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هام
يوفر هذا المورد معلومات لمساعدتك في إدارة الربو لدى طفلك. وال يجب أن يحل محل النصيحة 

الطبية التي حصلت عليها.
 يوصى بقراءة المعلومات الواردة في هذا المورد والتحدث إلى أخصائي صحي لمرض الربو أو 

طبيب طفلك لمزيد من المعلومات او الشرح.
 مالحظات محل تقييم. إذا كنت ترغب في التعليق على هذه الحزمة أو ترغب في الحصول على 

SCHN-SCH-AAIC@health.nsw.gov.au :مزيد من المعلومات يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى

اللغات األخرى اللغات األخرىالمزيد من المعلومات والمصادر، بما في ذلك  المزيد من المعلومات والمصادر، بما في ذلك 
شبكة مستشفيات سيدني لألطفال،

Aiming for Asthma Improvement in Children Program (AAIC)
www.asthmainchildren.org.au

(NAC) المجلس الوطني للربو في أستراليا 
www.nationalasthma.org.au

(ASCIA) الجمعية األسترالية للمناعة السريرية والحساسية 
www.allergy.org.au

 Asthma Australia 
www.asthmaaustralia.org.au

000 برقم  اتصل  برقم  اتصل  اإلسعاف::  اإلسعاف سيارة   سيارة 
المحمول الهاتف  به من  االتصال  المحموليمكن  الهاتف  به من  االتصال  يمكن   112 كذلككذلك   

مهمة هاتفية  مهمةأرقام  هاتفية  أرقام 

طبيب الطفل
المستشفى المحلي

الصيدلية المحلية
ُمربي الربو

غير ذلك
غير ذلك  
غير ذلك

(Health Direct Australia) هيلث دايركت أستراليا
(National Home Doctor Service) خدمة طبيب المنزل الوطنية

هاتف:
هاتف:
هاتف:
هاتف:
هاتف:
هاتف:
هاتف:

1800 022 222

137425 – 13SICK
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المصادر
 المجلس الوطني للربو في أستراليا National Asthma Council Australia. دليل الربو األسترالي - دليل مرجعي سريع، اإلصدار 1.2 

 .Australian Asthma Handbook - Quick Reference Guide, Version 1.2 
 .National Asthma Council Australia, Melbourne, 2017 2017 ،المجلس الوطني للربو في أستراليا، ملبورن 

www.asthmahandbook.org.au متوفرة من

4 قائمة مراجعة جيدة للتحكم في الربو 
5 ما هو الربو؟ 
6 تشخيص الربو في األطفال 
7 ما الذي يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض الربو؟ 

12 ما هي أدوية الربو؟  
15 إدارة الربو لدى طفلك 
17 ق بين أعراض الربو الخفيفة، والمتوسطة والشديدة  كيف تفرِّ
18 اإلسعافات األولية للربو 
19 أجهزة المباعد 
20 أجهزة استنشاق أدوية الربو األخرى 
22 تنظيف أجهزة المباعد، والبخاخات، وأجهزة استنشاق أدوية الربو األخرى 
23 إدارة الربو بعيًدا عن المنزل 

المحتويات

 يرجى مالحظة أن اإلصدار عبر اإلنترنت من هذا المصدر هو اإلصدار األحدث.
 تعديالت على النسخة المنشورة عام 2017

.)Montelukast( التاريخ: 3 أكتوبر/تشرين األول 2018، الصفحة 13، اآلثار الجانبية المحتملة - التي ال تحتوي على الستيرويد - مونتيلوكاست
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تحقيق التحكم الجيد في الربو والحفاظ عليه لطفلكتحقيق التحكم الجيد في الربو والحفاظ عليه لطفلك
ضع خطة محّدثة للتعامل مع الربو لطفلك  •

اطلب من طبيب الربو لطفلك أن يشرح لك كيفية استخدام الخطة  •
حدد موعًدا مع طبيب الربو الخاص بطفلك كل 6-3 أشهر   • 

 حتى لو كان معافى من الربو
خذ معك جهاز/أجهزة توصيل دواء الربو الخاص بطفلك وخطة التعامل مع الربو معك في   • 

كل زيارة حتى يمكن التحقق من تقنية الجهاز هذه والتخطيط لتحديثها إذا لزم األمر
احتفظ بمفكرة عن أعراض الربو لعرضها على طبيب الربو لطفلك في كل زيارة  •

تأكد من استمرار طفلك في تناول أدوية الربو كما هو موصوف - توقف فقط بناء على   • 
نصيحة طبيب طفلك  

العالمات التحذيرية للربو المتفاقم العالمات التحذيرية للربو المتفاقم -- اطلب مراجعة طبية في أسرع وقت ممكن اطلب مراجعة طبية في أسرع وقت ممكن  
 السعال أو األزيز أثناء الليل

 السعال أو األزيز في الصباح الباكر
 الطفل غير قادر على المشاركة في األنشطة المعتادة بدون أزيز أو سعال أو ضيق في التنفس

 الحاجة إلى استخدام دواء ملطف ألكثر من يومين في األسبوع )باستثناء للتمارين الرياضية(

الحاجة إلى استخدام دواء ملطف كل 4-3 ساعات

متى تتصل باإلسعافمتى تتصل باإلسعاف
 الحاجة إلى استخدام الملطف بشكل متكرر أكثر من كل ساعتين

 الطفل مكتئب وقلق
 الطفل يسحب الهواء من الحلق واألضالع عندما يتنفس

 يعاني الطفل من مسحة مزرقة في الشفاه
 الطفل غير قادر على الكالم بسبب ضيق التنفس

إذا كان لديك مخاوف أو شكوك

 قائمة التحكم 
الجيد في الربو

الربو هو حالة تصيب العديد من األطفال في أستراليا.  
 على الرغم من عدم وجود عالج معروف، إال أن التحكم الجيد في 

الربو يمكن أن يمكِّن األطفال من عيش حياة طبيعية وصحية ونشطة.
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 لفهم الربو، من المفيد معرفة كيف 
 يعمل التنفس الطبيعي. رئتانا مكونة 

 من العديد من أنابيب التنفس. أكبر 
 أنبوب تنفس )القصبة الهوائية( ينقسم 
 إلى أنابيب تنفس أصغر، تنتهي بكيس 

 هوائي صغير. عندما نتنفس، يمر الهواء 
من خالل أنابيب التنفس وعندما يصل إلى 

 األكياس الهوائية، يمر األكسجين إلى 
 مجرى الدم ليتم نقله إلى جميع أنحاء 

الجسم وتتم إزالة ثاني أكسيد الكربون. 
 ُتعرف هذه المجموعة من أنابيب التنفس 

 باسم الممرات الهوائية وتميل إلى أن 
تبدو وكأنها شجرة مقلوبة.

يعاني األطفال المصابون بالربو من التهاب 
 وحساسية الشعب الهوائية في رئتيهم. 

 عند التعرض لبعض المحفزات، تتفاعل 
 الممرات الهوائية بشكل غير طبيعي 

 وتصبح ضيقة من الداخل. ونتيجة لذلك، 
يتم التعرض ألعراض الربو.

هذا التضييق ناتج عن تورم البطانة الداخلية للشعب الهوائية، وزيادة في المخاط )البلغم( داخل الممرات 
الهوائية، وشد العضالت المحيطة بالشعب الهوائية من الخارج. 

تشمل أعراض الربو الشائعةتشمل أعراض الربو الشائعة::
ضيق في التنفس / صعوبة في التنفس )قد يشكو األطفال األصغر سنًا من ألم في البطن(	 
أزيز )صوت صفير عند التنفس(	 
السعال )جاف في كثير من األحيان، أسوأ في الليل وعند االستيقاظ(	 
 ضيق في الصدر )قد يشكو األطفال األصغر سنًا من ألم في البطن أو الشعور بألم أو وجع بشكل عام(	 

 

مجرى الهواء طبيعي رد فعل مجرى الهواء لمسبب الربو 

عضالت ملساء مسترخية

القصبة الهوائية

الرئة

القصبات الهوائية 
الرئيسية

مجرى الهواء 
مفتوح

عضالت 
الغشاء المخاطي مسترخية

(البطانة)

الحجاب الحاجز

.Buchanan N & Cooper P, 1995: Childhood Asthma: What it is and what you can do: المرجع

بطانة صحية وردية اللون 
لمجرى الهواء

مجرى الهواء 
مفتوح بالكامل

شد العضالت 

 تورم ومخاط  

ضيق مجرى الهواء

ما هو الربو؟
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يمكن أن يظهر الربو عند األطفال في أي عمر ، ويستند التشخيص إلى:

وجود حساسية مؤكدة أو تاريخ عائلي من الربو أو الحساسية	 
 األعراض التي تتحسن عند إستنشاق الطفل دواء الربو )البخاخ األزرق/الرمادي(.	 

يساعد اختبار قياس التنفس في وظائف الرئة )اختبار التنفس( في تأكيد التشخيص. 
معظم األطفال دون سن الخامسة غير قادرين على إجراء اختبار قياس التنفس لوظائف الرئة. قد يلزم 

تقييم أعراضهم دوريًا بمرور الوقت قبل إجراء تشخيص مؤكد لألسباب التالية:
 يعتبر األزيز والسعال من أعراض الجهاز التنفسي الشائعة، خاصة تحت سن ثالث سنوات، وال ترتبط 	 

دائًما بالربو
 كثير من األطفال الصغار الذين يستجيبون الستنشاق دواء الربو الملطف ليس بالضرورة أن يصابوا 	 

بالربو بوصولهم إلى سن المدرسة االبتدائية.
ستساعدك مناقشة أي مخاوف بشأن تشخيص الربو لدى طفلك مع الطبيب على فهم المزيد.

األزيز والبرد العادياألزيز والبرد العادي
األزيز )صوت صفير ُيسمع عند التنفس( هو أمر شائع جًدا عند األطفال في السنوات القليلة األولى من 
 العمر. عندما يحدث األزيز عند اإلصابة بالربو، يكون سببه تضييق في الشعب الهوائية ومع ذلك، يمكن 
 لألزيز أن يحدث أيًضا عندما يكون الطفل سعيًدا وبصحة جيدة، أو قد يحدث أثناء عدوى فيروسية في 

الجهاز التنفسي )نزالت البرد أو األنفلونزا العادية(. 
 األطفال الذين يعانون من نوبات أزيز عندما يكون لديهم عدوى فيروسية في الجهاز التنفسي ليس 
 لديهم ربو بالضرورة. نشير إلى هذا النوع من األزيز على أنه "أزيز ناتج عن الفيروسات" وغالًبا ما يكون 

العديد من هؤالء األطفال بصحة جيدة بين االلتهابات الفيروسية وال يوجد لديهم تاريخ من الحساسية. 
أعراضهم قصيرة العمر وعادة ما تختفي بوصولهم إلى سن المدرسة االبتدائية. 

ومع ذلك، نظًرا ألن معظم األطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات يعانون من 10-6 عدوى فيروسية 
في الجهاز التنفسي سنوًيا، فقد تكون مجموعة األطفال هذه عرضة للعديد من نوبات األزيز والسعال 
 وضيق التنفس. قد تتطلب هذه النوبات تناول أدوية الربو لمعالجة األعراض. لمزيد من المعلومات حول 

www.schn.health.nsw.gov.au/files/factsheets/ األزير الناتج عن عدوى فيروسية انقر هنا أو تفضل بزيارة
wheeze_-_viral_induced_wheeze-en.pdf

تشخيص الربو
في األطفال

األزيز أمر شائع لدى األطفال الصغار ولكن ليس كل أزيز ربو
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ما الذي يمكن أن يؤدي إلى 
ظهور أعراض الربو؟

قد يستغرق فهم مسببات الربو لدى طفلك بعض الوقت. قد ال تكون مسببات الربو هي نفسها لكل طفل وقد يكون هناك أكثر 
من مسبب واحد. قد ال تكون قادًرا دائًما على تجنب مسببات الربو لدى طفلك، لكن معرفة ما هي قد يساعدك في اتخاذ خطوات 

إلدارتها. المسببات األكثر شيوًعا مذكورة أدناه.

البرد واإلنفلونزاالبرد واإلنفلونزا
تعد فيروسات الجهاز التنفسي في مرحلة الطفولة السبب األكثر شيوًعا لنوبات الربو الشديدة وهي مسبب يصعب تجنبه

ما الذي تستطيع القيام به؟ما الذي تستطيع القيام به؟
 كن مستعًدا دائًما من خالل التأكد من أن طفلك لديه خطة عمل محدثة للربو لتتبعها عند أول بادرة سيالن باألنف أو اإلصابة بنزلة 
برد. إذا لم يكن لديك خطة عمل للربو، اطلب من طبيب طفلك أن يطور واحدة لك. شجع األطفال دائًما على تغطية أنوفهم وفمهم 
عند السعال أو العطس، واستخدام المناديل الورقية والتخلص منها بعد ذلك. يعد غسل اليدين جيًدا بالماء والصابون طريقة جيدة 

لمنع انتشار العدوى من شخص آلخر. حيثما كان ممكًنا، تجنب اتصال طفلك بأي شخص يعاني من أعراض نزلة برد أو انفلونزا واضحة. 
تحدث مع طبيب طفلك للحصول على مزيد من المعلومات حول التطعيم ضد اإلنفلونزا قبل موسم اإلنفلونزا. 

www.immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/immunise-influenza :لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة

التعرض لدخان التبغ التعرض لدخان التبغ 
 يحتوي دخان التبغ على أكثر من 4000 مادة كيميائية ويمكن أن يكون تأثيره خطيًرا للغاية على صحة طفلك. يمكن أن يتعرض 

الطفل للتدخين السلبي عندما يكون بالقرب من شخص مدخن. ُيعرف الدخان الذي يتنفسه الطفل عموًما باسم التدخين السلبي 
(SHS). يمكن أن يحدث التعرض للتدخين السلبي عندما يستنشق الطفل الدخان الذي ينفثه الشخص المدخن )الدخان المباشر( أو 
استنشاق الدخان الناتج عن حرق نهاية السيجارة )الدخان الجانبي(. يميل الدخان الجانبي إلى البقاء في الغرفة لفترة أطول من 

الدخان المباشر وهو يحتوي على العديد من المواد المسببة للسرطان. يعتبر التدخين السلبي الثالث أيًضا مصدر قلق ألن األطفال 
يتعرضون لجزيئات الغاز المتبقية والنيكوتين المتبقي على مالبس وشعر وجلد الوالد أو مقدم الرعاية المدخن.

بالنسبة لألطفال، يمكن أن يؤدي التعرض للتدخين السلبي إلى:
ارتفاع خطر اإلصابة بأعراض الربو قبل سن الخمس سنوات	 
زيادة نوبات الربو وزيادة حدة احتدام النوبات 	 
الربو الشديد	 
التهابات الجهاز التنفسي مثل التهاب القصيبات والتهابات األذن الوسطى ومتالزمة موت الرضع المفاجئ	 

 ملحوظة ملحوظة:: السجائر اإللكترونية )السجائر اإللكترونية( هي أجهزة تعمل بالبطاريات وتسخن السائل )السائل اإللكتروني( إلى بخار 
 أو رذاذ  يتم استنشاقه في الرئتين. هذا البخار، الذي غالًبا ما يحتوي على النيكوتين والمواد الكيميائية األخرى، يتم استنشاقه 

أيًضا بواسطة المدخن. إن تعريض األطفال للدخان من السجائر اإللكترونية يمكن أن يؤدي إلى احتدام أزمة ربو ويجب تجنبه. 
 يحمل تدخين التبغ عبر أنبوب الماء )مثل تدخين النرجيلة والشيشة واألرجيلة( نفس المخاطر لألطفال المصابين بالربو مثل 

تدخين السجائر. 
 لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: www.health.nsw.gov.au/tobacco/Pages/electronic-cigarettes.aspx و/أو 

www.quit.org.au/downloads/resource/facts-evidence/waterpipe-tobacco-smoking-fact-sheet.pdf

دخان التبغ مسبب يمكن تفاديه  
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ما الذي تستطيع القيام به؟
إذا كنت مدخًنا، فإن أهم شيء يمكنك القيام به لصحة طفلك هو التوقف عن التدخين. 

.Quitline - 13 QUIT (13 7848) / https://www.icanquit.com.au تتوفر المساعدة لإلقالع عن التدخين في
 هذه خدمة هاتفية مجانية وسرية مصممة لمساعدة المدخنين على اإلقالع عن التدخين )يتوفر مستشارو السكان األصليين 

ومتعددو اللغات(. تتوفر خدمة الرسائل على مدار الساعة طوال أيام األسبوع حيث يمكنك ترك تفاصيل االتصال الخاصة بك 
لمستشار Quitline لمعاودة االتصال بك. يمكنك أيًضا تقديم طلب عبر اإلنترنت لـ Quitline لمعاودة االتصال بك. 

تحدث مع طبيبك المحلي أو طبيب األطفال أو األخصائي أو أخصائي صحي للربو للحصول على مزيد من المعلومات حول 
خيارات اإلقالع عن التدخين ونصائح حول إبقاء السيارة والمنزل خاليين من الدخان.

إذا لم تكن مستعًدا لإلقالع عن التدخين أو إذا كان أصدقاؤك وعائلتك يدخنون، فقد تكون النصائح التالية مفيدة لتقليل 
تعرض طفلك للتدخين السلبي. )من المهم أال تدخن المرأة أثناء الحمل أو الرضاعة(.

 ال تدخن في سيارتك حتى عندما ال يكون طفلك معك. في نيو ساوث ويلز، يعتبر تدخين السجائر العادية أو 	 
السجائر اإللكترونية في سيارة مع طفل يقل عمره عن 16 عاًما جريمة. 

عدم السماح بالتدخين داخل المنزل. لن يحمي فتح النوافذ واألبواب طفلك من التعرض للتدخين السلبي. 	 
ارتِد مالبس إضافية يمكن خلعها بعد التدخين واغسل يديك بعد ذلك.	 
اعرض الفتات و/أو ملصقات المنطقة الخالية من الدخان في منزلك وسيارتك.	 
حيثما أمكن، تجنب اصطحاب طفلك إلى أماكن يدخن أو كان يدخن 	 

فيها الناس. 

التمارين والرياضة واللعبالتمارين والرياضة واللعب
 التمرين هو مسبب شائع ألزمات الربو مع ظهور األعراض خالل التمرين 

 أو بعده ببعض الوقت. ُيعرف هذا بالربو المستحدث بالتمرين (EIA). وغالًبا 
ما يكون أسوأ في الطقس البارد. عند ممارسة التمارين أو لعب الرياضة، 

يتنفس األطفال بسرعة أكبر وفي كثير من األحيان يتنفسون من أفواههم.  
ينتج عن هذا تنفس هواء يبقى بارًدا وجاًفا. هذا يمكن أن يؤدي إلى شد 
العضالت، مما يؤدي إلى ظهور أعراض الربو. التمرين مهم للنمو والتطور 

الطبيعي ويجب أن يتم تشجيعه، ولكن عندما يؤدي إلى ظهور أعراض 
 الربو، يمكن لألطفال محاولة تجنبه. يمكن اتخاذ خطوات بسيطة إلدارة 

الربو المستحدث بالتمرين. اسأل طبيب طفلك إذا أصبحت التمارين مزعجة. 

ما الذي تستطيع القيام به؟ما الذي تستطيع القيام به؟
ابدأ وانتهي من التمرين واللعب بتمارين اإلحماء والتهدئة. قد يوصي 

طبيب طفلك أيًضا بتناول الدواء الملطف األزرق قبل التمرين. تحدث مع 
طبيب طفلك حول هذا الموضوع. 

 تجنب ممارسة الرياضة أو اللعب في الهواء الطلق عندما يكون مستوى 
جودة الهواء خارج نطاق "جيد" أو "جيد جًدا"، ويكون عدد حبوب اللقاح 

مرتفًعا إلى زائد (/www.weatherzone.com.au/pollen-index)، أو إذا لم يكن 
طفلك على ما يرام بسبب أعراض البرد أو االنفلونزا. إذا ظهرت أعراض الربو 
أثناء التمرين فمن المهم أن يتوقف طفلك عن ممارسة الرياضة ويستخدم 

دواءه الملطف وفًقا لخطة التعامل مع الربو الخاصة به. إذا لم يكن هذا 
متاًحا، فاتبع  تعليمات اإلسعافات األولية للربو المدرجة في الصفحةالصفحة 18.

بيئة الهواء بيئة الهواء 
التغيرات في الطقس - التغيير من الرطوبة المنخفضة إلى الرطوبة العالية، التغيرات في درجة حرارة الهواء والرياح 

والعواصف الرعدية - يمكن أن تكون محفًزا لطفل مصاب بالربو )يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن العواصف 
 الرعدية في قسم المواد المستنشقة المسببة للحساسية(. قد يزداد الربو لدى طفلك سوًءا أثناء تغيير المواسم. يمكن 
أن تؤدي نوعية الهواء السيئة بسبب تلوث الهواء، بما في ذلك الدخان الناتج عن حفالت الشواء التي تحرق األخشاب، 

والحرائق المفتوحة / حرائق الغابات إلى التسبب في أزمة ربو. 
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ما الذي تستطيع القيام به؟ما الذي تستطيع القيام به؟
 (AQI) كن على علم بأي تغييرات متوقعة لتوقعات الطقس. يمكن مراقبة جودة الهواء من خالل مؤشر جودة الهواء

عن طريق الوصول إلى الموقع التالي www.environment.nsw.gov.au أو باالتصال على الرقم 555 131.
كلما انخفضت قيمة المؤشر، كانت جودة الهواء أفضل. انظر جدول AQI أدناه. إذا كانت قيمة المؤشر في نطاق 

 “سيء” أو “سيء للغاية” أو “خطير”، أو كانت هناك تغيرات في درجة الحرارة خاصة أثناء العواصف الرعدية، 
وهذا محفز لطفلك، يوصى بالبقاء في الداخل مع إغالق النوافذ واألبواب. 

يوجد حالًيا نقص في األبحاث المستندة على األدلة لدعم استخدام أجهزة ترطيب الهواء لألطفال المصابين بالربو.

مسببات الحساسية المستنشقة مسببات الحساسية المستنشقة 
يشار إلى المواد اليومية في البيئة التي تسبب رد فعل تحسسي لدى بعض األشخاص المعرضين لإلصابة باسم 
 مسببات الحساسية. عند استنشاقها )تنفسها(، يمكن أن تؤدي مسببات الحساسية هذه إلى ظهور أعراض الربو 

لدى األطفال المصابين بالربو. تشمل مسببات الحساسية المستنشقة الغبار وعث الغبار والعفن وشعر ووبر الحيوانات 
)القطط والكالب( وحبوب اللقاح. ال يتفاعل جميع األطفال مع مسببات الحساسية بنفس الطريقة. من المهم تحديد 

تلك التي قد تسبب رد فعل وتجنبها قدر اإلمكان، أو تقليل التعرض لها. يمكن لطبيب طفلك أن يرتب اختباًرا بسيًطا 
للحساسية بوخز الجلد أو اختبار الدم الكتشاف ما إذا كان طفلك يعاني من أي حساسية. 

ما الذي تستطيع القيام به؟ما الذي تستطيع القيام به؟
الصراصيرالصراصير

تجنب ترك الطعام مكشوًفا واستخدم أوعية قابلة للغلق. تأكد من تنظيف فتات الطعام واالنسكابات بسرعة والنظر 
في المكافحة اآلمنة بيئًيا لآلفات. 

الغبارالغبار
امسح األسطح الصلبة والستائر والستائر المعدنية واألرضيات الصلبة بقطعة قماش مبللة أو إلكتروستاتيكية أسبوعًيا 

بداًل من مسح الغبار الجاف أو الكنس أو التنظيف بالمكنسة الكهربائية. 
عث الغبارعث الغبار

 من الصعب إزالة عث الغبار تماًما من المنزل وال يوجد دليل على وجود طرق مادية وكيميائية لتقليل مستويات عث 
ن السيطرة على الربو؛ ومع ذلك، قد تساعد الخيارات أدناه في تقليل عددها. غبار المنزل تحسِّ

استخدم غطاًء مقاوًما لعث الغبار )متوفر في الصيدليات والمتاجر الكبرى( للمراتب والوسائد واللحف، واغسله 	 
كل شهرين. قم بنفض الوسائد واللحف بالخارج وتهويتها في الشمس أسبوعًيا. يجب تجنب الطبقات السفلية 

المصنوعة من جلود الغنم أو الصوف.
اغسل المالءات وأكياس الوسائد أسبوعًيا بالماء الساخن )أكثر من 60 درجة مئوية( بما في ذلك أي ألعاب طرية 	 

في فراش الطفل. ستقتل درجة الحرارة هذه عثة الغبار وتزيل مسببات الحساسية التي تنتجها. إذا كان الماء 
البارد فقط هو المتاح للغسيل، استخدم المنتجات التي تحتوي على زيت األوكالبتوس أو زيت شجرة الشاي المركب 

لقتل عث الغبار في الماء البارد. التنظيف الجاف ليس فعااًل ألنه سيقتل عث الغبار فقط ولكنه لن يزيل مسببات 
الحساسية. إذا أمكن، تجنب الفوضى في غرف النوم مثل اللعب الطرية والوسائد الصغيرة اإلضافية أو الوسائد.

اكنس السجاد والمفروشات الناعمة أسبوعيًا لتقليل مخاطر استنشاق مسببات الحساسية المحمولة في الهواء. 	 
المكانس الكهربائية المزودة بمرشح هواء جسيمي عالي الكفاءة يمكن أن يزيل المزيد من مسببات الحساسية. 

 ومع ذلك، تزيد عملية الكنس مؤقًتا عدد عث الغبار في الهواء لذلك ينصح المصاب بالربو بتجنب دخول الغرفة 
مرة أخرى لمدة 20 دقيقة تقريبًا. 
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العفنالعفن
 من المرجح أن يتطور العفن في مناطق في المنزل حيث يوجد بلل أو رطوبة مستمرة. وتقل احتمالية حدوث العفن 

في منزل جاف جيد التهوية مع عزل طبيعي مناسب. مراوح العادم فعالة ولكن لم تظهر مزيالت الرطوبة أي فائدة 
في السيطرة على الربو. 

قم بإزالة العفن المرئي من الحمامات والمطابخ والنوافذ الداخلية وخزائن المالبس. تنظيف صواني التنقيط بالثالجة 
بانتظام، حافظ على وحدات تكييف الهواء عن طريق تنظيف المرشحات بانتظام، وإزالة النباتات الداخلية، وتجنب تعرض 

طفلك لسماد الحديقة العضوي، والنشارة، وقصاصات العشب الجديد. في األيام الباردة، حاول أن تحافظ على درجة 
الحرارة الداخلية أعلى بـ 5 درجات مئوية على األقل من درجة الحرارة في الخارج وتوفير حرارة جافة مستمرة منخفضة 

المستوى. سيسمح التسخين المستمر والمتساوي للدفء باختراق الجدران واألسقف.
القطط والكالب والحيوانات األليفة األخرىالقطط والكالب والحيوانات األليفة األخرى

تعتبر القطط والكالب مصدًرا رئيسًيا لمسببات الحساسية في المنزل، وخاصة الغدد العرقية في القطط والغدد 
اللعابية في الكالب. يمكن العثور على مسببات الحساسية هذه على الجلد والشعر. اعتِن بالحيوانات األليفة بانتظام، 
وحيثما أمكن، أبعدها عن المنزل. إذا لم يكن ذلك ممكًنا، فقم بإبعادهم عن غرف النوم ومناطق المعيشة. تأكد من 

غسل اليدين جيًدا بعد التعامل مع الحيوانات األليفة وغسل المالبس بعد ذلك بالماء الساخن. 
حبوب اللقاححبوب اللقاح

ف على األعشاب والنباتات في منطقتك التي تحتوي على حبوب اللقاح التي تنقلها الرياح وحاول تجنبها قدر  تعرَّ
اإلمكان. ضع في اعتبارك زراعة حديقة ذات مسببات حساسية منخفضة. 

www.nationalasthma.org.au/living-with-asthma/resources/patients-carers/ يمكن الوصول إلى المزيد من المعلومات من
factsheets/the-low-allergen-garden أو االتصال بـ Asthma Australia على الرقم 462 278 1800.

شجع طفلك على البقاء في الداخل خالل األيام العاصفة التي ترتفع فيها أعداد حبوب اللقاح، خاصة من الساعة 7 
صباًحا حتى 9 صباًحا، ومن الساعة 4 مساًء حتى 6 مساًء، وأثناء أو بعد العواصف الرعدية. تجنب األنشطة الخارجية حيث 

يكون هناك تعرض كبير لحبوب اللقاح مثل جز العشب. يجب تجفيف أغطية الفراش والمالبس المبللة بالداخل في األيام 
www.pollenforecast.com.au :التي يزيد فيها عدد حبوب اللقاح. تحقق من الموقع التالي

يوفر هذا الموقع تنبًؤا لمدة أربعة أيام يقيس احتمال تسبب حبوب اللقاح في أزمة للشخص المصاب بالربو.   
يمكن أن تتسبب الرياح العاصفة والرطوبة الزائدة المصاحبة للعواصف الرعدية في تمزق حبوب اللقاح المحمولة جوًا 

مما يؤدي إلى إطالق جزيئات صغيرة مسببة للحساسية في الهواء. يتم استنشاق هذه الجزيئات الصغيرة، التي غالًبا 
ما تتركز على مستوى األرض، بسهولة وتسبب "ربو العاصفة الرعدية" في األشخاص المعرضين لإلصابة. هذه الظاهرة 

أكثر وضوحا في المناطق الريفية حيث عشب الجاودار موجود بوفرة. 
تتوفر تحذيرات العواصف الرعدية على الموقع www.bom.gov.au والتي يمكن أيضًا الوصول إليها من خالل تطبيق خاص 

بالطقس على الهاتف المحمول.
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األطعمة واإلضافاتاألطعمة واإلضافات
على الرغم من أن حساسية الطعام أصبحت أكثر شيوًعا عند األطفال، إال أنها ليست مسبًبا شائًعا للربو. من المحتمل 

أن يتم تحفيز الربو بشكل أكبر عن طريق اإلضافات الغذائية مثل ميتابيسولفيت / ثاني أكسيد الكبريت (220-228)، 
 .(ASA) التارترازين )صبغة صفراء اصطناعية ]102[(، وجلوتامات أحادية الصوديوم (621)، وحمض أسيتيل الساليسيليك 

وقد توجد بعض هذه اإلضافات بشكل طبيعي في بعض األطعمة.  
ومع ذلك، يمكن أن تسبب حساسية الطعام ردود فعل تحسسية. إذا كانت هناك بداية مفاجئة لصعوبة شديدة في 

 التنفس بعد ابتالع الطعام، فقد يكون هذا تأق )رد فعل تحسسي شديد(. وهو ما يتطلب عناية طبية فورية. 
اطلب سيارة إسعاف عن طريق االتصال بـسيارة إسعاف عن طريق االتصال بـ 000.

ما الذي تستطيع القيام به؟ما الذي تستطيع القيام به؟
يجب دائًما التشجيع على اتباع نظام غذائي صحي. تجنب األطعمة فقط إذا كان من المعروف أن طفلك يعاني من 

حساسية تجاهها كما أكده أخصائي الحساسية. ما لم يكن هناك حساسية مؤكدة من الطعام، فمن غير المرجح أن 
يؤدي استبعاد بعض األطعمة من نظام الطفل الغذائي إلى تحسن الربو لديه. إذا كنت تشك في أن بعض األطعمة أو 
اإلضافات الغذائية تسبب اإلصابة بالربو لدى طفلك، فتحدث إلى طبيبك واطلب تقييًما تفصيلًيا من أخصائي الحساسية.

األدوية األدوية // العالجات العشبية العالجات العشبية
نادًرا ما تكون العقاقير غير الستيرويدية المضادة لاللتهابات مثل اإليبوبروفين والنيوروفين واألسبرين من مسببات الربو 
لألطفال. قد تكون العالجات المتجانسة أو العشبية مثل إشنسا وغذاء ملكات النحل ومستخلصات لحاء شجرة الصفصاف 

والبابونج محفزات محتملة.

ما الذي تستطيع القيام به؟ما الذي تستطيع القيام به؟
تحدث إلى طبيب طفلك قبل استخدام أي من هذه األدوية أو العالجات. 

األدوية المستخدمة في عالج الربو وإدارته إما أن ترخي العضالت المشدودة حول الشعب الهوائية  أوتقلل أو تمنع 
تورم بطانة مجرى الهواء الداخلية. تخفف هذه األدوية من أعراض الربو وتساعد في منع تأجج الربو )األزمات(. الهدف 

هو السيطرة الجيدة على الربو مع استخدام أقل كمية من األدوية، وبالتالي الحد من اآلثار الجانبية.  

المشاعر المشاعر 
يمكن أن يكون القلق والتوتر والضيق والضحك من مسببات الربو. 

ما الذي تستطيع القيام به؟ما الذي تستطيع القيام به؟
قدم الطمأنينة وابحث عن طرق لتعليم طفلك تمارين االسترخاء والتنفس.

الربو وطفلك: حزمة مصادر لآلباء ومقدمي الرعاية 11

حزمة مصادر الربو عند األطفال لآلباء ومقدمي الرعاية. ُنشر ألول مرة في 2004. روجع في 2010 و2012.
Sydney Children’s Hospitals Network - Randwick and Westmead, & Kaleidoscope Hunter Children’s Health Network. http://www.schn.health.nsw.gov.au/ 
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التحكم الجيد في الربو هوالتحكم الجيد في الربو هو::
عدمعدم االستيقاظ بأعراض الربو وعدم ظهور األعراض ألكثر من يومين في األسبوع.   	

عدمعدم الحاجة إلى تناول دواء ملطف ألكثر من يومين في األسبوع )ال يحسب قبل التمرين(، وتختفي أعراض الربو    	
بسرعة بعد تناول دواء ملطف.

أن تتمكنأن تتمكن من المشاركة في األنشطة المعتادة دون ظهور أعراض الربو.   	

الطريقة األكثر شيوًعا ألخذ طفلك دواء الربو هي استنشاقه مباشرة في رئتيه من خالل فمه. أثناء نوبة الربو، أفضل 
طريقة لطفلك ألخذ دوائه هي باستخدام البخاخ وجهاز المباعد  ))راجعراجع الصفحةالصفحة 19  للحصول على التعليماتللحصول على التعليمات(. في أوقات 
أخرى، على سبيل المثال قبل ممارسة الرياضة واللعب، أو في اإلدارة اليومية للربو، واعتماًدا على عمر طفلك وقدرته، 

قد تكون األجهزة األخرى بدياًل مناسًبا. تحدث مع طبيب طفلك أو األخصائي الصحي للربو لتحديد الجهاز األنسب.  
يمكن العثور على التعليمات خطوة بخطوة الستخدام األجهزة األخرى في الصفحةالصفحة 20-21.

الدواء الملطف الدواء الملطف 
Ventolin®، Asmol®، Airomir®، Bricanyl®

يمكن التعرف بسهولة على دواء ملطف الربو المستنشق من خالل عبوته ذات اللون األزرق أو األزرق/الرمادي. يجب 
أن يكون لدى طفلك دائًما إمكانية الوصول الفوري إلى أدويته الملطفة، بما في ذلك في المدرسة، ورعاية األطفال، 

واألنشطة الرياضية، إذ يمكن الشعور بأعراض الربو في أي وقت دون سابق إنذار.

الدواء الملطف:
يستخدم في االسعافات االولية للربو	 
يخفف األعراض عن طريق إرخاء العضالت المشدودة لفتح مجرى الهواء	 
يعمل في غضون دقائق وعادة ما يكون فعاال لمدة 4-3 ساعات	 
يستخدم عند ظهور األعراض ويمكن استخدامه أيًضا قبل التمرين أو اللعب.	 

تشمل اآلثار الجانبية المحتملة سرعة دقات القلب، وارتعاش اليدين، وفرط النشاط، واالستثارة. يمكن أن تختلف هذه 
اآلثار الجانبية بين األطفال وفي معظم الحاالت يهدأون من تلقاء أنفسهم. 

احتفظ دائًما بدواء ملطف احتياطي لالستخدام الفوري عند نفاد الدواء الحالي. 
 إن االحتفاظ به في عبوته األصلية حتى يحين وقت استخدامه سيحدده 

على أنه العبوة الكاملة.

ما هي أدوية الربو؟

Ventolin®

 جهاز االستنشاق 
مقنن الجرعة

Asmol®
 جهاز االستنشاق 

مقنن الجرعة

Airomir®

 جهاز االستنشاق 
مقنن الجرعة

Airomir®

Autohaler®
Bricanyl®
Turbuhaler®
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الدواء الوقائي الدواء الوقائي ))مضادات االلتهابمضادات االلتهاب((
 ®Flixotide®، Pulmicort®، Alvesco®، Qvar معتمد على الستيرويد )كورتيكوستيرويد المستنشقة( على سبيل المثال

.(Singulair®، Lukair®، Intal® Forte على سبيل المثال) ®Montelukast األدوية غير الستيرويدية على سبيل المثال

عندما يحتاج األطفال إلى استخدام الدواء الملطف بشكل متكرر للسيطرة على أعراض الربو )بشكل عام أكثر من يومين 
في األسبوع(، على الرغم من اإلدارة الفعالة للمحفزات وتقنية الجهاز الجيدة، فقد يتم وصف دواء وقائي. على عكس 
الدواء الملطف، الذي يتم تناوله عند ظهور األعراض أو قبل التمرين، يتم تناول الدواء الوقائي بشكل يومي منتظم. 

يساعد الدواء الوقائي على جعل الممرات الهوائية أقل حساسية لعوامل اإلثارة، باإلضافة إلى تقليل التورم داخل 
المجاري الهوائية والذي يمكن أن يحدث في نوبة ربو. 

األدوية الوقائية هي إما الستيرويد أو غير الستيرويدية والنوع الذي يتم وصفه لطفلك سيعتمد على احتياجاته 
الحالية. نظًرا ألن األدوية الوقائية ال تعمل على الفور، فقد يستغرق األمر من بضعة أيام إلى أسبوعين قبل مالحظة 

تحسن في حالة الربو لدى طفلك.   
من المهم أال يفوت طفلك الجرعات وأن يستمر في تناولها كما هو موصوف وأن يتوقف فقط عن تناول الدواء بناء من المهم أال يفوت طفلك الجرعات وأن يستمر في تناولها كما هو موصوف وأن يتوقف فقط عن تناول الدواء بناء 

على نصيحة الطبيبعلى نصيحة الطبيب..      

اآلثار الجانبية المحتملة - الستيرويد )الكورتيكوستيرويدات المستنشقة(: 
طعم كريه وسعال مع األدوية غير الستيرويدية. 	 
سالق الفم )التهاب الفم( و/أو تغير الصوت مع األدوية التي تحتوي على الستيرويد. 	 

 لتقليل مخاطر اآلثار الجانبية، يوصى بأن يقوم طفلك بما يلي:
شطف فمه بالماء وبصقه، أو تنظيف أسنانه بعد استنشاق الدواء الوقائي 	 
عند استخدام جهاز االستنشاق بالجرعات المحددة للدواء الوقائي، استخدمه مع جهاز مباعد. 	 

اآلثار الجانبية المحتملة - غير الستيرويدية:
 Montelukast® (Singulair®, Lukair®) - على الرغم من أن هذا الدواء فعال للغاية ويمكن تحمله جيًدا من قبل العديد 	 

 .Montelukast من األطفال، إال أن هناك حاالت نادرة من التغيرات السلوكية والمزاجية لدى األطفال الذين يتناولون
إذا الحظت أن طفلك يعاني من أي مما يلي عند تناول هذا الدواء )اإلثارة، والعدوانية، والتهيج، والقلق، والرعشة، 

والهلوسة، واضطراب النوم، واالكتئاب(، أخبر طبيب طفلك. إذا كانت األعراض شديدة )مثل التفكير االنتحاري أو 
التغييرات السلوكية(، اطلب العناية الطبية العاجلة على الفور. إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف، فتحدث إلى 

http://www.tga.gov.au/node/845079 أخصائي الصحة الخاص بك. المرجع
Intal® Forte - قد يشمل التهاب الحلق والسعال.	 

Flixotide®

 جهاز االستنشاق 
مقنن الجرعة

Flixotide®

Accuhaler®
Pulmicort®

Turbuhaler®
Alvesco®

 جهاز االستنشاق 
مقنن الجرعة

Qvar®

 جهاز االستنشاق 
مقنن الجرعة

Qvar®

Autohaler®



الربو وطفلك: حزمة مصادر لآلباء ومقدمي الرعاية 2017
 ُنشر ألول مرة باسم حزمة مصادر الربو عند األطفال لآلباء ومقدمي الرعاية 2004. روجع في 2010 و2012. 

www.schn.health.nsw.gov.au :شبكة مستشفيات سيدني لألطفال - راندويك وويستميد؛ هانتر نيو إنجالند كيدز هيلث

14

األدوية المستنشقة األخرى  األدوية المستنشقة األخرى  
يحتاج بعض األطفال إلى دواء إضافي للربو على شكل دواء ملطف طويل المفعول من أجل تحقيق السيطرة الجيدة 
على الربو لديهم. يتم وصف هذه األدوية فقط بالتزامن مع األدوية الوقائية القائمة على الستيرويد ويتم وضعها 

مًعا في جهاز واحد، مما يجعلها طريقة أكثر مالءمة لتناول كال الدواءين.  

تشمل أدوية الربو التي تحتوي على ملطف طويل المفعول ودواء وقائي مستنشق قائم على الستيرويد في الجهاز 
الواحد ®Symbicort، )متوفر في ®turbuhaler أحمر وأبيض أو ®rapihaler أحمر وأبيض ]بخاخ[(، ®Seretide، )متوفر في البخاخ 

األرجواني أو ®accuhaler(،®Flutiform، )متوفر في البخاخ الرمادي واألبيض(، و®Breo )متوفر في جهاز ®ellipta األزرق 
والرمادي(. تتشابه اآلثار الجانبية المحتملة مع تلك التي قد تحدث مع األدوية الوقائية المستنشقة القائمة على 

الستيرويد، وبالتالي يجب إدارتها بنفس الطريقة لتقليل مخاطر اآلثار الجانبية. 

Symbicort® مالحظة حولمالحظة حول
ألن الدواء الملطف طويل المفعول في ®Symbicort يعمل بسرعة كبيرة، فقد يتم وصف هذا الدواء لبعض األطفال 

الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما ليستخدم كدواء عادي مرتين يوميًا باإلضافة إلى دواء ملطف يجب تناوله عند ظهور 
 Symbicort® Maintenance And األعراض أو أثناء تأجج أزمة الربو. في هذه الحالة، سوف يعطيك طبيب طفلك خطة 

Reliever Therapy (SMART®) لتتبعها. الستخدام ®Symbicort في اإلسعافات األولية للربو لألطفال فوق سن 12، تفضل 
بالرجوع إلى اإلسعافات األولية للربو في الصفحة 18.

دواء اإلنقاذ دواء اإلنقاذ ))الكورتيكوستيرويد الفمويالكورتيكوستيرويد الفموي((
Prednisone )أقراص(، Prednisolone )أقراص أو شراب(، ®Predmix و®Redipred )شراب(

كما يوحي االسم، ُيستخدم دواء اإلنقاذ أحياًنا لفترات قصيرة )5-3 أيام( أثناء نوبة الربو عندما تكون هناك استجابة 
قليلة أو معدومة لألدوية الملطفة المستنشقة.  يؤخذ عن طريق الفم )أقراص أو شراب( ويعمل عن طريق تقليل 

التهاب مجرى الهواء.  يمكن إعطاء دواء اإلنقاذ لطفلك في المستشفى أو من قبل الطبيب المحلي لطفلك. قد يتم 
تضمينه أيًضا في خطة طفلك للتعامل مع الربو كجزء من إدارة نوبة الربو. إذا كان طفلك يحتاج إلى أكثر من 4 تكرارات 

للدواء في السنة، فأنت تحتاج إلى مناقشة هذا األمر مع طبيب طفلك ألن هذا أعلى من الكمية الموصى بها من 
الستيرويد الفموي.

اآلثار الجانبية المحتملة:
الجوع، وانتفاخ الوجه، وزيادة الوزن، وتقلبات المزاج - من غير المحتمل أن تحدث إذا تم استخدام الدواء لفترات 	 

قصيرة فقط. ومع ذلك، إذا حدثت هذه األعراض، فستختفي بمجرد توقف الدواء.
مالحظةمالحظة:: في حين تم إدراج اآلثار الجانبية المحتملة األكثر شيوًعا لكل مجموعة من مجموعات أدوية الربو، فقد ال 

يتعرض بعض األطفال ألي منها وقد يعاني بعض األطفال من أخرى غير مدرجة. ناقش دائًما أي مخاوف بشأن ادوية 
الربو الخاصة بطفلك واعراضها الجانبية وجهاز التوصيل مع طبيب طفلك او األخصائي الصحي للربو.

Seretide®

 جهاز االستنشاق 
مقنن الجرعة

Seretide®

Accuhaler®
Symbicort®

Turbuhaler®
Symbicort®

Rapihaler
Flutiform®

 جهاز االستنشاق 
مقنن الجرعة

Breo®

Ellipta®

 يجب أن يتم وصف هذه األدوية فقط من قبل طبيب أطفال أو 
 أخصائي الجهاز التنفسي لألطفال المصابين بالربو الشديد/المستمر 
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إدارة الربو لدى طفلك
اعتماًدا على عدد المرات التي يعاني فيها طفلك من األزيز والسعال، خاصة أثناء الليل، أو يعاني من صعوبة في اعتماًدا على عدد المرات التي يعاني فيها طفلك من األزيز والسعال، خاصة أثناء الليل، أو يعاني من صعوبة في 

التنفس، وهذه قد تتداخل مع مشاركة طفلك في األنشطة اليومية والحفاظ على نوعية حياة طبيعية، سيتم تقييم التنفس، وهذه قد تتداخل مع مشاركة طفلك في األنشطة اليومية والحفاظ على نوعية حياة طبيعية، سيتم تقييم 
التحكم في الربو لدى طفلك على أنه تحكم جيد أو جزئي أو ضعيفالتحكم في الربو لدى طفلك على أنه تحكم جيد أو جزئي أو ضعيف..  سيتم تقييم السيطرة على الربو لدى طفلك   سيتم تقييم السيطرة على الربو لدى طفلك 

على مدى أربعة أسابيععلى مدى أربعة أسابيع..  الهدف هو تحقيق السيطرة الجيدة على الربو والحفاظ عليها من خالل إدارة الربو المناسبة  الهدف هو تحقيق السيطرة الجيدة على الربو والحفاظ عليها من خالل إدارة الربو المناسبة..  

ما هي الخطة الجيدة للسيطرة على الربو؟ما هي الخطة الجيدة للسيطرة على الربو؟
 عدم ظهور أعراض الربو أثناء النهار ألكثر من يومين في األسبوع مع التعافي من هذه األعراض 	 

بسرعة عند تناول دواء الربو الملطف. 
عدم وجود أعراض الربو أثناء الليل أو عند االستيقاظ.  	 
القدرة على المشاركة في األنشطة المعتادة دون ظهور أعراض الربو.  	 

 قم بزيارة طبيب طفلك إذا تعّرض طفلك لما يلي قم بزيارة طبيب طفلك إذا تعّرض طفلك لما يلي::
عدم القدرة على المشاركة في األنشطة المعتادة دون ظهور أعراض الربو.  	 
أزيز أو سعال متكرر لياًل  	 
أزيز أو سعال عند االستيقاظ 	 
الحاجة إلى جرعات منتظمة من األدوية الملطفة ألكثر من يومين في األسبوع، ال يشمل تناولها قبل التمرين 	 
االضطرار إلى التغيب عن المدرسة أو رعاية األطفال بسبب أعراض الربو	 
الحاجة إلى استخدام البخاخ الملطف خالل فترة 4 ساعات من آخر استخدام له	 
أعراض الربو مع األنشطة المعتادة.	 

هذه عالمات على ضعف التحكم في الربو والتي تتطلب مراجعة فورية من طبيب طفلك.

كيف يمكنني مساعدة طفلي على اإلنجاز والمحافظة على تحكم جيد في الربو؟كيف يمكنني مساعدة طفلي على اإلنجاز والمحافظة على تحكم جيد في الربو؟
اطلب مراجعة طبية منتظمة كلاطلب مراجعة طبية منتظمة كل 6-3 أشهرأشهر

من المهم أن يقوم الطبيب أو األخصائي بمراجعة طفلك بانتظام لتقييم مستوى التحكم في الربو ومراقبته. يعد 
الموعد المستقل، الذي ُيفضل حضوره عندما يكون طفلك بصحة جيدة وخاٍل من أعراض الربو، وقًتا مثالًيا للقيام بذلك 
ويوفر فرصة لمناقشة أي مخاوف بشأن إدارة الربو لدى طفلك.  األطفال الذين تم تقييمهم على أن لديهم سيطرة 
جيدة على الربو يجب مراجعتهم كل ستة أشهر على األقل.  األطفال الذين لديهم تحكم جزئي أو سيء بالربو يجب 
مراجعتهم بصورة أكثر تواترًا.  نظًرا ألن التحكم في الربو لدى طفلك يمكن أن يتغير من موسم إلى آخر، فقد تحتاج 

مراجعة ربو الطفل ألن تكون أكثر تكرارًا.  إذا عانى طفلك في أي مرحلة بين مواعيد المراجعة المجدولة من أعراض ربو 
أكثر أو أشد حدة، أو شعرت بتدهور السيطرة على الربو لدى طفلك، أو أنك ترغب في مناقشة أي مخاوف بشأن إدارة 

الربو لدى طفلك، فنحن نشجعك على تحديد موعد إضافي.

اسأل طبيب طفلك عن خطة التعامل مع الربواسأل طبيب طفلك عن خطة التعامل مع الربو
خطة التعامل مع الربو هي خطة مفصلة مصممة خصيًصا لطفلك والتي ستساعدك على إدارة الربو لديه، أو في 
حالة المراهق، تساعدك على تشجيعهم على إدارة الربو الخاص بهم. وهي تعتمد على مستوى التحكم في الربو 

الحالي لطفلك وتوفر معلومات حول نوع الدواء الذي يتم وصفه لطفلك، والجرعة التي يجب أن يأخذها، وعدد المرات 
التي يحتاج ألن يأخذها.  كما تمنحك فهًما واضًحا لموعد طلب المشورة الطبية أو المساعدة من قسم الطوارئ في 

المستشفى.
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من المهم أن تأخذ معك خطة التعامل مع الربو الخاصة بطفلك في كل مرة يزور طفلك الطبيب حتى يتمكن من 
مراجعة خطة التعامل مع الربو وتحديثها إذا لزم األمر.  كحد أدنى، يجب مراجعتها كل ستة أشهر.  أطلب من طبيب 

 طفلك أن يشرح لك كيف تعمل الخطة وأفضل طريقة الستخدامها.  إذا لم يكن لديك خطة عمل للربو، اطلب من 
طبيب طفلك أن يطور واحدة لك. 

يمكن العثور على أمثلة لخطط العمل الخاصة بالربو لألطفال علىيمكن العثور على أمثلة لخطط العمل الخاصة بالربو لألطفال على::  
Sydney Children’s Hospitals Network شبكة مستشفيات سيدني لألطفال 

www.schn.health.nsw.gov.au 

National Asthma Council Australia المجلس الوطني للربو في أستراليا 
www.nationalasthma.org.au 

Asthma Australia 
www.asthmaaustralia.org.au

كن على دراية بمسببات الربو لدى طفلككن على دراية بمسببات الربو لدى طفلك
قد يستغرق فهم مسببات الربو لدى طفلك بعض الوقت ويجعلك تشعر وكأنك تحل لغز كبير.  هذا راجع ألن مسببات 

الربو قد ال تكون هي نفسها لكل طفل وغالًبا ما يكون لدى األطفال أكثر من محفز واحد.  معرفة ما هي يمكن 
أن يساعدك في اتخاذ خطوات لتقليل التعرض أو، إذا لم يكن ذلك ممكًنا، إلدارتها من خالل مراقبة الطفل في تلك 

المواقف واالستعداد بأدوية الربو المناسبة.  سيساعد هذا طفلك في الحفاظ على صحته والسيطرة الجيدة على الربو 
لديه.  احتفظ بسجل ألعراض الربو والمحفزات المحتملة وناقشها مع طفلك طبيب.  من المهم إبالغ مدرسة طفلك أو 

خدمة األطفال إذا كنت تعرف ما الذي يسبب الربو لدى طفلك. 

سجل أعراض الربو لدى طفلك سجل أعراض الربو لدى طفلك 
سيساعد تسجيل المعلومات حول أعراض الربو لدى طفلك طبيب طفلك في وصف دواء الربو المناسب وكذلك تعديل 
خطة التعامل مع الربو لطفلك إذا لزم األمر. إحدى طرق التتبع هي استخدام ”مذكرات األعراض“. هذا هو سجل لنوع 
األعراض التي يعاني منها طفلك، موعد حدوثها، وما إذا كانت األعراض تزعج نومه أو تتداخل مع أنشطته المعتادة، 

وكم مرة كانت هناك حاجة إلى األدوية الملطفة للسيطرة على أعراضه. يمكن العثور على مثال على مذكرات األعراض 
في الصفحةالصفحة 26. ناقش مع طبيب طفلك أو معلم الربو نوع اليوميات والمراقبة التي قد تكون مفيدة وكم مرة يتم 

تسجيل أعراض الربو لدى طفلك. عمل تسجيل صوتي أو فيديو خاص بك لتنفس الطفل قد يكون مفيًدا أيًضا.

تحقق من صحة تقنية جهاز توصيل دواء الربو لطفلك  تحقق من صحة تقنية جهاز توصيل دواء الربو لطفلك  
عندما يستخدم األطفال أجهزة الربو الخاصة بهم بشكل صحيح يكون لديهم أفضل فرصة لتلقي جرعة كاملة من 

 الدواء. يمكن أن تعني التقنية السيئة للجهاز أن األطفال يتلقون جرعة غير كافية، مما يؤدي إلى ضعف السيطرة 
على الربو. نتيجة لذلك، قد تكون هناك حاجة لجرعات إضافية من الدواء الملطف لتخفيف األعراض. خذ جهاز توصيل 

الربو لطفلك في كل مرة تزور فيها الطبيب حتى يمكن فحص تقنية طفلك. راجع الصفحاتالصفحات 21-19 للحصول على 
إرشادات مفصلة حول استخدام المباعد باإلضافة إلى أجهزة أخرى لتوصيل أدوية الربو عن طريق االستنشاق. يمكن 

www.asthmainchildren.org.au :مشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية هنا أو االنتقال إلى

باختصارباختصار
تعرف على عالمات ضعف السيطرة على الربو  	 
هل لديك خطة محدثة للتعامل مع الربو	 
راجع طفلك كل 6-3 أشهر حتى لو يكن يعاني من الربو	 
كن على دراية بمحفزات طفلك وإذا كان قادًرا على اتخاذ خطوات لتقليل التعرض لها 	 
تأكد من تناول طفلك ألدوية الربو بشكل صحيح، وعلى النحو المنصوص عليه	 
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ق بين أعراض الربو الخفيفة،  كيف تفرِّ
والمتوسطة والشديدة

 يتطلب التأجج الشديد )النوبات( استجابة طارئة ويجب دائًما استدعاء سيارة إسعاف باالتصال بالرقمباالتصال بالرقم 000، وكذلك اتباع 
تعليمات الطوارئ الواردة في خطة العمل الخاصة بالربو لطفلك الطوارئ الواردة في خطة العمل الخاصة بالربو لطفلك..  

يمكن أيًضا االتصال بالرقميمكن أيًضا االتصال بالرقم 112 من هاتف محمولمن هاتف محمول لالستجابة لحاالت الطوارئ.  
في حالة عدم وجود خطة التعامل مع الربو، ابدأ اإلسعافات األولية للربو المعترف بها على المستوى الوطني. راجع صفحةراجع صفحة 18.

عندما يعاني طفلك من أعراض الربو، من المهم تقييم شدة األعراض وعالجها على الفورعندما يعاني طفلك من أعراض الربو، من المهم تقييم شدة األعراض وعالجها على الفور.. إن وجود خطة للتعامل مع  إن وجود خطة للتعامل مع 
للربو تم تطويرها خصيًصا لطفلك ستوجهك إلى اإلجراء المناسب الذي يجب اتخاذه ألعراض الربو الخفيفة والمتوسطة للربو تم تطويرها خصيًصا لطفلك ستوجهك إلى اإلجراء المناسب الذي يجب اتخاذه ألعراض الربو الخفيفة والمتوسطة 

والشديدةوالشديدة..  
يعاني طفلك من احتدام الربو )أزمة( عندما تكون أعراضه:

أسوأ من المعتاد وال تستجيب لألدوية المعتادة لتلطيف الربو. 	 
 يستجيب لدواء الربو الملطف ولكن يعود مرة أخرى بسرعة - أقل من أربع ساعات بعد تناول آخر جرعة 	 

من الدواء الملطف.
يوجد أدناه دليل لمساعدتك في التعرف على نوبة ربو خفيفة ومتوسطة وشديدةيوجد أدناه دليل لمساعدتك في التعرف على نوبة ربو خفيفة ومتوسطة وشديدة..

متوسطةمتوسطةخفيفةخفيفة
حدد موعًدا لطفلك مع طبيبهحدد موعًدا لطفلك مع طبيبه

شديدةشديدة
اتصل باإلسعافاتصل باإلسعاف

صعوبة خفيفة في التنفس

قد يخبرك طفلك بأنه يجد 
 صعوبة في التنفس أكثر 

من المعتاد

 صعوبة واضحة في التنفس، باستخدام 
 عضالت المعدة للتنفس، قد يشكو 

الطفل من آالم في البطن

 قد يمتص الجلد بين الضلوع عندما 
يتنفس الطفل  

صعوبة كبيرة في التنفس مع أنفاس 
قصيرة سريعة  

 سحب الهواء من قاعدة الحلق أو 
سحب من الصدر  

قد يكون مكتئًبا، قلًقا، نعساًنا، مرتبًكا، 
مرهًقا  

شاحب ومتعرق - قد يكون مزرًقا مسحة 
على الشفاه  

في كثير من األحيان ال يوجد أزيز  أزيز أعلى من المعتاد  أزيز ناعم  

السعال المستمر  السعال المستمر  سعال جاف  

يتحدث بجمل قصيرة فقط  ال توجد صعوبة في التحدث  

قد يصبح األطفال الصغار جًدا متململين، غير 
قادرين على النوم، مع صعوبة في الرضاعة  

ال يتكلم أكثر من بضع كلمات في نفس 
واحد أو قد ال يكون قادرًا على الكالم 

على اإلطالق
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 فيما يلي نسخة معدلة من “خطة اإلسعافات األولية للربو لألطفال” التابعة للمجلس الوطني للربو في أستراليا 
والتي يمكن استخدامها في نوبات الربو الخفيفة والمتوسطة والشديدة.

في حالة األعراض الشديدة، مثل صعوبة التنفس؛السحب من الحلق أو الصدر، مكتئب، قلق، نعسان، مرتبك، مرهق 
الشفاه لها مسحة مزرقة، قادر فقط على التحدث بكلمات أو غير قادر على الكالم على اإلطالق، اتصل بسيارة إسعاف. 

اطلباطلب 000 وابدأ في اإلسعافات األولية للربو حسب الخطوات التالية.  

 .Turbuhaler® راجع الصفحاتالصفحات 21-19 للحصول على إرشادات حول االستخدام الصحيح لجهاز المباعد وجهاز 
www.natinalasthma.rg.au .2014 .مقتبس من اإلسعافات األولية للربو لألطفال - المجلس الوطني للربو في أستراليا *

ملحوظةملحوظة:: إذا كان الطفل المصاب بالحساسية المفرطة من الطعام أو الحشرات أو األدوية يعاني من صعوبة مفاجئة 
في التنفس )بما في ذلك األزيز، سعال مستمر أو صوت أجش( حتى لو لم تكن هناك أعراض جلدية، قم دائًما بإعطاء 

حاقن األدرينالين التلقائي أواًل، إذا كان متاًحا، ثم البخاخ األزرق/الرمادي.

اإلسعافات األولية للربو*

الخطوةالخطوة 1
ضع الطفل في وضع رأسي مستقيم، ابق هادًئا وطمئنهضع الطفل في وضع رأسي مستقيم، ابق هادًئا وطمئنه..

حدد مكان البخاخ األزرق/الرمادي الملطف للطفل )مثل Salbutaml أو ®Ventolin أو ®Asmol أو ®Airomir(، قم 	 
بإزالة غطاء الغبار ورج البخاخ جيدًا.

أدخل البخاخ في نهاية جهاز المباعد واجعل الطفل يضع شفتيه حول قطعة الفم بإحكام.  بداًل من 	 
ذلك، بالنسبة لطفل صغير )عادة أقل من أربع سنوات(، قم بتركيب قناع على قطعة فم المباعد وضع 

القناع على فم الطفل وأنفه بإحكام.

الخطوةالخطوة 2
أعطأعط  44  بخات منفصلة من الدواء الملطف معبخات منفصلة من الدواء الملطف مع  44  أنفاس بعد كل بخةأنفاس بعد كل بخة..

اضغط على الجزء العلوي من علبة البخاخ لتحرير بخة واحدة من الدواء الملطف ووجه أو شاهد الطفل 	 
يأخذ 4 أنفاس من المباعد. 

كرر العملية حتى يتم إعطاء 4 بخات من الدواء الملطف، تذكر أن ترج البخاخ المخفف قبل كل بخة. 	 

الخطوة الخطوة 3
انتظرانتظر  44  دقائق دقائق -- إذا لم يطرأ تحسن، أعط إذا لم يطرأ تحسن، أعط  44  بخات أخرى من الدواء الملطف كما هو مذكور أعالهبخات أخرى من الدواء الملطف كما هو مذكور أعاله..

استمر في تهدئة الطفل وطمأنته.	 

الخطوةالخطوة 4
إذا كان الطفل ال يزال غير قادر على التنفس بشكل طبيعي، اتصل على الفور بسيارة إسعاف على الرقمإذا كان الطفل ال يزال غير قادر على التنفس بشكل طبيعي، اتصل على الفور بسيارة إسعاف على الرقم  

000000  واستمر في إعطاءواستمر في إعطاء  44  بخات من الدواء الملطف كلبخات من الدواء الملطف كل  44  دقائق حتى وصول اإلسعافدقائق حتى وصول اإلسعاف..

في حالة عدم توفر البخاخ األزرق/الرمادي الملطف، يمكن استخدام ®Bricanyl® Turbuhaler لألطفال 6 سنوات 
فأكثر على النحو التالي:

 	Bricanyl® أعط جرعتين منفصلتين من
انتظر 4 دقائق - إذا لم يطرأ تحسن، أعط جرعة واحدة إضافية	 
إذا لم يطرأ أي تحسن، اتصل بسيارة إسعاف واستمر في إعطاء جرعة واحدة كل 4 دقائق	 

يمكن استخدام ®Symbicort® Turbuhaler أو ®Rapihaler لألطفال بعمر 12 عامًا فأكثر كما يلي:
 	Symbicort® أعط جرعتين منفصلتين من
انتظر 4 دقائق - إذا لم يطرأ تحسن، أعط جرعة واحدة إضافية	 
إذا لم يطرأ أي تحسن، اتصل بسيارة إسعاف واستمر في إعطاء جرعة واحدة كل 4 دقائق )حتى 3 	 

جرعات إضافية - إجمالي 6 جرعات(
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أجهزة المباعد
جهاز المباعد عبارة عن غرفة احتجاز تساعد األطفال المصابين بالربو على استخدام أجهزة استنشاق الرذاذ أو أجهزة االستنشاق 
 بالجرعات المحددة )البخاخات( بشكل فعال. يوصى بشدة باستخدام المباعدات من قبل جميع األطفال الذين يحتاجون إلى البخاخ 

ألن هذا سيسمح بتوصيل المزيد من الدواء مباشرة إلى الشعب الهوائية.   
www.asthmainchildren.org.au شاهد عروض الفيديو على

مباعد صغير الحجم مع قناع مباعد صغير الحجم مع قناع -- يوصى به لألطفال دون سن يوصى به لألطفال دون سن 4 سنواتسنوات.

قم بإزالة الغطاء   .1 
ورج البخاخ جيًدا.

أدخل البخاخ   .2 
 في نهاية 

جهاز المباعد.  

ضع قناع الوجه المرفق   .3 
برفق على فم الطفل 
وأنفه. تأكد من عدم 

وجود فجوات حول حواف 
القناع. 

حرر نفخة واحدة من الدواء في المباعد بالضغط ألسفل   .4
على الجزء العلوي من البخاخ. راقب الطفل وهو يتنفس 

 بشكل طبيعي شهيق وزفير من 4 
إلى 6 مرات قبل إزالة القناع. 

إذا كان هناك حاجة 
ألكثر من نفخة )جرعة( 

واحدة، كرر الخطوة 
وتذكر أن ترج البخاخ 

قبل  كل جرعة.

مباعد صغير أو كبير الحجم بدون قناع مباعد صغير أو كبير الحجم بدون قناع -- يوصى به لألطفال أكبر من سن يوصى به لألطفال أكبر من سن  4 سنواتسنوات..

قم بإزالة الغطاء، رج البخاخ جيدًا وأدخله في   .1 
جهاز المباعد.

ضع قطعة الفم الخاصة بالمباعد بين األسنان.   .2 
 اقفل الشفاه حولها بإحكام. اضغط ألسفل من 

أعلى البخاخ إلطالق نفخة 1 من الدواء إلى المباعد.

خذ 4 أنفاس طبيعية شهيق وزفير من خالل المباعد. لكل   .3
بخة إضافية من الدواء، رج البخاخ وأعد الخطوات 2 و3.يمكن 
ربط األقنعة بأجهزة المباعد لألطفال أقل من 4 سنوات أو 

أولئك الذين يعانون من تأخر في النمو/اإلدراك.

يمكن استخدام قناع مع مباعد في المستشفى لألطفال األكبر سًنا أثناء الليل لتجنب إزعاج نومهم. في المواقف اليومية في 
المنزل، يتم تشجيع األطفال القادرين على استخدام فم المباعد. 
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أجهزة استنشاق الربو األخرى 
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نظرًا لتوفر أدوية مختلفة في أجهزة استنشاق الربو المختلفة، فمن المهم اتباع تعليمات الشركة المصنعة فيما 
يتعلق بمتطلبات التحضير لكل جهاز، إن وجدت، وأي األجهزة تحتوي على عداد جرعات، إلخ.

أجهزة الرذاذأجهزة الرذاذ
جهاز االستنشاق بالجرعات المقننة جهاز االستنشاق بالجرعات المقننة ))البخاخالبخاخ((

 يوصى باستخدام البخاخ مع جهاز  يوصى باستخدام البخاخ مع جهاز 
 مباعد، خاصة في حاالت اإلسعافات  مباعد، خاصة في حاالت اإلسعافات 

األولية للربواألولية للربو.
 إذا كان جهاز المباعد غير متوفر، يمكن 
 استخدام البخاخ  وحده، ومع ذلك، حيث 

 أنه يتطلب تنسيقًا جيدًا، فال يمكن 
 لألطفال أقل من سبع سنوات التعامل 

معه بنجاح.  الستخدام البخاخ وحده:
قم بإزالة غطاء جهاز االستنشاق / أو غطاء   .1 

قطعة الفم.
رج جهاز االستنشاق لمدة 5 ثوان.  .2

الزفير برفق بعيًدا عن جهاز االستنشاق.  .3
مع إبقاء جهاز االستنشاق في وضع مستقيم،   .4 

قم بإمالة الرأس للخلف قلياًل. 
ضع قطعة فم جهاز االستنشاق بين األسنان   .5 

واقفل الشفاه حولها بإحكام.
ابدأ في أخذ نفس ببطء وبعمق، في نفس   .6 

 الوقت الضغط ألسفل أعلى جهاز االستنشاق 
لتحرير جرعة واحدة من الدواء.

استمر في أخذ نفس ببطء وبعمق.  .7
قم بإزالة جهاز االستنشاق من الفم وحبس   .8 

أنفاسك لمدة 6 إلى 10 ثوان.
الزفير برفق بعيًدا عن جهاز االستنشاق.  .9

إذا تطلب األمر المزيد من الدواء، كرر الخطوات   .10 
من 2 إلى 8.

قم بإعادة غطاء جهاز االستنشاق / أو غطاء   .11 
قطعة الفم. 

®Autohaler ال ينصح به لألطفال أقل من 7 سنوات

قم بإزالة غطاء   .1 
قطعة الفم.

.autohaler® رج جهاز  .2

 autohaler® امسك بجهاز  .3 
 في وضع مستقيم وادفع 

 الرافعة أعاله إلى وضع 
مستقيم.

.autohaler® الزفير بعيدًا عن جهاز  .4

ضع ®autohaler في الفم، بين   .5 
 األسنان وأقفل الشفاه وتأكد 

من أنها مقفلة بإحكام.
خذ نفس ببطء وبعمق، واستمر   .6 
 في التنفس شهيقًا بعد سماع 

الطقطقة.
قم بإزالة جهاز ®autohaler من الفم   .7 

وحبس أنفاسك لمدة 6 إلى 10 ثوان.
الزفير برفق بعيًدا عن جهاز االستنشاق.  .8

حرك الرافعة إلى أسفل مرة أخرى.  .9

إذا تطلب األمر المزيد من الدواء، كرر   .10 
الخطوات من 2 إلى 9.

قم بإعادة غطاء قطعة الفم.  .11

مالحظاتمالحظات::
تذكر أن تدفع الرافعة إلى وضع مستقيم لملء  	

الجهاز.
  عند بدء التنفس، سيصدر صوت طقطقة - استمر  	

في االستنشاق بعد ذلك لمدة 6 إلى 10 ثواٍن. 
تجنب وضع اإلبهام تحت الجهاز ألن هذا قد يغطي  	

فتحة التهوية ويمنعها من العمل بشكل صحيح.
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أجهزة المساحيق الجافةأجهزة المساحيق الجافة
®Turbuhaler ال ينصح به لألطفال أقل من 6 سنوات

.turbuhaler® فك غطاء  .1

مع وضع ®turbuhaler في وضع   .2
رأسي، قم بلف القاعدة الملونة 

إلى اليمين قدر المستطاع إذ 
أنها ستذهب إلى اليمين ثم 

تعود مرة أخرى إلى اليسار حتى 
تصدر صوت طقطقة.

.turbuhaler® الزفير بعيدًا عن جهاز  .3

ضع ®turbuhaler في الفم، بين األسنان وأقفل الشفاه   .4
وتأكد من أنها مقفلة بإحكام.

خذ نفس سريع وعميق.  .5

قم بإزالة ®turbuhaler من الفم.  .6

زفير.  .7

إذا تطلب األمر المزيد من الدواء، كرر الخطوات من 2 إلى 8.  .8

قم بإعادة الغطاء.  .9

مالحظاتمالحظات::
يجب ملء ®Turbuhalers في وضع مستقيم، لذلك فقد يكون من   	

األسهل وضعه على سطح مستو، مع اإلمساك بالقاعدة الملونة 
 .turbuhaler® ولف الجزء العلوي من

تجنب االحتفاظ بالجهاز في أماكن رطبة أو مبللة.  	

®Accuhaler ال ينصح به لألطفال أقل من 7 سنوات

ضع اإلبهام في األخدود وافتح   .1 
 ®accuhaler عن طريق دفع األخدود 

إلى اليمين حتى يصدر طقطقة. 
حرك الرافعة إلى اليمين حتى   .2 

تسمع صوت طقطقة. 
.accuhaler® الزفير بعيدًا عن جهاز  .3

ضع ®accuhaler في الفم، بين   .4 
األسنان وأقفل الشفاه.
خذ نفس ببطء وبعمق.  .5

قم بإزالة جهاز ®accuhaler من الفم وحبس أنفاسك لمدة   .6 
6 إلى 10 ثوان.

.accuhaler® الزفير بعيدًا عن جهاز  .7

اقفل ®accuhaler عن طريق دفع السبابة في األخدود إلى   .8
اليسار.

إذا تطلب األمر المزيد من الدواء، كرر الخطوات من 1 إلى 8.  .9

مالحظاتمالحظات::
تجنب االحتفاظ بالجهاز في أماكن رطبة.  	

.Accuhalers® ال يجب رج أجهزة  	

Ellipta®

يتوفر هذا الجهاز حاليا في ®Breo فقط، والذي ال ينصح به 
لألطفال أقل من 12 سنة. 

عندما تكون مستعدًا لتناول الجرعة، افتح الغطاء عن   .1
طريق تحريكه  في حركة هبوطية حتى تسمع طقطقة.

.Ellipta® الزفير بعيدًا عن جهاز  .2

ضع قطعة الفم بين األسنان واقفل الشفاه حولها   .3
بإحكام.

تنفس )شهيق( بثبات وعمق لمدة تصل إلى 5 ثوان.  .4

قم بإزالة جهاز ®Ellipta من الفم والزفير بلطف بعيدًا عنه.  .5

حرك الغطاء ألعلى بقدر ما يسمح لتغطية قطعة الفم.  .6

إذا تطلب األمر المزيد من الجرعات، كرر الخطوات من 1 إلى 6.  .7

مالحظاتمالحظات:
Ellipta® ال يجب رج جهاز  	

افتح الغطاء فقط عندما تكون جاهزًا ألخذ جرعة، إذ أن   	 
في كل مرة ُيفتح فيها الغطاء يقوم عداد الجرعات بعّد 

جرعة تنازليًا. 
تفادى تغطية فتحة الجهاز بيدك.  	
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مباعداتمباعدات
فك المباعد إذا أمكن ذلك.	 
اغسله بالماء الدافئ والصابون )سائل غسيل الصحون(.	 
ال تشطف.	 
دع األجزاء تجف في الهواء. قد يؤدي الشطف والتجفيف بقطعة قماش إلى تراكم الكهرباء الساكنة مما يؤدي 	 

إلى التصاق الدواء بالجزء الداخلي للمباعد.
عندما يجف، قم بتركيب المباعد مًعا مرة أخرى ليكون جاهًزا لالستخدام.	 

مالحظةمالحظة:: بعض المباعدات مصنوعة من مادة مقاومة للكهرباء الساكنة لذلك يمكن شطفها وتجفيفها بقطعة قماش 
بدون توليد كهرباء ساكنة. 

البخاخاتالبخاخات
قم بإزالة العلبة من الحامل البالستيكي.	 
ال تغسل العلبة.	 
اشطف الحامل البالستيكي تحت الماء الجاري الدافئ.	 
هزه للتخلص من الماء الزائد وجففه.	 
أعد وضع العلبة مرة أخرى في الحامل.	 
حافظ على الغطاء في مكانه عند عدم استخدام البخاخ.	 

أجهزة استنشاق أدوية الربو األخرىأجهزة استنشاق أدوية الربو األخرى
®Turbuhalers®، accuhalers®، autohalers، و®elliptas تحتاج فقط إلى الحد األدنى من التنظيف والذي يتمثل في مسح 

.ellipta®و accuhaler® أو إقفال ،autohaler®و turbuhaler® قطعة الفم بمنديل بعد االستخدام وإعادة غطاء
حيث أن ®turbuhalers®، accuhalers، و®elliptas تحتوي على دواء جاف مسحوق للربو، فمن المهم أال تالمس الرطوبة. 

لذلك، ال تتنفس مباشرة في هذه األجهزة أو تغسلها تحت ماء الصنبور. 

تنظيف أجهزة المباعد 
 والبخاخات وغيرها من 

أجهزة استنشاق الدواء 

قم بتنظيف الفاصل وعلبة البخاخ بانتظام وعندما ال يتم رش البخاخ جيًدا.
قم بتغيير وغسل الحوامل البالستيكية ®Intal وIntal® Forte يوميًا لمنع االنسداد )يتم توفير حامل إضافي(.

ليست هناك حاجة لغسل حوامل بالستيك األدوية األخرى - فقط امسح الفوهة بقطعة قماش.  
قم بتخزين البخاخ في درجة حرارة أقل من 20 درجة مئوية وتحقق بانتظام من تاريخ انتهاء الصالحية الموجود 

على جانب العلبة.
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المدارس وخدمات األطفالالمدارس وخدمات األطفال
يمكن أن يمثل ترك طفلك ألول مرة في المدرسة، أو الرعاية خارج ساعات الدراسة، أو رعاية األطفال لحظة قلق 

للوالدين، ويزيد األمر إذا كان طفلك يعاني من حالة طبية مثل الربو. هذا هو الوقت الذي تصبح فيه إدارة الربو لدى 
طفلك مسؤولية شخص آخر خالل الوقت الذي يكون طفلك في رعايته. في أستراليا، ُيطلب أن يكون لدى خدمات رعاية 
األطفال ورعاية األطفال خارج ساعات الدراسة موظفًا واحدًا على األقل مناوب في جميع األوقات، ولديه تدريب معتمد 
وساري إلدارة الربو من هيئة جودة رعاية األطفال والتعليم األسترالية (ACECQA). فضال عن ذلك، وعلى الرغم من أنه 
ليس شرًطا إلزامًيا، فإن الغالبية العظمى من المدارس تشارك بانتظام في التدريب على إدارة الربو. ستمنحك معرفة 

أن هناك موظفين متاحين يمكنهم تقديم اإلسعافات األولية للربو المعترف بها وطنيًا لطفلك بكفاءة إذا تطلب األمر، 
شعورًا بالراحة والثقة عندما تترك طفلك في رعايتهم. 

لتمكين موظفي المدرسة، أو الرعاية خارج ساعات الدراسة، أو رعاية األطفال من رعاية طفلك بشكل مناسب، من 
المهم أن يكونوا على دراية أن طفلك يعاني من الربو، أو سبق أن عولج من الربو. يتم توفير هذه المعلومات في 
وقت التسجيل، أو في أقرب وقت ممكن عند التشخيص. حسب سياسات واجراءات المدرسة أو الرعاية خارج ساعات 
الدراسة أو رعاية األطفال التي يحضرها طفلك، فقد ُيطلب منك تقديم الوثائق التي ستبلغ الموظفين بإدارة الربو 

الحالية لطفلك. من المهم أن يتم تحديث هذه المعلومات كل عام على األقل، أو كلما تغيرت إدارة الربو لطفلك. توفر 
 The NSW Health Schools and Child خطة التعامل مع تأجج الربو للمدارس الصحية وخدمات الطفل في نيو ساوث ويلز

Services Action Plan for Asthma Flare-Up )راجع الصفحةراجع الصفحة 27( للموظفين الذين يعتنون بطفلك تعليمات إسعافات أولية 
موجزة وسهل اتباعها للربو. تم تطوير النموذج من قبل أطباء متخصصين في الربو بالتعاون مع وزارة الصحة في نيو 

ساوث ويلز وقطاعات التعليم الوطنية وداخل الوالية. وهو يعتمد على إجراء اإلسعافات األولية للربو المعترف بها على 
المستوى الوطني، والتي تتمثل في إجراء اإلسعافات األولية للربو التي تدرب عليها موظفي المدارس والرعاية خارج 

ساعات الدراسة ورعاية األطفال.  

توفير الدواء الملطف لطفلك، أو جهاز مباعد، أو جهاز إيصال الدواء الملطف البديل، التي تحمل اسم الطفل بوضوح 
إلى المدرسة أو الرعاية خارج ساعات االدراسة أو خدمة رعاية األطفال، سيمكن الموظفين من تقديم العالج بسرعة 
لطفلك إذا لزم األمر. من المستحسن أيًضا أن يتم وضع ملصق واضح على الدواء الملطف لطفلك بالجرعة التي يجب 
إعطاؤها له وكذلك تاريخ انتهاء صالحية الدواء. تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية بانتظام حتى يمكن الحصول على 

بديل بسهولة. 

ملحوظةملحوظة:: إذا كان طفلك يحتاج من وقت آلخر إلى دواء ملطف ألعراض تشبه أعراض الربو )مثل األزيز والسعال(، ولكن 
لم يتم إعطاؤه تشخيًصا مؤكًدا لإلصابة بالربو، فعندها يصبح استكمال الوثائق المتعلقة بالصحة عند تسجيلهم في 

خدمة رعاية األطفال أمرًا صعبًا. من المهم أن تناقش هذا األمر مع مدير/مشرف المؤسسة التي يحضرها الطفل 
للتأكد من أنه على دراية بالتشخيص غير المؤكد لطفلك حتى يتصرف وفًقا لذلك إذا ظهرت على طفلك فجأة عالمات 
أزمة الربو أثناء رعايته. في هذه الحالة، يمكن أن تكون خطة التعامل مع احتدام الربو للمدارس وخدمات الطفل )راجعراجع 

الصفحةالصفحة 27( وثيقة مناسبة ليقوم طبيب طفلك بإكمالها. 

إدارة الربو بعيًدا عن المنزل 

ناقش دائًما أي مخاوف قد تكون لديك مع الموظفين الذين يعتنون بطفلك

مناقشة إدارة الربو لدى طفلك مع المدرسة، أو الرعاية خارج ساعات 
 الدراسة، أو خدمة رعاية األطفال ستساعد الموظفين في فهم 

الربو لدى طفلك بشكل جيد 



الربو وطفلك: حزمة مصادر لآلباء ومقدمي الرعاية 2017
 ُنشر ألول مرة باسم حزمة مصادر الربو عند األطفال لآلباء ومقدمي الرعاية 2004. روجع في 2010 و2012. 
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ناقش دائًما خطط السفر الخاصة بك مع طبيب طفلك الذي سيكون قادًرا على 
تقديم المشورة لك حول أفضل السبل للتعامل مع الربو لدى طفلك أثناء التواجد 

بعيًدا، وكذلك تزويدك بتفاصيل االتصال للحصول على معلومات إضافية

البيات لليلة بعيدًا عن المنزلالبيات لليلة بعيدًا عن المنزل
 يحب جميع األطفال قضاء ليلة في منزل أحد األصدقاء وال ينبغي أن يمنع الربو ذلك. ومع ذلك، فمن المهم أن تتأكد من أن 
 طفلك لديه سيطرة جيدة على الربو قبل الذهاب. سيساعد ذلك في تقليل احتمالية اإلصابة بأزمة ربو أثناء التواجد بعيًدا عن 

المنزل. سيساعدك التحدث مع أولياء األمور في المنزل الذي يقضي فيه الطفل الليلة حول الربو لدى طفلك على جعلها تجربة 
ممتعة. فيما يلي بعض النصائح المفيدة. 

أخبر الوالدين أن طفلك يعاني من الربو. هذا مهم حتى لو كان طفلك يتحكم بشكل جيد في الربو ولم يتعرض لنوبة لبعض 	 
الوقت.  

ناقش مسببات الربو لدى طفلك، مثل الحيوانات األليفة ودخان السجائر وغبار المنزل وما إلى ذلك، وأفضل طريقة يمكن تجنبها 	 
أو الحد منها. يمكن أن يؤدي التواجد في بيئة مختلفة إلى تعريض طفلك لمحفزات يمكن تجنبها أو الحد منها عادًة في منزله.

اعط الوالدين نسخة محدثة من خطة التعامل مع الربو لطفلك )حتى لو كان طفلك كبيًرا بما يكفي ليكون لديه نسخته الخاصة( 	 
واشرح بدقة الخطوات التي يجب اتخاذها إذا عانى طفلك من أعراض الربو أو تأجج الربو.

تحقق مسبًقا من أن دواء الربو الخاص بطفلك لم تنته صالحيته أو ينفد. أعطه إلى الوالدين )ما لم يكن الطفل كبيًرا بما يكفي 	 
لحمل دوائه( وإذا كان طفلك يتناول دواًء وقائًيا بشكل منتظم، ناقش الجرعة والوقت الذي يجب أن يأخذه طفلك فيه.

اقض بعض الوقت في تعريف الوالدين بكيفية استخدام جهاز توصيل دواء الربو لطفلك بشكل صحيح، حتى لو كان الطفل يبلغ 	 
من العمر ما يكفي للقيام بذلك بمفرده. 

العطالت العطالت // السفر السفر
عند السفر مع طفل مصاب بالربو، من المهم أن تكون منظًما بشكل جيد لتمكين الحفاظ على اإلدارة اليومية للربو الخاصة به. 

قبل السفرقبل السفر  
قم بزيارة طبيب طفلك لمراجعة إدارة الربو وتحديث خطة العمل الخاصة بالربو. 	 
قم بعمل نسخ من خطة التعامل مع الربو لوضعها في عدة أماكن مختلفة. يعد نسخها إلى هاتفك الذكي أمًرا مثالًيا. 	 
تأكد من أن لديك دواء ربو كاٍف لطفلك أثناء الرحلة، باإلضافة إلى بعض األدوية اإلضافية في حالة وضعه في غير محله أو 	 

فقدانه. يجب أن تكون لديك خطة بديلة الستبدالها أثناء تواجدك بعيًدا، أي وصفة طبية. 
تحقق من حالة جهاز مباعد/ القناع الخاص بطفلك واستبدله بآخر جديد إذا لزم األمر.  	 

إذا كنت مسافًرا إلى الخارجإذا كنت مسافًرا إلى الخارج
تحقق لمعرفة ما إذا كانت هناك أي لوائح قد تحتاج إلى اتباعها فيما يتعلق بإدخال دواء الربو في كل بلد تزوره، أو أي قيود 	 

يجب أن تكون على علم بها. 
قد يكون ألدوية الربو أسماء وألوان مختلفة في البلدان األخرى. يمكن أن تساعد كتابة االسم الطبي لدواء الطفل في تحديد 	 

 .Salbutamol هو Airomir®و ،Ventolin®، Asmol® الدواء الصحيح إذا كنت بحاجة إلى بديل. على سبيل المثال، االسم الطبي لكل من
من المفضل حمل أدوية الربو في جميع حقائب اليد للوصول السريع ولكن من الجيد التحقق مسبًقا إذا كنت تحتاج إلى اتباع أي 	 

إجراءات محددة لهذا الغرض. 
قم بعمل قائمة بأرقام االتصال في حاالت الطوارئ لكل دولة تقوم بزيارتها.	 

أثناء رحلتكأثناء رحلتك
حاول أن تجعل أوقات دواء الربو لطفلك قريبة قدر اإلمكان من األوقات المعتادة. العطل هي الوقت الذي يبتعد فيه الوالدان 	 

واألطفال على األغلب عن روتينهم المعتاد. 
السفر عبر مناطق زمنية مختلفة قد يجعل من الصعب الحفاظ على الروتين. اطلب من طبيب طفلك النصيحة حول كيفية معرفة 	 

أفضل األوقات إلعطاء أي جرعات منتظمة من أدوية الربو.
تعرف على عنوان أقرب مستشفى أو مركز طبي لكل مكان تقيم فيه، وأفضل طريقة للوصول إليه، وأرقام االتصال به. 	 


