ال ّربو

والحياة الصحية
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ما هو

الربو؟

النقاط أساسية

يُعد الجمع بين التدخين والربو باألمر الخطير.

وينبغي لمرضى الربو وأولئك المخالطين لهم
أال يدخنوا.

الربو هو مرض يصيب المسالك الهوائية ،وهى

القنوات الصغرى التي تنقل الهواء إلى داخل
وخارج الرئتين.

عند التعرض لبعض مهيجات الربو (مثل :الهواء البارد ،والدخان،
ومامرسة الرياضة ،وحبوب اللقاح ،والفريوسات)؛ تهيج املسالك
الهوائية الحساسة .وميكن أن تصبح هذه املسالك ُمحمرة ومنتفخة
(ملتهبة) ،وهو ما يسبب انقباص عضالت املسلك الهوايئ وزيادة
إفراز السائل املخاطي (البلغم)؛ مام يؤدي إىل ضيق املسالك الهوائية
وبالتايل يصعب عىل الشخص أن يتنفس.
وتشمل أعراض الربو الشائعة ما ييل:
• ضيق النفس
• األزيز
• السعال
• الشعور بضيق يف الصدر.
الربو هو حالة مرضية ميكن السيطرة عليها .عىل الرغم من عدم
توفر أي عالج يف الوقت الحارض ،إال أنه ميكن ملرىض الربو أن ميارسوا
حياتهم بصورة عملية وطبيعية عند التوعية بالربو وإدارته بطريقة
سليمة.
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والخرضوات واألسامك بكرثة ،واختيار اللحوم الخالية من الدهون
ومنتجات األلبان املنخفضة الدسم ،والحد من تناول األغذية
الغنية بالدهون املشبعة (مثل :الوجبات الرسيعة).
ال تدع/ي الربو يعوقك عن مامرسة األنشطة البدنية .احرص/ي
عىل املشاركة يف تدريب ريايض منظم؛ ألن مرىض الربو الذين
يشاركون يف هذا النوع من التدريبات يشعرون بالتحسن .إذا
كانت مامرسة النشاط البدين تتسبب يف ظهور أعراض الربو؛
فأبلغ/ي الطبيب للحصول عىل العالج الفعال.
قد يزيد اكتساب الوزن الزائد من صعوبة السيطرة عىل الربو ،يف
حني أن فقدان  5أو  10كيلوجرامات ميكن بالفعل أن يخفف من
أعراض الربو.
يجب عىل مرىض الربو املواظبة عىل تناول حقن لقاح األنفلونزا.
ميكن أن تؤثر صحتك العقلية عىل الربو ،كام ميكن أن يؤثر الربو
عىل صحتك العقلية .إذا كنت تشعر/ين بالكآبة أو القلق أو
كنت غري مستمتع/ة بتلك األشياء التي تستمتع/ين بها يف أغلب
األحيان.
من املهم ،يف املقام األول ،أن تسيطري عىل الربو بشكل محكم
أثناء فرتة الحمل ،ألنك تتنفسني لشخصني .استمري يف تناول
أدوية الربو كاملعتاد ،وأخربي الطبيب ،يف أقرب فرصة ،عن خطة
رعايتك للربو خالل فرتة الحمل.
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العادات الصحية يمكن أن تساعد
في السيطرة على الربو
يوفر هذا الكتيب معلومات حول إمكانية

السيطرة على الربو بواسطة العادات الصحية

وخيارات نمط الحياة.

كام تتضمن الرعاية بالربو ما ييل:
• تناول دوائك الوقايئ بانتظام إذا نصح الطبيب باستعامله
• تعلم كيفية استعامل جهاز االستنشاق (البخاخ) كام ينبغي -
وميكن أن يتضمن هذا استعامل ِمفْساح ”وسيلة مباعدة “
• اتباع خطة إدارة الربو املكتوبة
• تجنب العوامل التي تؤدي إىل تفاقم الربو (مثل :تدخني التبغ،أو
غريها من الدخائن ،أو الحيوانات التي تصيبك بالحساسية)
• زيارة الطبيب بانتظام إلجراء فحوص الربو
• استشارة الطبيب أو الصيديل للحصول عىل املعلومات أو املشورة
حول الربو.
يجب أن يحصل كل شخص مصاب بالربو عىل خطة مكتوبة
إلدارة الربو وأن يتبعها .إذا مل يكن لديك خطة ،فاطلب/ي واحدة
من الطبيب.
فقدان القليل من الوزن قد يجعلك تشعر بالتحسن

وتتنفس بصورة أكثر سهولة

اإلقالع عن التدخين

يُعد الجمع بني التدخني والربو باألمر الخطري.
يؤدي التدخني أو استنشاق الدخان الصادر عن اآلخرين إىل ما ييل:
• ترضر الرئتني
• صعوبة السيطرة عىل الربو
• إبطال مفعول أدوية الربو
• زيادة احتامل تعرضك لنوبات الربو أو هجامته
• ترضر رئتي األطفال وتفاقم األزيز والربو عند التنفس.
يظل دخان التبغ العالق يف شعرك ومالبسك سا ًما .ينطوي تدخني
التبغ السائب املزروع يف املنزل أو املنتج بشكل غري قانوين (’خشن‘)
عىل نفس القدر من خطورة تدخني السجائر التي تحمل عالمات
تجارية .أي نوع من الدخان يرض رئتيك .يتمتع مرىض الربو الذين
أقلعوا عن التدخني برئتني أكرث حيوية يف غضون  6أسابيع فقط.
ِ
كنت تنوين الحمل ،يجب ِ
عليك ِ
إذا ِ
وزوجك اإلقالع عن التدخني
أنت
قبل الحمل لحامية جنينك .حفاظوا عىل سالمة منو رئتي األطفال
بالتأكد من عدم التدخني يف منزلكم وسيارتكم.

نصائح لإلقالع

التحدث إىل الطبيب أو الصيديل أو موجه توعوي يف مجال الربو
والجهاز التنفيس.
االتصال بخط اإلقالع عن التدخني ( )Quitlineعىل الرقم
 ،)QUIT 13( 13 78 48االطالع عىل املوقع اإللكرتوين لحملة
مكافحة التدخني التابعة لحكومة الكومنولث،quitnow.gov.au :
أو املوقع اإللكرتوين ” “I can quitالخاص مبعهد الرسطان يف نيو
ساوث ويلزicanquit.com.au :
ميكن أن يضاعف استعامل األدوية التي تساعدك عىل اإلقالع (مثل:
استخدام اللصقات أو العلكة املعوضة للنيكوتني) من فرصة النجاح.
عدم االستسالم بالحصول عىل ’نفخة واحدة فقط—‘ ألن هذه
النفخة ميكن أن تضيع كل ما جهدك املبذول .تعلم إدارة الضيق الذي
تسببه محاولة اإلقالع – ميكنك االستعانة بخط اإلقالع عن التدخني
(.)Quitline
التدخين يبطل مفعول بخاخات الربو الخاصة بك
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االستمتاع بالتغذية السليمة

تُعد الفواكه والخرضوات الطازجة مصد ًرا غن ًيا مبضادات األكسدة،
التي قد تحسن الحالة الصحية لرئتك وتساعد عىل تجنب نوبات
الربو .تناول/ي  5حصص من الخرضوات وحصتني من الفواكه يوم ًيا.
وأيضً ا ،يساعد تناول األسامك يف السيطرة عىل الربو يف أغلب األحيان.
تناول كمية مفرطة من الدهون املشبعة قد يعوق أدوية الربو من
العمل كام ينبغي .يجب اإلقالل من كمية الوجبات السهلة الغنية
بالدهون واختيار اللحوم الخالية من الدهون ولحم الدجاج املنزوع
الجلد ومنتجات األلبان منخفضة الدسم بدال عنها.
ال يسبب الحليب أو غريه من منتجات األلبان األخرى يف ظهور
أعراض الربو أو تفاقمها.

التغذية السليمة قد تساعد في السيطرة على الربو
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االستمتاع بنمط حياة مفعم
باألنشطة الحيوية

ال تدع/ي الربو يعوقك عن مامرسة األنشطة البدنية .اخرت/
اختاري نشاطا تحبه ،ألن ذلك من شأنه أن يساعد عىل تحفيزك،
مع محاولة املامرسة ملدة  30دقيقة عىل األقل من النشاط البدين
املعتدل بصفة يومية أو يف معظم أيام األسبوع .النشاط البدين
املعتدل هو أي نشاط يجعلك تتنفس بشكل أرسع وملحوظ
وبدرجة أعمق من املعتاد دون أن تلهث.
أعراض الربو بعد النشاط البدين شائعة الظهور ولكن ميكن
معالجتها ،لذا ال تدع/ي هذا األمر يحول دون مامرستك للنشاط.
إذا كانت مامرسة النشاط البدين تتسبب يف ظهور أعراض الربو،
فأخرب/ي الطبيب يك تحصل/ي عىل العالج األفضل تأث ًريا بالنسبة
لك .قد يكون هذا ببساطة تناول بخات إضافية من الدواء
املهدئ للربو قبل اإلحامء.
يجب أال تعوقك أعراض الربو عن املشاركة يف األنشطة الرياضية
أو النشاط البدين ،سوا ًء بهدف اللهو أو بشكل املنافسة .يعاين
العديد من العبي األوملبياد يف بالدنا من الربو .احرص/ي عىل
املشاركة يف تدريب ريايض منظم ،ألن مرىض الربو الذين
يشاركون يف هذا النوع من التدريبات قد يشعرون بالتحسن.
إذا كنت تعاين/ن من أعراض الربو عند مامرسة األنشطة البدنية
أو التمرينات الرياضية ،فهناك بعض األشياء التي ميكنك القيام
بها وهي كالتايل:
• املحافظة عىل لياقتك البدنية بقدر اإلمكان .فكلام كنت أكرث
لياقة ،كلام كنت أكرث قدرة عىل مامرسة الرياضة قبل ظهور
أعراض الربو
• مامرسة الرياضة يف مكان دافئ ورطب  -مع تجنب الهواء
البارد الجاف بقدر اإلمكان
• تجنب مامرسة الرياضة عند وجود مستويات مرتفعة من
حبوب اللقاح أو األتربة أو الدخائن أو التلوث
• محاولة التنفس عرب األنف (وليس الفم) عند مامرسة الرياضة،
وهذا من شأنه أن يجعل الهواء دافئًا ورطبا عند وصوله إىل
الرئتني  -فالهواء البارد الجاف ميكن أن يفاقم األعراض.
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تأكد/ي من القيام بإحامء سليم قبل مامرسة الرياضة .إذا عانيت
من أعراض الربو بعد اإلحامء وقام تناول الدواء املهدئ للربو
بتخفيف األعراض ،فإنك قد تكون/ين قاد ًرا/قادرة عىل االستمرار
دون التعرض لألعراض مرة أخرى خالل جسلتك ،حتى إذا
مارست الرياضة بعنف.
بعد مامرسة الرياضة ،عليك تأدية مترينات التهدئة مع التنفس
عرب األنف وتغطية الفم (وال سيام إذا كان الهواء بار ًدا وجافًا).
إذا شاركت يف ألعاب رياضية تنافسية ،عليك التأكد من مراجعة
أدوية الربو املرصح لك بتناولها عن طريق االتصال بالهيئة
الرياضية األسرتالية ملكافحة املنشّ طات ()asada.gov.au
والوكالة الدولية ملكافحة املنشطات (.)wada-ama.org

تجنب األنفلونزا

يجب عىل مرىض الربو املواظبة عىل تناول حقن
لقاح األنفلونزا .إسأل/ي طبيبك عن اللقاحات
املوىص بها لفئتك العمرية وظروفك الصحية.

واظب/ي على حقن اللقاح الخاصة بك

العناية بصحتك العقلية

قد تصعب السيطرة عىل الربو أو التأقلم معه إذا كنت
تعاين/ن من االكتئاب أو مرض آخر يتعلق بالصحة
العقلية .كام ميكن أن يؤثر الربو عىل صحتك العقلية.

.

ممارسة المزيد من األنشطة يمكن أن تجعلك
تشعر/ين بالتحسن

تخفيف الحمل على الرئتين

قد يزيد اكتساب الوزن الزائد من صعوبة السيطرة عىل الربو،
حيث أن اكتساب الوزن الزائد يضيف جهد إضايف عىل الرئتني،
كام أنه قد يفاقم الربو.
إذا اكتسبت وزنًا زائ ًدا ،فإن فقدان  %10-5من وزنك الحايل
(عىل سبيل املثال 5 :أو  10كيلوجرامات للشخص الذي يزن 100
كيلوجرام) ميكن أن يُحسن حالة الربو ،حيث ينتابك عدد أقل
من أعراض الربو وبالتايل تحتاج إىل كميات أقل من الدواء .

وأيضً ا تنترش اضطرابات التنفس أثناء النوم بني األشخاص الذين
يعانون من زيادة الوزن ،وميكن أن تزيد من صعوبة السيطرة
عىل الربو .إذا كان يصدر عنك صوت شخري أو كنت ال تشعر/ين
بالراحة بعد النوم ليال ،فتحدث/ي إىل الطبيب.
يعترب االرتجاع امل ِّعدي املريئي مرضً ا شائ ًعا يف األشخاص الذين
يعانون من زيادة الوزن ،وبالتايل عليك زيارة الطبيب إذا عانيت
من ارتجاع أو حموضة أو عرس الهضم.
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إذا كنت تشعر/ين بالكآبة أو بالقلق بسبب الربو
 ،أخبر/ي الطبيب.

تحدث/ي إىل الطبيب إذا كنت تشعر/ين بالكآبة أو القلق ،أو
إذا فقدت االهتامم باألشياء التي تستمتع/ين بها عادة .ميكنك
أيضً ا االتصال مبنظمة  beyondblueللحصول عىل املزيد
من املعلومات حول االكتئاب والقلق ،وجهات الحصول عىل
املساعدة (راجع املعلومات اإلضافية).
إذا كنت تشعر/ين بالكآبة بسبب املشكالت الناجمة عن إصابتك
بالربو ،فتحدث/ي إىل الطبيب .كام ميكن أن يقدم فرع املؤسسة
الوطنية للربو املحيل الدعم والتوعية واملعلومات ملساعدتك يف
السيطرة عىل الربو( .راجع املعلومات اإلضافية).
إن معرفة كيفية السيطرة عىل الربو وإجراء فحوص الربو لدى
الطبيب بصورة منتظمة ميكن أن تجعلك تشعر/ين بتحسن،
خاصة إذا كنت تعاين/ن من االكتئاب والقلق .كام أن مامرسة
الرياضة بصورة منتظمة ميكن أن يقلل أعراض القلق واالكتئاب
لدي مرىض الربو.
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التخطيط لحمل سليم مع الربو

إذا كنت حامال أو تخططني للحملِ ،
فأنت بحاجة إىل معرفة
بعض الحقائق عن الربو:

• من املهم ،يف املقام األول ،السيطرة عىل الربو بشكل محكم
أثناء فرتة الحمل .تتعرض األمهات أو األجنة للخطر بسبب
الربو غري امل ُعالج أو غري امل ُسيطر عليه بشكل كاف أو النوبات
الخطرية أثناء فرتة الحمل
• يجب أال تتوقفي عن تناول أدوية الربو .تحديث إىل الطبيب
يف أقرب وقت ممكن لوضع خطة رعاية للربو خالل فرتة
الحمل
• ميكن أن يتغري الربو خالل فرتة الحمل .رمبا ينصحك الطبيب
بتكرار فحوص الربو خالل فرتة الحمل
• يجب أن يقلع كال الوالدين عن التدخني قبل أن تصبح املرأة
حامال لحامية الجنني.

إذا كنت حامال وتعانني من الربو ،أو قد سبق إصابتك
بالربو يف أي وقت مىض من حياتك ،تأكدي من أن
اختصايص التوليد والقابلة عىل علم بإصابتك بالربو.
إذا عجزت ِ
أنت عن التنفس فلن يتنفس طفلك

إذا كنت تعانني من أعراض الربو أثناء الحمل ،يلزم القيام مبا ييل:
استعامل بخاخ الدواء املهدئ للربو عىل الفور ،واالتصال بالطبيب
عند معاودة ظهور األعراض .إذا عجزت عن التنفس بصورة طبيعية
خالل بضع دقائق من استعامل بخاخ الدواء املهدئ للربو أثناء
ازمة الربو ،أطلبي من أحدهم االتصال بالرقم  000الستدعاء سيارة
إسعاف (.)nationalasthma.org.au/emergency

ينبغي للنساء املقبالت عىل الحمل أن يزرن الطبيب لتحديث
خطة إدارة الربو املكتوبة قبل الحمل.
وأيضً ا ،تعترب الفرتة السابقة للحمل وقتًا مناس ًبا للتحدث إىل
الطبيب أو الصيديل عن كافة األدوية التي تتناولها/تتناولينها
لعالج الربو وأي مرض آخر (مبا يف ذلك األدوية التي ترصف
بدون وصفة طبية واألدوية املكملة) .اسأيل عن األدوية التي
يجب االستمرار يف تناولها خالل فرتة الحمل ،وما إذا كان هناك
أي خيارات مأمونة أكرث .
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للحصول على معلومات إضافية

•
•

التحدث إىل الطبيب أو الصيديل
االطالع عىل املوقع اإللكرتوين للمجلس األسرتايل الوطني للربو

nationalasthma.org.au

• االتصال باملؤسسة الوطنية للربو)1800 287 462( ASTHMA 1800 :
asthmaaustralia.org.au

مصادر الحياة الصحية
•

موقع حملة مكافحة التدخني التابعة لحكومة الكومنولث:
quitnow.gov.au

• خط اإلقالع عن التدخني )13 78 48 :(Quitline

• الرابطة األسرتالية الختصاصيي النظم الغذائيةdaa.asn.au :
• مؤسسة أمراض القلبheartfoundation.org.au :

	خط االستعالمات مبنظمة 1300 224 636 beyondblue
•
واملوقع اإللكرتوينbeyondblue.org.au :

عىل الرغم من اتخاذ كافة إجراءات الرعاية ،فإن هذا الكتيب ما هو إال دليل عام؛ وهو
ال يغني عن العالج/االستشارة الطبي(ة) الشخصية .يعلن املجلس األسرتايل الوطني للربو
رصاحة إخالء مسؤوليته الكاملة (مبا يف ذلك اإلهامل) عن أي خسارة أو رضر أو إصابة
شخصية تنجم عن االعتامد عىل املعلومات الواردة بهذا الكتيب.

شكر وتقدير

تم إعداد هذا الكتيب من قبل املجلس األسرتايل الوطني للربو بالتشاور مع
لجنة خرباء يف مجال الطب الرسيري.
تم الدعم مبوجب متويل من وزارة الصحة والشيخوخة يف الحكومة
األسرتالية.

Note for health professionals:
Visit the National Asthma Council Australia website to
access:
• this brochure in a range of community languages
• other asthma brochures in this multilingual series
• related information papers for health professionals
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