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 كیفیة استخدام أدویتك
 

تعمل أجھزة االستنشاق المجھزة بالُمباعدات بدرجة ال تقل كفاءة عن أجھزة  ):Spacer) والُمباعد (Inhalerنصائح الستخدام جھاز االستنشاق (
   .إن لم تكن تعمل بشكل أفضل) Nebulizer(الرذاذة 

 .قم برّج العبوة بشكل جید •
 

 )انظر الجانب الخلفي من ھذه الصفحة(وقم بتعبئة جھاز االستنشاق  •
 

 التزم دائًما باستخدام ُمباعد •
 

 استنشق نفًسا بطیئًا : مبسًما إذا كنت تستخدم •
 .ثوانٍ  10واحتفظ بھ لمدة 

 

 قم بإجراء عزل ُمحكم حول : قناًعاإذا كنت تستخدم  •
 .مرات 6الفم واألنف وقم بإجراء الشھیق والزفیر 

 

 .انتظر لمدة دقیقة ما بین نفثات الدواء •
 
 

 .قم بغسل الفم بعد االستعمال •
 
 

 نصائح الستخدام الرذاذة
 .أمام الوجھ" نفثھ"لب جرعة الدواء إلى اإلھدار إذا حاولت تقدیم الدواء عن طریق سوف تتعرض أغ •
 .في حالة استخدام قناع، تأكد من أنھ یلمس الجلد المحیط بالفم واألنف •
 .، تأكد من إحكام إغالق الشفتین حولھ)قطعة الفم(في حالة استخدام مبسم  •

 

 التعایش مع مرض الربو    
ال تترك حالة اإلصابة بالربو تفرض قیوًدا على 

 ما تمارسھ من أنشطة
 !وتحكم بنفسك في الربو

 

 

 

، وتعرف على المخصص لك برنامج التعامل مع الربوتابع  •
 .المواقف واألماكن التي یمكنك فیھا طلب المساعدة

 

تجنب التوقف عن . اصطحب أدویتك حسب أوامر الطبیب •
 .تناول الدواء دون التحدث إلى مزّود الرعایة الصحیة

 

تتبع عدد نفثات الدواء المتبقیة في أجھزة االستنشاق بحیث  •
 .یمكنك التعرف على موعد إعادة تعبئة الدواء

 

ذا كنت بحاجة إلى تناول دواء ألبوتیرول بمعدل یزید عن إ •
في الشھر، فمعنى ) 2(في األسبوع أو لیلتین ) 2(یومین 

! غیر خاضعة للتحكم فیھاذلك أت حالة اإلصابة بالربو لدیك 
راجع برنامج التعامل مع الربو المخصص لك أو اتصل 

 .بمزود الخدمة
 

 !ھاتعرف على المسببات التي تواجھھا وتجنب •
 

قم بزیارة مزود الرعایة الصحیة للتعامل مع الربو بمعدل  •
أشھر وذلك لتحدیث برنامج  6مرة واحدة على األقل كل 

 . التعامل مع الربو الموضوع لك
 راجع مقاطع الفیدیو التي نقدمھا عبر اإلنترنت حول الربو  •
• https://www.youtube.com/channel/UCKL

Wv4bigeN98aZS6m4U_cA/playlists 
  
 

 

 

https://mail.ucsf.edu/owa/redir.aspx?SURL=O_8h_5D2TZ_0KWhbz360CNKd-F3wEZJycHPiyHOZlVjy2-vrIkLTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AHcAdwAuAHkAbwB1AHQAdQBiAGUALgBjAG8AbQAvAGMAaABhAG4AbgBlAGwALwBVAEMASwBMAFcAdgA0AGIAaQBnAGUATgA5ADgAYQBaAFMANgBtADQAVQBfAGMAQQAvAHAAbABhAHkAbABpAHMAdABzAA..&URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fchannel%2fUCKLWv4bigeN98aZS6m4U_cA%2fplaylists
https://mail.ucsf.edu/owa/redir.aspx?SURL=O_8h_5D2TZ_0KWhbz360CNKd-F3wEZJycHPiyHOZlVjy2-vrIkLTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AHcAdwAuAHkAbwB1AHQAdQBiAGUALgBjAG8AbQAvAGMAaABhAG4AbgBlAGwALwBVAEMASwBMAFcAdgA0AGIAaQBnAGUATgA5ADgAYQBaAFMANgBtADQAVQBfAGMAQQAvAHAAbABhAHkAbABpAHMAdABzAA..&URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fchannel%2fUCKLWv4bigeN98aZS6m4U_cA%2fplaylists


 
  

 التعایش مع مرض الربو
 
 
 
 
 
 
 

  )راجع النشرة الداخلیة للتعرف على التفاصیل(تعبئة جھاز االستنشاق وتنظیفھ           

عدد  موعد إعادة التعبئة إعادة التعبئة التعبئة الدواء
 التنظیف النفثات

 ,ProAir, Ventolin(ألبوتیرول 
Proventil, Xopenex( 4 أسبوعان  نفثات 4 نفثات)اغسل الغالف البالستیكي بالماء مرة  200 )2

 كل أسبوع

نفثة واحدة  نفثات 4 )فلوتیكاسون(فلوینت 
 ، دون ماءQtip 120 تم تفویتھا/أیام 7 )1(

بالمنادیل الورقیة، ومن دون یتم المسح  120 أیام 10 )2(نفثتان  )2(نفثتان  )بیكلومیثاسون(كیو فار 
 ماء

Advair, Dulera, Symbicort 4 یتم إجراء المسح بقطعة من القماش  120 )1(أسبوع واحد  نفثات 4 نفثات
 الجاف ومن دون ماء

 
 

 دم أعاله للتعرف راجع الجدول المق. مرة لالستعمال وذلك بنفث جھاز االستنشاق في الھواء التزم دائًما بتعبئة جھاز االستنشاق قبل أول  •
 .على عدد النفثات

              
                         

      

 المسببات الشائعة لإلصابة بالربو 
 

 

غالبًا ما  –حاالت اإلصابة بالعدوى • 
تنتج عن حاالت اإلصابة بالبرد أو 

ونزا الناتجة عن الفیروسات، األنفل
مثل حاالت (لكنھا تشمل أیًضا البكتریا 

اإلصابة بعدوى في الجیوب األنفیة 
 ).أو االلتھاب الرئوي/و
مثل  –) الحساسیة(حاالت التأریج • 

الصادرة عن (الغبار وحبوب اللقاح 
، والعفن )النجیل واألشجار والحشائش

 .والحیوانات والصراصیر والطعام
نات الریاضیة أو اللعب النشط التمری• 
 .دقائق 5وخاصةً الجري ألكثر من  –
تسوء أغلب حاالت  – وقت المساء• 

 .اإلصابة بالربو خالل المساء
من السجائر أو (دخان التبغ  الدخان• 

، ))النارجیلة(السیجار أو الشیشة 
المدافئ، موقد حرق الخشب، البخور، 

 .الشواء
 -للتھیج  الكیماویات المسببة/األبخرة• 

، )البارفان(أنواع الطالء، العطور 
المنظفات، السناج أو أي شيء لھ 

 رائحة نفاذة 
الھواء البارد والتغیرات  -الطقس • 

مثل التغیرات في درجات (في الطقس 
 ).أو الرطوبة/الحرارة و

ال  - العواطف/الضغط العصبي• 
تسبب العواطف اإلصابة بالربو، لكنھا 

ة بھ لدى قد تقود إلى اإلصاب
 أل  

      
     

 

 .تجنب التوقف عن تناول الدواء دون التحدث إلى مزّود الرعایة الصحیة

  

  

تجنب التوقف عن تناول الدواء دون التحدث إلى مزّود الرعایة 
 

 ما ھما النوعان من األدویة التي یتم تقدیمھا لعالج الربو؟
 أدویة التسكین السریع لألعراض

 أ

 أدویة التحكم في الحالة

 أمثلة:

 

 تكون أدویة تسكین األعراض مفیدة
 عندما تصاب بنوبة ربو

 

 

 تساعد أدویة التحكم في الربو 
 على الوقایة من نوبات الربو.

یتناول بعض المرضى أدویة التحكم كل یوم للمساعدة   
 في تقلیل الحساسیة في المسالك الھوائیة لدیھم.

دواء لتسكین األعراض یجب على جمیع المرضى حمل   
 بسرعة بحیث یمكن تناولھ عند ظھور األعراض

احرص على حمل دواء طوال الوقت حتى أثناء وجودك   
 في المستشفى.

  إذا كنت تستخدم ھذه األدویة، فستقل األعراض لدیك   
 بمرور الوقت.

 ؟التحكم في الربوكیف یعمل دواء 
 

 كیف یعمل دواء التخفیف السریع لألعراض؟
 

حول  احتقان العضالتدواء على تخفیف یعمل ھذا ال
 المسالك الھوائیة

في  زیادة المخاطو التورمیعمل ھذا الدواء على الوقایة من 
 المسالك الھوائیة

 
 

 
 تورم

 
 تورم

 في المخاط زیادة 
 في العضالت احتقان 
 

 في المخاط زیادة
 احتقان في العضالت 

 تى أستخدم دواء التحكم في الربو؟م متى أستخدم دواء التخفیف السریع لألعراض؟

 تناول ھذا الدواء عندما ُتصاب باألعراض  
 
 

 یوم كلتناول ھذا الدواء   

 ائقدق 10-5ینبغي أن یظھر مفعولھ المخفف خالل  

 ینبغي أیًضا أن تستخدمھ قبل أداء التمرینات الریاضیة  
 دقیقة 15بمدة      

 

 یظھر مفعول ھذا الدواء ببطء وبمرور الوقت 

 إذا توقفت عن تناولھ، فقد تظھر علیك أعراض الربو 


