
  

   

 
Preschool wheeze (Arabic) 

 أزيز ما قبل المدرسة 
وس(   ا مرض الممرات الهوائية التفاعلية أو األزيز الناجم عن الفير

ً
األنابيب  يؤثر عىل الممرات الهوائية )أزيز ما قبل المدرسة )ويسىم أيض

ي تحمل الهواء من الفم واألنف إىل الرئتير  
اوح أعمارهم بير   الت   سنوات.   5و    1( لألطفال الذين تي 

 يحدث ذلك عندما تنتفخ الممرات الهوائية لطفلك وتمتىلئ بالمخاط، مما يجعل التنفس صعًبا عليه.  

ئ إىل الهواء البارد( وعث   ي الطقس )من الهواء الداف 
ات ف  ا أن يحدث بسبب التغير

ً
وسية، ولكن يمكن أيض ينتج األزيز غالًبا عن عدوى فير

 الغبار ودخان السجائر. 

 يز ما قبل المدرسة من خالل االستماع إىل صدر طفلك وفهم أعراضه.  يمكن للطبيب تشخيص أز 

ي وقت الحق من حياتهم.  
ي سن ما قبل المدرسة بالربو ف 

 لن يصاب معظم األطفال الذين يعانون من أزيز ف 

 العالمات واألعراض 

 )  صوت األزيز )صوت صفير عند الشهيق والزفير

ي التنفس
 تنفس رسي    ع و / أو صعوبة ف 

 تسحب عضالت الصدر للداخل عند التنفس

 

 

 السعال  

 

 العالج  

. تشمل األدوية الم ة إىل الرئتير   بحيث تنتقل مبارسر
ً
ي يتم استنشاقها )تنفسها( عادة

ي سن ما قبل المدرسة باألدوية الت 
 سكنات والمنشطات.  ُيعالج األزيز ف 

 ( Bricanylو  Asmolو  Ventolin )مثل المخففات 

ا بمجرد ظهور أعراض الربو عليه أو قبل ممارسة ال
ً
 رياضة )إذا تم توصيته من قبل طبيب طفلك(. المخففات:  يجب أن يستخدم طفلك مسكن

 تستخدم أثناء النوبة •

 تعطي راحة رسيعة من أعراض الربو  •

ات لمدة تصل إىل   •  ساعات   4تعمل برسعة ويمكن أن تستمر التأثير

ي الصيدليات. لن تحتاج إىل وصفة طبية.  •
 متوفرة ف 

 )السائلة( المنشطات 

 توجيهات الطبيب. المنشطات: يجب أن يتناوله طفلك حسب  

 يمكن أن تعالج أعراض الربو   •

 يمكن أن يستغرق األمر عدة ساعات حت  تصبح سارية المفعول  •

ي الصيدليات. مطلوب وصفة طبية من الطبيب.  •
 متوفرة ف 

ي لطفلك تناول الدواء    خطة عمل ألزيز ما قبل المدرسةقد يقدم لك طبيبك  
ح كيف ومت  ينبغ  ي ترسر

 البخاخ. والت 
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ة إىل ي الشكل يساعد الدواء عىل االنتقال مبارسر
ي  يجب عىل األطفال دائًما استخدام الفاصل الستنشاق الدواء البخاخ. الفاصل هو جسم اسطوان 

 رئت 

ي استخدام الفاصل باستخدام شفاهه، فقد يضطر إىل استخدام كمامة.   
 طفلك. إذا كان طفلك يواجه صعوبة ف 

 

 

 

 

ل   ز ي المنز
ز

 الرعاية ف

ل عن طريق:   ي المي  
 يمكن عالج أزيز ما قبل المدرسة ف 

ي مكان آمن(.   خطة عمل أزيز ما قبل المدرسةاتباع   •
ي أعدها الطبيب لطفلك )احتفظ بها ف 

 الت 

 إبعاد طفلك عن دخان السجائر •

 تأكد من حصول طفلك دائًما عىل البخاخ والفاصل )والكمامة، إذا لزم األمر( معه •

(.   خطة عمل أزيز ما قبل المدرسةركة  مشا •  الخاصة بطفلك مع أي شخص يهتم بطفلك )مثل األقارب والمعلمير 

ي اليوم،    24للتحدث إىل ممرضة مسجلة عىل مدار    )13HEALTH ) 13 43 25 84إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن حالة طفلك، فاتصل ب    
ساعة ف 

جم إذا كنت بحاجة لهذه الخدمة.   ي األسبوع مقابل تكلفة مكالمة محلية. اطلب االستعانة بمي 
 سبعة أيام ف 

 متى يجب أن تقوم بزيارة للطبيب  

 راجع طبيبك إذا كان طفلك: 

ي من األزيز •
ي الليل ويعان 

 يستيقظ ف 

 ساعة.   24ساعات عىل األقل ألكير من    3المخفف كل  يستخدم   •

ي المستشف  بسبب أزيز ما قبل المدرسة، يج
ب  يجب أن يخضع طفلك لفحوصات منتظمة مع طبيبه حيث قد تتغير األعراض واألدوية. إذا كان طفلك ف 

ل.   ي غضون أسبوع واحد من العودة إىل المي  
 أن يقابل الطبيب ف 

ي استخدام المسكن إذا كان لدى طفلك:   Triple Zero (000)اتصل عىل الفور بـ 
ز

 واستمر ف

ي التنفس أو التحدث   
 صعوبة ف 

 شفاه زرقاء   

ة.     األعراض تسوء برسعة كبير

 المزيد من المعلومات 

الند عىل   ي كويي  
 
 https://bit.ly/chqasthmaشاهد مقاطع الفيديو التثقيفية حول الربو الخاصة بصحة األطفال ف

ف بمساهمة  الند لألطفال. نعي   ومقدمي الرعاية.  تم إعداده من قبل قسم الطوارئ، مستشف  كويي  
تم إنتاج هذه   إخالء المسؤولية:   Resource ID: FS319   Reviewed:  July 2022المستهلكير 

ي الرعاية الصحية، و 
ليس استبدالها. يتم تحديث المعلومات بانتظام، لذا المعلومات بواسطة متخصصي الرعاية الصحية كدليل إرشادي فقط وي  هدف إىل دعم المناقشة مع طبيب طفلك أو المتخصصير  ف 

 اء المخاوف المتعلقة بصحة طفلك.  يرجى التحقق من أنك ترجع إىل أحدث إصدار. اطلب المشورة الطبية، حسب اقتض 

https://bit.ly/chqasthma

