يدعو األمر 

ة إىل جراح األذن واألنف والحنجرة. و�ن إذا كانت لوزتا طفلك أو اللحميات األنفية متضخمة ، فسيقوم طبيبك العام بإحالته مبا�ش
: إىل إجراء دراسة لنمط النوم. قد يوصي طبيبك بما يىلي

ي دمه خالل الليل	 
ن �ن ف خالل الليل )قياس التأكسج( – يوضع جهاز صغ�ي عىل إصبع طفلك ليقيس نسبة األكسج�ي 	 مراقبة األكسج�ي

ي مشاكل النوم لدى األطفال(	 
ي نوم األطفال )طبيب متخصص �ن

ي المستش�ف – اإلحالة إىل أخصا�ئ
	 دراسة نوم �ف

ي أن انقطاع التنفس أثناء النوم ناتج عن الوزن أو الحساسية.
سيناقش طبيبك العام خطة العالج معك إذا اشتبه �ن

ما الذي سيقوم به طبيبي العام في المستقبل؟ 
سيفحص طبيبك العام طفلك مرة أخرى للتحقق ما إذا كان العالج ناجًعا، فإذا لم 

. ي
تتحسن أعراض الطفل قد يوصيكم بمراجعة أخصا�ئ

ي المستمر(  ي بالضغط اإليجا�ب
ي لطفلك آلة CPAP )الجريان الهوا�ئ

قد يعطي األخصا�ئ
للمساعدة عىل إبقاء مجرى الهواء مفتوًحا خالل الليل أثناء نومه.

 ماذا بوسعي أن أفعل؟      
ي 

ه إذا استمر طفلك �ن ي مراقبة أنماط نوم طفلك. اتبع إرشادات طبيبك وأخ�ب
استمر �ن

الشخ�ي أو صدرت عنه أصوات تنفس غ�ي منتظمة.  ساعد طفلك عىل ممارسة النشاط 
ه أثناء النهار.      ن ي وتناول الطعام السليم.   تحقق من مستوى طاقة طفلك وترك�ي

البد�ن

ما هي أنواع الدعم المتاحة؟
ي )SWSLHD( يوجد بالمنطقة الصحية المحلية في جنوب غرب سيدني 

ي جنوب غرب سيد�ف
عيادات طب النوم بالمنطقة الصحة المحلية �ف

)SWSLHD( عيادات لطب النوم في ليفربول وكامدن، كالهما يقدم مجموعة من خدمات طب النوم.
 التحدث إلى طبيبك العام حول اإلحالة إلى أخصائي قطاع خاص أو إحدى عيادات اضطراب النوم الخاصة.

ً
يمكنك أيضا

 أين يمكنني معرفة المزيد؟     
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مستش�ف األطفال الملكي  �ف

هل يحتاج طفلي إىل جراحة؟

هل طفلي معرض لخطر اإلصابة بأية مشكالت صحية؟ 

هل يحتاج طفلي إىل األدوية؟

ي يمكن أن أطرحها
 ما األسئلة ال�ت

؟ ي عل طبي�ب

https://raisingchildren.net.au/guides/a-z-health-reference/sleep-apnoea
https://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Childhood_obstructive_sleep_apnoea_OSA/

