
الربــو



هو أحد ا�مراض المزمنة الشـــائعة التي تصيب 
جميع ا�عمـــار، خصوًصا ا�طفـــال والمراهقين. 
وهو يصيـــب الجهاز التنفســـي، تحديًدا مجرى 
الهواء (الشـــعب الهوائية) المســـؤولة عن نقل 
الهـــواء من الرئتين وإليها. ونظًرا النســـدادها أو 
قها، تشعر بصعوبة وضيق في التنفس، أو  تضي�

ما يسمى نوبات (أزمات) الربو.

الربو

عند التعـــرض لمهيجات (مثيـــرات) الربو، تتقلص مســـاحة 
الشعب الهوائية نتيجة تورمها وانقباض العضالت المحيطة 
بها من ناحية، ولزيادة إفراز المـــواد المخاطية (البلغم) من 

ناحية أخرى، مما يسبب انسدادها أو تضييقها. 

كيف تحدث هذه النوبات؟



قـــد تختلـــف هـــذه المهيجـــات من شـــخص ©خر، 
فاحرص على التعرف عليها وتجنبها قدر ا²مكان.

ماهي مهيجات الربو؟ 

دخان منتجات التبغ. 

البخور. 

بعض الحشرات. 

الحيــــوانــــات الــيفــــة، 
خصوًصـا ذوات الفراء. 

التقلبات الجوية المختلفة، 
مـثــل الـغبــــار وامطــــار أو 

البـــرودة الشـديــــدة.

الحساسيــة من بعض 
أنواع الطعام. 

االلتهابات الفيروسية
أو نزالت البـــرد.

االنفعـــاالت النفسيــة 
الشديــدة. 

ث. الهـــواء الملـــوَّ

المواد الكيميائية، مثل 
المنظفات أو المعقمات.



أعــــراض 

أعــراض نوبـــات  
الربـــو الحـــادة

نوبـــات الربــو

كحـــة.

صفيـر (أزيز) أثنـــاء التنفـــس.

صعوبة أو ضيق في التنفس
أو ألم في الصدر

ر اعـــراض السابقـــة وازديـــادها تكــر»
ســـــوًءا.

تكرار الحاجة إلى استخــدام البخــاخ
ا²سعافي دون استفادة واضحة منه.

صعوبـــة فـــي الكـــالم بسبـــب ضيـــق
التنفـــــس.

عدم القدرة على القيام بأي أنشطـة
بدنيـــة ولــو كانـــت بسيطـــة.

اضطـــراب النـــوم بسبـــب
ضـيـــــق التنفــــس.



ليــس هنـــاك عــالج يشفــي تماًمـــا من المــرض؛ حيــث إنه مــن
ا�مــراض  المزمنــة المستمـــرة، إال أنـه بإمكـانــك التحكـم فيه
والسيطـــرة عليـــه للتقليــــل من النوبـــات وحتــى تحيــا حيــــاًة

طـبيعيـــــة بـــإذن ا¼.

سيقوم طبيبك بـ:
التشخيص

هل يوجد عالج لمرض الربو؟

تسجيل
تاريخك الـَمَرِضي.

تسجيل
تاريخك العائلي.

القيام بالفحوصات 
السريرية الالزمة.

اختبـار قيـاس كفــاءة
وظائــف رئتيــك وسرعــة

تدفــق الهــواء الخــــارج
منهمــا أثنـــاء الزفيـــر.
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طرق التحكم
بالربو

استخدام بخاخ الربو الوقائي كبديل للبخاخ ا²سعافي وقت
النوبات، وفقا ²رشادات طبيبك المعالج.

ــــب مهيجــــات الربــــو. تجن�

بخاخ الربو ا²سعافي: يستخدم وقت النوبات فقط للتخلص 
من ا�عـــراض. 

• زيـــارة طبيبك بانتظـــام لمتابعة حالتـــك الصحية 
ودرجة التحكم في الربو.

• استخدام ا�دوية استخداًما صحيًحا وبانتظام وفق 
الخطة العالجية التي وضعها لك طبيبك.

جـــات، والحرص على الوقاية من  • االبتعاد عن المهيِّ
التعرض لها.

• التأكـــد مـــن إتقان اســـتخدام البخاخـــات أو القمع 
بطريقة صحيحة.

ب ا�طعمة وا�دوية التي تثير الحساسية. • تجن�

• الحـــرص على حمل بخـــاخ الربو ا²ســـعافي طوال 
الوقت.

• الحصـــول علـــى لقـــاح ا²نفلونزا كل عـــام لتجنب 
ا²صابة بها وإثارة الربو.

• االبتعاد عن االنفعاالت النفسية الشديدة.

إرشادات عامة



اختبـــر درجـــة
تحكمــك بالربـــو

بالضغط هنا

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/MedicalTools/Pages/AsthmaCalculator.aspx


طـريقــــة استخــدام 
بخاخ الربو لÄطفال

(القمــع)

تأكد من سالمـة 01
القمــع وتــركيبــه 

بشكـل صحيـــح. 

رج البخـــاخ 02
عــدة مــــرات ثــم 

انزع الغطــاء.

ضع فتحة البخاخ03
في نهـايــة القمــع 
المخصصـة لذلـــك.

ضـع القنـــاع علـى 04
وجه الطفـل بحيــث 
يغطي الفم وا�نف.

ضــع السبــابــة علــى05
عبوة البخـــاخ وا²بهـــام
أسفل القمع الموصل.

اطلــب مــن الطفـــل06
أن يقوم بإخراج الهـواء

من رئتيــه (زفيــــر).

07
اضغــط علــى عبـوة

البخـاخ مـرة واحــدة.

دع الـطـفــــل يـــأخـــــذ
شهيـق عميـق سـت
مـــرات علــى ا�قـــل.

إذا كانت هناك حاجـة09
لجرعــــة أخـــرى قـــم 
بتكرارالعملية بعد 

مـرور 30 ثانيـــة.

دع الطفـــل يغســــل 
فمــــه بالمضمضـــة

بالمــــاء. 
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تصحيـــــح بعــض
الشائعـــات:

ما لـدّي هو حساسيــة في الصـدر، 
وليـــس مـــرض الربـــو.

فـــي الحقيقة، ال يوجـــد اختالف بين 
الربـــو وحساســـية الصـــدر؛ حيـــث 
إنهمـــا اســـمان للمـــرض نفســـه 
وليســـا َمَرَضْيـــن مختلَفْين أو أن 
أحدهمـــا بدرجة خطـــورة أقل من 

المرض نفسه.

أدويــــة الربـــــو تسبـــب ا²دمــــان 
عنـــد االطفــــــال. 

غيـــر صحيـــح، وال يوجـــد أي إثبـــات 
هـــذه  لمثـــل  معتَمـــد  علمـــي 
المعلومــات الخاطئــة  المنتشـرة 
بيـــن كثيـــر مـــن مرضـــى الربـــو 

وذويـهـــــم.

ــا عند البلــوغ. الربو مرض يصيــب ا�طفـــال فقــط، ويشَفـى الشخــص منــه تلقائّيً

رغـــم أن مرض الربو عادة يبدأ مبكًرا من ســـن الطفولة،وقد يكون هناك تحســـن 
تدريجي عند التقدم بالعمر , إال أنه قد يتطور ويســـتمر حتى سن البلوغ. وهو يؤثر 

في جميع ا�عمار دون استثناء. 

الــربــــو مـــرٌض ُمْعــٍد يمكــــن أن 
يـنتقــــل إلــى ا©خريــــن.

الربو مـــرٌض غير ُمْعـــٍد وال ينتقل 
مـــن شـــخص إلـــى آخر، فهـــو من 
المعدية،  المزمنة غيـــر  ا�مـــراض 
االلتهـــابــــــات  أن  مـالحـظــــــة  مـــع 
الفيروســـية التنفسية مثل (نزالت 
تســـبب  قـــد  وا²نفلونـــزا)  البـــرد 
مضاعفـــات لمريض الربـــو ويجب 

تجنبهـــــا.

ال ُيْنَصـــح مريــض الربــو بممارسة 
الرياضــــة، وا�فضـــل تجنبهــــا.

إذا تمكنَت من التحكم في الربو 
إرشادات  واتبعَت  عليه  والسيطرة 
طبيبك، يمكنـــك مزاولة الرياضة 
بحرية تامة واالستفادة من الفوائد 
عـــن  الناتجـــة  العديـــدة  الصحيـــة 

مزاولتهــــا بانتظــــام.



هـل أعجــبك 
هـذا المـلف؟

هنا تجد المزيد


