Arabic

خدمات الطوارئ

Emergency Services

الر ْبـ ُو )عند الكبار(
ّ

)Asthma (Adult

الر ْبـو؟
ما ھو ّ
يحْ ُدث الرّ بْـوُ
آزما( عندما
)أو أنابيب
م َت َورّ مة و

متى تحصل على المساعدة

)و يُسمّى باإلنجليزية:
تصبح ال ُّش َعب الھوائية
التنفس( في رئتيْك
ُمتھيّجة .وھذا يجعل

التنفس صعبا ً.
ال أحد يعرف ما الذي يسبب الرّ بْـو .يمكن أن تصاب بالرّ بْـو
بسبب:
 −الحساس َية )مثل الغبار والعفن وحبوب اللقاح ،أو َو َبر
الحيوانات(
 −مادة ُمھ ّيجة )مثل الدخان و الھواء الملوّ ث واأل ْبخرة
قو ّية أو العطور(
ال ِ
فعل بعد تناول دواء ما
 −رد ٍ
 −ممارسة نشاطات بدن ّيـة ّ
مكثـفة
ْ −
نزلة برد أو ْالتھاب الصدر

من األفضل الحصول على المساعدة في وقت ُمب ّكر .ال تنتظر
إلى أن تصبح َن ْوبة الرّ ْب ِو عندك حادة جداً.

اتصل بطبيبك في حالة ما:
 إذا شعرت ب ِقصر في التنفس عند قيامك بنشاط ما.
 إذا أصبحت تصدر صفيراً أو أزيزاً عندما تستريح.
 إذا كنت تجد صعوبة في المشي أو التحدث بسبب تنفسك.
 إذا لم يتحسن تنفسك في غضون  15دقيقة من استخدامك
لمِن َشاقك )دواء أو جھاز االستنشاق(.
 إذا احتجت إلى استخدام مِن َشاق عالج الربو كل ساعتيْن أو
 3ساعات.
 إذا كنت تشعر باإلغماء.
 إذا كنت متعبا ً من جرّ اء عمل التن ّفس الشاق.
 إذا كنت ال تنام جيداً بسبب تن ّفسك.

 −العواطف و المشاعر )مثل الغضب أو القلق(

اتصل برقم  9-1-1على الفور في حالة ما:

 −التغيرات في درجة حرارة الھواء

 إذا وجدت فجأة أنّ لديك:
 −ضيقا ً في التنفس
 −أزيزاً حاد ًا
 −سعاالً شديد ًا

فس ُيالزمك الرّ بْـو دائما ً .سيساعدك
بوَ ،
ِبمجرّ د أن تصاب بالرّ ِ
طبيب األسرةعلى تعلم كيفية التعايش مع الرّ بْـو  ،والسيطرة
الحد من ْنوباته.
عليه ،و َ

ُ
ضيق الصدر
−
 إذا لم تتحسن حالتك بعد استخدام مِن َشاق عالج الرّ ْبو.
 إذا كنت ال تستطيع التحدث ألنك ال تستطيع الحصول على
أنفاسك.
 إذا صارت شفت ْيك أو أصابعك زرقاء اللون.
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الر ْبـ ُو )عند الكبار(  -يتبع
ّ
تعـتني بنفسك في البيت
كيف ْ
عندما تصل إلى البيت:
• استرح
• تناول أدويتك وفقا ً ْ
للتوجيھات.
• أطلب من شخص ما البقاء معك أو اإلطمئنان عليك ْ
اليوم.
• ح ّدد موعداً لرؤية طبيب أسرتك في غضون  24إلى 48

Asthma (Adult) - continued

لمعرفة المزيدُ ،ي ْستحسن أن تسأل:
• طبيب أسرتك
• صيدليك الخاص
•  - HealthLinkBCإتصل برقم 8-1-1
)للصّم وضعاف السّمع  ( 7-1-1أو اذھب على شبكة
االنترنيت www.HealthLinkBC.ca

ساعة.
• قم بحماية نفسك من األشياء التي يمكن أن تؤدي إلى نوبة
َربْو.

الر ْبو
نصائح للتعايش مع ّ
• كلما رأيت مھنيا ً صحيا ً جديداً ،تأكد من إخباره بشأن
ر ْب ِوك.
• عليك أن تضع بطاقة أوعال ً
مة طب ّية مم ّيزة )ت ْن ِبيه ط ّبي(
ليعرف اآلخرين أنك مصاب بالرّ بْـو.
• عليك بتنظيم 'خطة عمل لعالج الرّ بْـو' مع طبيبك .و ھي
خطة بشأن اإلجراءات التي يجب عليك و على اآلخرين
حولك اتخاذھا في حالة اصابتك ْ
من ْ
بنوبة حا ّدة .قم
بتدوينھا ووضع نسخ منھا في البيت والمدرسة أو في
العمل.

َتـ َّم ال ّتعديل بإذن من " ال ّربْـوُ – الذھاب إلى البيت" )ماي  (2009من طرف
"بروفيدانس للرعاية الصحية" ).(Providence Health Care
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