
 علومات للمريضنشرة م

 خطة العمل الخاصة بالربو

 الطوارئ في نيو ساوث ويلز.  أقسامعلى أساس معلومات مجموعة شبكة العالج الفيزيائي المنبثقة من  2012في شباط/فبراير  ECIهذه النشرة  أعدّت
  www.ecinsw.com.au.   Arabicوهي متوافرة أيضاً في الموقع 

 المستشفى:

 ً  عندما ال تكون متوّعكا

 فإنك

 في المنتظم صدر التعاني من الصفير أو السعال أو ضيق  ال
 الليل

 ال أو ضيق صدر منتظم عندما ال يكون لديك صفير أو سع
 أو خالل  النهار تستيقظ

  على القيام باألنشطة البدنية العادية بدون أن ً ستكون قادرا
 تعاني من أعراض الربو

 ألعراض أقل من ثالث مرات في تحتاج لدواء تخفيف ا
 األسبوع (إالّ إذا كنت تستخدمه قبل ممارسة التمارين)

 

  

  ً  عندما تكون متوّعكا

 فإنك

  تعاني من الصفير الزائد أو السعال أو ضيق الصدر في
 الليل

 تكون لديك أعراض بانتظام في الصباح عندما تستيقظ 

 دواء تخفيف األعراض  لزيادة جرعات تكون لديك حاجة 

 عاني من أعراض تؤثر على ممارستك التمارين.ت 

  

  (قد تعاني من  واحد أو أكثر من تلك األشياء)

  

 اً يكون ذلك نوبة حادة عندماإذا زادت األعراض سوء
  

 تعاني من واحد أو أكثر من األمور التالية: الصفير، أو السعال، أو ضيق الصدر، أو قَصر النفَس 

 اض مرة على األقل كل ثالث ساعات.تحتاج الستخدام دواء تخفيف األعر 
  

 

 
 عالمات الخطر هي عندما

 

 اً بسرعة كبيرةتزداد أعراضك سوء 

  خالل دقائق من  األعراضيستمر الصفير أو ضيق الصدر أو قَصر النفَس بعد استخدام دواء تخفيف األعراض أو عندما  تعود هذه
 استخدام الدواء

 الشفتين.   زرقة فيأو  براحةم يكون لديك قَصر نفَس حاد أو عجز عن الكال 

 
  

 
 
 
 
 
 

 000اتصل باإلسعاف على ا لرقم  –المطلوب اتخاذ إجراء فوري 
  

  خذ خطة العمل هذه معك عندما تزور طبيبك
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 نشرة معلومات للمريض

 خطة العمل الخاصة بالربو

للتأّكد من أن هذه إبراء من المسؤولية: هذه المعلومات الصحيّة هي ألغراض التوعية العامة فقط. استشر طبيبك أو المحترف الصحي اآلخر الذي يقوم برعايتك 
 المعلومات مناسبة لك.

 

 ...............…… التاريخ:  …………...…………………………… االسم:

 ً   عندما ال تكون متوّعكا

  (إذا تم وصفه لك) دواء منع األعراض 

 خفّف هذا الدواء االلتهاب طويل المدىي 
 مرات في اليوم...…………… استخدمه 

 دواء تخفيف األعراض

  ً  استخدمه فقط عند اللزوم لتخفيف الصفير أو السعال فورا

 مرات في اليوم...…………… استخدمه 

 )(إذا تم وصفه لك دواء التحّكم باألعراض 

  نب التخفيف األعراض يتم وصفه فقط إلى جطويل المفعول هو دواء
 دواء منع األعراض

 

  ………...………………… استخدمه

  ………...…………..………  استخدم قبل ممارسة التمارين
  

 ً   عندما تكون متوعّكا

 مرات في اليوم...…………… استخدمه  (إذا تم وصفه لك)دواء منع األعراض 

 في اليوممرات ...…………… استخدمه  دواء تخفيف األعراض

  ………....………………… استخدمه )(إذا تم وصفه لك  دواء التحّكم باألعراض

 ………...…………..……… استخدم  قبل ممارسة التمارين

 ً   عندما تتحّسن أعراضك عُد إلى استخدام الجرعات التي تستخدمها عندما ال تكون متوّعكا
 

 ...............……… ………………………...…………توقيع الطبيب: 

  

 إذا ساءت أعراضك:
 

عندما تتحّسن أعراضك عُد إلى استخدام الجرعات التي 
 ً  .تستخدمها عندما ال تكون متوّعكا

 طلب المساعدة:
إذا اتبعت هذه الخطة لكن أعراضك ساءت راجع أحد 

 األطباء فوراً.

  
اتصل أو  ئللطوار قسمفي حال وجود طارئ طبي توّجه إلى أقرب 

 .000على الرقم 

 




