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أو

ابرم الغطاء وانزعه  •

امسك النفاخة بصورة مستقيمة وابرم ممسكها بصورة   •

دائرية ثم بالعكس

اطلب من الطفل الزفري بعيداً عن النفاخة  •

ضع القطعة الفموية بني أسنان الطفل واغلق الشفتني   •

حولها

اطلب من الطفل الشهيق بقوة وبعمق  •

اطلب من الطفل الزفري ببطء بعيداً عن املِنشقة  •

كرر العملية ألخذ جرعة ثانية – وال تنس برم املمسك يف   •

االتجاهني إلعادة التعبئة قبل كل جرعة

أعد الغطاء إىل مكانه  •

Bricanyl

لألطفال بعمر 6 سنوات وما فوق فقط

انزع الغطاء وهز النفاخة جيداً  •

دع الطفل يزفر الهواء بعيداً عن النفاخة  •

ضع القطعة الفموية بين أسنان الطفل واغلق الشفتين   •

عليها بإحكام

اطلب من الطفل التنفس بعمق وبطء  •

اضغط مرة واحدة بإحكام على النفاخة أثناء قيام الطفل   •

بالشهيق

اطلب من الطفل حبس نفسه لـ4 ثوان على األقل، ثم الزفير   •

ببطء بعيداً عن النفاخة

كرر العملية: نفخة واحدة المرة تلو األخرى لحين أخذ 4   •

نفخات – وال تنس هز النفاخة قبل كل نفخة

أعد الغطاء إلى مكانه  •

ركّب أداة المباِعدة )اربط قناعاً بها إذا كان الطفل تحت 4   •

سنوات من العمر(

انزع غطاء النفاخة وهزّها جيداً  •

أدِخل النفاخة بصورة مستقيمة في أداة المباعدة  •

ضع القطعة الفموية بين أسنان الطفل وأغلق الشفتين عليها   •

أو ضع القناع على فم وأنف الطفل وسدهما جيداً به

اضغط مرة واحدة بإحكام على النفاخة إلطالق نفخة داخل   •

أداة المباعدة

يستنشق الطفل بين 4 و6 أنفاس بحركة شهيق من أداة   •

المباعدة وزفير خارجها

كرر العملية: نفخة واحدة المرة تلو األخرى لحين أخذ أربع   •

نفخات – وال تنس هّز النفاخة قبل كل نفخة

•   أَعْد الغطاء إلى مكانه

*إذا لم يكن هناك أداة مباعدة لطفل تحت 7 سنوات من العمر، ضع يدي الطفل أو يديك بشكل كوب فوق فم الطفل لمنع تسرب 

الدواء. اطلق النفاخة عبر اليدين داخل الجيب الهوائي. اتبع الخطوات الخاصة باستخدام المنشقة مع أداة المباعدة 

بدون أداة املباعدة
Kids over 7 if no spacer

مع أداة املباعدة  
استخدم أداة مباِعدة إذا كانت متوفرة*

أَجلْس الطفل بشكل مستقيم.
حافظ عىل هدوء أعصابك وطمنئ الطفل. 

ال ترتك الطفل لوحده.

إذا ظل الطفل غري قادر عىل التنفس بصورة طبيعية، 

 اتصل باإلسعاف فوراً

)ارضب الرقم 000(

)asthma attack( قل لهم إن لديك طفالً يعاين من نوبة ربو

استمر يف إعطائه ِمنشقة اإلراحة.

اعطه جرعة واحدة كل 4 دقائق لحني وصول اإلسعاف

 اعطه 4 نفخات منفصلة من ِمنشقة اإلراحة – النّفاخة الزرقاء/الرمادية
)Ventolin   أو  Asmol ،Airomir :ًمثال(

استخدم أداة مباِعدة )spacer(، إذا كانت متوفرة. 
اعط الطفل نفخة واحدة ودعه يتنفس بعدها من 4 إىل 6 مرات )شهيق وزفري(. 

استخدم ِمنشقة اإلراحة الخاصة بالطفل إذا كانت متوفرة. 
إذا مل تكن متوفرة، استخدم ِمنشقة إراحة من رزمة اإلسعافات األولية أو استعر ِمنشقة. 

إذا ظل الطفل غري قادر عىل التنفس بصورة طبيعية، 

اتصل باإلسعاف فوراً )ارضب الرقم 000( 
)asthma attack( قل لهم إن لديك طفالً يعاين من نوبة ربو

استمر يف إعطائه ِمنشقة اإلراحة.
اعطه 4 نفخات منفصلة كل أربع دقائق لحني وصول اإلسعاف.

انتظر 4 دقائق.
إذا ظل الطفل غري قادر عىل التنفس، اعطه 4 نفخات أخرى.

اعطه نفخة واحدة املرة تلو األخرى )استخدم أداة مباِعدة، إذا كانت متوفرة(. 

اعط الطفل جرعتني منفصلتني من ِمنشقة 

Bricanyl

 Bricanyl إذا مل تكن تتوفر نّفاخة، ميكنك استخدام

لألطفال بعمر 6 سنوات وما فوق، حتى ولو مل يكن 

الطفل يستخدمها. 

انتظر 4 دقائق.

إذا ظل الطفل غري قادر عىل التنفس بصورة طبيعية، 

اعطه جرعة إضافية واحدة. 

بالرغم من إيالء كل الحرص يف تقديم هذه املعلومات فإن جدول اإلجراءات هذا هو دليل عام فقط وليس بديالً عن النصيحة الطبية أو العالج الطبي للمريض.  يتنّصل The National Asthma Council يف أسرتاليا تحديداً من كل مسؤولية )مبا فيها اإلهامل( لقاء أية خسارة أو رضر أو 
.National Asthma Council Australia 2011 ©  .إصابة شخصية تنجم عن االعتامد عىل املعلومات املوجودة يف هذه النرشة

Asthma Foundations www.asthmaaustralia.org.au     National Asthma Council Australia www.nationalasthma.org.au   :للمزيد من املعلومات تفّقد

إذا كان شخص بالغ يعاين من نوبة ربو، بإمكانك اتباع الخطوات املذكورة أعاله لحني أن تتمكن من طلب نصيحة طبية. 

هل لديك شك يف أن الحالة ليست نوبة ربو؟

اتصل باإلسعاف فوراً )ارضب 000(

إذا ظل الطفل واعياً وكانت املشكلة التي يبدو أنه يعاين منها هي التنفس، اتبع خطوات اإلسعافات 

األولية الخاصة بالربو. من املستبعد أن يسبب دواء اإلراحة من الربو أذى للطفل حتى ولو يكن 

مصاباً بالربو.  

رّدات الفعل الشديدة الناتجة عن الحساسية

اتصل باإلسعاف فوراً )ارضب 000(

اتبع خطة الطفل الخاصة بالترصف عند إصابته بالتأق )Anaphylaxis( إذا كانت هناك خطة له. وإذا كنت 

تعلم أن الطفل يعاين من أنواع حساسية شديدة ويبدو لك أنه يعاين من ردة فعل شديدة ناتجة عن حساسية، 

استخدم حقنة األدرينالني ذايت الحقن الخاصة به )مثالً: EpiPen، Anapen( قبل إعطائه دواء اإلراحة من الربو. 
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اإلسعافات األولية لنوبات الربو عند األطفال
شقة

طريقة استخدام املِن


