Arabic

الر ْبـ ُو )عند األطفال(
ّ

)Asthma (Children

الر ْبـو؟
ما ھو ّ

متى تحصلين على المساعدة

يحْ ُدث الرّ بْـوُ )و ُيس ّمى باإلنجليزية:
آزما( عندما تصبح ال ُّش َعب الھوائية
)أو أنابيب التنفس( في رئت ْيك
م َت َورّ مة و ُمتھ ّيجة .وھذا يجعل
التنفس صعبا ً.

إذا كنت تشعرين بالقلق إزاء تنفس طفلك ،فمن األفضل
الحصول على مساعدة في وقت ُمب ّكر .ال تنتظري إلى أن
تصبح َن ْوبة الرّ ْب ِو عند طفلك حادة جداً.

ف له في قسم
إذا َتح ّسنت حالة طفلك بفضل الدواء الذي وُ صِ َ
الطوارئ ،فإن الطبيب سوف يطلب منك االستمرار في تناول
ھذا الدواء في البيت.
ْـو )وھو َم ْوعد ُير ّتبه
سوف يحتاج طفلك للذھاب إلى عيادة الرّ ب ِ
قسم الطوارئ( أو يحتاج لرؤية طبيب األسرة )وھو َم ْوعد
ُتر ّتبيه أنت بنفسك( و ذلك في ُغضون الــ  24إلى  48ساعة
القادمة .إنه من المھم بالنسبة لك اإللتزام بھذا ال َم ْوعد حتى و
إن استمر طفلك بال ّتحسن ِبفضْ ل الدواء.

تعـتني بطفلك في البيت
كيف ْ
• اعـطـي طفلك الدواء حسب توجيھات الطبيب.
• حاولي الحفاظ على طفلك بعيداً عن األماكن و األشياء
ْـو سوءاً )مثل الحيوانات
التي تعرفين أنھا ستزيد الرّ ب َ
القو ّية أو ّ
البخاخ و ُغبار ال َل َقاح،
األليفة ،والدخان والروائح ِ
و غير ذلك.(.
• ال ُتعرّ ضي طفلك ِلـدخان السجائر )ال ّتبْغ(.

اذھبي إلى أقرب قسم للطوارئ في حالة ما:





إذا كان طفلك يتنفس بشكل أسرع من المعتاد.
إذا كان طفلك يج ُد صعوبة في التنفس ،أو صعوبة في
الحصول على ال ّنفس.
إذا كان طفلك متعبا ً جداً ألنه يبذل ُجھدا ٌ للتنفس.
أزيز كلّما تن ّفس طفلك.
ص ْوت
إذا كان يمكنك سماع َ
ٍ
مالحظة :ال تعتمدي على ھذه العالمة وحدھا .ال ّربْـوُ الحا ّد
يمكن أن ال يكون له أزي ٌز على اإلطالق.

 إذا كان طفلك يقول لك أشياءاً مثل "صدري يؤلمني"،
"أج ُد صعوبة في التنفس" ،أو "ھناك صوت مضحك
)أزي ٌز( عندما أتنفس".
 إذا الحظت عالمات أخرى ،مثل كوْ ن طفلك يعاني من الح ّمى
أو يتق ّيؤ.

اتصلي برقم  9-1-1على الفور في حالة ما:
 إذا كان الجلد حول رقبة طفلك وبين أضالعه ي ْنس ِحب كلّما
تن ّفس طفلك.

لمعرفة المزيدُ ،ي ْستحسن أن تسألي:

 إذا كان طفلك غير قادر على الكالم ألنه يتنفس بصعوبة
أو بسرعة.

•  - HealthLinkBCإتصلي برقم 8-1-1
)للصّم وضعاف السّمع  ( 7-1-1أو اذھبي على شبكة
االنترنيت www.HealthLinkBC.ca

ْ
أصبحت شـفـَ َتـيْ طفلك أو أصابعه ذات ْلو ٍن أزرق.
 إذا

•

طبيب أسرتك
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