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برنامج 
الشراكة 
في العالج
المقدمة 
والدعم المستمر
كيف تنجح
 في عالجك



توقف التنفس أثناء النوم                                                                                                                   

تتأثر جودة نومك بأمور عديدة 
قد يحرمك اإلجهاد أو الكافيين أو الطعام الدسم من االستمتاع بنوم هانئ لياًل. 

ولكن أكثر الناس ال يعلمون، أن توقف التنفس أثناء النوم )OSA( قد يؤثر 
سلبيًا على نومهم وصحتهم.

ما هي العالمات واألعراض؟
•  النعاس أثناء النهار •  الشخير المفرط  

•  الشعور بالصداع في الصباح •  اللهاث أثناء النوم	
 •  عدم الشعور بالحيوية

 والنشاط

ما هو توقّف التنفس أثناء النوم )OSA(؟
توقّف التنفس أثناء النوم )OSA( عبارة عن مشكلة في التنفس تحدث لنا 

ونحن نائمون. ما يحصل هو انسداٌد متكّرر، جزئٌي أو كلٌي، في مجرى 
الهواء العلوي بفعل ارتخاء اللسان والعضالت العليا في الحلق، ما يسبب 

إعاقة التنفس )أو ما يعرف بانقطاع النفس( ألكثر من 10 ثوان. ويتكرر 
حدوث هذا االنسداد أو توقف التنفس طوال الليل. وكلما توقف التنفس حدث 

اللهاث أو الشخير أو األرق أو كل هذه األمور مجتمعة.

ما أهمية النوم لصحتك؟
النوم الجيد مهم جًدا للتمتّع بصحة جيدة. وال تقل أهميته عن التغذية الجيدة 
واللياقة البدنية. فإذا كنت ال تنام بشكل جيد سوف تشعر بالتعب ولن تتمّكن 

من االستمتاع بحياتك بكل ما فيها. وقد يؤثر ذلك على عملك وعالقاتك 
باآلخرين، كما قد تصاب بمشكالت صحية خطيرة.

D
الطريقة األكثر شيوًعا لمعالجة توقف التنفس أثناء النوم 

)OSA( هي العالج بضغط مجرى الهواء اإليجابي المستمر 
)CPAP(. ويجري العالج بطريقة CPAP بضغط خفيف 

للهواء في مجرى الهواء، فيبقى مفتوًحا، ما يسمح باالستمتاع 
بنوم غير متقطع طوال الليل. عادةً يدخل الهواء من خالل قناع 

)D( صغير تضعه على أنفك أثناء النوم

 C C
يهتز الجزء اللين أو الطري من الحلق؛ فيعلو صوت الشخير 

المزعج. إذا كان الحلق ضيق أصاًل، أو إذا استرخت 
)C(  العضالت أكثر من الالزم، قد ينسد مجرى الهواء تماًما

 B
يبقى مجرى الهواء مفتوًحا بفعل العضالت التي تتحكم في 

اللسان وسقف الحلق الرخو. وعند استرخاء هذه العضالت، 
)B( يصبح مجرى الهواء أضيق

 A)A(  أثناء النوم العادي

 يقوم الطبيب بإحالتك 
إلجراء دراسة على نومك

 الحضور ليتم إجراء دراسة

 يقوم فريق 
 Sleep Physicians
بمراجعة دراسة النوم ثم 

تشخيص الحالة

بدء العالج

العالج المستمر والتدريب

.1

.2

.3

.4

.5

رحلة المريض



اليوم األول
3   إعادة جهاز PAP الخاص بأير ليكيد وتزويد المريض بالجهاز الذي تم شراؤه أو استئجاره

3   برمجة الجهاز وتعليم ضبط اإلعدادات المريحة حسب الحالة

PAP 3   معلومات عن تطبيقات جهاز

األيام الالحقة  –  بناًء على البيانات التي تم جمعها 

3   المساعدة في استخدام جهاز PAP وتثبيت القناع حسب الطلب

3   إرسال المعلومات التثقيفية وطريقة العالج عبر البريد اإللكتروني حسب الطلب

3   االستفادة من خدمة المتابعة عن بعد لمراجعة البيانات الخاصة بعالجك )غير متوفرة في حالة األجهزة المستأجرة(

3   المساعدة في استكشاف األعطال وإصالحها

3   المتابعة بعد مرور أسبوع، شهر، 3 أشهر و	6 أشهر

3   تتوفر خدمة صيانة سنوية للمعدات، مقابل رسوم محددة

برنامج الشراكة في العالج  l  الدعم المستمر                                                                                                                      

األيام الالحقة اليوم األول

برنامج الشراكة في العالج  l  مقدمة                                                                                                                       

األيام الالحقة 
بناًء على البيانات التي يتم جمعها 

3  المساعدة في استخدام جهاز PAP وتثبيت القناع حسب الطلب

3   إرسال المعلومات التثقيفية وطريقة العالج عبر البريد 
اإللكتروني حسب الطلب

3  المساعدة في استكشاف األخطاء وإصالحها

اتصال هاتفي لتقديم الدعم العالجي من فريق 
الرعاية المتخصص  –  اليوم الثاني

3  المساعدة في استخدام جهاز PAP والقناع

3  إرسال معلومات تثقيفية وطريقة العالج عبر 
البريد اإللكتروني 

3  االستفادة من خدمة المتابعة عن بعد لمراجعة 
البيانات الخاصة بعالجك

3  التدريب العالجي 

األيام الالحقة2 اليوم األول

االستشارة األولى 
اليوم األول

يقوم استشاري النوم المتخصص بمراجعة التوصيات الخاصة بعالجك ويقدم 
 لك المعلومات والدعم الالزم لتحقيق أفضل النتائج في العالج.

3  معلومات عن توقف التنفس أثناء النوم )OSA( والعالج بطريقة ضغط 
)PAP( مجرى الهواء اإليجابي

3  إعطاء المريض معدات العالج بطريقة ضغط مجرى الهواء اإليجابي 
)PAP(، بما فيها القناع والجهاز

3  التأكد من ضبط اإلعدادات الصحيحة وتثبيت القناع حسب احتياجات كل 
مستخدم



كامل الوجه
•   القناع الكامل يُطبق على الفم واألنف بإحكام

•   يساعد األشخاص الذين يتنفسون من الفم واألنف 
على إغالقهما بشكل محكم 

•   مناسب لألشخاص الذين:
    – يحتاجون ضغًطا عاليًا

    – ال يستطيعون التنفس من األنف

قد تساعد صيانة آلة CPAP بانتظام في ضمان عمل الجهاز بشكل صحيح. "من المهم جًدا أن تحافظ على نظافة كل شيء قدر اإلمكان ألن الخراطيم/األنابيب واألقنعة قد تشّكل بيئة خصبة لتكاثر 
البكتيريا والعفن"، حسب قول فيبي أوشمان، مديرة االتصاالت لمراكز معالجة انقطاع التنفس أثناء النوم في أمريكا.  

https://www.philips.com.au/c-e/hs/better-sleep-breathing-blog/better-sleep/keeping-it-clean-cpap.htm

وسادة أنفية
•   الوسادة األنفية هي األصغر حجًما واألخف 

وزنًا
•   بساطة التصميم تسمح لها بأن تُطبق على 

فتحتْي األنف بإحكام
•   مناسب لألشخاص الذين

    –  يحتاجون ضغًطا منخفًضا
    –   يقرأون أو يشاهدون التلفزيون بالنظارة 

أو بدونها

أنفي
•   القناع األنفي مناسب إن كنت تتنفس من أنفك

•   أحجامه أكثر تنوًعا 
•   مناسب لألشخاص الذين: 
   –  يحتاجون ضغًطا عاليًا
   –  يفضلون قناًعا أصغر
   –  يسيرون أثناء النوم

مفتاح العالج الناجح هو تثبيت القناع بشكل محكم

دعنا نساعدك في اختيار أفضل قناع لك

نصائح مفيدة                                                                                                                      

دليل تركيب القناع                                                                                                                                 

                                                                                                                                PAP مواعيد تنظيف جهاز

يوميًا
•  تُمسح الوسادة بالمناديل 
PAP المخصصة لقناع
     )يمكن استخدام ماء دافئ 

وصابون
• يُترك ليجف في الهواء الطلق 

نهاًرا )تجنب أشعة الشمس 
المباشرة(

أسبوعيًا
 •  يُغسل يدويًا 

السائل المنظف للقناع
     )يمكن استخدام ماء دافئ 

وصابون
• يُترك ليجف في الهواء الطلق 

نهاًرا )تجنب أشعة الشمس 
المباشرة(

يوميًا
ب • فك المرّطِ

• أفرغ الماء المتبقي
• اشطف بماء دافئ

• يُترك ليجف في الهواء الطلق 
نهاًرا )تجنب أشعة الشمس 

المباشرة(

أسبوعيًا
•  يُمسح باستخدام مناديل 

PAP قناع الـ 

    

أسبوعيًا
 •  تأكد من إزالة الغبار تماًما

•  تأكد من عدم دوران الفلتر عند 
إعادته إلى اآللة )لتجنب وصول 

أي فتات إلى المحرك(

باألنابيبالقناع الفلتراآللةالمرّطِ

أسبوعيًا
•  اغسل جميع القطع يدويًا 

بصابون القناع والخرطوم
     )يمكن استخدام ماء دافئ 

وصابون
• يُترك ليجف في الهواء الطلق 

نهاًرا )تجنب أشعة الشمس 
المباشرة(

شهريًا
•  تأكد من عدم وجود ثقوب 

أو تلف

أسبوعيًا
ب •  فك المرّطِ

•   انقعه لمدة 30 دقيقة في مقدار 1 
خل و 5 مقادير ماء دافيء

 •  اشطفه جيًدا 
قبل االستخدام التالي

كل سنة إلى سنتين
•  قم بصيانة اآللة

كل شهر إلى 6 شهور
 •  قم بتغيير الفالتر 
حسب اللزوم

بالمناديل المخصصة 
PAP لقناع

صابون القناع 
والخرطوم

فالتر ResMed فرشاة األنابيب
S9/S10

 Philip فلتر ماكينة
 DreamStation

 F&P فالتر
SleepStyle

اشتٍر مجموعة ووفّر
خصم 10%



يبدأ سعره 
من

1,169 دوالًرا
 شامل ضريبة السلع 
)GST( والخدمات

.)GST( حسب توافر المخزون. ملحوظة: لمعرفة جميع الشروط واألحكام اقرأ اتفاقية التأجير. جميع األسعار تشمل ضريبة السلع والخدمات

االستئجار
يبدأ من 20 دوالًرا في 

األسبوع.

برونزيةفضيةذهبية

80 دوالر في 
الشهر
18 شهًرا

90 دوالر في 
الشهر
6 أشهر

100 دوالر في 
الشهر
شهر قناع

مجانا!

O2 VentTM Optima
•   واٍق للفم بطباعة ثالثية األبعاد بتصميم خاص

•   رعاية صحية عن بعد أو استشارة شخصية من طبيب 
األسنان

•    يمكن إرسال طقم الطبع + المنتج النهائي إلى منزلك أو 
تسليمه إلى العيادات المشاركة

Oniris®
•   واٍق للفم قابل للتعديل والمرونة بالحرارة

•  إمكانية تعديل الشكل حتى 5 مرات
 ALH مجموعة   • 

 هي الموزع الوحيد في 
أستراليا

NightShiftTM

•   تدوم الشحنة الواحدة حتى 3 لياٍل
• خفيف الوزن

 •  يستطيع المريض أن ينام في أي 
وضعية والقياس يناسب معظم األشخاص

خيارات العالج                                                                                                                      

اشتٍر جهاز PAP اليوم

خطة شراء بالتقسيط

خطة استئجار الجهاز

PAP في حالة عدم تحمل العالج باستخدام جهاز

بدون	فوائد،	
بدون	الدفع	مقدًما،	

مرونة	في	
سداد	األقساط



PAP استشارة تتعلق بجهاز
تجربة القناع

PAP تعديل تركيب معدات
PAP فحص جهاز

PAP Therapy تنزيل

انضم إلى برنامج العضوية مدى الحياة
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www.airliquidehealthcare.com.au زيارة         1300 36 02 02
5/476 Gardeners Road, Alexandria NSW 2015

 Level 4, Suite 3, 247 Coward St Mascot 
NSW 2020

1300 36 02 02 رقم الهاتف: 
alhorders@airliquide.com البريد اإللكتروني:  

sleepsolutionsaustralia.com الموقع اإللكتروني: 

   لمعرفة المزيد، زوروا موقعنا على اإلنترنت!

تواصلوا معنا للحصول على نصائح مفيدة لتحسين عالجكم!
 الموقع

 www.sleepsolutionsaustralia.com  اإللكتروني: 

    Air Liquide Healthcare Australia ابحث عن  
                  

facebook.com/airliquidehealthcare  

www.instagram.com/airliquidesleepsolutions  

   أكثر من 120 موقعًا في جميع أنحاء أستراليا!

وفر وقتك. وتسوق عبر اإلنترنت!

تصفيات المخزون متاحة على اإلنترنت فقط!

بدون عضوية

30 دوالًرا

35 دوالًرا

30 دوالًرا

50 دوالًرا

15 دوالًرا

15	دوالًرا

25	دوالًرا

20	دوالًرا

30	دوالًرا

5	دوالرات

مجانًا

مجانًا

مجانًا

مجانًا

مجانًا

.)GST( جميع األسعار تشمل ضريبة السلع والخدمات

وفر 65 دوالًرا
في السنة األولى

+
قسيمة خصم 10%

وفر 160 دوالًرا
في السنة األولى

+
قسيمة خصم %10 عدد 2

 79 
دوالًرا

 40
دوالًرا

أفضل توفير
My Vitality Club

عضوية عادية
My Vitality Club

أكبر مؤسسة في أستراليا لتقديم خدمات تشخيص مشاكل النوم وعالجها واإلشراف على حاالت انقطاع النفس أثناء النوم.

sleepsolutionsaustralia.com/therapy-locations/ زوروا
لالطالع على قائمة بمواقعنا

اشترك لتصبح عضًوا ووفر مدى الحياة!
سجل في العيادات المشاركة اليوم.


