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 السعال واألزیز
 )التھاب القصیبات الھوائیة ( 
 )Cough and Wheeze 

(Bronchiolitis) ( 
.  التھاب القصیبات الھوائیة ھو عدوى فیروسیة تصیب الجزء السفلي من الرئتین

وامتالئھا  ) القصیبات الھوائیة(تتسبب العدوى في انتفاخ مجاري الھواء الصغیرة 
تؤدي  . تصبح القصیبات الھوائیة ضیقة، وتجعل تنفس طفلك صعبا. بالمخاط

 . العدوى إلى حدوث األزیز، والسعال بكثرة، مع بعض الصعوبة في التنفس

.  ر األقل من عامینعادة ما یُصیب التھاب القصیبات الھوائیة األطفال الصغا
یمكن أن تسبب العدید من الفیروسات ھذه العدوى، ولكن أكثرھا شیوًعا ھو 

یحدث تفشي الفیروس المخلوي التنفسي . RSVأو " الفیروس المخلوي التنفسي"
یمكن أن  . ما بین نوفمبر وأبریل كل عام، ویصل إلى ذروتھ في ینایر وفبرایر

لتنفسي عدة مرات، ولكن تقل حدة  یصاب طفلك بعدوى الفیروس المخلوي ا
 . األعراض مع زیادة أعمارھم

 )Key Pointsالنقاط األساسیة (
إن التھاب القصیبات الھوائیة ھو عدوى فیروسیة شائعة تؤثر على رئتي   •

 األطفال األقل من عامین
تتسبب التھابات القصیبات الھوائیة في حدوث أزیًز لدى األطفال، وسعاًال،   •

 لتنفس ومجھوًدا أكبر ل
التعامل مع معظم حاالت األطفال المصابین بالتھاب القصیبات الھوائیة یتم   •

 في المنزل 
اشھر على أطباء مختصین، إذا  6ینبغي عرض األطفال، خاصة األقل من  •

كانوا یعانون صعوبة من التنفس، أو صعوبة في الرضاعة، أو یغلبھم  
 النعاس أكثر من المعتاد 

 

 

اطلب الحصول على رعایة طبیة 
 :فوریة إذا

)Seek Immediate  
Medical Attention if:( 

 یتنفس طفلك بسرعة كبیرة  •
 یبدو طفلك غیر مرتاًحا عند التنفس •
:  یعاني طفلك من مشكالت في التنفس •

للجلد حول الرقبة  راقب مدى حدوث شد 
أو ما بین األضالع أو حدوث أزیز كبیر  

 أثناء التنفس 
تبدو منطقة ما حول الشفتین لدى طفلك  •

 زرقاء اللون 
یشعر طفلك بالنعاس الشدید ویصعب   •

 إیقاظھ
 یعاني طفلك صعوبة تناول الطعام ویُصبح •

dehydrated 
 

http://www.ahs.ca/heal
http://www.albertahealthservices.ca/info/page12429.aspx%23details-panel3
http://www.albertahealthservices.ca/info/page12429.aspx%23details-panel3


 

 

 

www.ahs.ca/heal 

 
   

 

 ) Symptoms( األعراض 
 :أوًال، یمكن أن یُصاب طفلك بأعراض البرد العادي، بما في ذلك

 رشح األنف  •
 سعال خفیف  •
 الُحمى •
 ضعف مستوى طاقتھ الحركیة  •
 ضعف الشھیة •

وبعد حوالي یوم إلى ثالثة أیام من بدایة ظھور أعراض البرد، یمكن أن تمتد العدوى لمجاري الھواء الصغیرة في الرئتین ُمسببة 
 : قد یعاني طفلك من.  بات الھوائیةأعراض التھاب القصی

 ُسعال تتزاید حدتھ •
 ُسعال أكثر تواتًرا •
 أزیز عند التنفس •
 تنفس سریع  •
 ) شفط الجلد إلى داخل الرقبة، أو عظام الترقوة أو بین األضالع عند كل نفس(انسحاب  •
 القيء بعد السعال •
 ضعف الشھیة •
 ) أشھر من العمر 6قل من خاصة األطفال األ(صعوبة في الرضاعة الطبیعیة أو الصناعیة  •

 :قد یكون التھاب القصیبات الھوائیة أكثر شدة في بعض األطفال، خاصة إذا
 )أسبوًعا من الحمل 34قبل اكتمال (ولدوا ُمبتسرین  •
 )أشھر من العمر  3أقل من (كانوا أطفاال ُرضع  •
 سبق لھم اإلصابة بالربو أو حدوث مشكالت في الرئتین •
 مشكالت في القلبسبق أن حدثت لھم  •

إن كان طفلك یعاني أیا من أعراض التھاب القصیبات الھوائیة، ینبغي عرضھ على طبیب مختص للحصول على الرعایة الطبیة 
 .الالزمة

 )Treatment(  العالج
قد یستمر السعال لدى بعض األطفال لعدة أسابیع .  أیام 10إلى   7التھاب القصیبات الھوائیة ھو عدوى فیروسیة یمكنھا أن تستمر ما بین 

 .حتى وإن بدء وا في الشعور بتحسن

لن تكون . ھذه العدوىال توجد أدویة تعالج . یتم التعامل مع معظم حاالت األطفال الُمصابین بالتھاب القصیبات الھوائیة في المنزل
 . المضادات الحیویة ذات جدوى ألن ھذه عدوى فیروسیة
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 )At Home(في المنزل 
 الُسعال  .1

 حافظ على طفلك قاعًدا أو مستقیًما ألنھ من السھل علیھ التنفس في ھذه الوضع  ○
استخدم أجھزة . االحتقان الذي أصابھیُمكن أن تساعد أجھزة ترطیب الھواء البارد في غرفة طفلك على التقلیل من  ○

 . الترطیب حسب إرشادات السالمة الُموصى بھا واحفظھا بعیًدا عن متناول األطفال
ال یُوصى .  یمكن أن تسبب أدویة السعال التي یتم الحصول علیھا بدون وصفة دوائیة آثاًرا جانبیة ضارة لدى األطفال ○

 .بھا لألطفال الذین أقل من ست أعوام
 : ن األنفاحتقا .2

 تنظیف أنف الطفل یجعل عملیة الرضاعة والتنفس أسھل ○
بدون وصفة طبیة   ○ الملحي  الماء  من  المكون  األنف  بخاخ  استخدم  ماء  ™).  ھیدراسنس:  مثل( یمكنك  قطر  أو  رش 

 .ال ننصح بتحضیر محالیل ماء الملح في المنزل. الملح في فتحتي األنف وسحب الُمخاط
 ضاعة وقبل النوم، أو عند الحاجة لذلك أثناء النوم نظف أنف الطفل قبل الر ○

 :تناول الطعام والشراب .3
 قد ال یرغب طفلك في تناول ما یكفي من الطعام عندما یكون مریًضا، وذلك أمرا طبیعیا  ○
أشھر عملیة الرضاعة  6ینبغي أن یواصل األطفال الرضع األقل من . شجع طفلك على شرب السوائل الصافیة ○

 و الصناعیة كالمعتاد الطبیعیة أ
قد ال یرغب الطفل في تناول السوائل كالمعتاد، لكن یجب مواصلة إعطائھ كمیات صغیرة من السوائل على مدار  ○

 الیوم بحیث تظل نسبة السوائل في جسمھ طبیعیة 
 : الُحمى واالنزعاج .4

لتوفیر الراحة  ®) أو موترین® أدفیل(أو أیبوبروفین ®) أو تمبرا® تایلینول(یُمكن إعطاء الطفل أسیتامینوفین  ○
 استخدمھ حسب اإلرشادات الموضحة على العبوة أو حسب توجیھات الطبیب المختص . لطفلك

 ) In Hospital( في الُمستشفى 
.  ي ُمریحفي الُمستشفى، سیقوم األطباء والممرضات بالعدید من األمور لمساعدة طفلك على التنفس بسھولة وإبقائھ في وضع صح

 :یتضمن ذلك

 إبقاءه ھادئًا في وضع الجلوس قائما لسھولة أكبر في عملیة التنفس .1
 اإلنصات إلى رئتیھ ومراقبة تنفسھ بانتظام  .2
 شفط المخاط من أنف الطفل بلطف باستخدام قطرات المحلول الملحي .3
 كسجین في دمھإعطاء الطفل أكسجین إضافي للتنفس والعمل على ضمان أن یكون ھناك ما یكفي من األ .4
یمكن أن تساعد ھذه األدویة بعض  . أو اإلبینفرین™) فنتولین(من نوع إما سالبوتامول ) البخاخات(تجربة أجھزة االستنشاق  .5

 األطفال على التنفس بسھولة أكبر من خالل فتح مجاري الھواء الصغیرة لدیھم 

http://www.ahs.ca/heal


 

 

 

www.ahs.ca/heal 

 
   

 

 )?How Can I Prevent It From Spreading(  كیف یمكنني منع انتشاره؟

وتنتشر من خالل االختالط عن قرب مع شخص مریض وُمصاب بالُسعال أو یعطس قریبا  . إن التھاب القصیبات الھوائیة ُمعدي جًدا
 .یمكن للمس األلعاب أو مشاركة األطعمة مع شخص مریض أن ینشر الفیروس. منك

یجب بقاء الطفل في  . عدوى مدة أسبوع تقریبًا من بدایة المرض لدیھمإن األطفال المصابین بالتھاب القصیبات الھوائیة یظلون ناقلین لل
 . المنزل إن كان ُسعالھ حادا أو یعاني من مشكالت في التنفس

 : نصائح أخرى لمنع نشر العدوى

 .قدر المستطاع طوال فترة اصابتھم بالُسعال)  أقل من ثالثة أشھر(إبق طفلك بعیًدا عن األطفال الرضع  •
 . قُم بتعلیم األطفال غسیل الیدین قبل األكل وبعده، أو بعد الكحة أو العطس.  أمر مھما إلیقاف انتشار العدوى یعد غسیل الیدین  •
 ویرتبط التدخین بارتفاع خطر اإلصابة بالعدوى. تجنب تعریض األطفال الرضع وصغار ألطفال لدخان التبغ •

  ) Know Your Options( اعرف الخیارات المتاحة أمامك  

إن كنت غیر   لكن في معظم األحیان، ال تحتاج للذھاب إلى قسم الطوارئ. یكون األمر مخیفًا عند مرض طفلكقد 
 .نحن ھنا للمساعدة متأكد بشأن أمر من األمور،

 

 
 ) Please Note( الرجاء مالحظة  

إن راودتك الشكوك حول صحة طفلك، اتصل بالطبیب الذي تتعامل معھ، . أن المحتوى المقدم في ھذه الصفحات ال یُقصد بھ أن یكون بدیال عن المشورة الطبیة
 HEALتسعى ھیئة خدمات ألبرتا الصحیة ومشروع  . 911 مباشرة إن كانت حالة طفلك تستدعي الرعایة الطبیة الفوریة توجھ ألقرب قسم طوارئ أو اتصل برقم

 .إلى التحقق من صحة كل المواد ولكنھا ال تتحمل مسؤولیة أیة أخطاء في المعلومات الموجودة في ھذه الصفحات وال عدم اكتمالھا
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