
 

  قصيباتالالتهاب  
  

ل  ز هذه النصيحة مخصصة لآلباء / مقدمي الرعاية الذين يأخذون أطفالهم إىل المنز

 .بعد استشارة الطبيب. قد يوصي طبيبك بعالجات مختلفة حسب حالة طفلك

 

 

 

 ما هو التهاب القصيبات؟
 

ي طفلك. هذا يمكن أن يجعل تنفس طفلك أكثر صعوبة. 
ي رئت 

يحدث التهاب القصيبات عندما تتورم أصغر الممرات الهوائية ف 

وس المخلوي التنفسي  وس يسىم الفثر يصاب جميع . ( RSV)  المعروف باسم عادة ، يحدث التهاب القصيبات بسبب فثر

وس المخلوي التنفسي  ي أشهر الشت عامير  مع بلوغهم األطفال تقريًبا بعدوى ناجمة عن الفثر
اء من العمر. وهو أكثر شيوًعا ف 

د". يتحسن معظم األطفال من تلقاء أنفسهم.  ي أعراض خفيفة "شبيهة بالثر
ي بو وعادة ما يتسبب فقط ف 

عض األطفال، قد يعان 

ا ، من صع
ً
وس المسبب وخاصة الصغار جد . يتسبب الفثر ي التنفس أو الرضاعة وقد يحتاجون إىل الذهاب إىل المستشف 

وبة ف 

ا والبالغير  ، لذلك من الصعب 
ً
د لدى األطفال األكثر سن ي حدوث السعال ونزالت الثر

ا ف 
ً
اللتهاب القصيبات عند األطفال أيض

ا الوقاية منه
ً
 .جد

 

 ما هي االعراض؟

 

  ي درجة الحرارة وسعاليبدأ التهاب القصيبات مثل
ا ارتفاع ف 

ً
ي طفلك من سيالن األنف وأحيان

 الزكام البسيط. قد يعان 

  بعد أيام قليلة قد يسوء سعال طفلك. قد يكون تنفس طفلك أرسع من المعتاد وقد يصبح صاخًبا. قد يحتاج إىل بذل

 المزيد من الجهد للتنفس

  ي بعض األحيان ، قد يتسبب التهاب القصيبات عند األ
ةف  ة وجثر 

ي توقف تنفسهم لفث 
ا ف 
ً
 طفال الصغار جد

  مع ازدياد صعوبة التنفس ، قد ال يتمكن طفلك من تناول الكمية المعتادة من الحليب عن طريق الثدي أو الزجاجة. قد

ا أقل من الحفاضات المبللة عن المعتاد
ً
 تالحظير  عدد

  طفلك بعد الرضاعة ويصبح عصبًيا يسقمقد 

  

ي مساعدة
؟ كيف يمكننز  طفلي

   ي إذا كانت الرضاعة صعبة ، حاوىلي زيادة مرات الرضاعة الطبيعية أو تقديم
 ثر مرات أكل الرضاعة زجاجة كميات أصغر ف 

  ي درجة الحرارة ، فيمكنك إعطائه باراسيتامول )مثل كالبول(. يجب عليك اتباع التعليمات
ي من ارتفاع ف 

إذا كان طفلك يعان 

ي مع الباراسيتامول بعنا
ي تأن 

ا  ية. إذا لم تكنالت 
ً
ي مج ، فاسأل متأكد

لباراسيتامول عما إذا كان ا المجتمعيةموعتك الصيدىلي ف 

ي يجب أن تعطيها
 مناسًبا لطفلك ، وما هي الجرعة الت 

  ي جعل
ي استخدامها. إذا وجدت صعوبة ف 

إذا كان طفلك يتناول بالفعل أي أدوية أو أجهزة استنشاق ، فعليك االستمرار ف 

 المشورة من طبيبك فاطلبطفلك يأخذها ، 

 وس لذلك لن تساعد المضادات الحيوية  التهاب القصيبات ناجم عن فثر

  يجعل مشاكل . ي أن يض  بصحة طفلك بشكل خطثر  السلتر
تأكد من عدم تعرض طفلك لدخان التبغ. يمكن للتدخير 

 التنفس مثل التهاب القصيبات أسوأ

 

ي الحصول عىل مساعدة إذا كنت ترغب
عن التدخير  ، يمكنك الحصول عىل معلومات / نصائح من الصيدىلي  للتوقف ف 
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 القصيبات؟ كم من الوقت يستمر التهاب •
 

  ي التحسن خالل  3-1خالل األيام  تزدري حالتهميبدو أن معظم األطفال المصابير  بالتهاب القصيبات
 
األوىل من المرض قبل البدء ف

 المضادات الحيوية مطلوبةليست . قد يستمر السعال لبضعة أسابيع أخرى. تابعير  األسبوعير  ال

 ي يمكن لطفلك العودة إىل الحضانة أو الرعاية ال
 
نهارية بمجرد أن يكون بصحة جيدة )أي أنه يتغذى بشكل طبيعي وبدون صعوبة ف

 التنفس(

 ا بشأن  ما  عادة
ً
 بشكل جيد. ولكن إذا كنت قلق

 
هذا  ي() طفلك ، فناقش تحسنال تكون هناك حاجة لرؤية طبيبك إذا كان طفلك يتعاف

 األمر مع طبيبك أو الزائر الصحي 

  

 المساعدة؟منى يجب أن أحصل عل 

 

  .أنت بحاجة إىل مساعدة عاجلة
 إىل أقرب قسم طوارئ /ياذهب

 999برقم  /يبالمستشف  أو اتصل
 

 :إذا كان لدى طفلك أي مما يلي 

  زرقاءيتغثر لونها إىل شفاه 

 ي التنفس أو لديه اتتوقف
 
دأ نمط تنفس غثر منتظم أو ب /ها ف

ي ال
 
 نخثر ف

  ي التنفس
 
ي التنفس  -صعوبة شديدة ف

 
ن ال يمكو ضيق ف

 إطعامه

  ا و  أصبح
ً
ودة غثر طبيعية عند يشعر بكان شاحًبا ومرقش ثر

 لمسه

 ا )يصعب  هائًجا  / تصبحصبحي
ً
 جد

ا
ا أو خامًل

ً
للغاية أو مرتبك

 (هايقاظ

  درجة مئوية /  38 ته/ها درجة حرار  وتبلغأقل من شهر واحد
 درجة فهرنهايت أو أعىل 100.4

 

 

و أ بطبيبأنت بحاجة إىل االتصال 

 .ممرضة اليوم
الخاصة  عيادة الطبيبيرجر االتصال ب
  -111أن آيتش آس بك أو االتصال بـ

NHS 111   -  111اتصل بالرقم 

ي  إذا كان طفلك
 :مما يلي  يعانز

  ي التنفس أو
- نفسيبذلون جهدا للتيتنفس بصعوبة/رسعة ف 

ي 
يسحبون العضالت الموجودة أسفل ضلوعهم السفلية أو ف 

 .الرقبة أو بير  الضلوع )الركود(

  ي من
، أو عدم  نعسانة، أو  تبدو داخلة الجفاف )عير  يعان 

 ساعة( 12مرور البول ألكثر من 

 نعاس )النعاس المفرط(يصبح يشعر بال 

   اوح عمره بير درجة  38 تهدرجة حرار  وتكونأشهر  3-1يث 
أشهر  6-3 ا بير  درجة فهرنهايت أو أعىل ؛ أو م 100/ مئوية 

درجة فهرنهايت أو  102.2درجة مئوية /  39مع درجة حرارة 
 وتستمر إىل غايةأعىل )ولكن الحىم شائعة عند األطفال 

ي التطعيمات( منيومير  
 .تلف 

 ا
ً
 يبدو أنه يزداد سوًءا أو إذا كنت قلق

 

 

 رعاية ذاتية
ي 
ي تقديم رعاية طفلك ف 

استمر ف 
ا بشأن 

ً
ل. إذا كنت ال تزال قلق المث  
صال االتطفلك ، فاتصل بطبيبك أو 

 -   NHS 111  -111أن آيتش آس بـ
 111اتصل بالرقم 

ي المربعات الحمراء أو 
ات الموجودة ف  ي حالة عدم وجود أي من المثر 

ف 

تقاليةال   .أعاله ثر
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