
قصيباتالالتهاب     
  

ل بعد   ف هذە النص�حة مخصصة لآلباء / مقد�ي الرعا�ة الذين �أخذون أطفالهم إ� الم�ف
 .استشارة الطب�ب. قد يو�ي طبيبك بعالجات مختلفة حسب حالة طفلك

 
 

 
 ما هو التهاب القصيبات؟ 

 
ي 

ي طفلك. هذا �مكن أن �جعل تنفس طفلك أ��� صع��ة. �حدث التهاب القصيبات عندما تتورم أصغر الممرات الهوائ�ة �ف رئئت
وس المخلوي التنف�ي  وس �س� الف�ي �صاب جميع  . ) RSV(  المعروف باسم عادة ، �حدث التهاب القصيبات �سبب ف�ي

وس المخلوي التنف�ي   ا بعدوى ناجمة عن الف�ي ف مع بلوغهم األطفال تق��ب� ي أشهر الشتاء    عامني
ا �ف من العمر. وهو أ��� شيوع�

د". يتحسن معظم األطفال من تلقاء أنفسهم.  ي أعراض خف�فة "شبيهة بال�ب
ي بعض األطفال، و وعادة ما يتسبب فقط �ف

قد �عايف
ا ، من صع وس المسبب وخاصة الصغار جد� . يتسبب الف�ي ي التنفس أو الرضاعة وقد �حتاجون إ� الذهاب إ� المستش�ف

��ة �ف
ف ، لذلك من الصعب   ا والبالغني د لدى األطفال األ��ب سن� ي حدوث السعال ونزالت ال�ب

ا �ف اللتهاب القصيبات عند األطفال أ�ض�
ا الوقا�ة منه  .جد�

 

 ما �ي االعراض؟
 
ي درجة الحرارة وسعاليبدأ التهاب  •

ا ارتفاع �ف
�
ي طفلك من س�الن األنف وأح�ان

 القصيبات مثل الزكام البس�ط. قد �عايف
ا. قد �حتاج إ� بذل   • بعد أ�ام قل�لة قد �سوء سعال طفلك. قد �كون تنفس طفلك أ�ع من المعتاد وقد �صبح صاخب�

 الم��د من الجهد للتنفس 
ي بعض األح�ان ، قد يتسبب التهاب الق •

ة �ف ف ة وج�ي ي توقف تنفسهم لف�ت
ا �ف  صيبات عند األطفال الصغار جد�

مع ازد�اد صع��ة التنفس ، قد ال يتمكن طفلك من تناول ال�م�ة المعتادة من الحل�ب عن ط��ق الثدي أو الزجاجة. قد   •
ا أقل من الحفاضات المبللة عن المعتاد ف عدد�  تالحظني

ا �سقمقد  •  طفلك بعد الرضاعة و�صبح عصب��
  

؟  ي مساعدة طف�ي
 ك�ف �مكنيف

ي إذا كانت الرضاعة صعبة ، حاو�ي ز�ادة مرات الرضاعة الطب�ع�ة أو تقد�م   •
 مرات أ��� ل الرضاعة زجاجة كم�ات أصغر �ف

ي درجة الحرارة ، ف�مكنك إعطائه باراسيتامول (مثل كالبول). �جب عل •
ي من ارتفاع �ف

�ك اتباع التعل�مات  إذا كان طفلك �عايف
ي مع الباراسيتامول بعنا�ة. إذا لم تكن

ي تأيت ا  الئت ي مج ، فاسأل متأ�د�
عما إذا كان الباراسيتامول    المجتمع�ةموعتك الص�د�ي �ف

ي �جب أن تعطيها  ا لطفلك ، وما �ي الجرعة الئت  مناسب�
ي جعل  •

ي استخدامها. إذا وجدت صع��ة �ف
إذا كان طفلك يتناول بالفعل أي أدو�ة أو أجهزة استنشاق ، فعل�ك االستمرار �ف

 المشورة من طبيبك  طفلك �أخذها ، فاطلب
وس لذلك ل •  ن �ساعد المضادات الحي��ة التهاب القصيبات ناجم عن ف�ي
. �جعل مشا�ل  • ي أن ��ف بصحة طفلك �شكل خط�ي ف السلئب تأ�د من عدم تعرض طفلك لدخان التبغ. �مكن للتدخني

 التنفس مثل التهاب القصيبات أسوأ
 

ي الحصول ع� مساعدة إذا كنت ترغب
ف ، �مكنك الحصول ع� معلومات / نصائح من الص�د�ي   للتوقف  �ف عن التدخني

 84 0800م ع� الرق Quit Your Way Scotland أو ع�ادة الطب�ب العام أو عن ط��ق االتصال بخط المساعدة المح�ي 
ف إ� الجمعة  84 84  .1700- 0900األحد   -والسبت  2200- 0800من االثنني

 
 
 
 
 
 

  



 
 

 كم من الوقت �ستمر التهاب القصيبات؟  •
 

ف بالتهاب القصيبات   • ي التحسن خالل   3-1خالل األ�ام  تزدري حالتهميبدو أن معظم األطفال المصابني
األو� من المرض قبل البدء �ف

ف ال  ف األسبوعني  المضادات الحي��ة مطل��ة ل�ست . قد �ستمر السعال لبضعة أسابيع أخرى. تابعني
ي   �مكن لطفلك العودة إ� الحضانة أو الرعا�ة النهار�ة بمجرد  •

أن �كون بصحة ج�دة (أي أنه يتغذى �شكل طب��ي و�دون صع��ة �ف
 التنفس) 

ا �شأن   ما   عادة • هذا   (ي)  طفلك ، فناقش  تحسنال تكون هناك حاجة لرؤ�ة طبيبك إذا كان طفلك يتعا�ف �شكل ج�د. ول�ن إذا كنت قلق�
 األمر مع طبيبك أو الزائر الص�ي 

  
 ميت �جب أن أحصل ع� المساعدة؟ 

 
   .بحاجة إ� مساعدة عاجلةأنت 

  إ� أقرب قسم طوارئ ي / اذهب
 999برقم    ي/ بالمستش�ف أو اتصل

 

 :إذا كان لدى طفلك أي مما ��ي 
 زرقاء يتغ�ي لونها إ� شفاە  •
ي التنفس أو لد�ه اتتوقف •

نمط تنفس غ�ي منتظم أو بدأ   ها / �ف
ي ال

 نخ�ي �ف
ي التنفس  •

ي التنفس   -صع��ة شد�دة �ف
ال �مكن  و ضيق �ف

 إطعامه 
ا و   أصبح  • ا ومرقش� ودة غ�ي طب�ع�ة عند  �شعر ب كان  شاحب� �ب

 لمسه 
ا  تصبح  / صبح� • ا (�صعب   هائج�  جد�

ً
ا أو خام�

�
للغا�ة أو مرتبك

 ) ها�قاظ
درجة مئ��ة /    38 ته/ها درجة حرار  وتبلغأقل من شهر واحد   •

 درجة فهرنها�ت أو أع�   100.4

 

 

بطب�ب  االتصال  إ�  بحاجة  أو    أنت 
 .ممرضة اليوم

الخاصة   ع�ادة الطب�بير�ب االتصال ب
   -111أن آيتش آس  بك أو االتصال بـ

NHS 111   -  111اتصل بالرقم 

ي  إذا كان طفلك 
 :مما ��ي  �عايف

ي التنفس أو  •
-  يبذلون جهدا للتنفس يتنفس بصع��ة/�عة �ف

ي  �
سحبون العضالت الموجودة أسفل ضلوعهم السفل�ة أو �ف

ف الضل�ع (الركود)  .الرقبة أو بني
ي من  •

ف �عايف ، أو عدم  نعسانة، أو   تبدو داخلة   الجفاف (عني
 ساعة)  12مرور البول أل��� من  

 نعاس (النعاس المفرط)�صبح �شعر بال •
اوح ع • ف  ي�ت درجة   38  تهدرجة حرار   وتكونأشهر   3-1مرە بني

ف درجة فهرنها�ت أو أع� ؛ أو م  100مئ��ة /   أشهر   6-3  ا بني
درجة فهرنها�ت أو    102.2درجة مئ��ة /   39مع درجة حرارة 

  و�ستمر إ� غا�ةأع� (ول�ن الح� شائعة عند األطفال 
ف   ي التطع�مات)  منيومني

 .تل�ت
ا أو  • ا يبدو أنه يزداد سوء�  إذا كنت قلق�

 
 

 رعا�ة ذات�ة
ي  

ي تقد�م رعا�ة طفلك �ف
استمر �ف

ا �شأن   ل. إذا كنت ال تزال قلق� ف الم�ف
االتصال طفلك ، فاتصل بطبيبك أو 

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

ي الم��عات الحمراء أو  
ات الموجودة �ف ف ي حالة عدم وجود أي من الم�ي

�ف
تقال�ة ال   .أعالە �ب

 

 2020آخر تحد�ث: نوفم�ب   -السكو غالمستش�ف المل�ي لألطفال ،   
ي صحة أحسن  الذي أنتجته مبادرة  what0-18.nhs.uk مورد التم تعد�ل المحتوى ب�ذن من 

 معا �ف

 برتقا�ي 

 أخ�ف 

 أحمر


