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 להורים מידע 

 BRONCHIOLITIS -דלקת דרכי הנשימה הקטנות 

 معلومات لألهل

 BRONCHIOLITIS - التهاب القصيبات الهوائية

 

 ما هو التهاب القصيبات الهوائية؟

 يؤدي إلى انسداد مناطق صغيرة في الرئتين. ( RSVهو تلوث يسببه فيروس )في الغالب 

الرضاعة، وفي الغالب يختفي ويتالشى دون عالج. في بعض الحاالت، عندما تكون هنالك حاجة للعالج عمر منتشر جدا لدى األطفال في 

 حاجة للتسرير.  توجدلتنفس، كبير لجهد الحاجة لبواسط األوكسجين أو عندما يكون الطفل في حالة من 

 عالمات المرض؟ ما هي

مما يؤدي  التهاب في األذنين يحدثفي غالبية الحاالت يحصل ارتفاع في درجات الحرارة، رشح، سعال وضيق تنفس. في بعض األحيان 

  حالة من عدم الهدوء، البكاء الشديد أو التقيؤ.  الى

 كيف يتم تشخيص المرض؟

 ينة منه للفحص في المختبر. يتم التشخيص من خالل غسل األنف بواسطة ماء الملح وأخذ ع

 يتم تلقي اإلجابة في ساعات بعد الظهر من يوم أخذ العينة أو في اليوم التالي. 

 كيف يتم العالج؟ 

  أيام.  5-3في الغالب، يتغلب الجسم على الفيروس دون مساعدة خارجية خالل 

  وما شابه، عّدة مرات في اليوم. باإلمكان التخفيف عن الطفل بواسطة جهاز البخار وماء الملح، الفنتولين 

  صعوبة جدية في التنفس، يتم تحويل الطفل للعالج والمراقبة في وحدة العالج المكثف لألطفال.  توجدفي بعض الحاالت النادرة، عندما 

أجل تفادي انتقاله لألطفال اآلخرين في القسم، يكون على الطفل المكوث في الغرفة مع أطفال لديهم نفس  ُمعٍد. من RSV الـ  فيروس

 التشخيص، وسيقوم من يعالجوه باستخدام القفازات والمعاطف أحادية االستخدام. 

 االستمرار بالمتابعة

على إشباع دمه باألوكسجين دون الحاجة إلعطائه  في الغالب، يتم تسريح الطفل من العالج عندما يشعر بتحسن وينجح بالحفاظ

  األوكسجين. 

 هل باإلمكان اإلصابة بالمرض مجددا؟ 

هنالك ميل لدى قسم من األطفال للتعرض للعدوى مرات أخرى، بسبب أنواع مختلفة من الفيروس. في هذه الحاالت، من المتوقع أن تكون 

  اإلصابة بالمرض أقل حّدة. 

 هل باإلمكان تفادي التهاب القصيبات الهوائية؟ 

 يصاب غالبية األطفال بالمرض، وال يمكن تفادي ذلك. 

 

 

 استفسار أي على اإلجابة وتسرنا أجلكم، من هنا نحن

 والتام العاجل الشفاء البنكم نتمنى

 

 التلوثية األمراض ووحدة األطفال قسم طاقم

 المركز الطبي شعاري تصيدق

 


