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    Bronchiolitis تاْلتِھاُب القَُصیبا
 

 الطبّیة متى تطلب المساعدة

 :لطوارئ في الحاالت التالیةلإلى أقرب قسم  اذھبي
 اذا كان طفلك یتنفس بشكل أسرع من المعتاد. 
  َْضَطِرُب عند التنفساذا كانت خیاشیم طفلك ت. 
  ما یمكنك سماع الصفیر (أصوات عالیة النَّْبرة) كلّ اذا كان

 .تنفس طفلك
  كان مصاباً  وأشھر أو أصغر سّناً  3اذا كان عْمر طفلك

ى   100.4درجة مائویة ( 38.0تتجاوز درجتھا  بُحمَّ
 .فارنھایت)

 .(یتقیؤ) اذا كان طفلك یستفرغ 
  ْبع جداً أو َسِریُع االْھِتیاج وال اذا أصبح طفلك حادَّ الطَّ

 یمكن ارضاءه و تسكینھ.
 ) ًفقدان جسمھ للّسوائل)، مثال:اذا كان طفلك جاّفا 

 جفاف في شفتْیھ أو في لسانھ أو في فمھ  −
 انعدام الدموع −
ل) لمدة  −  ساعات 8انعدام البْول (اذا لْم یتبوَّ

 
 على الفْور في حالة ما: 9-1-1اتصلي برقم 

 اذا كان طفلك یعاني من صعوبة في التنفس.  
  ًاذا كان ِجلد طفلك یبدو أزرقاً أو شاحباً جدا. 
  كان طفلك یبدو وكأنھ أصبح متعباً بسبب التنفس ِبُجھد اذا

 .كبیر
 اذا كان تنفس طفلك َیْصَحُبھ شخیر. 

 
 
 
 

 ؟ اْلتِھاُب القَُصیباتما ھو 
-یوكِ  -برون و یسمى باللغة اإلنجلیزیة'( اْلِتھاُب القَُصیبات

و ( القَُصیباتو الُقَصیبات.  یصیب') ھو التھاب ِتس -الي
فروع صغیرة  ھي') لس -كیو -برون زیة'سمى باللغة اإلنجلیت

 .نمن أنابیب التنفس في الرئتیْ 
و ھو التھاب شائع عند األطفال الصغار (الذین تكون أعمارھم 

 لدرجة شدیداً  طفال مرضاً عض األقد یمرض بن). أقل من سنتیْ 
 .قبولھم في المستشفى بسبب مشاكل في التنفسمعھا  یتمّ 

فیروس یسمى الفیروُس  ما یكون االلتھاب بسبب وغالباً 
َنفُّسيّ  في  أكثر شیوعاً و یكون االلتھاب  .(RSV) الَمْخلَِويُّ التَّ

 .الربیعفصل أوائل  فصل الشتاء و
نتج ھذا االلتھاب یجعل األنابیب الھوائیة الصغیرة تنتفخ و تُ 

أنابیب یضیِّق  والمخاط األغشیة انتفاخالكثیر من المخاط. 
 یواجھ صعوبة في طفلك تجعلیِّقة الضّ الھواء. أنابیب الھواء 

 .التنفس
 

 مراقبتھ  جبما ی
 :أن طفلك لدیھ ینفي البدایة، قد تالحظ

 حمَّى −
 نفاألالن یَ سَ  −
 عال (وھذا أمر شائع)السّ  −

 

  :و ھناك عالمات أخرى تشمل
 ضحلو  سریعٌ  تنفسٌ  −
ْوت (صفیر)بِ  تنفسٌ  −  نبرة عالِیة الصَّ
ْبع، أوأو ر المزاج، تعكّ  − ةُ الطَّ  الّتعب ِحدَّ
 قلَُّة األكل و الشرب −
 م جیداً وْ عدم النَّ  −

Arabic 

 Emergency Services     خدمات الطوارئ



 
 

 Bronchiolitis - continued   یتبع  -ت  اْلتِھاُب القَُصیبا 

 انتشار التھاب القصیبات الوقایة منة فیَ یْ كَ 
بسھولة لآلخرین.  ینتقل و شائع جداً  االلتھابھذا النوع من 

 انتقال االلتھاب طرق یمكن أن تساعد على تقلیل فرصھناك 
 .مرة أخرى في المستقبل بھطفلك اصابة ألطفال اآلخرین أو ل
غسل یدیك عّدة مرات بشكل متكّرر، و كذلك  من يتأكد •

أو  من یعالج طفلككل عائلتك، وأْیدي  ویدْي طفلك، 
ھو غسل العدوى انتشار للوقایة من . أفضل طریقة یمّسھ
 .الیدین

كام،  ى أوحمّ المصابین بالعن  إبقاء طفلك بعیداً  حاولي • الزُّ
 .أسابیع من العمر 7وخاصة إذا كان طفلك أقل من 

 .وحده خاص بھشرب  اجعلي كل واحد یستخدم كأس •

في  •  و األْسطح المختلفة بانتظام. بَ عَ اللُّ َنظِّ
 .عطسیأو  لسعی ماعند ھفمتغطیة أنف طفلك وقومي ب •
 ِمْرِفقھ في أو ُكمِّ َثْوِبھسعل في یعطس أو یطفلك أن  يعلم •

 .هیدفي متناول  ال یجد مندیالَ عندما 
 المنادیلرمي و اقط. مرة واحدة ف المنادیل دمياستخ •

 ).طفلك ك (ویديْ یدیْ  ير ونظفوْ الفَ  علىالمستخدمة 
 
 

  سأل:ستحسن أن تَ معرفة المزید، یُ لِ 
 طبیب أسرتك •
• HealthLinkBC -  ّحة رابط كولومبیا البریطانیة للص-  

-1-1(للّصم وضعاف الّسمع   1-1-8على رقم  ياتصل
  على شبكة االنترنیت   ياذھبأو  )7
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 ؟كیف یتم عالجھ
 .أیام 10إلى  7لمدة  ف یبقى طفلك مریضاً سوْ 

 ھبُ سبِّ یھذا االلتھاب  ألنّ  یةوِ ال یحتاج طفلك للمضادات الحیَ 
 فیروس. 

ال  بسھولة. و ھم البْیتیمكن العنایة بمعظم األطفال في 
 .طبي خاص حتاجون إلى أي عالجی

 

 كیف تعتني بطفلك في البیت
بھ جالس أو في ة یكون فیھا شِ عیَ ضعي طفلك في وضْ  •

 .وضع مستقیم. وھذا یجعل التنفس أسھل
ة شجعي طفلك على الشرب، و خاصة السوائل الصافیَ  •

كالماء أوعصیر التفاح الممزوج بالماء. إذا كان طفلك ال 
أو  َمّراتٍ ِعّدَة  یرید أن یشرب، فقومي باعطائھ رشفات

 .اصاتالمصّ  حاولي اعطاءه
بالنسبة لألطفال الذین یرضعون الرضاعة الطبیعیة من  •

أو الرضاعة الصناعیة بالقارورة، فعلیك باالستمرار  يِ دْ الثّ 
و الصناعیة. أفي إطعام الطفل حلیب الرضاعة الطبیعیة 

 .یات صغیرة عّدة مّراتقد تحتاجین إلى تغذیة طفلك كمّ 
ل مرة وَّ لة أو یتبَ ھ حّفاضات مبلّ لك لدیْ تأكدي من أن طف •

 .ساعات 4واحدة أو أكثر كل 
مصاباً بحّمى كان أشھر و  3 أكثر منإذا كان عمر طفلك  •

 101.3درجة مائویة ( 38.5تتجاوز درجتھا  
الدواء لخفض الحّمى مثل ئھ فقومي باعطافارنھایت)، 

ي أدویة مماثلة موجودة فدواء اسیتامینوفین (تایلینول أو 
أدویة مماثلة  ) أو اإلیبوبروفین (أدفیل، موترین، أوالسوق

 مقدار الدواءمن  موجودة في السوق). إذا لم تكوني متأكدة
 .كیِّ دلِ صیْ مع  يحدثفت، ن یتناولھأالذي یجب 

ل طفلك. ني و ال تسمحي لآلخرین بالتدخین حوْ دخّ ال تُ  •
 .الطفل ج رئتيْ ھیِّ التدخین یُ 

ى أن یصبح التنفس أسھل. وھذا طفلك في البیت إل يقِ بْ أ •
 .االنتقال لآلخرینیساعد على منع المرض من 
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