
 دليلي 
لمرض الربو

كتيّبي لتدبير مرض الربو



ما هو مرض الربو؟
الربو هو حالة مرضية تؤثّر على المسالك الهوائية )أنابيب التنفّس التي تحمل 

الهواء إلى رئتينا(.

من وقت آلخر، يعاني األشخاص المصابون بالربو من صعوبة في الشهيق والزفير، ألن 
المسالك الهوائية في رئتيهم تصبح أضيق - مثل محاولة التنفس عبر قصبة رفيعة.

في أوقات أخرى يكون تنفّسهم طبيعياً.
ال يوجد عالج للربو، ولكن يمكن عادةً التحّكم به بشكل جيّد. 

يستطيع معظم األشخاص المصابون بالربو االستمرار بمزاولة األنشطة والتمتع بحياة 
صحية.

من أجل التحّكم الجيّد بالربو، تحتاج إلى:
األدوية – التي يجب تناولها بشكل صحيح، وفي الوقت المناسب ■
 الزيارات الطبية المنتظمة إلجراء الفحوصات ومعرفة المزيد حول التعايش مع  ■

مرض الربو 
خطة التعامل مع الربو، حتى تعرف بالضبط ما يجب القيام به عند حدوث  ■

األعراض. 
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ما هي أعراض الربو؟
إن األعراض األكثر شيوعاً للربو هي:

األزيز – صوت عالي النبرة يأتي من الصدر أثناء التنفّس ■

الشعور بعدم القدرة على الحصول على ما يكفي من الهواء أو  ■
بضيق في التنفّس

الشعور بضيق في الصدر ■

السعال. ■

ليس من الضرورة أن يكون لديك كل هذه األعراض لكي تكون 
مصاباً بالربو.

يمكن أن تثير أشياء مختلفة أعراض الربو وتختلف من شخص 
آلخر. تشمل المؤثرات الشائعة ممارسة الرياضة، ودخان السجائر، 

والزكام واالنفلونزا، ومثيرات الحساسية في الهواء )على سبيل 
المثال: غبار لقاح العشب(.

ماذا يحدث داخل الرئتين عندما يعاني شخص ما من أعراض 
الربو؟

 تتضيّق المسالك الهوائية. 
يوجد داخل جدار كل مسلك هوائي طبقة رقيقة من العضالت. عندما 

تنقبض، تؤدي إلى تضيّق أكثر في المسلك الهوائي – يعمل الدواء 
المسّكن على إرخاء هذه العضالت في المسالك الهوائية.

 تصبح المسالك الهوائية سميكة. 
تصبح بطانة األنابيب متوّرمة وملتهبة، مما يترك مساحة أقل للتنفّس 

عبرها - تعمل أدوية الوقاية عن طريق التخفيف من االلتهاب الذي 
يسبّب التوّرم

 تمتلئ المسالك الهوائية. 
يمكن أن ينسّد الجزء الداخلي من األنابيب بالمخاط – تقلل أدوية 

الوقاية من المخاط.

يمكن أن تحدث هذه كلها في نفس الوقت.
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من يُصاب بالربو؟
يعاني أكثر من 2.5 مليون أسترالي )حوالي 1 من كل 9 أشخاص( 

من الربو، بما في ذلك األطفال والبالغين.
الربو أكثر شيوعاً في العائالت التي تعاني من الربو أو الحساسية، 

ولكن ليس كّل شخص يعاني من الربو لديه حساسية.
الربو شائع عند األطفال، ولكنه يمكن أن تبدأ اإلصابة به في وقت 

الحق.
غالباً ما يبدأ الربو كأزيز عند األطفال في سن ما قبل المدرسة. وليس 
بالضرورة أن يكون كل أزيز ربو – ال يعاني العديد من األطفال قبل 

سن المدرسة الذين لديهم أزيز، من الربو عند بلوغهم سّن الذهاب 
إلى المدرسة االبتدائية.

يمكن أن يصاب الشخص البالغ في أي عمر بالربو، حتى لو لم 
يعاني من الربو وهو طفل.

ما الذي يسبّب الربو؟
إن األسباب الحقيقية للربو غير معروفة.

يعود خطر اإلصابة بالربو جزئياً إلى عوامل وراثية. ويمكن أن 
يكون الربو متوارثاً في العائالت.

يمكن أن يكون الربو تحسسياً أو غير تحسسي. ينتشر الربو 
التحسسي أكثر في العائالت التي تعاني من الربو أو الحساسية.

يبدو أن خطر إصابة األطفال بالربو يزداد بسبب تدخين األمهات 
أثناء الحمل، أو تدخين األشخاص حول األطفال الرضع أو األطفال 

الصغار، أو تلّوث الهواء بسبب حركة السير أو الصناعة، أو 
المنازل المتعفّنة، أو الوالدة السابقة ألوانها أو نقص الوزن عند 

الوالدة. 

يُصاب البالغون بالربو مع مرور الوقت بسبب تلّوث الهواء الداخلي 
في العمل أو المنزل )على سبيل المثال، عن طريق تنّشق األبخرة 

التي تهيّج الرئتين، أو تنّشق الغبار الذي يتحّسسون منه(.

يمكن أن يُصاب الرياضيون بالربو بعد التدريب المكثّف جداً على 
مدى عدة سنوات، خاصة أثناء تنّشق الهواء الملّوث أو البارد أو 

الجاف.

لقد وجد الباحثون العديد من األشياء األخرى التي يمكن أن تساعد 
في تفسير سبب انتشار الربو، لكننا ال نعرف حتى اآلن سبب إصابة 

بعض األشخاص بالربو، وعدم إصابة البعض اآلخر به.
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التعاريف
النوبة

عندما تبدأ أعراض الربو أو تزداد سوًء، مقارنةً مع ما هو 
اعتيادي

يمكن أن تحدث نوبات الربو بسرعة كبيرة )على سبيل المثال، إذا 
كان شخص ما يدّخن بالقرب منك( ولكن يمكن أن تحدث أيضاً 

تدريجياً على مدار ساعات أو أيام )على سبيل المثال، إذا عانيت 
من الزكام(.

يمكن أن تصبح نوبات الربو خطيرة إذا لم تُعالج بشكل صحيح، 
حتى لدى الشخص الذي يتحّكم عادة بالربو بشكل جيد. يجب 

معالجة النوبة الحادة بسرعة من قبل الطبيب أو قسم الطوارئ في 
المستشفى.

أزمة الربو
مصطلح آخر “للنوبة”

“أزمة الربو” تعني أشياء مختلفة ألشخاص مختلفين. يطلق بعض 
األشخاص عليها اسم أزمة ربو عندما يعانوا من أعراض الربو 

)على سبيل المثال األزيز، أو صعوبة في التنفّس أو الشعور بضيٍق 
في الصدر(. 

عادة ما تعني “أزمة الربو الحادة” المعاناة من أعراض حادة 
بما يكفي للحاجة إلى العالج في قسم الطوارئ أو الدخول إلى 

المستشفى.

السيطرة على أعراض الربو األخيرة
نمط أعراض الربو خالل األسابيع األربعة السابقة – إما جيدة 

أو جزئية أو سيئة.

إن السيطرة الجيدة على أعراض الربو األخيرة عند األطفال 
والبالغين تعني:

عدم حدوث أعراض الربو خالل النهار أكثر من مرتين في  ■
األسبوع )وعندما تحدث األعراض، تزول بسرعة بعد استخدام 

األدوية المسّكنة(

عدم حدوث أعراض الربو أثناء الليل أو عند االستيقاظ من النوم ■

عدم تأثير الربو على التمارين الرياضية أو اللعب أو العمل ■

الحاجة إلى استخدام الدواء المسّكن ولكن لمدة ال تزيد عن يومين  ■
في األسبوع )دون احتساب الجرعات التي تم أخذها قبل ممارسة 

الرياضة لمنع حدوث األعراض(.

األزيز
صوت صفير عالي النبرة في الصدر أثناء التنفّس
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الدواء المسّكن
دواء يتّم استنشاقه عند حدوث أعراض الربو

يحتاج كل شخص يعاني من الربو إلى جهاز الستنشاق الدواء 
المسّكن )على سبيل المثال “البخاخ”( الستخدامه كلما ظهرت 

عليه أعراض الربو. يحتاج بعض األشخاص أيضاً إلى أخذ دوائهم 
المسّكن قبل ممارسة الرياضة. ال يجب استخدام األدوية المسّكنة في 

أي وقت آخر.

في أستراليا، تتوفّر معظم األدوية المسّكنة من الصيدليات بدون 
وصفة طبية.

 أدوية الوقاية 
)وتسّمى أيضاً أدوية التحّكم(

أدوية للربو تؤخذ بانتظام، كل يوم، لمنع أعراض الربو 
ونوبات الربو 

تساعد أدوية الوقاية على تخفيف التهيّج أو االلتهاب داخل الرئتين.

يتم استنشاق معظم أدوية الوقاية من خالل جهاز االستنشاق أو 
البخاخ. وهناك أيضاً نوع واحد من أدوية الوقاية على شكل أقراص 

حبوب.

جهاز االستنشاق
جهاز صغير يُحمل باليد ألخذ أدوية الربو التي يجب استنشاقها 

داخل الرئتين

هناك أنواع مختلفة متعددة من أجهزة االستنشاق.

البخاخ
نوع شائع من أجهزة استنشاق أدوية الربو التي تحتوي على 

علبة دواء وزر للضغط عليه إلطالق الجرعة

يمكن استخدام البخاخات مع إسطوانة اإلستنشاق.

إسطوانة اإلستنشاق
أداة تستخدم مع البخاخ للمساعدة في التأكد من أن األدوية 

المستنشقة تدخل عميقاً إلى الرئتين

إن إسطوانة اإلستنشاق هي عبارة عن حاوية فارغة يتم وصلها مع 
البخاخ. بدالً من استنشاق الدواء مباشرة من البخاخ، يقوم الشخص 

باستنشاق الدواء من الحاوية.

تتوفر إسطوانات اإلستنشاق من الصيدليات. ويمكن أن يساعدك 
الصيدلي أو الممرض/الممرضة في اختيار النوع األنسب لك أو 

لطفلك، ثم يوضح لك كيفية استخدامها.

nationalasthma.org.au
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كيف يُعالج الربو؟
األدوية ضرورية للتحّكم بالربو.

يجب أن يكون لدى كل شخص مصاب بالربو خطة للتعامل مع الربو 
محّدثة خّطية مع تعليمات حول ما يجب فعله عند تفاقم األعراض.

تنطوي الرعاية الصحية الجيّدة لمرض الربو أيضاً على عالج 
الحاالت الصحية األخرى التي يمكن أن تؤثر على الربو.

يساعد نمط الحياة الصحي األشخاص المصابين بالربو في السيطرة 
على أعراضهم والتمتّع بصحة جيّدة.

األهداف الرئيسية لعالج الربو هي:
الحفاظ على صحة الرئتين قدر اإلمكان ■

السيطرة على األعراض ■

وقف الربو من التأثير على المدرسة أو العمل أو اللعب ■

منع حدوث النوبات أو “األزمات”. ■

األدوية
إن النوعين الرئيسيين ألدوية الربو هما األدوية المسّكنة وأدوية 

الوقاية. 

يجب على كل طفل أو مراهق أو بالغ مصاب بالربو أن يكون لديه 
جهاز الستنشاق الدواء المسّكن )على سبيل المثال البخاخ( متوفّراً 

في جميع األوقات، حتى يتمّكن من استخدامه على الفور إذا كان 
يعاني من أعراض الربو.

يحتاج معظم البالغين والمراهقين وبعض األطفال أيضاً إلى 
أخذ أدوية الوقاية يومياً للتخفيف من خطر التعّرض للنوبات 

 corticosteroids األزمات(. وتحتوي معظم أدوية الوقاية على(
)الكورتيكوستيرويد( الُمستنشق – وهو نوع من األدوية التي تخفّف 

من االلتهابات داخل الرئتين.

تُستخدم بعض األدوية األخرى )مثل أقراص البريدنيسولون( لنوبات 
الربو الحادة.

ال يمكن معالجة الربو بشكل آمن بدون أدوية – فقد تؤدي النوبة 
الحادة )األزمة( إلى الوفاة.

يعتمد أفضل خيار للعالج على عمر الشخص وأعراضه وأي نوع 
من أجهزة االستنشاق يسهل عليه استخدامها بشكل صحيح. 

إن استخدام جهاز االستنشاق بشكل صحيح مهم بالنسبة لك لكي 
تستفيد بالكامل من الدواء. وتختلف الخطوات بين كل نوع من أنواع 

أجهزة االستنشاق – اتبع التعليمات بعناية واطلب من الطبيب أو 
الممرض/الممرضة أو الصيدلي تدريبك على استخدامها. 

يجب استخدام بعض أجهزة االستنشاق مع إسطوانات اإلستنشاق. 
ويجب تجهيز بعض أنواع إسطوانات اإلستنشاق البالستيكية قبل 

استخدامها للمرة األولى – وإال فإن الدواء سوف يلتصق بداخلها بدالً 
من استنشاقه. ال تحتاج إسطوانات اإلستنشاق الخالية من الكهرباء 

الساكنة إلى أي تجهيزات مميّزة قبل استخدامها للمرة األولى.

بالنسبة لمعظم أدوية الربو، يدفع النظام الصحي األسترالي جزًء من 
تكلفتها. ولكن للتأكد مما يجب توقّعه، اسأل طبيبك عن تكلفة الدواء 

بالنسبة لك.

المزيد من المعلومات
 هناك العديد من أدوية الربو والعالمات التجارية المختلفة في أستراليا. وتتوفر

 National Asthma Council Australia قائمة كاملة بأدوية الربو من  
)المجلس الوطني لمرض الربو في أستراليا(. 

 إن استخدام أجهزة االستنشاق بشكل صحيح يحتاج إلى الممارسة.
  وتتوفر مقاطع فيديو للتدّرب على استخدام األجهزة من 

.National Asthma Council Australia

هناك أيضاً معلومات عن تجهيز إسطوانات اإلستنشاق واستخدامها.

ASTHMA & COPD MEDICATIONS

Seebri Breezhaler #glycopyrronium 50mcg

Onbrez Breezhaler ^indacaterol
150mcg • 300mcg

Spiriva Respimat # ‡tiotropium 2.5mcg Spiriva Handihaler #tiotropium 18mcg

SABA RELIEVERS

Bricanyl Turbuhaler † ^terbutaline 500mcg

Airomir Autohaler ‡ ^ salbutamol 100mcg
Asmol Inhaler † ^ salbutamol 100mcg

Ventolin Inhaler † ^salbutamol 100mcg

Atrovent Metered Aerosol † ^ipratropium 21mcg

ICS/LABA COMBINATIONS 
LAMA MEDICATIONS

LAMA/LABA COMBINATIONS

ICS/LAMA/LABA

SAMA MEDICATION

Seretide MDI ‡
fluticasone propionate/salmeterol 50/25  • 125/25  • 250/25  # 

Fluticasone + Salmeterol Cipla Inhaler ‡
fluticasone propionate/salmeterol  125/25  • 250/25  # 

Seretide Accuhaler ‡fluticasone propionate/salmeterol100/50 • 250/50 • 500/50 # 

Symbicort Turbuhaler ‡budesonide/formoterol100/6  • 200/6 • 400/12 # 

DuoResp Spiromax ‡budesonide/formoterol 200/6 • 400/12 # 

QVAR Autohaler ‡ 
beclometasone
50mcg • 100mcg

Pulmicort Turbuhaler †budesonide 
100mcg • 200mcg • 400mcg

Flixotide Accuhaler †fluticasone propionate100mcg* • 250mcg • 500mcg

Flixotide Inhaler † fluticasone propionate50mcg* • 125mcg • 250mcg*Flixotide Junior

Fluticasone Cipla Inhaler †fluticasone propionate 125mcg • 250mcg

Alvesco Inhaler †ciclesonide
80mcg • 160mcg

Trelegy Ellipta c
fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol100/62.5/25

ICS PREVENTERS

Singulair Tablet amontelukast
4mg • 5mg • 10mg

Tilade Inhaler †
nedocromil sodium  2mg

Intal Inhaler † 
sodium cromoglycate1mg • 5mg*
*Intal Forte

all units in mcg

all units in mcg

NON STEROIDAL PREVENTERS

2018

This chart was developed independently by the National Asthma Council Australia with support from Boehringer-Ingelheim, GSK Australia, Mundipharma and Teva Pharma Australia

RESOURCES TREATMENT GUIDELINESAustralian Asthma Handbook: asthmahandbook.org.auCOPD-X Plan: copdx.org.au
INHALER TECHNIQUEHow-to videos, patient and practitioner informationnationalasthma.org.auInhalers/MDIs should be used with a compatible spacer

QVAR Inhaler †
beclometasone
50mcg • 100mcg

Montelukast Tablet amontelukast
4mg • 5mg • 10mg
Generic medicine suppliers

Bretaris Genuair #aclidinium 322mcg

Incruse Ellipta #umeclidinium 62.5mcg

Brimica Genuair caclidinium/formoterol  340/12

Anoro Ellipta c
umeclidinium/vilanterol62.5/25

Spiolto Respimat ctiotropium/olodaterol  2.5/2.5

Ultibro Breezhaler cindacaterol/glycopyrronium110/50

Symbicort Rapihaler ‡budesonide/formoterol50/3 • 100/3  • 200/6  # 

Flutiform Inhaler ‡fluticasone propionate/formoterol50/5 • 125/5• 250/10

Breo Ellipta ‡
fluticasone furoate/vilanterol 100/25  # • 200/25

Oxis Turbuhaler ‡formoterol
6mcg • 12mcg

Serevent Accuhaler ‡salmeterol  
50mcg

LABA MEDICATIONS

PBS PRESCRIBERS    † Asthma unrestricted benefit    ‡ Asthma restricted benefit    aAsthma authority required    ̂  COPD unrestricted benefit    # COPD restricted benefit    C COPD authority required    Check TGA and PBS for current age and condition criteria

© National Asthma Council Australia 

IC
S, inhaled corticosterioid  |  L

A
B

A
, long-acting beta

2  agonist  |  L
A

M
A
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uscarinic antagonist  |  SA
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A

, short-acting beta
2  agonist  |  SA

M
A

, short-acting m
uscarinic antagonist

nationalasthma.org.au قم بزيارة
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اآلثار الجانبية
إن جميع األدوية لها آثار جانبية ُمحتملة. قام عدد كبير من األطفال 
والبالغين في جميع أنحاء العالم، على مدى سنوات عديدة، بتناول 

معظم أدوية الربو، لذلك هناك معلومات يمكن االعتماد عليها حول 
اآلثار الجانبية الُمحتملة.

اسأل طبيبك أو الصيدلي عن اآلثار الجانبية الُمحتملة وما يمكنك 
فعله لتجنّبها.

يمكن أن تسبّب أدوية الوقاية التي تحتوي على أدوية 
الكورتيكوستيرويد المستنشقة بَّحة في الصوت ومرض القالع )نوع 

من التهاب الحلق(. يمكن تقليل خطر حدوثها عن طريق وصل 
إسطوانة اإلستنشاق بالبّخاخ عند تناول الدواء، وغسل الفم بالماء بعد 

استخدام الدواء.

يمكن أن تحدث آثار جانبية أكثر خطورة، ولكن خطر حدوثها قليل 
جداً إذا تم أخذ الجرعات العادية )المنخفضة(. يكون خطر حدوث 

اآلثار الجانبية الخطيرة أعلى لدى األشخاص الذين يعانوا من الربو 
الحاد والذين يحتاجون إلى تناول جرعات عالية ألشهر أو سنوات.

 montelukast قد تسبّب أقراص أدوية الوقاية التي تحتوي على
مشاكل في المزاج والسلوك. عند البالغين، قد يشمل ذلك مشاكل 
في النوم، أو الشعور بالهياج أو الشعور باالكتئاب. في الحاالت 
القصوى، يشعر البالغون الذين يأخذون montelukast كأنهم 

يريدون االنتحار، ولكن من النادر حدوث ذلك. عند األطفال، يمكن 
أن تشمل اآلثار الجانبية الكوابيس، والمشاكل في النوم، والشعور 

بالحزن، والتهيّج أو نوبات الغضب.

أخبر طبيبك على الفور إذا كنت تعتقد أنك أو طفلك تعاني/يعاني من 
مشكلة صحية ناجمة عن أدوية الربو. 

ما هي خطة التعامل مع الربو؟
إن خطة التعامل مع الربو هي عبارة عن مجموعة من التعليمات 

للتحّكم بالربو الذي تعاني منه أنت أو طفلك. تقوم أنت وطبيبك بإعداد 
الخطة معاً، ثم يتم كتابتها لكي تحتفظ بها.

تتضمن خطة التعامل مع الربو:
قائمة بأدوية الربو الُمعتادة التي يأخذها الشخص، بما في ذلك  ■

الجرعات

تعليمات حول ما يجب فعله عندما يزداد الربو سوًء، ومتى  ■
يجب أخذ الجرعات اإلضافية أو األدوية اإلضافية، ومتى يجب 

االتصال بالطبيب أو الذهاب إلى قسم الطوارئ

ما يجب القيام به في حال المعاناة من حالة طارئة بسبب الربو ■

اسم الطبيب أو أخصائي الرعاية الصحية الذي أعّد الخطة ■

التاريخ. ■

يجب أن يكون لدى كل شخص مصاب بالربو )جميع األطفال 
والبالغين( خطة للتعامل مع الربو شخصية. وينبغي التحقّق من 

خطط التعامل مع الربو وتحديثها مرة واحدة في السنة على األقل. 
قم بجلب خطة التعامل مع الربو المخّصصة لك أو لطفلك معك 

كلما قمت بزيارة الطبيب.

المزيد من المعلومات
 National Asthma Council Australia يحتوي موقع 

اإللكتروني على المزيد من المعلومات حول خطط التعامل مع الربو. 

nationalasthma.org.au قم بزيارة
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DOCTOR’S	CONTACT	DETAILS EMERGENCY	CONTACT	DETAILS

Name

Phone

Relationship

ASTHMA	ACTION	PLAN
Take this ASTHMA ACTION PLAN with you when you visit your doctor
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Your preventer is:...................................................................................................................................
. (NAME.&.STRENGTH)

Take...................................puffs/tablets............................................................ times.every.day
	Use.a.spacer.with.your.inhaler

Your reliever is:.......................................................................................................................................
. (NAME)

Take...................................puffs.....................................................................................................................

When:.You.have.symptoms.like.wheezing,.coughing.or.shortness.of.breath.
	Use.a.spacer.with.your.inhaler

Peak.flow*.(if.used).above:

OTHER INSTRUCTIONS
(e.g..other.medicines,.trigger.avoidance,.what.to.do.before.exercise)

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Asthma	under	control	(almost	no	symptoms)WHEN	WELL ALWAYS CARRY YOUR RELIEVER WITH YOU

Peak.flow*.(if.used).between.........................and

Asthma	getting	worse	(needing	more	reliever	than	usual,	having	more	symptoms	than	usual,		
waking	up	with	asthma,	asthma	is	interfering	with	usual	activities)

OTHER INSTRUCTIONS .Contact.your.doctor
(e.g..other.medicines,.when.to.stop.taking.extra.medicines)

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

WHEN	NOT	WELL	

Keep taking preventer:......................................................................................................................
. (NAME.&.STRENGTH)

Take...................................puffs/tablets...........................................................times.every.day

...............................................................................................................................................................................

	Use.a.spacer.with.your.inhaler

Your reliever is:.......................................................................................................................................
. (NAME)

Take...................................puffs.....................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

	Use.a.spacer.with.your.inhaler

IF	SYMPTOMS	GET	WORSE Severe	asthma	flare-up/attack	(needing	reliever	again	within	3	hours,		
increasing	difficulty	breathing,	waking	often	at	night	with	asthma	symptoms)

Peak.flow*.(if.used).between........................and

OTHER INSTRUCTIONS  Contact your doctor today
(e.g..other.medicines,.when.to.stop.taking.extra.medicines)

Prednisolone/prednisone:.

Take......................................................................... .each.morning.for.....................................days

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Keep taking preventer:......................................................................................................................
. (NAME.&.STRENGTH)

Take...................................puffs/tablets............................................................ times.every.day

...............................................................................................................................................................................

	Use.a.spacer.with.your.inhaler

Your reliever is:.......................................................................................................................................
. (NAME)

Take...................................puffs....................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

	Use.a.spacer.with.your.inhaler

Call an ambulance immediately
Say that this is an asthma emergency
Keep taking reliever as often as needed

	Use your adrenaline autoinjector (EpiPen or Anapen)

*.Peak.flow.not.recommended.for.children.under.12.years.

DANGER	SIGNS Asthma	emergency	(severe	breathing	problems,	symptoms	
get	worse	very	quickly,	reliever	has	little	or	no	effect)

Peak.flow.(if.used).below:.......................

DIAL	000	FOR	
AMBULANCE
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Your preventer is:...................................................................................................................................

.

(NAME.&.STRENGTH)

Take...................................puffs/tablets............................................................ times.every.day

	Use.a.spacer.with.your.inhaler

Your reliever is:.......................................................................................................................................

.

(NAME)

Take...................................puffs.....................................................................................................................

When:.You.have.symptoms.like.wheezing,.coughing.or.shortness.of.breath.

	Use.a.spacer.with.your.inhaler Peak.flow*.(if.used).above:

OTHER INSTRUCTIONS

(e.g..other.medicines,.trigger.avoidance,.what.to.do.before.exercise)

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Asthma	under	control	(almost	no	symptoms)

WHEN	WELL

ALWAYS CARRY YOUR RELIEVER WITH YOU

Peak.flow*.(if.used).between.........................and

Asthma	getting	worse	(needing	more	reliever	than	usual,	having	more	symptoms	than	usual,		

waking	up	with	asthma,	asthma	is	interfering	with	usual	activities)
OTHER INSTRUCTIONS 

.Contact.your.doctor

(e.g..other.medicines,.when.to.stop.taking.extra.medicines)

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

WHEN	NOT	WELL	
Keep taking preventer:......................................................................................................................

.

(NAME.&.STRENGTH)

Take...................................puffs/tablets...........................................................times.every.day

...............................................................................................................................................................................

	Use.a.spacer.with.your.inhaler

Your reliever is:.......................................................................................................................................

.

(NAME)

Take...................................puffs.....................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

	Use.a.spacer.with.your.inhaler

IF	SYMPTOMS	GET	WORSE Severe	asthma	flare-up/attack	(needing	reliever	again	within	3	hours,		

increasing	difficulty	breathing,	waking	often	at	night	with	asthma	symptoms)

Peak.flow*.(if.used).between........................and

OTHER INSTRUCTIONS 

 Contact your doctor today

(e.g..other.medicines,.when.to.stop.taking.extra.medicines)

Prednisolone/prednisone:.

Take......................................................................... .each.morning.for.....................................days

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Keep taking preventer:......................................................................................................................

.

(NAME.&.STRENGTH)

Take...................................puffs/tablets............................................................ times.every.day

...............................................................................................................................................................................

	Use.a.spacer.with.your.inhaler

Your reliever is:.......................................................................................................................................

.

(NAME)

Take...................................puffs....................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

	Use.a.spacer.with.your.inhaler

Call an ambulance immediately

Say that this is an asthma emergency

Keep taking reliever as often as needed

	Use your adrenaline autoinjector (EpiPen or Anapen)

*.Peak.flow.not.recommended.for.children.under.12.years.

DANGER	SIGNS Asthma	emergency	(severe	breathing	problems,	symptoms	

get	worse	very	quickly,	reliever	has	little	or	no	effect)

Peak.flow.(if.used).below:.......................

DIAL	000	FOR	
AMBULANCE
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ما هي األشياء التي تؤدي إلى تفاقم 
الربو؟

يمكن أن تتفاقم أعراض الربو بسبب:
ممارسة الرياضة ■

تدخين السجائر ■

تلّوث الهواء في الداخل والخارج )مثل حركة السير، والدخان،  ■
ومنتجات تنظيف المنزل(

الهواء البارد أو الجاف ■

الحساسية )مثل الحساسية ضد الحيوانات أو عث الغبار أو العفن  ■
أو غبار اللقاح(

 األدوية التي تتناولها لعالج حالة مرضية أخرى  ■
)على سبيل المثال، بعض األدوية المخفّضة لضغط الدم(.

إن األشخاص الذين يعانون من حاالت طبية أخرى مثل التهاب 
األنف التحسسي )حمى الكأل/القش( أو داء االرتداد المعدي المريئي 

أو السمنة الزائدة قد يجدون صعوبة في التحّكم بالربو.

األطفال والبالغين الذين يعانون من ُحمى الكأل )ُحمى القش( خالل فصل الربيع

احمل دائماً الدواء المسّكن وإسطوانة اإلستنشاق، بحيث يمكنك 
استخدامه على الفور إذا كنت تعاني من أعراض الربو.

في فصل الربيع وأوائل فصل الصيف، وفي األيام التي تنتشر 
فيها كمية كبيرة من غبار اللقاح في الهواء، تجنّب التواجد في 
الخارج قبل العواصف الرعدية وخالل حدوثها، خاصة أثناء 

هبوب الرياح قبل بدء هطول األمطار.

ادخل إلى مبنى أو سيارة وأغلق النوافذ.

 يتوفر المزيد من المعلومات لألشخاص الذين يعانون من 
 التهاب األنف التحسسي )ُحمى الكأل/القش( من
.National Asthma Council Australia

ربو العواصف الرعدية 
إن األشخاص الذين لديهم التهاب األنف التحسسي )حمى الكأل/

القش( ولديهم حساسية من غبار لقاح العشب يمكن أن يتعّرضوا 
لنوبات ربو حادة إذا كانوا في الخارج قبل حدوث عاصفة رعدية في 

يوم يكون فيه غبار اللقاح منتشراً بكثافة.

قم بزيارة pollenforecast.com.au لمعرفة كثافة غبار اللقاح 
.ACTو QLDو NSWو VIC في

قم بزيارة asthmaaustralia.org.au/sa لمعرفة كثافة غبار 
.SA اللقاح في

 sense-t.org.au/projects-andresearch/ قم بزيارة
  .TAS للصحة لتعداد غبار اللقاح في

bom.gov.au للتحذيرات من العواصف الرعدية، قم بزيارة
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 نصائح حول ممارسة 
الرياضة لألشخاص المصابين بالربو

قم بالتحمية الصحيحة قبل ممارسة الرياضة. ■

حاول التمتع بلياقة بدنية جيدة قدر اإلمكان – كلما  ■
تمتّعت بلياقة بدنية، كلما مارست الرياضة أكثر قبل بدء 

أعراض الربو.

تجنّب ممارسة الرياضة إذا كانت مستويات غبار اللقاح  ■
والغبار واألدخنة أو التلّوث عالية.

مارس الرياضة في مكان دافئ ورطب - وتجنّب الهواء  ■
البارد والجاف إذا كان ذلك ممكناً.

حاول التنفّس من أنفك )وليس من فمك( عند ممارسة  ■
الرياضة – فهذا يجعل الهواء دافئاً ورطباً عندما يصل 

إلى رئتيك.

إذا عانيت من أعراض الربو مؤخراً، فاسأل طبيبك متى  ■
يمكنك ممارسة الرياضة مجدداً.

عندما ال تخّف أعراض الربو مباشرة بعد تناول الدواء المسّكن، أو تعود األعراض بعد فترة زمنية قصيرة، يحتاج 
الشخص إلى المساعدة الفورية.

حاالت طارئة بسبب الربو
تُعتبر حالة طارئة إذا كان يعاني الشخص البالغ أو الطفل من 

أي من عالمات الخطر التالية:
 مشاكل شديدة في التنفّس ■

■ ً  تسوء األعراض بشكل سريع جدا
 الدواء المسّكن لديه تأثير ضئيل أو معدوم ■
 صعوبة في قول الجمل ■

 الشفاه زرقاء اللون ■
 النعاس. ■

 اطلب اإلسعاف )إتصل برقم الطوارئ
000) وابدأ باإلسعافات األولية للربو.

توجد تعليمات حول اإلسعافات األولية في 
الصفحات األخيرة من هذا الكتيّب.

ممارسة الرياضة
يعاني العديد من البالغين واألطفال المصابين بالربو من األعراض 
عند ممارسة الرياضة. ولكن يمكن الوقاية منها عن طريق األدوية 

)باستخدام الدواء المسّكن قبل ممارسة الرياضة مباشرة، أو استخدام 
دواء الوقاية الُمنتَظم، أو كالهما(. ويمكن أن يكون اإلعداد الصحيح 

مفيداً أيضاً - راجع نصائح حول ممارسة الرياضة لألشخاص 
المصابين بالربو.

أخبر طبيبك – ال تسمح لمرض الربو الذي تعاني منه أن يمنعك أو 
يمنع طفلك من ممارسة األنشطة البدنية.

إذا كان باإلمكان، انخرط في ممارسة التمارين الُمنّظمة. يشعر 
المصابون بالربو والذين يشاركوا في التمارين الرياضية بصحة 

أفضل. 
السباحة شائعة عند األطفال المصابين بالربو، ولكن ممارسة األلعاب 

الرياضية أو األنشطة العادية األخرى هي بنفس الجودة.
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األطفال 
المصابون بالربو

األساسيات

تأكد من أن بخاخ الدواء المسّكن جاهز دائماً لالستخدام عند  ■
حدوث أعراض الربو. )ال تترك البّخاخات في السيارات 

الساخنة - خذ البّخاخ معك(.

أخبر مقدمي الرعاية واألساتذة والمدربين الرياضيين وأي  ■
شخص آخر مسؤول عن طفلك، أن طفلك يعاني من الربو. 
تأكد من أنهم يعرفون كيف يساعدون طفلك على أخذ دوائه 
المسّكن، ويعرفون متى وكيف يعطونه الدواء المسّكن في 

حالة الطوارئ.

إذا كان طفلك بحاجة غالباً إلى أخذ الدواء المسّكن، فهذا  ■
يعني أن التحّكم في الربو لم يعد كافياً. يمكن أن يكون عرضة 
لخطر التعّرض لنوبة ربو خطيرة. اطلب إجراء فحص للربو 

إذا يحتاج طفلك إلى استخدام جهاز استنشاق الدواء المسّكن 
)البخاخ( أكثر من مرتين في األسبوع لتخفيف األعراض.

تأّكد من أنك تعرف بالضبط كيفية استخدام أجهزة االستنشاق  ■
الخاصة بطفلك بشكل صحيح – اطلب من طبيبك أو 

الممرض/الممرضة أو الصيدلي التأّكد من أنك تقوم بذلك 
بشكل صحيح. إذا كان طفلك في عمر مناسٍب بما فيه الكفاية 
الستخدام جهاز االستنشاق الخاص به، فراقبه وتأّكد من أنه 

يعرف ما يجب فعله. اطلب من أخصائي الرعاية الصحية 
التحقّق من هذا األمر عند إجراء فحص الربو التالي لطفلك.

اسأل طبيبك أو الصيدلي عن اآلثار الجانبية المحتملة ألدوية  ■
الربو التي يأخذها طفلك. إذا كان لديك أي مخاوف، أخبر 

طبيبك أو الممرض/الممرضة أو الصيدلي.

إذا كان طفلك عنده دواء وقاية لكي يأخذه كل يوم، فتأكد من  ■
 أنه يتناوله كل يوم )حتى أثناء الزكام ونوبات الربو(. 

ال توقفه دون التحّدث مع طبيبك. 

تأكد من أن طفلك لديه خطة للتعامل مع الربو محّدثة. ■

تأّكد من أن روضة طفلك أو مدرسته لديها خطة الرعاية  ■
الصحية لمرض الربو. يمكنك أن تطلب من طبيبك أن يمأل 

 Asthma Care Plan خطة الرعاية الصحية لمرض الربو
لخدمات التعليم والرعاية. 

يحتاج األطفال الذين يعانون من حساسية من الطعام  ■
باإلضافة إلى الربو إلى خطة للتعامل مع الربو والحساسية 
تتضّمن تعليمات حول وقت استخدام بخاخ الدواء المسّكن 

للربو، ووقت استخدام أداة حقن األدرينالين التلقائية، ومتى 
يجب استخدام كالهما.

11 nationalasthma.org.au

قم بتنزيل نسخة من الموقع اإللكتروني 
nationalasthma.org.au
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كيف يتم تشخيص الربو عند األطفال؟
إذا كان طفلك يعاني من مشاكل في التنفّس ويمكن أن يكون مرض 

الربو، سيقوم الطبيب بما يلي:
السؤال عن األعراض والصحة بشكل عام ■

السؤال عن الربو والحساسية في األسرة ■

إجراء فحص بدني )على سبيل المثال، االستماع إلى الصدر،  ■
وفحص داخل األنف(

البحث عن عالمات لوجود مشاكل طبية أخرى قد تسبّب  ■
األعراض.

قد يطلب منك طبيبك أن تعطي طفلك أدوية الربو لفترة قصيرة )على 
سبيل المثال بضعة أيام أو بضعة أسابيع( وتراقب التغيّرات في 

األعراض بعناية.

قبل إجراء التشخيص، قد يقوم طبيبك بإحالة طفلك إلى أخصائي 
)على سبيل المثال طبيب أطفال أو طبيب أخصائي باألمراض 

الصدرية عند األطفال(

.

األطفال في سّن ما قبل المدرسة
األزيز والسعال شائعان لدى األطفال الصغار، حتى لو لم يكونوا 

مصابين بالربو. إذا كان طفلك سعيداً ونشطاً أثناء األزيز، وال يبدو 
أنه يعاني من أي مشكلة في التنفّس، فهذا على األرجح ال يكون 

مرض الربو وال يحتاج إلى عالج.

حاول أن تعطي الطبيب أكبر قدر ممكن من المعلومات عن األزيز 
الذي يعاني منه طفلك ومشاكل التنفّس عنده.

قبل زيارة طبيبك، صّور األزيز عبر الفيديو )أو سّجله صوتياً( على 
هاتفك، إن أمكن. التنفّس الصاخب، مثل صوت الخشخشة، شائع بين 

األطفال األصحاء واألطفال في سّن ما قبل المدرسة. وهذا يختلف 
عن األزيز وال يعني أن الطفل يعاني من الربو.

راقب صدر طفلك عندما يُصدر أزيزاً وأخبر طبيبك إذا كان يبدو 
مختلفاً عندما يتنفّس بدون إصدار األزيز.

سيسأل طبيبك عما إذا كان األزيز يستمر لبضعة أيام فقط، ومن وقت 
آلخر )على سبيل المثال عندما يكون الطفل مصاباً بالزكام( أو في 

أي وقت )مثل السعال واألزيز أثناء اللعب أو الضحك(.

األطفال في سن الذهاب إلى المدرسة
باإلضافة إلى االستفسار عن األعراض والقيام بفحص بدني، سيقوم 

الطبيب بترتيب فحص قياس التنفّس. يمكن القيام بذلك في مكتب 
الطبيب أو في عيادة للفحص.

يقيس جهاز مقياس التنفّس مدى شّدة وسرعة زفير طفلكم من خالل 
قطعة خاصة بالفم متصلة بأنبوب. توضح المعلومات الواردة في 

االختبار مدى كفاءة عمل رئتي الطفل. 

إذا كان يواجه طفلك صعوبة في التنفّس 
أثناء األزيز )على سبيل المثال إذا كنت ترى 
عضالت صدر ورقبة طفلك تعمل بكّد من اجل 
استنشاق الهواء مع كل نفس(، احصل على 

المساعدة الطبية على الفور.
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التحّكم بالربو الذي يعاني منه طفلك
البدء بالعالج

اسأل طبيبك عن األدوية، وكيف ستعرف إذا كانت تعمل. 

أخبر طبيبك عن آمالك في عالج طفلك )على سبيل المثال أن يتمّكن 
طفلك من ممارسة الرياضة في المدرسة دون حدوث األعراض( 

وأخبره إذا كان لديك أي مخاوف )على سبيل المثال: مخاطر حدوث 
اآلثار الجانبية(.

إن استخدام أجهزة االستنشاق بشكل صحيح يحتاج إلى الممارسة. 
يستطيع معظم األطفال البالغين من العمر 4 سنوات وما فوق 

استخدام إسطوانة اإلستنشاق الصغيرة الحجم مع البّخاخ. وقد يحتاج 
األطفال الرضع واألطفال الصغار إلى قناع وجه خاص يتم وصله 
مع إسطوانة اإلستنشاق بحيث يمكنهم استنشاق أدوية الربو. يجب 

وضع أقنعة الوجه بإحكام حول فم الطفل وأنفه، للتأكد من عدم 
تسّرب أي من األدوية.

يحتاج بعض األطفال المصابين بالربو إلى استخدام أدوية الوقاية 
بانتظام كل يوم )أجهزة االستنشاق أو األقراص(، باإلضافة إلى 
تناول األدوية المسّكنة كلما عانوا من األعراض. تكون الجرعة 

المنخفضة عادة كافية.

نوبات الربو )األزمات(
إذا كان طفلك يعاني من أعراض الربو، استخدم بخاخ الدواء المسّكن 

واتبع خطة التعامل مع الربو.

إذا لم تتوقف األعراض على الفور، أو إذا عادت بعد أقل من 4 
ساعات، فابدأ باإلسعافات األولية )اتبع الخطوات الموجودة على 
الصفحة األخيرة، أو في خطة التعامل مع الربو الخاصة بطفلك(.

إذا تلقّى طفلك عالجاً للربو في قسم الطوارئ أو المستشفى، تأّكد 
من أنك تعرف بالضبط ماذا يجب أن تفعل بعد عودتك إلى المنزل. 
إذا لم يعطك موظفو المستشفى تعليمات مكتوبة لكي تتبعها، اطلب 

منهم كتابة التالي:
ما هو العالج الذي يجب إعطاؤه خالل األيام القليلة القادمة  ■

)األقراص أو أجهزة االستنشاق أو كليهما(

ماذا تفعل إذا عانى طفلك من مشاكل في التنفّس في المنزل ■

أي عالمات تحذير تعني أنه يجب عليك العودة إلى قسم الطوارئ  ■
أو طلب سيارة إسعاف

متى يجب أن تذهب إلى الطبيب العام. تنصح اإلرشادات الوطنية  ■
بزيارته في غضون 3 أيام، ثم إجراء فحص آخر للربو بعد 3 

إلى 4 أسابيع.

إذا تضمن العالج جهاز الستنشاق الدواء، فتأكد من معرفة كيفية 
استخدام هذا النوع من أجهزة االستنشاق بشكل صحيح.

خذ خطة التعامل مع الربو الخاصة بطفلك عندما تزور طبيبك العام 
– قد تحتاج إلى تحديثها.

إجراء فحوصات للربو
يجب أن يخضع معظم األطفال المصابون بالربو لفحص للربو كل 

3 إلى 6 أشهر، مع إجراء فحوصات إضافية بعد حدوث نوبة الربو 
)األزمة( أو عند تغيير العالج.

إن فحوصات الربو مهمة – فهي تساعد طبيبك على تعديل العالج 
إلبقاء أعراض الربو تحت السيطرة الجيّدة، وتجنّب حدوث النوبات 

)األزمات(، وتجنّب اإلفراط في العالج. يجب وصف أدنى جرعة 
من أدوية الوقاية التي تعمل – ال توجد فائدة إضافية في تناول 

األدوية التي تكون جرعتها أقوى مما يحتاجها الطفل.

عندما ال يكون لدى طفلك تحّكم جيّد بمرض الربو
قبل زيادة الجرعة أو تغيير الدواء، سيبحث الطبيب عن أسباب فشل 

الجرعة )على سبيل المثال، مشاكل في استخدام جهاز االستنشاق 
بشكل صحيح( والتأكد من أن األعراض ال تحدث بسبب أي حالة 

أخرى.

إذا كان من الصعب السيطرة على أعراض الربو الذي يعاني منه 
طفلك، قد يقوم طبيبك بإحالتك إلى أخصائي )على سبيل المثال 

طبيب أخصائي باألمراض الصدرية عند األطفال أو طبيب أطفال(.
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ما تحتاج إلى معرفته عن الرعاية الصحية لمرض الربو الذي يعاني منه طفلك

تأكد من أنك تستطيع اإلجابة عن كل هذه األسئلة حول الربو الذي يعاني منه طفلك. إذا كنت غير متأكد، اسأل 
طبيبك أو الممرض/الممرضة أو الصيدلي.

■  هل خطة التعامل مع الربو الخاصة بطفلي محّدثة؟

■  متى يجب استخدام كل دواء من أدوية الربو )وكميّتها(؟

 ■  هل استخدم أنا )أو طفلي( جهاز استنشاق الدواء بالطريقة الصحيحة للحصول على أقصى فائدة من الدواء؟

■  ما هي اآلثار الجانبية الُمحتملة لألدوية؟

■  كيف يجب أن أتتبع أعراض الربو التي يعاني منها طفلي؟

■  ما الذي يمكنني فعله أيضاً لتجنّب حدوث أعراض الربو أو النوبات؟

■  ماذا أفعل إذا زادت أعراض الربو الذي يعاني منه طفلي سوًء؟

■  هل الوصفات الطبية ألية أدوية يحتاجها طفلي مّحدثة؟

ماذا يجب أن أفعل عند حدوث حالة طارئة بسبب الربو؟  ■

متى يجب إجراء الفحص التالي للربو الذي يعاني منه طفلي؟  ■

■  ما هي المعلومات التي يجب أن أعطيها للرعاية النهارية/الحضانة/المدرسة/المنظمات األخرى حول الربو 
الذي يعاني منه طفلي؟
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البالغون 
 المصابون 

بالربو

األساسيات

احمل بخاخ الدواء المسّكن دائماً وتأكد من أنه جاهز  ■
لالستخدام إذا عانيت من أعراض الربو. ال تترك البّخاخات 

في السيارات الساخنة.

إذا كنت بحاجة غالباً إلى أخذ الدواء المسّكن، فهذا يعني أن  ■
التحّكم في الربو لم يعد كافياً. يمكن أن تكون عرضة لخطر 
التعّرض لنوبة ربو خطيرة. اطلب إجراء فحص للربو إذا 
كنت بحاجة إلى تناول الدواء المسّكن أكثر من مرتين في 

األسبوع لتخفيف األعراض.

يجب على معظم البالغين المصابين بالربو استخدام دواء  ■
وقاية منتظم. إذا تم وصف دواء وقاية لك، خذه كل يوم 

)حتى أثناء الزكام ونوبات الربو(. ال توقفه دون التحّدث مع 
طبيبك..

تأّكد من أنك تعرف بالضبط كيفية استخدام أجهزة االستنشاق  ■
الخاصة بك بشكل صحيح – اسأل طبيبك أو الممرض/

الممرضة أو الصيدلي للتأّكد من أنك تقوم بذلك بشكل 
صحيح.

اسأل طبيبك عن اآلثار الجانبية المحتملة ألدوية الربو التي  ■
تأخذها. إذا كان لديك أي مخاوف، أخبر طبيبك أو الممرض/

الممرضة المتخصصة بالربو أو الصيدلي.

تأكد من أن لديك خطة للتعامل مع الربو محّدثة قام طبيبك أو  ■
الممرضة المتخصصة بالربو بكتابتها.

بالنسبة للمراهقين، يتم تشخيص الربو والتحّكم به بنفس  ■
الطريقة عند البالغين.

nationalasthma.org.au
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كيف يتم تشخيص الربو عند البالغين 
والمراهقين؟

إذا كان لديك أعراض قد تكون بسبب الربو، سيقوم الطبيب بما 
يلي:
السؤال عن األعراض ■
السؤال عن صحتك بشكل عام بما في ذلك الحساسية وُحمى الكأل  ■

)ُحمى القش(
إجراء فحص بدني )على سبيل المثال، االستماع إلى صدرك،  ■

وفحص داخل أنفك(
النظر في أسباب أخرى ُمحتملة لألعراض ■
ترتيب فحص مقياس التنفّس، إّما في مكتب الطبيب أو في عيادة  ■

للفحص.
ال يوجد فحص واحد للكشف عن مرض الربو. يقوم األطباء 

بتشخيص مرض الربو عندما يعاني الشخص من أعراض في 
التنفّس والتي هي مماثلة ألعراض الربو، عادة بعد اختبارات 

التنفّس. تقيس اختبارات التنفس مدى سهولة تدفّق الهواء داخل 
وخارج الرئتين، وما إذا كان تدفّق الهواء يختلف.

قد يختلف تدفّق الهواء لدى األشخاص األصحاء أيضاً )على سبيل 
المثال عندما يكون شخص ما مصاباً بالزكام، قد ال تعمل رئتيه 

كالمعتاد(. ولكن بالنسبة لألشخاص الذين يعانوا من الربو، هناك 
فرق كبير جداً بين أفضل أداء وأسوء أداء شخصي للرئة.

يتم اختبار وظيفة رئتيك )مدى كفاءة عمل رئتيك( باستخدام جهاز 
مقياس التنفس. تنفخ في أنبوب بأكبر قوة ممكنة لبضع ثوان. ويقيس 

مقياس التنفس كمية الهواء المدفوعة عبر األنبوب، باإلضافة إلى 
قياسات الرئة األخرى.

إذا تظهر أعراضك فقط أو بصورة رئيسية في مكان عملك، فقد 
يُحيلك الطبيب العام إلى أخصائي.

إذا تم تشخيص إصابتك بمرض الربو في الماضي وقمت بزيارة 
طبيب جديد، من الممكن أن يقوم بإعادة التشخيص. هذا قد ينطوي 

على تغيير أو تقليل الدواء لبضعة أسابيع وإجراء فحص مقياس 
التنفّس مرة أخرى.
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للتحّكم بالربو الذي تعاني منه
أخبر طبيبك إذا كان لديك أي أهداف معيّنة لعالجك )على سبيل 

المثال المشاركة في الرياضة دون حدوث األعراض( أو أي مخاوف 
)على سبيل المثال: مخاطر حدوث اآلثار الجانبية(.

البدء بالعالج
يحتاج معظم البالغين المصابين بالربو إلى أخذ جرعة منخفضة من 
دواء الوقاية “الكورتيكوستيرويد الُمستنشق” كل يوم، باإلضافة إلى 

أخذ الدواء المسّكن عندما تحدث األعراض.

يخفّف هذا النوع من دواء الوقاية من االلتهابات داخل المسالك 
الهوائية ويقلل من احتمالية إصابتك بنوبة ربو حادة )األزمة(. 

يستطيع معظم البالغين تحقيق تحّكم جيد بأعراض الربو من خالل 
تناول جرعة منخفضة.

يتم عادة وصف دواء الكورتيكوستيرويد الُمستنشق للبالغين أو 
المراهقين الذين يجيبون بـ “نعم” على أي من هذه األسئلة:

خالل الشهر الماضي، هل عانيت من أعراض الربو مرتين أو  ■
أكثر؟

هل تستيقظ من النوم وأنت تعاني من أعراض الربو؟ ■

خالل اإلثني عشر شهراً الماضية، هل عانيت من نوبة ربو حادة  ■
لدرجة اضطررت فيها إلى القيام بزيارة عاجلة للطبيب العام أو 

قسم الطوارئ في المستشفى؟

تشمل بعض أدوية الوقاية دواًء ثانياً باإلضافة إلى الكورتيكوستيرويد 
الُمستنشق.

غالباً ما يصف األطباء مزيجاً يمكن أن تتناوله يومياً كدواء وقاية 
ُمعتاد، باإلضافة إلى تناول جرعات إضافية عند ظهور األعراض، 

باستخدام نفس جهاز االستنشاق. وهذا ما يُسمى “بالعالج الُمحافظ 
.)MART( ”والمسّكن

إجراء فحوصات للربو
يجب تعديل أدوية الربو التي تأخذها بزيادتها أو تخفيضها عند 

الضرورة لتحقيق أفضل تحّكم ُممكن باألعراض وتجنّب حدوث 
النوبات. والهدف هو استخدام أدنى الجرعات التي تتحّكم باألعراض 
– ال توجد فائدة إضافية في تناول األدوية التي تكون جرعتها أقوى 

مما أنت بحاجة إليها.

وهذا يعني أنك بحاجة إلى إجراء فحوصات ُمنتظمة، وليس فقط 
زيارة الطبيب عند اإلصابة بأعراض الربو.

خّطط إلجراء فحص للربو كل 6 أو 12 شهراً )حتى إذا لم تكن 
لديك أعراض(. تحتاج أيضاً إلى إجراء فحص طبي بعد فترة وجيزة 

من التعّرض لنوبة، وبعد حوالي 3-1 أشهر من بدء عالج الوقاية 
أو تعديل الجرعة. 

في كل زيارة، سيسألك طبيبك عن األعراض التي عانيت منها خالل 
الشهر الماضي.

قم بتتبع األعراض التي عانيت منها 
يستطيع معظم البالغين والمراهقين مراقبة والتحّكم بالربو الذي 

يعانوا منه، بين زيارات الطبيب، من خالل اتباع خطة التعامل مع 
الربو الخاصة بهم.

احتفظ بسجل عن أعراض الربو التي عانيت منها حتى تتمّكن من 
إخبار طبيبك خالل الفحص التالي للربو.

ن عدد المرات التي تحدث فيها األعراض في النهار أو الليل،  دِوّ
واألعراض التي عانيت منها، وما إذا كنت قد أخذت الدواء المسّكن 

لألعراض، وعما إذا كان مفعولها سريعاً.

أخبر طبيبك عما إذا كانت األعراض تتغيّر بمرور الوقت )خالل 
اليوم أو األسبوع أو السنة(، وما إذا كان هناك أي شيء يجعلها تتفاقم 

)مثل التمارين الرياضية والزكام واالنفلونزا والحساسية(.

ASTHMA BUDDY هو موقع إلكتروني 
مخّصص للهواتف النقّالة فقط لمساعدتك 
على تتبع أعراض الربو الذي تعاني منه 
والوصول إلى معلومات محّدثة عن مرض 

الربو

asthmabuddy.org.au قم بزيارة
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الربو والحبل
من المهم بشكل خاص التحّكم بالربو الذي تعانين منه بعناية أثناء 

فترة الحمل، ألنك تتنفسين بالنيابة عن طفلك. 

استمري في تناول أدوية الربو كالُمعتاد. وفي أقرب وقت ممكن، 
تحدثي مع طبيبك عن رعايتك الصحية من أجل مرض الربو خالل 

فترة الحمل.

اطلبي من طبيبك أن يفحص الربو الذي تعاني منه غالباً أثناء الحمل. 
توصي اإلرشادات الوطنية القيام بذلك كل 4-6 أسابيع.

الربو وُحمى الكأل )ُحمى القش( خالل فصل الربيع
قد يكون األشخاص الذين لديهم التهاب األنف التحسسي )حمى 

الكأل/القش( معّرضين لخطر اإلصابة بربو العواصف الرعدية 
في المناطق التي ينتشر فيها غبار اللقاح في الهواء بكثافة. بالنسبة 
لألشخاص الذين يعانون من حمى الكأل/القش خالل فصل الربيع، 

من المهم بصورة خاصة أن يستمروا في تناول دواء الوقاية الُمنتظم 
الخاص بالربو الُمستنشق كل يوم.

عندما ال يكون لديك سيطرة جيّدة على أعراض الربو

إذا كانت أعراض الربو تسبّب لك مشاكل، فقد يُزيد الطبيب من 
العالج الذي تحصل عليه. ويمكن أن يكون هذا زيادة في عدد 

الجرعات كل يوم، أو تغيير الجرعة إلى جرعة أقوى، أو إضافة 
دواء آخر )جهاز استنشاق آخر أو األقراص(.

قبل زيادة الجرعة أو تغيير الدواء، سيتحقّق الطبيب عن أسباب فشل 
الجرعة )على سبيل المثال، مشاكل في استخدام جهاز االستنشاق 
بشكل صحيح( والتأكد من أن األعراض ال تحدث بسبب أي حالة 

أخرى.

إذا كان من الصعب السيطرة على أعراض الربو الذي تعاني منه، 
قد يقوم طبيبك بإحالتك إلى طبيب أخصائي باألمراض الصدرية.

نوبات الربو )األزمات(
إذا كنت تعاني من أعراض الربو، استخدم الدواء المسّكن واتبع 

خطة التعامل مع الربو الخاصة بك.

إذا لم تتوقف األعراض على الفور، أو إذا عادت بعد أقل من 4 
ساعات، احصل على المساعدة الطبية.

إذا حصلت على العالج للربو في قسم الطوارئ أو المستشفى، 
تأّكد من أنك تعرف بالضبط ماذا يجب أن تفعل بعد عودتك إلى 

المنزل. قبل المغادرة، احصل على تعليمات واضحة عن:
ما هو العالج الذي يجب أخذه خالل األيام القليلة القادمة ■

ماذا يجب فعله إذا كنت تعاني من أعراض الربو ■

أي عالمات تحذير تعني أنه يجب عليك العودة إلى قسم الطوارئ  ■
أو طلب سيارة إسعاف

متى يجب أن تذهب إلى الطبيب العام. تنصح اإلرشادات الوطنية  ■
بزيارته في غضون 3 أيام، ثم إجراء فحص آخر للربو بعد 3 

إلى 4 أسابيع.

خذ خطة التعامل مع الربو الخاصة بك عندما تزور طبيبك العام – 
قد تحتاج إلى تحديثها.
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التعايش مع مرض الربو
التحّكم بالحساسية التي تعاني منها – يرتبط الربو والحساسية 

ارتباطاً وثيقاً ببعضهما. ومعظم الناس المصابين بالربو لديهم ربو 
تحّسسي. ليس من الضروري أن يتم اختبار الحساسية من أجل 

تشخيص الربو الُمشتبه به، ولكن قد يقترح طبيبكم القيام به. يمكن 
أن يساعدك االختبار على معرفة ما إذا كنت بحاجة إلى التفكير في 

التحّكم بالحساسية التي تعاني منها كجزء من التحّكم بالربو الذي 
تعاني منه. 

يتضمن التحّكم بالربو التحّسسي:
عالج حمى الكأل/القش، إذا كنت تعاني منه ■

معرفة أي من مثيرات الحساسية )مثل عث الغبار، والحيوانات  ■
األليفة، وغبار اللقاح، والعفن( تسبّب حدوث أعراض الربو لديك

تجنّب المثيرات التي يمكن تجنّبها )فقط عندما يكون ذلك عملياً(،  ■
والتحّكم بالمثيرات التي ال يمكن تجنّبها.

عش حياة خالية من التدخين – ال تدّخن، وتجنّب دخان سجائر 
المدخنين )حتى في الخارج(. يشّكل التدخين والربو مزيجاً خطيراً.

تناول الطعام بشكل جيّد – حاول أن تتناول الكثير من الفاكهة 
والخضار كل يوم، وتناول األسماك غالباً، وخفّف من األطعمة 

التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الُمشبّعة )مثل األطعمة 
السريعة(. قد تؤدي زيادة الوزن إلى صعوبة أكثر في التحّكم 

بأعراض الربو. إن خسارة حتى لو كمية صغيرة من الوزن يمكن أن 
يحّسن من الربو.

اعتني بصحتك العقلية – أخبر طبيبك إذا كنت تشعر باالكتئاب، أو 
بالقلق، أو ال تستمتع باألشياء كالُمعتاد. يمكن أن تؤثّر صحتك العقلية 

على الربو الذي تعاني منه، وقد يؤثر الربو على صحتك العقلية.

تأكد من الحصول على لقاح االنفلونزا في أوانه – اسأل طبيبك 
أو راجع الموقع اإللكتروني التابع لوزارة الصحة في الحكومة 

األسترالية للحصول على المعلومات.

sensitivechoice.com قم بزيارة

المزيد من المعلومات
 يساعد برنامج Sensitive Choice التابع لنا األشخاص على التعّرف بسهولة على 

المنتجات والخدمات التي قد تساعد في التحّكم بالربو والحساسية لديهم.
 ابحث عن شكل الفراشة الزرقاء على المنتجات الُمعتمدة أو قم بزيارة الموقع اإللكتروني 

لمعرفة المزيد عن التحّكم بالربو والحساسية.
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األشياء التي تحتاج إلى معرفتها عن الرعاية الصحية لمرض الربو الذي تعاني منه

تأكد من أنك تستطيع اإلجابة عن كل هذه األسئلة حول الربو الذي يعاني منه طفلك. إذا كنت غير متأكد، اسأل 
طبيبك أو الممرض/الممرضة أو الصيدلي.

■   هل خطة التعامل مع الربو الخاصة بي محّدثة؟

■   متى يجب استخدام كل دواء من أدوية الربو )وكميّتها(؟

■   هل استخدم البخاخ/جهاز استنشاق الدواء بطريقة صحيحة للحصول على أقصى فائدة من الدواء؟

■    ما هي اآلثار الجانبية الُمحتملة لألدوية التي أتناولها؟

■   كيف يجب أن أتتبع أعراض الربو الذي أعاني منه؟

■    ما الذي يمكنني فعله أيضاً لتجنّب حدوث أعراض الربو أو النوبات؟

■    ماذا أفعل إذا زادت أعراض الربو الذي أعاني منه سوًء؟

■   هل وصفاتي الطبية ألدوية الربو ُمحّدثة؟

■    ماذا يجب أن أفعل عند حدوث حالة طارئة بسبب الربو؟

■    متى يجب إجراء الفحص التالي للربو الذي أعاني منه؟
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أين يمكنك الحصول على 
المزيد من المعلومات

طبيبك أو الممرض/الممرضة أو الصيدلي ■

قم بزيارة موقع National Asthma Council Australia اإللكتروني  ■
nationalasthma.org.au على

اتصل بخط المساعدة التابع لمنظمة Asthma Australia على الرقم  ■
asthmaustralia.org.au 462 278 1800 أو قم بزيارة

المعلومات الواردة في هذا الدليل مأخوذة من:
Australian Asthma Handbook )الدليل الوطني لألطباء، والممرضين/الممرضات 

 )National Asthma Council Australia والصيادلة، الذي تم تطويره من قبل
asthmahandbook.org.au

Asthma snapshot )تقرير عبر اإلنترنت نشره معهد الصحة والرفاهية التابع للحكومة 
aihw.gov.au )2018 األسترالية، تم التحديث األخير في تشرين األول/أكتوبر

nationalasthma.org.au



كيفية 
استخدام جهاز 

االستنشاق

أجِلس الشخص مستقيماً بشكل مريح.
حافظ على هدوئك وهّدئ من روع الشخص.

ال تترك الشخص وحده.

 أعطه 4 بّخات من البخاخ المسّكن األزرق/الرمادي
)Airomirأو  Asmolأو ،Ventolin على سبيل المثال(

 استخدم إسطوانة اإلستنشاق، إذا توفّرت. 
أعطه بّخة واحدة في كل مرة مع أخذ 4 أنفاس بعد كل بخة

استخدم جهاز االستنشاق الخاص بالشخص إن أمكن.
إذا لم يكن ذلك ممكناً، استخدم عّدة جهاز االستنشاق الموجودة في علبة اإلسعافات األولية أو استعر واحدة.

انتظر 4 دقائق.
إذا ما زال الشخص يعاني من صعوبة في التنفّس بشكل طبيعي، أعطه 4 بّخات أخرى.

إذا ما زال الشخص يعاني من صعوبة في التنفّس بشكل طبيعي،

 استدع اإلسعاف على الفور 
)اتصل برقم الطوارئ، ثالثة أصفار 000(  

قل لهم أن أحدهم يعاني من أزمة ربو.

استمر بإعطاء الدواء المسّكن.
استمر بإعطائه 4 بّخات كل 4 دقائق حتى وصول اإلسعاف.

لألطفال: إن إعطاء 4 بّخات في كّل مرة هي جرعة آمنة. 
للبالغين: في حال حدوث أزمة حادة يمكنك أن تعطي ما يصل إلى 6-8 بّخات كل 4 دقائق

مع إسطوانة اإلستنشاق

• قم بتجميع إسطوانة اإلستنشاق
• قم بإزالة غطاء البّخاخ ورّجه جيداً

•  قم بإدخال فوهة البخاخ بشكل عمودي في إسطوانة 
اإلستنشاق

• ضع القطعة الخاصة بالفم بين األسنان وأغلق 
الشفاه حولها بإحكام

• اضغط مرة واحدة بحزم على البخاخ إلطالق بّخة 
واحدة في إسطوانة اإلستنشاق

•  خذ 4 أنفاس شهيق وزفير من إسطوانة اإلستنشاق
• اسحب إسطوانة اإلستنشاق واخرجها من الفم 

•  كّرر أخذ بّخة في كل مرة حتى تصل إلى 4 بّخات – 
تذكر أن ترّج البخاخ قبل كل نفخة

• أعد الغطاء إلى مكانه

بدون إسطوانة اإلستنشاق

ً • قم بإزالة الغطاء ورّجه جيدا
• قم بالزفير بعيداً عن البخاخ

•  ضع قطعة الفم بين األسنان وأطبق الشفاه حولها بإحكام
•  اضغط مرة واحدة بحزم على البخاخ أثناء الشهيق ببطء 

وعمق
•  اسحب البّخاخ واخرجه من الفم

•  احبس نفسك لمدة 4 ثواني أو لمدة أطول طالما كان 
بإمكانك فعل ذلك وأنت مرتاح 

•  قم بالزفير ببطء بعيداً عن البخاخ
•  كّرر أخذ بّخة في كل مرة حتى تصل إلى 4 بّخات – 

تذكر أن ترّج البخاخ قبل كل بّخة
• أعد الغطاء إلى مكانه

لست متأكداً من أنه مرض الربو؟ 
استدع اإلسعاف على الفور )اتصل برقم الطوارئ ثالثة أصفار 000(

إذا كان الشخص واعياً ويبدو أن مشكلته الرئيسية تكمن في التنفس، اتبع خطوات اإلسعافات األولية للربو. 
من غير المحتمل أن يؤذيه الدواء المسّكن الخاص بالربو حتى إذا لم يكن يعاني من الربو.

أعطه جرعتين منفصلتين من بّخاخ 
 Symbicort أو Bricanyl

 Symbicort إذا لم يكن البّخاخ متوفراً، يمكنك استخدام
 ،Bricanyl لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً( أو(

حتى إذا كان الشخص ال يستخدم هذه األدوية عادة.

انتظر 4 دقائق.
إذا ما زال الشخص يعاني من صعوبة في 
التنفّس بشكل طبيعي، أعطه بّخة إضافية. 

إذا ما زال الشخص يعاني من صعوبة في التنفّس 
 بشكل طبيعي، استدع اإلسعاف على الفور 

)اتصل برقم الطوارئ، ثالثة أصفار 000( قل لهم 
أن أحدهم يعاني من أزمة ربو.

إستمّر بإعطاء الدواء المسّكن أثناء انتظار 
وصول سيارة اإلسعاف:

بالنسبة لـBricanyl، أعِط جرعة واحدة كل 4 دقائق

 بالنسبة لـSymbicort، أعِط جرعة واحدة كل 4 دقائق 
)ما يصل إلى 3 جرعات إضافية(

SYMBICORT  أو BRICANYL

• فّك الغطاء وأزله
•  امسك جهاز االستنشاق في وضع عمودي ولّف المقبض 

ثم أعده إلى مكانه
• قم بالزفير بعيداً عن جهاز االستنشاق

•  ضع قطعة الفم بين األسنان وأطبق الشفاه حولها بإحكام
•  خذ نفس قوي وعميق

•  اسحب جهاز االستنشاق واخرجه من الفم
•  قم بالزفير ببطء بعيداً عن جهاز االستنشاق

•  كّرر لتأخذ جرعة ثانية - تذّكر أن تلّف المقبض في كال 
االتجاهين إلعادة ملئه قبل كل جرعة

• أعد الغطاء إلى مكانه

تفاعالت الحساسية الحادة
استدع اإلسعاف على الفور )اتصل برقم الطوارئ، ثالثة أصفار 000(

اتبع خطة التعامل مع التأق )الحساسية المفرطة( الخاصة بالشخص إذا توفّرت. إذا كان الشخص قد عانى 
من حساسية شديدة ويبدو أنه يعاني من رد فعل تحسسي حاد، فاستخدم حقنة األدرينالين الذاتية الخاصة به 

)على سبيل المثال EpiPen ، أو Anapen( قبل إعطاء األدوية المسّكنة للربو.

للحصول على المزيد من المعلومات عن الربو، قم بزيارة:
Asthma Foundations – www.asthmaaustralia.org.au 

National Asthma Council Australia – www.nationalasthma.org.au  

على الرغم من توخي كّل العناية، فإن هذا البيان هو دليل عام فقط ال يُقصد به أن يكون بديالً عن المشورة/العالج الطبي للفرد. يخلي National Asthma Council Australia مجلس الربو الوطني األسترالي بوضوح أي مسؤولية )بما في ذلك بسبب اإلهمال( عن أي خسارة 
.National Asthma Council Australia 2011 © .أو ضرر أو إصابة شخصية ناجمة عن االعتماد على المعلومات الواردة

اإلسعافات األولية لمصاب بأزمة الربو
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 استخدام جهاز

االستنشاق

أجِلس الطفل بشكل مستقيم.
حافظ على هدوئك وطمئن الطفل.

ال تترك الطفل لوحده.

 أعطه 4 بّخات منفصلة من البخاخ المسّكن – األزرق/الرمادي 
 )Airomirأو Asmolأو ،Ventolin على سبيل المثال(

استخدم إسطوانة اإلستنشاق، إذا توفّرت. 
أعطه بّخة واحدة في كل مرة مع أخذ 4 أنفاس بعد كل بّخة.

استخدم جهاز استنشاق الدواء المسّكن الخاص بالطفل إذا توفّر.
إذا لم يكن ذلك متوفراً، استخدم عّدة جهاز االستنشاق الموجودة في علبة اإلسعافات األولية أو استعر واحدة.

Bricanyl أعطه جرعتين منفصلتين من بّخاخ
Bri�  إذا لم يكن البّخاخ متوفراً، يمكنك استخدام

canyl لألطفال البالغين من العمر 6 سنوات وما 
فوق، حتى إذا كان الطفل ال يستخدمه عادة.

انتظر 4 دقائق
إذا ما زال الطفل يعاني من صعوبة في التنفّس بشكل طبيعي، أعطه 4 بّخات أخرى.

أعطه بّخة واحدة في كل مرة )استخدم إسطوانة اإلستنشاق، إذا توفّرت(.

إذا ما زال الطفل يعاني من صعوبة في التنفّس بشكل طبيعي، 

 إستدع اإلسعاف على الفور 
)إتصل برقم الطوارئ ثالثة أصفار 000(  

قل لهم أن الطفل يعاني من أزمة ربو.

إستمّر بإعطاء الدواء المسّكن. 
أعطه 4 بّخات كل 4 دقائق حتى وصول اإلسعاف.

انتظر 4 دقائق.
إذا ما زال الطفل يعاني من صعوبة في التنفّس 

بشكل طبيعي، أعطه بّخة إضافية.

إذا ما زال الطفل يعاني من صعوبة في التنفّس 
بشكل طبيعي، 

 إستدع اإلسعاف على الفور 
)إتصل برقم الطوارئ ثالثة أصفار 000(  

قل لهم أن الطفل يعاني من أزمة ربو.
إستمّر بإعطاء الدواء المسّكن. 

أعِط جرعة واحدة كل 4 دقائق حتى وصول 
اإلسعاف.

مع إسطوانة اإلستنشاق
استخدم إسطوانة اإلستنشاق، إذا توفّرت*

•  قم بتجميع إسطوانة اإلستنشاق )قم بتوصيل القناع إذا كان يقل 
عمره عن 4 سنوات( 

•  قم بإزالة غطاء البّخاخ ورّجه جيداً
•  قم بإدخال فوهة البّخاخ بشكل عمودي في إسطوانة اإلستنشاق

•  ضع قطعة الفم بين أسنان الطفل وأغلق الشفاه حولها بإحكام أو 
ضع القناع على فم الطفل وأنفه ليشّكل مانعاً محكماً للتسّرب
•  اضغط مرة واحدة بحزم على البخاخ إلطالق بّخة واحدة في 

إسطوانة اإلستنشاق
•  يأخذ الطفل 4-6 أنفاس شهيق وزفير من إسطوانة اإلستنشاق

•  كّرر إعطاء بّخة في كل مرة حتى تصل إلى 4 بّخات – تذكر أن 
ترّج البخاخ قبل كل بّخة

• أعد الغطاء إلى مكانه

بدون إسطوانة اإلستنشاق
لألطفال الذين يزيد أعمارهم عن 7 سنوات إذا لم تكن إسطوانة 

اإلستنشاق متوفّرة

•  قم بإزالة الغطاء ورّجه جيداً
•  اجعل الطفل يتنفس الزفير بعيداً عن البخاخ

•  ضع قطعة الفم بين أسنان الطفل وأغلق شفاهه حولها 
بإحكام

•  اطلب من الطفل أن يأخذ نفساً عميقاً ببطء
•  اضغط مرة واحدة بحزم على البخاخ أثناء تنفّس الطفل 

الشهيق 
•  اطلب من الطفل حبس أنفاسه لمدة ال تقّل عن 4 ثواني، 

ثّم تنفّس الزفير ببطء بعيداً عن البخاخ
•  كّرر إعطاء بّخة في كل مرة حتى تصل إلى 4 بّخات – 

تذكر أن ترّج البخاخ قبل كل بّخة
• أعد الغطاء إلى مكانه

  BRICANYL
فقط لألطفال من عمر 6 سنوات وما فوق

• فّك الغطاء وأزله
•  امسك جهاز االستنشاق في وضع عمودي ولّف المقبض 

ثم أعده إلى مكانه
•  اجعل الطفل يتنفس الزفير بعيداً عن جهاز االستنشاق

•  ضع قطعة الفم بين أسنان الطفل وأطبق شفاهه حولها 
بإحكام

•  اطلب من الطفل أخذ نفس قوي وعميق
•  اطلب من الطفل الزفير ببطء بعيداً عن جهاز االستنشاق
•  كّرر ليأخذ جرعة ثانية – تذّكر أن تلّف المقبض في كال 

االتجاهين إلعادة ملئه قبل كل جرعة
• أعد الغطاء إلى مكانه

* إذا كان عمر الطفل يقّل عن 7 سنوات وإسطوانة اإلستنشاق غير متوفّرة، عندها ضم كفّي الطفل/المساعد حول فم الطفل وأنفه ليشكال مانعاً ُمحكماً 
للتسّرب. أطلق البّخة عبر اليدين إلى جيب الهواء. اتبع الخطوات الموضحة في الجزء “مع إسطوانة اإلستنشاق”.

لست متأكداً من أنه مرض الربو؟ 
إستدع اإلسعاف على الفور )إتصل برقم الطوارئ ثالثة أصفار 000(

إذا كان الطفل واعياً ويبدو أن مشكلته الرئيسية تكمن في التنفّس، اتبع خطوات اإلسعافات األولية 
للربو. من غير المحتمل أن يؤذيه الدواء المسّكن الخاص بالربو حتى إذا لم يكن يعاني من الربو.

تفاعالت الحساسية الحادة
إستدع اإلسعاف على الفور )إتصل برقم الطوارئ ثالثة أصفار 000(

اتبع خطة التعامل مع التأق )الحساسية المفرطة( الخاصة بالطفل إذا توفّرت. إذا كان الطفل قد عانى من 
حساسية شديدة ويبدو أنه يعاني من رد فعل تحسسي حاد، فاستخدم حقنة األدرينالين الذاتية الخاصة به 

)على سبيل المثال EpiPen ، أو Anapen( قبل إعطاء األدوية المسّكنة للربو.
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على الرغم من توخي كّل العناية، فإن هذا البيان هو دليل عام فقط ال يُقصد به أن يكون بديالً عن المشورة/العالج الطبي للفرد. يخلي National Asthma Council Australia مجلس الربو الوطني األسترالي بوضوح أي مسؤولية )بما في ذلك بسبب اإلهمال( عن أي 
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اإلسعافات األولية لألطفال المصابين بأزمة ربو
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شكر وتقدير
تم تأليفه من قبل National Asthma Council Australia بالتشاور مع لجنة خبراء من أخصائيي الحساسية والربو.

بتمويل من منحة من GSK Australia. باإلضافة إلى تقديم المنحة المالية، لم تشارك GSK Australia في تطوير هذا المنشور 
أو التوصية به أو مراجعته أو تحريره.


