
 اآلن! الربو مرض على السیطرة
 الربو مرض مع یشاعتال

األطفال لدى الربو مرض لمكافحة المجتمعیة الصحة مركز

 من مصادر مركز الصحة المجتمعیة لمكافحة مرض الربو لدى األطفال التالیة:تسلط ھذه الوثیقة الضوء على المحتوى الوارد 
 )2018كتیب مكافحة مرض الربو اآلن! العیش بمرض الربو (نوفمبر  •
 )2018الرسوم التوضیحیة للجھاز (نوفمبر  •

ُیمكنني مكافحة مرض 
 الربو اآلن!
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Name (in English) of language used in this document Arabic 

Translated language عربي 

.انقر فوق رقم الصفحة لالنتقال إلى تلك الصفحة

الفھرس
 الصفحةالعنوان

1.  4 تجنب المھیجات 
2.  5 اومتى یجب استعمالھ أدویتكعمل تعرف على طریقة  
3.  5 استخدم الجھاز المناسب مع اتباع الطریقة المالئمة 

أو  مفساحمع  "منشقة/"بخاخ استنشاق •
  قناع

 أعوام) 4(حتى 

6 

و أ مفساحمنشقة/"بخاخ استنشاق" مع  •
 (مبسم) قطعة فمویة

 أعوام) 4من أكبر (

7 

 8 الدیسكوس •

 9 التربوھیلر •

 10 یستاھیلرالتو •

 11 إلیبتا •

 12 البخاخ األنفي •

 اتباع خطة العمل الخاصة بك .4
 ")المبسطة للتعامل مع الربو عمل ال(مثال: "خطة 

اآلن! الربو مرض على السیطرة  
 الربو مرض مع یشاعتال

األطفال لدى الربو مرض لمكافحة المجتمعیة الصحة مركز
 

13
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 وأاألزیز  وأفي صعوبة التنفس وُیمكن أن ُیسبب أعراًضا مثل السعال قد یتسبب مرض الربو 
   ضیق التنفس أو ضیق في الصدر.

 :تتمثل الخطوات البسیطة في مكافحة مرض الربو فیما یلي
 تجنب التعرض لمھیجات مرض الربو بقدر ما تستطیع .1

 أدویتك ومتى یجب استعمالھاعمل تعرف على طریقة  .2
  استخدم الجھاز المناسب مع اتباع الطریقة المالئمة .3
 كالمخصصة لاتباع خطة العمل  .4

 :یتم مكافحة مرض الربو بصورة مثلى عندما
 ال توجد أعراض نھاریة •
 ال توجد أعراض في اللیل •
 ال توجد قیود على ممارسة األنشطة البدنیة العادیة •

 المدرسة أو العملال یتم التغیب عن  •
 ال توجد حاجة لتناول دواء مسّكن لأللم بصورة منتظمة إال بھدف ممارسة الریاضة أحیاًنا •

 .حیاتك في یتحكمل الربو لمرض مجاالً  تدع ال

!اآلن الربو مرض على السیطرة ُیمكنك

 تذكر الخطوات البسیطة

استخدم أجھزة االستنشاق  .3 + تناول أدویتك .2 + تجنب المھیجات .1
 بشكل صحیح

=  مرض الربوالسیطرة على 

ُیمكنني مكافحة مرض الربو 
 اآلن!
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 تجنب المھیجات .1

 ماذا ُیمكنك فعلھ؟  مھیجات مرض الربو
 .ال تسمح أبًدا بالتدخین في منزلك أو سیارتك .ال تدخن دخان التبغ

بمجرد ظھور أعراض البرد أو الربو  على لسیطرةال اغسل یدیك كثیًرا. اتبع خطة عم نزالت البرد واالنفلونزا
 .االنفلونزا

 .تجنب التعامل مع الحیوانات األلیفة غزیرة الوبر أو الشعر أو الریش وبر الحیوانات األلیفة
 .اغسل الحیوانات األلیفة بانتظام

 أغلق النوافذ خالل موسم اللقاح (الربیع والخریف). حبوب اللقاح
 سیارتك أو منزلك.استخدم تكییف الھواء في 

 .مؤخًرا قصھ تم لذياالعشب  خلفاتمتجنب 
 تجنب األوراق المتعفنة ومخلفات الحدائق والعشب البني في الربیع والخریف. التعفن

 في منزلك. %50 نسبة وندالرطوبة  ستوىمحافظ على 
 .في حالة جافة السفلیة لطوابقواحافظ على الحمامات 

 الماء الساخن.بالفراش ) اتءمال( راشفشغسل ا ث الغبارع
 .نفض الغبار مراًرااو كھربائیة بمكنسة فنظّ 

 استخدم أغطیة مقاومة للعث للوسائد والمراتب.
 تستطیع. بقدر ماتجنب األدخنة والمواد الكیمیائیة  الروائح القویة

 ُیمكن أن ٌتسبب تغیرات الطقس تھیًجا لمرض الربو. طقسال
 .بومرض الربالخارج في تھییج في الداخل في حالة احتمالیة تسبب الطقس  لبقاءاب التزم

 .تسبب نوعیة الھواء تھیًجا لمرض الربو في حالة احتمالاألماكن المغلقة في  بالبقاء لتزما تلوث الھواء
 .المخیمتجنب دخان 

 حاول تجنب المواقف العصیبة. تعلم كیفیة التعامل مع التوتر. لعواطفا

لنشاطا
  .قم بممارسة الریاضة بانتظام للتمتع بصحة جیدة

، إذا ممارسة الریاضةدقیقة من  15إلى  10قبل الموصوف لك تناول الدواء المسّكن لأللم 
 .كنت بحاجة إلیھ
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 وتعرف على السبب وراء تناولھا ومتي یجب استعمالھاتناول أدویتك  .2

 عدیدة وثبت أنھا آمنة وفعالة.تم استخدام أدویة الربو لسنوات 
 " و"المسكنات".أدویة السیطرة على المرض"وھما ھناك نوعان من األدویة المستنشقة، 

أدویة السیطرة 
 على المرض

 في طلمخاوا ورملتا نم دلحوا ءلشفاا في دةللمساع كورتیكوستیرویدھو عبارة دواء السیطرة على المرض  •
 .للمھیجات حساسیة لقأ یجعلھا مما، المسالك الھوائیة

 .حتى إذا لم تكن ھناك أعراض للمساعدة في مواصلة مكافحة مرض الربوتناول الدواء كل یوم   •

مؤقًتا على استرخاء العضالت المحیطة بالمسالك الھوائیة (أدویة تخفیف األعراض) تعمل األدویة المسّكنة  • المسّكنات
 وضیق في الصدر. للحد من األعراض مثل السعال واألزیز وضیق التنفس

 .استخدمھا عند الحاجة •

 ك وانتھاء صالحیاتھاالمخصص لمعرفة متى تنتھي األدویة  • تذكیرات مھمة
 إذا تم فقدان الصمامات أو تلفھا استبدال المفساح •
 أدویة الربو خاصتك في كل مقابلة جمیعأحضر  •

 دواء تسكین األعراض دواء السیطرة على المرض

الھوائیةالمسالك   المسالك الھوائیة 

ةعادی وبھا مخاط متورمة  ةعادی  "ة"مضغوط   

 تحقق من طریقة عمل المنشقة .3
  إلى رئتیك الدواءالصحیحة حتى یصل معظم  الطریقةمن المھم استخدام 
 تحقق من الطریقة التي تتبعھا في كل مقابلة 
 بزیارة موقعنا على الویب تفضلhttps://ucalgary.ca/icancontrolasthma/devices   لالطالع على الرسوم

 التوضیحیة
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تعلیمات استخدام جھاز مكافحة الربو
 "بخاخ استنشاق"/(MDI) منشقة ذات جرعة مقننة    

 أعوام) 4(حتى  وماسك منشقة/"بخاخ استنشاق" مع مفساح

 اضغط لألسفل. 4 رّكب .3 ھز .2 افتح .1

اشرب أو اغسل األسنان  .7 تذكیر .6 شھیق وزفیر .5
 بالفرشاة

معلومات مھمة
 رابط العرض التوضیحي بالفیدیو للجھاز عبر اإلنترنت: • لفیدیوا

 https://ucalgary.ca/icancontrolasthma/files/icancontrolasthma/inhaler_with_mask.swf 
  .مفساحال یوصى باستخدام منشقة دون  •  حظةمال

 مزود بقطعة فمویة لتحسین توصیل الدواء إلى الرئتین. یوصى باستخدام مفساح •
 تتوافر األقنعة بمقاسات تناسب الرضع واألطفال والبالغین. • حجم القناع

  یجب أال یغطي القناع العینین. •
 تأكد من أن القناع یغطي الفم واألنف بشكل مریح. •

 في حالة فقدان الصمامات أو تلفھا. استبدل المفساح • المفاسح
 .انقعھ في میاه رغویة دافئة واتركھ یجفالتنظیف:  •

 .قم بھزه. إذا شعرت بأنھ خفیف أو ال تشعر بوجود سائل یتحرك، فھذا یعني أنھ فارغ ویحتاج إلى أن یتم استبدالھ • فارغ؟
 " أنھ فارغ وبالتالي تخلص منھ.0تتضمن بعض األجھزة عدادات. تعني " •

منتھي 
 الصالحیة؟

 البالستیكي بغیة التحقق من تاریخ الصالحیة المدون على العبوة. الغالفاسحب العبوة المعدنیة من  •

 ).MDIالمنشقة ذات الجرعة المقننة (استبدال الغطاء الموجود على الغالف البالستیكي لتخزین  • تذكیر

أسئلة  و/أو العالج. إذا كان لدیك ،و/أو التعلیمات ،المشورة الطبیةاالستعانة بھا لالستغناء عن ال ینبغي وفقط.  التوعیةتم تصمیم ھذه المواد ألغراض 
 .رجى استشارة الطبیب أو أخصائي الرعایة الصحیة المناسبمحددة، یُ 

Arabic-MD with spacer and mask
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 تعلیمات استخدام جھاز مكافحة الربو
 "بخاخ استنشاق"/(MDI) منشقة ذات جرعة مقننة

 أعوام) 4من أكبر ( وماسك فساحمع ممنشقة/"بخاخ استنشاق" 

 اضغط لألسفل. 4 رّكب .3 ھز .2 افتح .1

تنفس بعمق وببطء واستمر في .5
 ذلك

اشرب أو اغسل  .7 . تذكیر6
 األسنان بالفرشاة

مھمة معلومات
رابط العرض التوضیحي بالفیدیو للجھاز عبر اإلنترنت:  • الفیدیو

 https://ucalgary.ca/icancontrolasthma/files/icancontrolasthma/inhaler_with_spacer_1.swf 
 .مفساح ال یوصى باستخدام منشقة دون • مالحظات

 .أسنانك وأغلق شفتیك (مثل مص شفاط)ضع قطعة فمویة بین  •
 مرات بصورة طبیعیة. 6إذا لم تكن قادًرا على حبس أنفاسك، فالتقط انفاسك * •

 .في حالة فقدان الصمامات أو تلفھا استبدل المفساح • فاسحالم
 بطاء تنفسك.: ُیعد صوت الصفیر بمثابة تحذیر إلالصفیر •
 .یجفانقعھ في میاه رغویة دافئة واتركھ التنظیف:  •

 .قم بھزه. إذا شعرت بأنھ خفیف أو ال تشعر بوجود سائل یتحرك، فھذا یعني أنھ فارغ ویحتاج إلى أن یتم استبدالھ • فارغ؟
 " أنھ فارغ وبالتالي تخلص منھ.0تتضمن بعض األجھزة عدادات. تعني " •

منتھي 
 الصالحیة؟

 البالستیكي بغیة التحقق من تاریخ الصالحیة المدون على العبوة. الغالفاسحب العبوة المعدنیة من  •

 ).MDIاستبدال الغطاء الموجود على الغالف البالستیكي لتخزین المنشقة ذات الجرعة المقننة ( • تذكیر

سئلة و/أو العالج. إذا كان لدیك أ ،و/أو التعلیمات ،المشورة الطبیةاالستعانة بھا لالستغناء عن ال ینبغي وفقط.  التوعیةتم تصمیم ھذه المواد ألغراض 
 .رجى استشارة الطبیب أو أخصائي الرعایة الصحیة المناسبمحددة، یُ 

 

Arabic-MDI  with spacer
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 تعلیمات استخدام جھاز مكافحة الربو
 منشقة بمسحوق جاف

 أعوام) 6(أكثر من  الدیسكوس

 أزلق وانقر .3 اضغط للفتح .2 مغلق .1

 اضغط للغلق. 7 بصقوا تمضمض .6 حبسھاو اعمیقً  انفسً خذ  .5 زفیر .4

معلومات مھمة
 رابط العرض التوضیحي بالفیدیو للجھاز عبر اإلنترنت: • لفیدیوا

 https://ucalgary.ca/icancontrolasthma/files/icancontrolasthma/diskus_1.swf 

 .ضع قطعة فمویة بین أسنانك وأغلق شفتیك (مثل مص شفاط) • مالحظة

 ." أنھ فارغ وبالتالي تخلص منھ0تعني " - لجرعةامقدار  تحسبتحتوي النافذة على أرقام  • فارغ؟

منتھي 
 الصالحیة؟

 .انتھاء الصالحیة على الجزء الخلفي من الجھازتحقق من تاریخ  •

 حافظ على إبقاء الدیسكوس في حالة جافة. • تذكیرات
  ال تتنفس داخل الجھاز. •
 .أغلقھ بعد االستخدام •
 .امسح القطعة الفمویة بمندیل جاف أو قطعة قماش التنظیف:•

أسئلة  و/أو العالج. إذا كان لدیك ،و/أو التعلیمات ،المشورة الطبیةاالستعانة بھا لالستغناء عن ال ینبغي وفقط.  التوعیةتم تصمیم ھذه المواد ألغراض 
 .رجى استشارة الطبیب أو أخصائي الرعایة الصحیة المناسبمحددة، یُ 

 

Arabic-Diskus
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 تعلیمات استخدام جھاز مكافحة الربو
 منشقة بمسحوق جاف

 أعوام) 6من أكبر ( التربوھیلر

 انقر .4 أدر .3 للفتح أدر .2 مغلق .1

 للغلق أدر. 8 بصقتمضمض وا. 7 حبسھاو اعمیقً  اخذ نفسً  .6 زفیر. 5

معلومات مھمة
 رابط العرض التوضیحي بالفیدیو للجھاز عبر اإلنترنت: • لفیدیوا

 https://ucalgary.ca/icancontrolasthma/files/icancontrolasthma/turbuhaler_1.swf 
 .)ةشفاطبمص الضع قطعة فمویة بین أسنانك وأغلق شفتیك (مثل  • مالحظة

 جرعة. 20النافذة الموجودة في الجھاز بالومیض باللون األحمر عندما یتبقى تبدأ  • فارغ؟
 عندما تومض النافذة باللون األحمر، فھذا یعني أن الجھاز فارغ وبالتالي تخلص منھ. •
 ." عندما یكون فارًغا وبالتالي تخلص منھ0ر النافذة الموجود في الجھاز أیًضا الرقم "تظھ •

 .الغطاء الموجود للتحقق من تاریخ الصالحیة الموجود في الجزء الخلفي من الجھازأزل  • منتھي الصالحیة؟

 في حالة جافة. التربوھایلرحافظ على إبقاء  • تذكیرات
  ال تتنفس داخل الجھاز. •
 .أغلقھ بعد االستخدام •
 .امسح القطعة الفمویة بمندیل جاف أو قطعة قماش التنظیف:•

سئلة و/أو العالج. إذا كان لدیك أ ،و/أو التعلیمات ،المشورة الطبیةاالستعانة بھا لالستغناء عن ال ینبغي وفقط.  التوعیةتم تصمیم ھذه المواد ألغراض 
 .رجى استشارة الطبیب أو أخصائي الرعایة الصحیة المناسبمحددة، یُ 

Arabic-Turbuhaler
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 تعلیمات استخدام جھاز مكافحة الربو
 منشقة بمسحوق جاف

 أعوام) 6(أكثر من  التویستاھیلر

إلزالة  أدر .2 . مغلق1
 الغطاء

 زفیر .3

 بصقتمضمض وا .6 الغطاء للغلقأدر .5 حبسھاو اعمیقً  اخذ نفسً  .4

معلومات مھمة
 .)ةشفاطبمص الضع قطعة فمویة بین أسنانك وأغلق شفتیك (مثل  • مالحظة

 الجرعة في كل مرة تقوم فیھا بفتح الغطاء. سابحتحتوي النافذة على أرقام تقوم ب • فارغ؟
 .. تخلص منھ، یتم قفلھ ولن تتمكن من لف الغطاءكون الجھاز فارًغایعندما  •

منتھي 
 الصالحیة؟

 یوجد تاریخ الصالحیة على الغطاء. •

 أدر الغطاء حتى تسمع صوت نقرة. • تذكیرات
  ال تتنفس داخل الجھاز. •
 في حالة جافة التویستاھایلرحافظ على إبقاء  •
 .امسح القطعة الفمویة بمندیل جاف أو قطعة قماش: لتنظیفا•

أسئلة  و/أو العالج. إذا كان لدیك ،و/أو التعلیمات ،المشورة الطبیةاالستعانة بھا لالستغناء عن ال ینبغي وفقط.  التوعیةتم تصمیم ھذه المواد ألغراض 
 .الصحیة المناسبرجى استشارة الطبیب أو أخصائي الرعایة محددة، یُ 

Arabic-Twisthaler
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 تعلیمات استخدام جھاز مكافحة الربو  
 منشقة بمسحوق جاف

 إلیبتا

اسحب للفتح  .1
 وسماع صوت "نقرة"

 خذ نفًسا عمیًقا واحبسھ .3 زفیر .2

ال تقم بسد فتحات  .4
 الھواء

 قم بالتمضمض .7 أغلق المنشقة .6 زفیر .5
 والغرغرة والبصق

مھمةمعلومات   
 ضع قطعة فمویة بین أسنانك وأغلق شفتیك. • مالحظة

 یوجد في النافذة أرقام تحسب الجرعة • فارغ؟
 " أنھ فارغ وبالتالي تخلص منھ0تعني " •

 تحقق من تاریخ الصالحیة المدون في الجزء الخلفي من الجھاز • منتھي الصالحیة؟

 حافظ على إبقاء الجھاز في حالة جافة • تذكیرات
 داخل الجھازال تتنفس  •
 في نفس الوقت كل یوم. –استعملھ مرة واحدة یومًیا  •
 ال تقم بسد فتحات الھواء بأصابعك. •
 .: امسح القطعة الفمویة بمندیل جاف أو قطعة قماشالتنظیف•

یك و/أو العالج. إذا كان لد ،و/أو التعلیمات ،المشورة الطبیةاالستعانة بھا لالستغناء عن ال ینبغي وفقط.  التوعیةتم تصمیم ھذه المواد ألغراض 
 .رجى استشارة الطبیب أو أخصائي الرعایة الصحیة المناسبأسئلة محددة، یُ 
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Page 11

http://www.ucalgary.ca/icancontrolasthma


Reviewed December 2018    Visit our website at www.ucalgary.ca/icancontrolasthma 

 تعلیمات استخدام جھاز مكافحة الربو
 بخاخ

  بخاخ أنفي (جمیع األعمار)

 ھز وأزل الغطاء .2 امسح أنفك .1

اضغط لألسفل عندما  .3
 ال تستنشقتتنفس، 

 استبدال الغطاء .5 تذكیر .4

 معلومات مھمة
 تحقق من تاریخ انتھاء الصالحیة على الملصق. • منتھي الصالحیة؟

 :3لخطوة ا • تذكیرات
o ضع طرف البخاخ األنفي في المنخر.
o  الطرف نحو أذنك في نفس االتجاهوجھ.
o قم بسد المنخر اآلخر بأصبعك.
o  استخدام البخاخ حتى یتسنى امتصاص الرذاذبعد ال تستنشق أو تمسح أنفك لبضع دقائق.
o ضع مندیل تحت أنفك.

 بشكل أفضل إذا تم استخدامھ یومیًا لعدة أسابیع على األقل. البخاخیعمل ھذا  •
 .یُستخدم حسب الوصفة الطبیة •
 .یخزن في درجة حرارة الغرفة، بعیًدا عن الضوء المباشر •
 راجع التوجیھات المرفقة مع البخاخ األنفي خاصتك. التنظیف:•

ك أسئلة و/أو العالج. إذا كان لدی ،و/أو التعلیمات ،المشورة الطبیةاالستعانة بھا لالستغناء عن ال ینبغي وفقط.  التوعیةتم تصمیم ھذه المواد ألغراض 
 .رجى استشارة الطبیب أو أخصائي الرعایة الصحیة المناسبمحددة، یُ 

Arabic-Nasal Spray
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(دواء السیطرة على المرض یومًیا(

المسّكن (عندما تحتاج إلیھ)
اللون

/
الجرعة

/
الدواء

اللون
/

الجرعة
/

الدواء

اللون الجرعة الدواء

 دواء التحكم في المرض

اتصل بسیارة إسعاف في حالة

كبیرة والتنفس بسرعة   ظھور أعراض خطیرة – 
 والتقاط األنفاس بصعوبة وصعوبة في التحدث وتحول لون الشفاه 

وأظافر األصابع إلى اللون األزرق-الرمادي

تناول مسّكن كل بضع دقائق حتى تصل المساعدة •

 اجعل طفلك یستریح من خالل محاولة إبقائھ ھادًئا حتى •
تصل المساعدة

:اذھب إلى الطوارئ عندما

•

•

:

كانت أعراض الربو لدیك ال تتحسن حتى في حالة •

تناول مزید من األدویة

كنت تحتاج إلى تناول مسّكنات بشكل أكثر•

اللون الجرعة الدواء

راجع الطبیب إذا لم تشعر بتحسن في غضون 2-3 
أیام

JU
LY

 2
01

6

___________________________________ خطة عمل الربو الصغیر من أجل:__________________________________________اریخ: 
ھدف

for the 24/7 health information and advice line Questions or concerns? In Alberta, call 

•

ال یسري مفعول المسّكن لمدة 3 ساعات على األقل 

 ینجذب الجلد أسفل الرقبة بین األضالع وعظم الصدر 
للداخل مع التنفس 

ال یملك األطفال طاقة للعب أو التنقل

یرفض األطفال الصغار تناول الطعا والشراب

•

A
ra

bi
c

______________________________________________________________________________________________________

# of Days

اللون
/ /

اللون
/

الجرعة
/

الدواء

الجرعة

/ / / /

 المسّكن (ُیمكن استخدامھ كل 4 ساعات)
الدواء

راجع طبیب قریًبا إذا

•

:

www.ucalgary.ca/icancontrolasthma
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