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اجلهاز  اأمرا�ض  اأحد  وهو  التهابي  رئوي  مر�ض  عن  عبارة  الربو 
يف  جرثومي  غري  مزمن  التهاب  عن  وينتج  ال�شائعة،  التنف�شي 
ال�شعيبات الهوائية عند تعر�شها لبع�ض املهّيجات اأو املثريات مما 

يوؤدي اإىل ت�شيق هذه ال�شعيبات ومن ثم ظهور اأعرا�ض الربو.
وقد يكون الربو �شديدًا وميثل خطرًا على احلياة، كما تتاأثر حياة 

الأفراد الذين يعانون من الربو ب�شكل وا�شح.
لكن  معٍد  غري  مر�ض  وهو  معًا،  والبالغني  الأطفال  الربو  ي�شيب 
تزيد ن�شبة الإ�شابة به اإذا كان اأحد الوالدين م�شابًا به اأو باأحد 

اأمرا�ض احل�شا�شية الأخرى مثل ح�شا�شية الأنف اأو اجللد.

ما هو الربو؟



 ما هي أعراض مرض الربو؟
تتفاوت اأعرا�ض الربو من خفيفة اإىل متو�شطة  احلدة ،  ويف 

 بع�ض الأحيان تكون �شديدة احلدة .
اأما اأهم اأعرا�ض الربو فت�شمل:

• ال�شعال: يكون جافًا اأو م�شحوبًا ببلغم وقد يتبعه قيء لدى 	
الربو.   يدل على  الذي  الوحيد  العر�ض  يكون  ورمبا  الأطفال، 
ويحدث ال�شعال عند التعر�ض لأي من مهيجات احل�شا�شية اأو 
عند بذل جمهود اأو يف �شاعات ال�شباح الأوىل اأو اأثناء النوم.

• وي�شفه 	 الربو   اأزمات  ي�شاحب  والذي  التنف�ض:  �شيق 
ال�شدر  امتالء  عدم  اأو  ال�شدر   يف  ب�شغط  اأحيانًا  املري�ض 
بالهواء، وقد يتعار�ض مع الكالم واحلركة والنوم عندما يكون 

�شديدًا.
• ال�شفري  اأو الأزيز: ويحدث عند مرور الهواء يف ال�شعيبات 	

الهوائية ال�شيقة خ�شو�شًا اأثناء الزفري.

منظر ألحد الشعيبات الهوائية السليمة

لتورم واحتقان أغشية الشعب الهوائية وانسدادها باإلفرازاتفيها نتيجة النقباض العضالت احمليطة بها وكذلك نتيجة منظر ألحد الشعيبات الهوائية ملرضى الربو مع وجود ضيق 





لذا  احل�شا�شية،  مهّيجات  لبع�ض  اجل�شم  تعر�ض  عند  طبيعية  غري  فعل  كردة  الربو  يحدث 
ينبغي التعرف على املواد املهّيجة للربو وجتنبها اأو الإقالل من التعر�ض لها بقدر الإمكان.

ومن أنواع مهّيجات الربو ما يلي:
املهم  من  لذلك  لآخر  مري�ض  من  تختلف  املهّيجات  اأن  اإىل  التنبيه  ينبغي 

حماولة تعّرف كل مري�ض على ما ي�شتثري نوبات الربو لديه.
1- التهابات اجلهاز التنف�شي العلوي )الأنف اأو  احللق اأو اجليوب الأنفية( 

والتي ت�شببها غالبًا نزلت الربد الفريو�شية.
2- ال�شتن�شاق املبا�شر لدخان التبغ بكافة اأنواعه واأهمها ال�شجائر والغليون 
وال�شي�شة واملع�شل، كما يوؤثر التدخني ال�شلبي على الربو اأي�شًا وهو  التدخني 
غري املبا�شر الناجت عن ا�شتن�شاق ال�شخ�ض غري املدخن دخان �شجائر اأنا�ض 
اأو  كالبيت  الربو  مر�شى  جلو�ض  اأماكن  يف  التدخني  عدم  ويجب  مدخنني، 
العالقة  التبغ  لآثار  التعر�ض  يوؤثر  يكونوا موجودين حيث  لو مل  ال�شيارة حتى 

على الأثاث واملقاعد عليهم.
3- دخان احلطب اأو الغاز وغريها مثل عوادم ال�شيارات ودخان امل�شانع والبخور.
4- الروائح القوية مثل العطور واملنّظفات املنزلية والدهانات وزيوت الطبخ 

املتطايرة عند القلي.
5- التغرّيات اجلوية مثل اخلروج من جو بارد اإىل جو حار اأو العك�ض اأو يف 

حال حدوث العوا�شف الرتابية.
6- ممار�شة الريا�شة خا�شة عند بذل جمهود ع�شلي كبري.

7- احل�شا�شية جتاه الأدوية مثل الأ�شربين وم�شتقاته وبع�ض اأدوية ال�شغط 
زيارته  عند  املري�ض  ي�شتخدمها  التي  الأدوية  جميع  اإح�شار  ينبغي  لذا  والقلب، 

للطبيب.
8- ارجتاع اأحما�ض املعدة اإىل املريء.

ما هي محّسسات 
ومثيرات الربو؟



اأو   الع�شبي  التوتر  اأو  بالغ�شب  ي�شعر املري�ض  كاأن  النف�شية  الأ�شباب   -9
نوبات البكاء وال�شحك.

احلليب  مثل  الأغذية  لبع�ض  ح�شا�شية  الأطفال  بع�ض  لدى  يكون   -10
والبي�ض والفول ال�شوداين وال�شمك وغريها وينبغي عدم منع الأطفال من 

اأي نوع من الغذاء اإل ح�شب اإر�شادات الطبيب.
11- القرتاب من احليوانات الأليفة مثل القطط والطيور ملن لديه ح�شا�شية 

منها.
12- التعر�ض لعثة املنزل خا�شة يف املناطق التي يوجد بها رطوبة عالية 

مثل جدة والدمام وجازان.
الرطوبة  الأماكن ذات  تعي�ض يف  للفطريات وهي عادًة ما  التعر�ض   -13
العالية كالثالجات واحلمامات واملطابخ و�شاّلت املهمالت املفتوحة داخل 

املنزل ملن لديه ح�شا�شية منها.
الأ�شجار واحل�شائ�ض  لبع�ض  اللقاح(  الطلع )حبوب  لغبار  التعر�ض   -14

والأع�شاب وخا�شة مو�شم الربيع ملن لديه ح�شا�شية منها.
15- التعر�ض للح�شرات وخملفاتها كال�شرا�شري ملن لديه ح�شا�شية منها.

مثيرات الربو
محّسسات الربو
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أدوية الربو
بها،  اخلا�ض  عالجها  حالة  ولكل  الربو  ملر�ض  كثرية  اأدوية  هناك 
و�شنقوم يف هذا الكتيب باإيراد وذكر بع�ض اأنواعها، ولكن ل يعني 
اأنك ت�شتخدم دواًء خاطئًا  عدم ذكر ا�شم الدواء الذي ت�شتخدمه 

حيث قد تختلف اأ�شماء الأدوية التجارية.
ينبغي على مري�ض الربو اأو من يقوم على رعايته يف البيت اأو املدر�شة  

معرفة الأدوية امل�شتخدمة وم�شارها وكيفية ووقت ا�شتخدامها.



الربو: أدوية  استخدام  عند  إتباعها  يجب   إرشادات 

1. ت�شجيل الأدوية يف بيان خا�ض بها مع الحتفاظ به يف متناول اليد 
مو�شحًا به اجلرعة وموعد تناولها كل يوم.

جميع  اأن  والتاأكد  واحدة  عبوة  يف  املختلفة  الأقرا�ض  خلط  عدم   .2
تاريخ  من  التاأكد  مع  ال�شحيحة  العبوة  الدواء يف  اإ�شم  الأدوية حتمل 

�شالحية الدواء.
3. تناول الأدوية بنف�ض اجلرعات املو�شوفة وعدم اإيقاف الدواء تلقائيًا 

بدون موافقة الطبيب.
مئوية  درجة   25 اأي  الغرفة  حرارة  درجة  يف  بالأدوية  الحتفاظ   .4
تقريبًا بحيث تكون بعيدة عن الرطوبة اأو احلرارة، وي�شتح�شن حفظها 

بثالجة مربدة وغري جممدة.
5. تناول اجلرعات يف نف�ض املواعيد تقريبًا لتفادي عدم ن�شيانها مثاًل 
عند اأوقات ال�شالة اأو اأوقات الوجبات اأو عند النوم، وعند ن�شيان اأي 
جرعة ينبغي تناولها يف حال تذكرها، اأما اإذا كانت قريبة من اجلرعة 
الالحقة فالأف�شل عدم تناولها لتاليف م�شاعفة اجلرعة يف مدة زمنية 

ق�شرية.



 هناك نوعان من الأدوية امل�شتخدمة ملر�شى الربو 
النوع األول: األدوية الوقائية:

للربو  امل�شّبب  الهوائية  ال�شعيبات  التهاب  لعالج  اأ�شا�ض  وهي 
ولفرتة  يومي  ب�شكل  وي�شتخدم  الربو،  على  ال�شيطرة  وبالتايل 

طويلة اأحيانًا.
النوع الثاني: األدوية اإلنقاذية:

الهوائية لتخفيف الأعرا�ض وقتيًا  ال�شعيبات  وتعمل على تو�شيع 
واإبقائها مفتوحة لكنها ل تعالج �شبب اللتهاب.

يعد البخاخ من اأهم طرق ا�شتخدام اأدوية الربو لأن العالج ي�شل 
فعالة.  لكنها  �شغرية  وبجرعات  مبا�شرة  الهوائية  للق�شبات 
و�شراب،  )رذاذ(،  بخار  هيئة  على  اأي�شًا  الأدوية  هذه  وتوجد 

واأقرا�ض وحماليل وريدية.



أمثلة على بعض أدوية الربو:

2- البخاخات الواقية من التهاب الق�شبات الهوائية مثل بلميكورت 
 ،)Fixotide( فليك�شوتايد   ،)Becotide( بيكوتايد   ،)Pulmicort(

.)Alvesco( األفيزكو ،)Becloforte( بيكلوفورت
طويلة،  لفرتات  وت�شتخدم  �شي  التح�ُشّ اللتهاب  ملنع  فّعالة  الأدوية  هذه 
واأعرا�شها اجلانبية قليلة وحمدودة حيث تنتج عن تر�شب العالج يف الفم 

واحللق، لذا ينبغي غ�شل الفم باملاء بعد ا�شتخدام هذه البخاخات.

الفنتولني  مثل  الهوائية  للق�شبات  املو�شعة  البخاخات   -1
الإح�شا�ض  الأعرا�ض عند حدوثها وعند  لتخفيف  وت�شتعمل   ،)Ventolin(
الربو، ومفعولها �شريع ويبداأ خالل دقائق وي�شتمر ملدة 4 - 6  اأزمة  بقرب 
�شاعات ، اأما الأعرا�ض اجلانبية فهي ب�شيطة ووقتية مثل زيادة �شرعة دقات 
كما  الأطفال،  لدى  الن�شاط  وفرط  الأطراف  يف  برع�شة  والإح�شا�ض  القلب 
اأنواع بخاخات اأخرى مو�شعة للق�شبات الهوائية طويلة الأمد ي�شتمر  يوجد 

عملها لقرابة 12 �شاعة.

 البخاخات



3- البخاخات امل�شرتكة وهي التي حتتوي على اأدوية واقية من التهاب 
مثل  معًا  الأمد  طويلة  الهوائية  للق�شبات  مو�شعات  مع  مركبة  الق�شبات 
هذه  وتعّزز   ،)Symbicort( و�شيمبيكورت   ،)Seretide( �شرييتايد 

البخاخات النتظام على اأدوية الربو .



اأو  مونتيلوكا�شت  مثل  الليوكوتراين  ملادة  امل�شادة  الأقرا�ض   .1
اإىل  الب�شيط  املزمن  الربو  ملر�شى  ويو�شف   )Singulair( �شينجيولري 
الكورتيزون  لأدوية  كافية  ب�شورة  ي�شتجيبون  ل  الذين  كاملر�شى  املتو�شط 
ق�شرية  الهوائية  ال�شعب  مو�شعات  ي�شتخدمون  الذين  وكذلك  امل�شتن�شقة، 
كافية  وقاية  تعطي  ول  متكررة  ب�شورة  ويحتاجونها  اللزوم(  املفعول )عند 
من الإ�شابة بنوبات ربو حادة، كما ثبتت فعاليتها لتخفيف النوبات املو�شمية 
الناجتة عن نزلت الربد ال�شتوية لالأطفال كما ي�شاعد على تخفيف النوبات 

الناجمة عن املجهود الريا�شي.

أدوية أخرى 
مساعدة



2. اأقرا�ض الثيوفلني طويلة الأمد املو�شعة للق�شبات الهوائية:
الثيوفيلني طويل املفعول يتوفر على �شكل �شراب اأو حبوب، ي�شتخدم ملعاجلة 
حالت  الربو املزمن املتو�شط بالإ�شافة اإىل بخاخات الكورتيزون بجرعات 
منخف�شة ملعاجلة حالت الربو املزمن املتو�شط، وي�شتخدم يف حالت معينة 
من الربو وباإ�شراف من الطبيب املعالج، ويجدر التنويه هنا اإىل اأن املري�ض 
قد يحتاج اإىل حتليل دم ب�شفة دورية ملعرفة ن�شبة الدواء يف اجل�شم حيث 

يوؤدي تناول جرعات زائدة اإىل حدوث ت�شمم �شديد.

الربو  اأزمة  عند  ت�شتخدم  والتي  الكورتيزون:  �شراب  اأو  اأقرا�ض   .3
احلادة، اأو احلالت التي ي�شعب عالجها بالبخاخ ومن اأ�شمائه بردنيزولون 

)Predinsolone( و بيديابرد وميدرول.
ويلجاأ الطبيب اإىل اإعطاء اأدوية الكورتيزون عن طريق الفم �شواء على �شكل 
حبوب اأو �شراب يف حال �شاءت حالة املري�ض اأو مل يعد التحكم يف حالة الربو 

ممكنًا رغم ا�شتخدام عدة اأنواع من الأدوية. 
ينبغي جتنب ا�شتخدام جرعات الكورتيزون غري املو�شعية عن طريق الفم 
ا�شتخدام  عن  ينتج  قد  حيث  املعالج،  الطبيب  اإ�شراف  حتت  اإل  الوريد  اأو 
متعددة  م�شاعفات  الكورتيزون  م�شتقات  من  طويلة  وملدة  عالية  جرعات 
النمو لدى الأطفال وغريها من امل�شاعفات والتي  كه�شا�شة العظام وتاأخر 
ميكن منعها اأو تخفيفها عند اإتباع تعليمات الطبيب املعالج خا�شة املداومة 
والنتظام على تناول البخاخات املو�شعية لل�شيطرة على الربو وبالتايل تقليل 

احلاجة لأدوية الكورتيزون غري املو�شعية.



:IgE 4. الأج�شام امل�شادة �شد الـ
زولري اأو ماليزوماب )Xolair( دواء جديد يعتمد على معاجلة احل�شا�شية 
ا�شتخدام  اأن  ال�شابقة، وقد لوحظ  ت�شتجب لالأدوية  والتي مل  للربو  امل�شببة 
هذا الدواء قّلل من حدوث نوبات الربو وقّلل من ا�شتخدام الأدوية املحتوية 
على الكورتيزون، ويوجد هذا الدواء على �شكل م�شتح�شر للحقن حتت اجللد 

وي�شتخدم حتت اإ�شراف طبي ل�شريحة خا�شة جدًا من مر�شى الربو.

حقن  جتنب  ينبغي  تنبيه: 
التي  الأمد  طويلة  الكورتيزون 
ُتعطى عن طريق الع�شالت ملا لها 
اأجهزة  على  عديدة  م�شاكل  من 

اجل�شم .



البخاخ جهاز ي�شاعدك على اإي�شال الدواء اإىل ال�شعيبات 
اأحد  وتعترب  ومبا�شر،  �شريع  ب�شكل  الرئتني  الهوائية داخل 
عند  جدًا  �شغرية  بجرعات  الدواء  لإعطاء  الطرق  اأف�شل 
مقارنتها بالأقرا�ض مثاًل ، واأعرا�شها اجلانبية اأقل بكثري.

بخاخات 
الربو



3- البخاخ ذو القر�ض
)Diskus(  

1- البخاخ الرتبيني
)Turbuhaler( 

أكثر أجهزة 
البخاخات استخدامًا 

2- البخاخ اأحادي اجلرعة 
)Metered Dose Inhaler(
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البخاخ التربيني



اجلرعة    اأحادي  البخاخ  ا�ستخدام  طريقة  نو�سح  �سوف  الكتيب  هذا  يف 
والبخاخ الرتبيني وكذلك البخاخ ذو القر�ص، اأما بالن�سبة لباقي البخاخات 

فيمكن �سوؤال الطبيب عن طريقة ا�ستخدامها.

ويحتوي  اال�ستخدام  �سهل  الرتبيني  البخاخ 

م�سغوطة،   غازات  وبدون  جافة  بودرة  على 

تدوير  يتم  عندما  واحدة  جرعة  اإعداد  ويتم 

يف  عمودي  و�سع  يف  وهي  البخاخ  قاعدة 

تدور  وحينما  ال�ساعة،  لعقارب  معاك�س  اجتاه 

القاعدة مرة اأخرى يف االجتاة املعاك�س تكون 

اجلرعة جاهزة لل�سفط اأثناء ال�سهيق.

اأكرث من  اأنه ال ميكن جتهيز  ينبغي مالحظة 

ويتم  البخاخ،  واحدة مهما مت حتريك  جرعة 

يتغري  عندما  فارغة  االأ�سطوانة  اأن  معرفة 

املربع ال�سغري قرب فوهة البخاخ اىل اأحمر.

ينبغي مالحظة ان البخاخ الرتبيني ال ينا�سب 
االأطفال حتت �سن 5 �سنوات.

البخاخ الرتبيني



طريقة استخدام البخاخ التربيني

1- اأزل الغطاء

2- اأم�شك البخاخ يف و�شع 
عامودي واأدر قاعدة البخاخ 

اإىل جهة اليمني )عك�ض اجتاه 
عقارب ال�شاعة(.

3- اأدر قاعدة البخاخ اإىل 
الي�شار )باجتاة عقارب 

ال�شاعة( حتى ت�شمع �شوت 
)تيك(.



5- اأخرج البخاخ من فمك 
واحب�ض النف�ض ملدة 10 ثواين 

ثم اأعد الغطاء الأبي�ض اإىل 
مكانه.

6- كّرر اخلطوات 
ال�شابقة ح�شب الطريقة 

املو�شوفة لك من قبل 
الطبيب.

4- تنف�ض للخارج بهدوء بعيدًا عن 
فتحة البخاخ، ثم �شع فتحة البخاخ 
بني اأ�شنانك واأطبق عليها ال�شفتني، 

ثم خذ نف�شًا عميقًا و�شريعًا وباأق�شى 
جهد ممكن اإىل داخل الرئتني عن 

طريق الفم )�شهيق(.
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بخاخات الجرعة 
األحادية



هي اأنابيب م�شغوطة حتتوي على  دواء 

اأو  املو�ّشعة  الأدوية  مثل  الربو  ملر�ض 

الواقية لل�شعب الهوائية.

ينبغي اأن تكون فوهة الأنبوبة اإىل اأ�شفل 

الدواء، فعند ال�شغط  اأخذ جرعة  عند 

امل�شغوط  الهواء  ينطلق  الأنبوبة  على 

الدواء  معه  حاماًل  الأنبوبة  داخل  من 

اإىل  عالية  ب�شرعة  رذاذ  �شكل  على 

الهواء  �شحب  اأثناء  الهوائية  ال�شعيبات 

اإىل داخل الرئة )ال�شهيق(.



طريقة االستخدام

1. انزع غطاء البخاخ 
و�شع العبوة يف و�شع 

مقلوب بحيث تكون 
الفوهة اإىل الأ�شفل.

3. تنف�ض للخارج اأوًل 
برفق وقدر امل�شتطاع.

ال�شتخدام املبا�شر للبخاخ اأحادي اجلرعة:
هذه  حتتاج  حيث  ال�شن  لكبار  وكذلك  لالأطفال  الطريقة  هذه  ا�شتخدام  عدم  ينبغي 
الطريقة لدرجة عالية من التنا�شق والتدريب وتوؤدي لرت�شب ن�شبة عالية من الدواء يف 
الفم واحللق وعدم و�شولها لل�شعيبات الهوائية وكذلك الأف�شل ا�شتخدام التو�شيلة كما 

يف الق�شم التايل.

2. رّج العبوة جيدًا قبل 
ال�شتعمال ليختلط 

الدواء مع الغاز احلامل.



5. احب�ض النف�ض داخل 
الرئة ملدة 10 ثواين ثم 

اأخرجه ببطء.

6. كّرر اخلطوات ال�شابقة 
يف حالة و�شف الطبيب اأخذ 

اأكرث من بخة يف املرة الواحدة 
مع النتظار ملدة دقيقة بني 

البختني.

4. �شع فوهة البخاخ يف الفم مع 
عدم و�شع الل�شان داخل الفوهة 
ثم ا�شغط على البخاخ  مع اأخذ 

نف�ض عميق وطويل.



توصيلة البخاخ أحادي الجرعة

هو جهاز يو�شع بني البخاخ اأحادي اجلرعة وفم املري�ض لغر�ض اإي�شال 
الدواء، وتتميز ب�شهولة ا�شتخدامها وقدرتها على احتواء الدواء بداخلها 
هذه  وتتوفر  الهواء.  ي�شحب  حينما  فقط  يفتح  نهايتها  يف  �شمام  لوجود 
التو�شيلة بعدة اأ�شكال، ويف هذا الكتيب �شنقوم باإي�شاح طريقة ا�شتخدام 

اأحدها.
ي�شتطيعون  ل  الذين  ال�شن  وكبار  لالأطفال  التو�شيلة  ا�شتخدم  يف�شل 
ا�شتخدام البخاخ اأحادي اجلرعة لعدم مقدرتهم على التوافق يف ال�شغط 
على البخاخ مع اأخذ النف�ض، كما ُين�شح با�شتخدامها يف احلالت الطارئة 
عندما يكون املري�ض غري قادر على ا�شتخدام البخاخ ب�شبب �شيق التنف�ض، 
يعزز  ال�شحيح  وبال�شكل  التو�شيالت  ا�شتخدام هذه  اأن  بالذكر  واجلدير 
من فعالية البخاخات اأحادية اجلرعة لتكون مكافئة متامًا لتناول الأدوية 

.)Nebulizer( عن طريق جهاز البخار



ميزات استخدام الموصالت :
فعاليتها  ومتاثل  ال�شتعمال  يف  �شهولة   -1

جهاز البخار.
2- و�شول ن�شبة اأكرب من الدواء اإىل الرئتني.

3- الآثار اجلانبية الناجتة عن الكورتيزون 
تكون اأقل.

أنواع توصيلة البخاخ:
الفم  1- تو�شيلة بدون قناع تو�شع داخل 
تزيد  الذين  للمر�شى  وت�شتخدم  مبا�شرة 

اأعمارهم عن 6 �شنوات.
والأنف  الفم  يغطي  بقناع  تو�شيلة   -2
ال�شن  ولكبار  والأطفال  للر�شع  وت�شتخدم 

اأي�شًا.



طريقة استخدام توصيلة البخاخ

1. انزع الغطاء 
البال�شتيكي عن 

البخاخ وعن 
التو�شيلة.

2. انظر من خالل 
اجلهاز للتاأكد من 
نظافته و�شالمته.

3. رّج البخاخ جيدًا 
و�شعه يف موؤخرة 

التو�شيلة ب�شكل راأ�شي.

أ ـ توصيلة بدون قناع

5. ا�شغط ملرة 
واحدة على 

البخاخ.

6. تنّف�ض عن طريق الفم 
ببطء وعمق 5 - 6 مرات دون 

اأن  ت�شمع  �شوت ال�شافرة.

7. كّرر اخلطوات ال�شابقة يف 
حال و�شف الطبيب ا�شتخدام 
اأكرث من بخة يف املرة الواحدة 

والنتظار ملدة  دقيقة بني 
البختني.

4. اأطبق ال�شفتني 
باإحكام حول فوهة 

التو�شيلة.



ب ـ توصيلة بالقناع

1. انزع الغطاء 
البال�شتيكي عن 

البخاخ وعن 
التو�شيلة.

2. انظر من خالل 
اجلهاز للتاأكد من 
نظافته و�شالمته.

3. رّج البخاخ جيدًا 
و�شعه يف موؤخرة 

التو�شيلة ب�شكل راأ�شي.

6. اترك الطفل ي�شتن�شق 
5 مرات اأو ينتظر ملدة 10 
ثواين مع اإبقاء القناع على 

الأنف والفم باإحكام.

4. �شع القناع 
باإحكام على الأنف 

والفم معًا.

5. ا�شغط ملرة 
واحدة على 

البخاخ.

7. كّرر اخلطوات ال�شابقة يف 
حال و�شف الطبيب ا�شتخدام 
اأكرث من بخة يف املرة الواحدة 

والنتظار ملدة  دقيقة بني 
البختني.



طريقة تنظيف توصيلة البخاخ

1. انزع الغطاء الذي 
يف املوؤخرة فقط ول 

تنزع القناع.

2. حّرك اجلزئني يف ماء دافئ 
و�شابون �شائل، واترك اجلزئني 

ملدة 15 دقيقة يف املاء وال�شابون. 
ل ت�شتعمل اأي معدات اأخرى 
لتنظيف اجلهاز من الداخل.

3. ا�شطف التو�شيلة جيدًا 
يف ماء نظيف دافئ، وتاأكد 
من عدم وجود اأي روا�شب 

لل�شابون يف اجلهاز.

5. دعه يجف 
يف الهواء بو�شع 

راأ�شي.

6. رّكب اجلزء الذي يف 
املوؤخرة عندما يجف 
اجلزئني متامًا ليكون 

جاهزًا لال�شتعمال.

4. هّز اجلهاز حتى 
تتخل�ض من املاء الزائد 

ول حتاول جتفيفه 
مب�شحه بقطعة قما�ض.



طريقة استخدام البخاخ ذو القرص

هو جهاز يحتوي على قر�ض دائري به �شريط 

جافة  بودرة  �شكل  يف  الدواء  على  يحتوي 

داخل جتاويف اأو خانات �شغرية.
• 	

اإبهام  بوا�شطة و�شع  الدواء  يتم حترير 

اليد على اأداة التحكم بحيث تكون فتحة 
الفم باجتاهك.

• 	
ثم ادفع اإىل اأق�شى مدى ممكن اإىل اأن 

ت�شمع �شوت )كليك(.
• 	

واأغلق  اأ�شنانك  بني  الفم  فتحة  �شع 

اأو  ا�شتن�شق  ثم  باإحكام  حولها  �شفتيك 

ا�شفط باأق�شى �شرعة وعمق ممكنني.
• 	

عند  ثواين   10 ملدة  النف�ض  احب�ض 
النتهاء.

1

2

  

3



32KFSHRC

جهاز قياس سرعة تدفق الهواء



القراءة المسائيةالقراءة الصباحيةاليوم

السبت

األحد

اإلثنني

الثالثاء

األربعاء

اخلميس

اجلمعة

هذا  ويقي�ض   الربو،  حالة  تقييم  على  ت�شاعد  التي  الو�شائل  اأب�شط  اأحد  هو 

اجلهاز ال�شرعة الق�شوى لتدفق الهواء فكلما كانت الق�شبات الهوائية مت�شعة 

زاد معدل تدفق الهواء من الرئتني.

قيا�ض  يقل  وبالتايل  الهوائية  الق�شبات  يف  �شيق  يحدث  الربو  نوبات  خالل 

تدفق الهواء من الرئتني وهذا املقيا�ض ي�شاعد على التعامل ب�شكل مبكر مع 
اأزمة الربو.

مرتني  قراءات   3 اأف�شل  اأحد  باأخذ  يكون  القراءات  لت�شجيل  طريقة  اأف�شل 

اأن  وميكن  م�شتقرة،  واحلالة  اأ�شبوعني  لفرتة  وذلك  وم�شاًء  �شباحًا  يوميًا 

ت�شّجل القراءات ب�شكل رقمي مب�ّشط من خالل اجلدول املو�شح اأدناه:



1. �شع موؤ�شر 
اجلهاز مقابل 

ال�شفر.

2. قف اأو اجل�ض ب�شكل 
م�شتقيم مع املحافظة 

على نف�ض الو�شع يف كل 
مرة.

3. خذ نف�شًا 
عميقًا اإىل اأق�شى 

حد ممكن.

4. �شع اجلهاز يف الفم بني 
الأ�شنان واأطبق ال�شفتني 
باإحكام حول فتحة الفم 
باجلهاز مع عدم و�شع 
الل�شان يف فتحة الفم.

5. انفخ من خالل الفم 
فقط باأقوى واأ�شرع جهد 
ممكن مع جتنب ال�شعال 

اأثناء النفخ.

6. كّرر العملية 3 مرات و�شّجل اأعلى 
قيمة يتم الو�شول اإليها يف ال�شجل 

اخلا�ض بقراءات اجلهاز، وقم بعر�شها 
على طبيبك اأثناء املراجعة ليقوم بو�شع 

اخلطة العالجية املنا�شبة.
يجب مالحظة اأن الأطفال دون �شن 7 من 

العمر قد ل يجيدون ا�شتخدام هذا اجلهاز

طريقة استخدام جهاز تدفق الهواء



1- هل يمكن لطفلي أن يتحسن مع مرور الوقت؟
تتح�شن حالة كثري من الأطفال امل�شابني بالربو عندما يكربون، 
بع�ض  ممار�شة  مع  طبيعية  حياة  يعي�ض  اأن  من  الطفل  ويتمكن 
الأن�شطة الريا�شية اإذا ا�شتمر على خطة عالجية ثابتة و�شحيحة. 
ملا  الأعرا�ض  ا�شتمرار  احتمال  من  تزيد  قد  التي  العوامل  ومن 
بيئية خارجية  ملوؤثرات  اأعرا�ض حت�ش�ض  املدر�شة وجود  بعد �شن 
لأحد  اأ�شري  تاريخ  وجود  اأو  معينة  اأطعمة  اأنواع  من  حت�ش�ض  اأو 

الوالدين اأو الإخوة لالإ�شابة مبر�ض الربو املزمن.

األدوية  استخدام  لتكرار  احتجت  لو  ماذا   -2
الموسعة للقصبات الهوائية ولم أالحظ أي تحسن؟

ال�شيطرة وذلك  اأن حالة الربو لديك لي�شت حتت  اإن هذا يعني 
اأو  اأو عدم انتظامك على العالج  ب�شبب التعر�ض ملهيجات الربو 
عدم ا�شتخدامك له ب�شكل �شحيح، ول بد من مراجعة الطبيب 

للتعامل مع هذه احلالة.

سؤال وجواب



3- ماذا لو احتجت أن أستخدم األدوية الموسعة 
للقصبات الهوائية واألدوية المانعة لاللتهاب معًا 

في نفس الوقت، فبأيهما أبدأ أواًل؟
ينبغي اأن ت�شتخدم الأدوية املو�شعة للق�شبات الهوائية اأوًل ثم بعد 
5 - 10 دقائق ميكنك ا�شتخدام الأدوية املانعة لاللتهاب والأف�شل 

ا�شتعمال البخاخات امل�شرتكة.

4- ماذا تعني كلمة عند الضرورة بالنسبة لبخاخ 
الفنتولين؟

بداية  عند  يكون  الدواء  هذا  ل�شتخدام  وقت  اأف�شل  اأن  اأي 
بذل  قبل  اأو  التنف�ض  و�شيق  وال�شفري  ال�شعال  وهي  الأعرا�ض 

جمهود ريا�شي قد ي�شبب هذه الأعرا�ض.




