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دليل االستخدام
الرشيد للمضادات الحيوية
(Guide to Wise
)Use of Antibiotics

هل
تحتاج
جراثيم
اللى أدوية
إ

التعامل مع حاالت السعال ونزالت البرد والعطس والجراثيم
()Managing Coughs, Colds, Sneezes & Germs

ً ھذا اﻟﻣﺻدر ﻣﺗﺎح أﯾ
ﺿﺎ
ﻓﻲ اﻟﺗرﺟﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

ﻟﻐﺔ ﺑﻼﻛﻔوت
ﻟﻐﺔ اﻟﻛري
ﻟﻐﺔ دﯾﻧﯾﺳوﻟﯾن
ﻟﻐﺔ ﺳﺗوﻧﻲ ﻧﺎﻛوﺗﺎ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑﻧﻐﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻧدﯾﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻛورﯾﺔ
ﻟﻐﺔ اﻟﻣﺎﻻﯾﺎﻻﻣﯾﺔ
ﻟﻐﺔ اﻷوروﻣو
ﻟﻐﺔ اﻟﺑﺎﺷﺗو
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺎرﺳﯾﺔ
ﻟﻐﺔ اﻟﺑﻧﺟﺎﺑﯾﺔ
ﻟﻐﺔ ﺻوﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ
ﻟﻐﺔ ﺳواﺣﯾﻠﯾﺔ
ﻟﻐﺔ ﺗﺎﻏﺎﻟوﻏﯾﺔ
ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻐرﯾﻧﯾﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻛراﻧﯾﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻷوردﯾﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﯾﺗﻧﺎﻣﯾﺔ
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مقاومة
المضادات الحيوية

()Antibiotic Resistance
ما هي مقاومة المضادات الحيوية؟

(?)What is antibiotic resistance

• •أي استخدام للمضادات الحيوية ،سواء ألسباب صحيحة أو خاطئة ،يمكن أن يؤدي إلى
مقاومة المضادات الحيوية .للحد من تطور مقاومة المضادات الحيوية ،ينبغي استخدام
المضادات الحيوية عند الحاجة الحقيقية إليها فقط.
• •مقاومة المضادات الحيوية هي آلية دفاعية للبكتيريا تسمح لها بالبقاء والتكاثر ،حتى في حالة
وجود مضاد حيوي .تُسمى البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في بعض األحيان "البكتيريا
الخارقة".
ً
مفعول
• •حينما تصبح البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية ،فإن المضادات الحيوية التي أظهرت
تأثيرا بعد ذلك.
في الماضي لن تُحدث
ً
• •يصعُب عالج حاالت العدوى الناتجة عن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وأحيانًا يكون
من المستحيل عالجها .يمكن أن يؤدي هذا األمر إلى اإلصابة بالمرض لمدة أطول وربما إلى
الوفاة.
• •تذ َّكر ،البكتيريا هي المقاومة — وليس أنت! يمكن حتى لألشخاص األصحاء للغاية الذين لم
يتلقوا مضادات حيوية من قبل أن يصابوا بعدوى البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية من
مصادر أخرى.

لن تساعد المضادات الحيوية في حاالت العدوى الفيروسية ،مثل
نزالت البرد واإلنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية (نزالت البرد
الصدرية) .يمكن أن يؤدي استخدام المضادات الحيوية لعالج حاالت
العدوى هذه إلى مقاومة المضادات الحيوية.
دليل االستخدام الرشيد للمضادات الحيوية للبالغين واألطفال
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ما الذي ينبغي لك فعله؟
(?)What should you do

• •ال تتوقع أن تحصل أنت أو طفلك على مضادات حيوية عندما تكونا مصابين بنزلة برد
أو سعال .معظم حاالت العدوى هذه تسببها فيروسات ولذلك لن تساعد المضادات الحيوية
في عالجها.
• •ناقش مع طبيبك إذا ما كانت العدوى المصاب بها فيروسية أم بكتيرية وإذا ما كانت هناك
حاجة إلى مضاد حيوي أم ال.
صبورا عندما تُصاب (أو يُصاب طفلك) بأعراض البرد أو السعال أو التهاب الحلق.
• •كن
ً
ستستغرق معظم األمراض الفيروسية من  4إلى  5أيام قبل أن تتحسن الحالة ومدة تصل
إلى  3أسابيع للشفاء التام.
• •أثناء موسم نزالت البرد أو اإلنفلونزا ،اغسل يديك بشكل متكرر لتجنب اإلصابة
بالمرض .اتبع نصائحنا المفصلة حول غسيل اليدين الواردة في الصفحة التالية.

تجنَّب خوض معركة مع البكتيريا
المقاومة الخارقة .استخدم المضادات
الحيوية بشكل رشيد!

مقاومة المضادات الحيوية
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اليدين
غسل
()Handwashing
غسل اليدين هي أفضل طريقة لمنع انتشار العدوى.
يمكن أن تنتشر  %80من حاالت العدوى الشائعة عن طريق اليدين.
متى ينبغي أن تغسل يديك

(:)When to wash your hands

• •قبل الوجبات
• •قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام
• •قبل الرضاعة الطبيعية
• •بعد استخدام دورة المياه أو مساعدة طفل في استخدامها
• •قبل وبعد تغيير الحفاضات أو المنتجات الصحية لإلناث
• •بعد التمخط أو مسح أنف طفل
• •بعد التعامل مع أشياء شاركتها مع آخرين
• •قبل وضع أو إزالة العدسات الالصقة
• •قبل وبعد العناية بشخص مريض
• •بعد لمس أو إطعام أحد الحيوانات أو التعامل مع فضالت الحيوانات
• •قبل وبعد تنظيف أسنانك بالخيط

دليل االستخدام الرشيد للمضادات الحيوية للبالغين واألطفال
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كيف تغسل يديك

(:)How to wash hands

1.1استخدم الصابون والماء .غسيل اليدين بالماء
فقط ال يؤدي إلى التخلص من الجراثيم.
2.2بلل يديك.
3.3استعمل الصابون العادي .ال تستخدم
الصابون المضاد للبكتيريا.
4.4افرك يديك معًا لمدة ال تقل عن  20ثانية (أو
طوال المدة التي يستغرقها غناء توينكل ،توينكل،
ليتل ستار) .افرك جميع أجزاء يديك بما في ذلك
راحتيك وبين األصابع واإلبهامين والجهتين
الخلفيتين ومعصميك وأطراف األصابع واألظافر.
ثوان.
5.5اشطف يديك لمدة 10
ٍ

20
ثانية

6.6جفف يديك جيدًا باستخدام منشفة نظيفة.

ما ينبغي لك فعله

(:)What you should do

• •توقع أن يقوم األطباء وأطباء األسنان والممرضات والمعالجون بغسل أيديهم قبل فحصك أنت
أو طفلك.
• •تأكد من توافر الصابون العادي في حمام مدرسة طفلك وفي مكان عملك.
• •تأكد من أن مواقع رعاية األطفال تحتوي على أماكن للبالغين
واألطفال من أجل غسيل أيديهم.
• •استخدم الصابون العادي .للصابون العادي نفس تأثير الصابون المضاد للبكتيريا تما ًما .ال يُوصى
باستخدام الصابون المضاد للبكتيريا ألنه يؤدي إلى المقاومة البكتيرية عالوة ً على أنه ليس أكثر
فعالية من الصابون العادي.
• •قم بتثقيف اآلخرين بكونك ً
مثال يُحتذى.

غسيل اليدين
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البكتيريا
والفيروسات

()Bacteria & Viruses
تتسبب ك ٌل من الفيروسات والبكتيريا في اإلصابة بحاالت العدوى ،لكن
المضادات الحيوية تكون فعالة فقط ضد البكتيريا.
العدوى الفيروسية

()Viral infections

• •تشمل نزالت البرد واإلنفلونزا والخانوق والتهاب الحنجرة ونزالت البرد الصدرية
(التهاب الشعب الهوائية) ومعظم حاالت التهاب الحلق.
• •غالبًا ما تكون معدية أكثر من العدوى البكتيرية.
إذا أُصيب أكثر من شخص واحد في األسرة بنفس المرض ،فإنها على األرجح
عدوى فيروسية.
• •يمكن أن تجعلك مريضًا بنفس قدر العدوى البكتيرية.
• •عادة ً ما تتحسن الحالة في مدة تتراوح من  4إلى  5أيام ،لكن يمكن أن تستغرق مدة
قدرها ثالثة أسابيع حتى تتماثل للشفاء التام.
ً
مفعول في عالج العدوى الفيروسية
ال ت ُحدث المضادات الحيوية

العدوى البكتيرية

()Bacterial infections

• •أقل شيوعًا من العدوى الفيروسية.
• •ال تنتشر من شخص إلى آخر بنفس سهولة انتشار العدوى الفيروسية.
• •تشمل األمثلة الشائعة التهاب الحلق العقدي وبعض أنواع
االلتهاب الرئوي.
ً
مفعول في عالج العدوى البكتيرية،
ت ُحدث المضادات الحيوية
لكنها ليست ضرورية دائ ًما

دليل االستخدام الرشيد للمضادات الحيوية للبالغين واألطفال
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الحمى
()Fever
الحمى هي ارتفاع في درجة حرارة الجسم،
غالبًا ما تكون نتيجة للمرض .يُعتبر احمرار
وسخونة وجفاف الجلد ،حتى تحت اإلبطين،
عالمة على اإلصابة بالحمى.
تعتمد درجة حرارتك أو درجة حرارة طفلك
على المكان الذي تُقاس منه درجة الحرارة.

التعامل مع الحمى

()Management

• •الحمى عبارة عن آلية وقائية تساعد الجسم
على مكافحة العدوى .يمكن أن تحدث الحمى
عند اإلصابة بالعدوى الفيروسية والبكتيرية
على ح ٍد سواء.
• •فكر في استخدام أسيتامينوفين أو إيبوبروفين
(وفقًا للتعليمات ال ُمدونة على العبوة) إذا كان
الشخص ال ُمصاب بالحمى ال يشعر بالراحة.
• •ارت ِد أنت أو طفلك مالبس خفيفة بحيث تشعر
بالبرودة ولكن ال ترتعش ،ألن االرتعاش يولد
ق درجة حرارة الغرفة
المزيد من الحرارة .أب ِ
عند  20درجة مئوية تقريبًا أو اجعلها باردة
بشكل مريح.
• •اشرب الكثير من السوائل الباردة .قدّم لطفلك
سوائل باردة أو مصاصات ُمثلجة كل ساعة
عندما يكون مستيق ً
ظا.

لالطالع على قائمة باألعراض التي ينبغي تقييمها
من قِبل أخصائي طبي ،اذهب إلى الصفحة .20
لالطالع على قائمة باألعراض الخطيرة التي تتطلب
الرعاية الطبية الفورية ،اذهب إلى الصفحة .22

الحمى

()Fever

• •تساعد الجسم على مكافحة العدوى
• •يمكن أن تحدث عند اإلصابة بالعدوى
الفيروسية والبكتيرية على ح ٍد سواء

إذا كان هناك شخص أيًا كان عمره ُمصابًا
بحمى وطفح جلدي ويوجد في مكان تنتشر به
الحصبة ،فتواصل مع خدمة Health Link
(اتصل بالرقم  811في  )Albertaلتلقي
المشورة بشأن المسار األمثل لإلجراءات.

البكتيريا والفيروسات | الحمى
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نزالت البرد
وسيالن األنف

()Colds & Runny Nose

لالطالع على قائمة باألعراض التي ينبغي تقييمها
من قِبل أخصائي طبي ،اذهب إلى الصفحة .20
لالطالع على قائمة باألعراض الخطيرة التي تتطلب
الرعاية الطبية الفورية ،اذهب إلى الصفحة .22

نزالت البرد تسببها الفيروسات .يوجد
حوالي  200فيروس مختلف يسبب اإلصابة
بنزالت البرد .يمكن أن يُصاب األطفال
بـ 8إلى  10نزالت برد سنويًا .يُصاب
البالغون بنزالت برد أقل عددًا ألنهم عززوا
مناعتهم ضد بعض الفيروسات .ال تُحدث
ً
مفعول ضد فيروسات البرد.
المضادات الحيوية
األعراض

(:)Symptoms

الوقاية

(:)Prevention

• •اغسل يديك لمنع انتشار الفيروسات التي
تسبب نزالت البرد.
• •علّم أطفالك أن يغسلوا أيديهم.

• •في البداية ،الصداع والحمى وإدماع العينين
ثم سيالن األنف والتهاب الحلق والعطس
والسعال.
• •يكون سائل األنف شفافًا في البداية لكنه يتحول
إلى سائل سميك أصفر
أو أخضر.

التعامل مع نزالت البرد وسيالن األنف

(:)Management

• •اشرب الكثير من الماء عند أي درجة حرارة
تحقق لك القدر األكبر من الراحة.

دليل االستخدام الرشيد للمضادات الحيوية للبالغين واألطفال
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• •فكر في استخدام أسيتامينوفين أو إيبوبروفين (وفقًا للتعليمات ال ُمدونة على العبوة) إذا كان
الشخص ال ُمصاب بنزلة البرد ال يشعر بالراحة.
• •إذا كنت ُمصابًا بنزلة برد أو تعتني بشخص يعاني من نزلة برد ،فاغسل يديك بشكل متكرر لمنع
نقل العدوى إلى اآلخرين.
• •يمكن أن يساعد دواء مزيل لالحتقان أو شراب للسعال على تخفيف األعراض لكنه لن يقلل من
مدة نزلة البرد.
للرضَّع أو لألطفال دون الستة أعوام.
مالحظة :ال ِ
تعط هذه المنتجات ُ
مالحظة :يمكن أيضًا أن تحتوي األدوية المزيلة لالحتقان وشراب السعال على دواء لخفض
الحمى .اقرأ الملصقات بحرص وارجع للصيدلي أو الطبيب لتجنب تناول جرعة مفرطة.
للرضَّع
استخدم قطرات األنف التي تحتوي على ماء ملحي (محلول الملح) لعالج الزكام ،وخاصة ُ
واألطفال في سن الحبو .استخدم قطرات أو بخاخات الماء الملحي التجارية أو اصنع محلولك بنفسك.

صنع قطرات الماء الملحي في المنزل
ُ

()Homemade Salt Water Drops

اخلط معًا:
• •كوبًا واحدًا من الماء ال ُمقطر ( 240مل) (إذا استخدمت ماء الصنبور ،فقم بغليه لمدة دقيقة
واحدة لتعقيمه ً
فاترا)
أول ثم قم بتبريده حتى يصبح ً
• •½ ملعقة صغيرة ملح ( 2.5جم)
• •½ ملعقة صغيرة صودا الخبز ( 2.5جم)
ضع المحلول في زجاجة نظيفة ذات قطارة أو في زجاجة ضغط (متاحة في الصيدليات).
ً
محلول جديدًا كل  3أيام.
بإمكانك أيضًا استخدام محقنة كروية مطاطية .اصنع
لالستخدام:
• •اجلس وأمل رأسك للخلف ً
ق .ضع طرف القطارة أو المحقنة الكروية
قليل .ال تستل ِ
ً
المطاطية أو زجاجة الضغط داخل إحدى فتحتي األنف قليل .قم برفق بتقطير أو رش بضع
قطرات داخل فتحة األنف .كرر الخطوة لفتحة أنفك األخرى .امسح القطارة بقطعة قماش
نظيفة أو منديل ورقي نظيف بعد كل استخدام.

نزالت البرد وسيالن األنف
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اإلنفلونزا
()Influenza
اإلنفلونزا هي مرض يسببه فيروس .يمكن
أن ينقل البالغون المصابون باإلنفلونزا
الفيروس لآلخرين خالل  3إلى  5أيام
من بدء األعراض .يمكن أن ينقل األطفال
المصابون باإلنفلونزا الفيروس لآلخرين
خالل مدة تصل إلى  7أيام.
األعراض

(:)Symptoms

• •الحمى/القشعريرة
• •الصداع
• •آالم العضالت أو الجسم

لالطالع على قائمة باألعراض التي ينبغي تقييمها
من قِبل أخصائي طبي ،اذهب إلى الصفحة .20
لالطالع على قائمة باألعراض الخطيرة التي تتطلب
الرعاية الطبية الفورية ،اذهب إلى الصفحة .22

• •الشعور بالتعب
• •التهاب الحلق
• •سيالن أو انسداد
األنف/العطس
• •السعال

الوقاية

(:)Prevention

• •قم بتلقي مصل إنفلونزا سنويًا.
صا بعد وجودك
• •اغسل يديك ،خصو ً
مع شخص مريض .ث ِقّف طفلك بشأن
غسيل اليدين.
• •قم بتغطية أنفك وفمك عندما تعطس
أو تسعل.
• •علّم طفلك اتباع آداب النظافة المالئمة
المتعلقة بالجهاز التنفسي.

دليل االستخدام الرشيد للمضادات الحيوية للبالغين واألطفال
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التعامل مع اإلنفلونزا
(:)Management

• •اشرب الكثير من السوائل كالماء.
• •احصل على الكثير من الراحة أو اسمح لطفلك بالحصول على الكثير من الراحة.
ق طفلك في المنزل خالل األيام القليلة األولى من المرض
ابقَ في المنزل أو أب ِ
للحصول على الراحة ولمنع نقل العدوى لآلخرين.
• •فكر في استخدام أسيتامينوفين أو إيبوبروفين (وفقًا للتعليمات ال ُمدونة على
العبوة) لعالج الحمى والصداع وآالم الجسم.

عادة ً ما يبدأ موسم اإلنفلونزا في نوفمبر أو
ديسمبر من كل عام وينتهي في إبريل أو مايو.
أحيانًا تؤدي اإلنفلونزا إلى االلتهاب الرئوي

اإلنفلونزا
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عدوى
الجيوب
األنفية
()Sinus Infection
الجيوب األنفية هي مساحات ممتلئة بالهواء
حول األنف والعينين .يحدث التهاب
الجيوب األنفية حينما يتراكم السائل في
الجيوب األنفية.
غالبًا ما يحدث التهاب الجيوب األنفية بعد
نزلة برد ،لكن أغلب نزالت البرد ال تؤدي
إلى التهاب الجيوب األنفية البكتيري .تكون
أعراض التهاب الجيوب األنفية أكثر شدة
وتدوم لفترة أطول من نزلة البرد.

لالطالع على قائمة باألعراض التي ينبغي تقييمها
من قِبل أخصائي طبي ،اذهب إلى الصفحة .20
لالطالع على قائمة باألعراض الخطيرة التي تتطلب
الرعاية الطبية الفورية ،اذهب إلى الصفحة .22

مالحظة :إذا صاحب األعراض التهاب
في الحلق و/أو سعال ،فانظر جزء
"نزالت البرد و/أو اإلنفلونزا".

األعراض

(:)Symptoms

• •ألم أو ضغط في الوجه ،صداع ،ألم األسنان ،شعور بالتعب ،سعال ،حمى.
• •انسداد األنف مع إفرازات أنفية صفراء أو خضراء تدوم ألكثر من  10أيام هو عالمة على
احتمال حاجتك إلى مضادات حيوية.

دليل االستخدام الرشيد للمضادات الحيوية للبالغين واألطفال
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التعامل مع عدوى الجيوب األنفية
(:)Management

• •فكر في استخدام أسيتامينوفين أو إيبوبروفين (وفقًا للتعليمات ال ُمدونة على العبوة)
لعالج األلم والحمى.
• •بالنسبة لألطفال ،استخدم قطرات أو بخاخ محلول ملحي للمساعدة في تخفيف
اإلفرازات األنفية (انظر جزء "نزالت البرد/سيالن األنف" لالطالع على الوصفة في
الصفحة )9؛ بالنسبة للبالغين ،الشطف بالمحلول الملحي يكون أكثر فعالية.
• •يمكن أن تخفف األدوية المزيلة لالحتقان من الزكام لكنها لن تقلل مدة المرض.
للرضَّع أو لألطفال دون الستة أعوام.
مالحظة :ال ِ
تعط هذه المنتجات ُ
مالحظة :يمكن أيضًا أن تحتوي األدوية المزيلة لالحتقان على دواء لخفض الحمى.
اقرأ الملصقات بحرص وارجع للصيدلي أو الطبيب لتجنب تناول جرعة مفرطة.

يمكن أن تسبب كل من البكتيريا والفيروسات التهاب الجيوب
األنفية (تكون اإلصابة بسبب الفيروسات أكثر شيو ًعا بما يصل
إلى  200مرة).

عدوى الجيوب األنفية
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التهاب
الحلق

()Sore Throat
غالبًا ما تصاحب نزلة البرد اإلصابة
بالتهاب الحلق .ومعظم حاالت اإلصابة
بالتهاب الحلق تكون سببها الفيروسات .لن
يساعد المضاد الحيوي في عالج التهاب
الحلق الذي تسببه الفيروسات.
بعض حاالت التهاب الحلق تسببها البكتيريا
العقدية .إذا صاحب التهاب الحلق اإلصابة
بسيالن األنف أو السعال أو البحة أو الرمد
الساري أو اإلسهال ،فمن المرجح أن يكون
نات ًجا عن فيروس وليس التهاب حلق عقديًا.

لن يتمكن طبيبك من تحديد ما إذا كان التهاب
الحلق عقديًا أم ال بالنظر إليه فقط.
• •إذا كان التهاب الحلق جز ًءا من نزلة برد ،فمن
المرجح أنه ناتج عن فيروس وال يكون من
الضروري إجراء مسحة الحلق.
• •إذا كنت غير مصاب بعالمات نزلة برد ،فقد
يأخذ طبيبك مسحة من الحلق ليحدد ما إذا كان
التهاب الحلق نات ًجا عن بكتيريا أم فيروس.
عادة ما تظهر نتائج االختبار في غضون 48
ساعة.

دليل االستخدام الرشيد للمضادات الحيوية للبالغين واألطفال

لالطالع على قائمة باألعراض التي ينبغي تقييمها
من قِبل أخصائي طبي ،اذهب إلى الصفحة .20
لالطالع على قائمة باألعراض الخطيرة التي تتطلب
الرعاية الطبية الفورية ،اذهب إلى الصفحة .22
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• •إذا كانت نتائج االختبار سلبية ،فلن تعمل المضادات الحيوية ألنه من المرجح أن يكون
التهاب الحلق نات ًجا عن فيروس.
• •إذا كانت نتائج االختبار إيجابية ،فقد يقرر طبيبك أن يصف مضادًا حيويًا.
• •ال يلزم إجراء االختبار ألفراد األسرة اآلخرين ما لم يكونوا مرضى.
التعامل مع التهاب الحلق
(:)Management

• •اشرب الكثير من السوائل كالماء.
• •فكر في استخدام أسيتامينوفين أو إيبوبروفين (وفقًا للتعليمات ال ُمدونة على العبوة) لعالج ألم
الحلق والحمى.
• •بالنسبة للبالغين واألطفال الذين يبلغون من العمر ستة أعوام فأكثر ،قد تؤدي أقراص
االستحالب العادية الخاصة بالحلق إلى تخفيف األعراض.
نظرا لوجود
مالحظة :ينبغي أال يتم إعطاء أقراص االستحالب إلى األطفال األصغر
عمرا ً
ً
خطر االختناق.
سِن من
• •بالنسبة للبالغين واألطفال األكبر
عمرا ،فإن الغرغرة باستخدام ماء ملحي دافئ ستُح ّ
ً
حالة الحلق .اخلط ½ ملعقة صغيرة من ملح المائدة مع كوب واحد ( 250مل) من الماء
ثوان .ويمكن القيام بها من  4إلى  5مرات يوميًا.
الدافئ .قُم بالغرغرة لمدة 10
ٍ
• •يمكنك أن تعود أنت أو طفلك لممارسة األنشطة العادية عندما تشعران بتحسن.

التهاب الحلق
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ألم األذن

()Ear Ache

تصل قناة استاكيوس (القناة السمعية) األذن
الوسطى بالجانب الخلفي من الحلق .وألن
هذه القناة تكون ضيقة في صغار األطفال،
فقد يحدث بها انسداد ،وخاصة عند اإلصابة
بنزلة برد .وقد يؤدي هذا االنسداد إلى
اإلصابة بعدوى.
من المهم مالحظة أن  70إلى %80
من األطفال المصابين بعدوى في األذن
ستتحسن حالتهم دون مضاد حيوي .بعض
حاالت عدوى األذن قد تحدث بسبب
الفيروسات والبعض اآلخر بسبب البكتيريا.
ً
معقول يمكن أن
ويُعد االنتظار اليقظ نه ًجا
يوصي به طبيبك.

لالطالع على قائمة باألعراض التي ينبغي تقييمها
من قِبل أخصائي طبي ،اذهب إلى الصفحة .20
لالطالع على قائمة باألعراض الخطيرة التي تتطلب
الرعاية الطبية الفورية ،اذهب إلى الصفحة .22

األعراض

(:)Symptoms

• •الحمى
• •ألم األذن
• •التهيج
طبلة األذن
قناة استاكيوس

دليل االستخدام الرشيد للمضادات الحيوية للبالغين واألطفال
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التعامل مع ألم األذن
(:)Management

• •فكر في استخدام أسيتامينوفين أو إيبوبروفين (وفقًا للتعليمات ال ُمدونة على العبوة) لعالج
األلم والحمى.
• •ضع قطعة قماش دافئة على الجزء الخارجي من األذن.
• •مضادات الهيستامين واألدوية المزيلة لالحتقان ال تساعد في عالج عدوى األذن.
• •في ظل ظروف معينة ،قد يصف طبيبك مضادات حيوية بعد فحص أذني طفلك.
• •بسبب خطورة مقاومة المضادات الحيوية ،لم يعد يوصى بإعطاء المضادات الحيوية لفترات
مطولة للوقاية من عدوى األذن.

الوقاية

(:)Prevention

• •اغسل يديك بشكل متكرر وثقّف طفلك
بشأن غسيل اليدين ألن معظم حاالت
عدوى األذن تحدث بعد اإلصابة
بنزلة برد.
• •تجنب تعريض طفلك للتدخين غير
المباشر.
عط طفلك زجاجة ليشرب وهو
• •ال ت ُ ِ
ق.
مستل ٍ

ألم األذن
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السعال

()Cough

تحدث معظم حاالت السعال لدى البالغين
واألطفال بسبب عدوى فيروسية في القناة
التنفسية (انظر الجدول أدناه) .ينبغي عدم
استخدام المضادات الحيوية لعالج السعال
إال إذا كان المريض مصابًا بالتهاب رئوي
ناتج عن البكتيريا أو إذا كانت اختبارات
الشاهوق (السعال الديكي) إيجابية.

األعراض

(:)Symptoms

• •الحمى والسعال وألم الصدر.
• •السعال المصحوب بمخاط قد يكون لونه
أصفر أو أخضر .وهذا ال يعني أنها عدوى
بكتيرية.

لالطالع على قائمة باألعراض التي ينبغي تقييمها
من قِبل أخصائي طبي ،اذهب إلى الصفحة .20
لالطالع على قائمة باألعراض الخطيرة التي تتطلب
الرعاية الطبية الفورية ،اذهب إلى الصفحة .22

• •قد تحدث اإلصابة باألزيز.
مالحظة :عند اإلصابة بالتهاب الشعب
الهوائية الفيروسي ،يظل %45
من األشخاص يسعلون بعد مرور
أسبوعين .يظل  %25من األشخاص
يسعلون بعد مرور  3أسابيع
المرض

الموقع

الفئة العمرية

السبب

()Age Group

()Cause

()Illness

()Site

فيروس
فيروس

التهاب الحنجرة

األحبال الصوتية

عمرا/البالغين
األطفال األكبر
ً

الخانوق

األحبال الصوتية والرغامى
(القصبة الهوائية)

عمرا
األطفال األصغر
ً

فيروس
فيروس

التهاب الشعب الهوائية*

قنوات التنفس (الكبيرة)

عمرا/البالغين
األطفال األكبر
ً

التهاب القصيبات

قنوات التنفس (الصغيرة)

الرضع

االلتهاب الرئوي

األكياس الهوائية

جميع األعمار

بكتيريا أو فيروس

السعال الديكي

من األنف إلى الرئتين

أي عمر

بكتيريا

*المرضى المصابون بمرض رئوي شديد طويل األمد قد يُصابون أحيانًا بعدوى بكتيرية عند إصابتهم بالتهاب الشعب الهوائية.

دليل االستخدام الرشيد للمضادات الحيوية للبالغين واألطفال
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التعامل مع السعال
(:)Management

• •اشرب الكثير من السوائل كالماء.
عمرا.
• •قد تساعد مثبطات السعال البالغين واألطفال األكبر
ً
للرضَّع أو لألطفال دون الستة أعوام.
مالحظة :ال ِ
تعط هذه المنتجات ُ
مالحظة :يمكن أيضًا أن يحتوي شراب السعال على دواء لخفض الحمى .اقرأ
الملصقات بحرص وارجع للصيدلي أو الطبيب لتجنب تناول جرعة مفرطة.
• •قد تساعد أقراص االستحالب أو أقراص عالج السعال العادية البالغين واألطفال األكبر
عمرا.
ً
تجنب استخدام أقراص عالج السعال المضادة للبكتيريا ألنها قد تؤدي إلى مقاومة المضادات
الحيوية.
مالحظة :ينبغي عدم إعطاء أقراص عالج السعال إلى األطفال الذين
نظرا لوجود خطر االختناق.
تقل أعمارهم عن ستة أعوام ً
• •يوصى بإجراء فحص على الصدر باألشعة السينية لتشخيص االلتهاب الرئوي البكتيري.
بمجرد إجراء التشخيص ،يتم عادة ً وصف المضادات الحيوية.

األحبال الصوتية
الرغامى (القصبة الهوائية)
قنوات التنفس الكبيرة
قنوات التنفس الصغيرة
األكياس الهوائية

السعال
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األعراض الخطيرة التي ينبغي
تقييمها من قِبل أخصائي طبي

(Serious Symptoms That Should be
)Seen by a Medical Professional
تتطلب هذه األعراض الحصول على الرعاية من طبيب أو
ممرضة ممارسة.

الحمى

(:)Fever

• •إذا أصيب طفل يقل عمره عن  3أشهر بحمى ،ينبغي
فورا.
فحصه ً
• •إذا أصيب طفل أيًا كان عمره بحمى ولم يكن يبدو على
فورا.
ما يرام ،ينبغي فحصه ً
• •إذا أصيب طفل أيًا كان عمره بحمى استمرت ألكثر
من  3أيام ،ينبغي فحصه في غضون  24ساعة.

دليل االستخدام الرشيد للمضادات الحيوية للبالغين واألطفال
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تابع ،األعراض الخطيرة التي ينبغي
تقييمها من ِقبل أخصائي طبي

(Serious Symptoms That Should be
:)Seen by a Medical Professional Continued
ألم األذن اذهب إلى طبيب إذا أصيب الطفل بألم في األذن و:
• •كان أيضًا مصابًا بحمى شديدة؛ أو
• •لم يكن يبدو على ما يرام؛ أو
• •كان مصابًا باحمرار أو تورم خلف األذن؛ أو
• •كانت أذنه مدفوعة إلى األمام؛ أو
• •إذا ظل ألم األذن شديدًا ألكثر من  24ساعة رغم استخدام
أسيتامينوفين/إيبوبروفين.

البالغون المصابون بحمى أو أمراض أخرى ينبغي دائ ًما أن يضعوا في االعتبار استشارة
طبيبهم أو ممرضتهم الممارسة إذا تفاقمت األعراض أو كانت شديدة على نحو غير عادي.
في  ،Albertaيمكنك االتصال بخدمة ( Health Linkعلى الرقم  )811إذا كنت
تحتاج إلى مشورة أو إذا كنت غير متأكد من المسار األمثل لإلجراءات.
للحصول على مشورة عملية بشأن المشكالت الصحية التي يعاني منها األطفال ،قم
بزيارة الموقع اإللكتروني  ،ahs.ca/healوهو مصدر عام للمعلومات
تتولى إدارته مستشفى .Stollery Children’s Hospital

األعراض الخطيرة التي ينبغي تقييمها من قِبل أخصائي طبي
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عالمات المشكالت
الصحية الطارئة

(:)Signs of Health Emergencies
إذا ظهر عليك أو على شخص تعتني به أي من هذه األعراض ،يُرجى اللجوء للرعاية
الطبية على الفور.

الحمى

الجأ إلى الرعاية الطبية الفورية في الحاالت التالية:

• •إذا كان الشخص المصاب بالحمى ،أيًا كان عمره ،مهتا ًجا
أو يشعر بالخمول بشدة (يواجه صعوبة في االستيقاظ أو
في أن يظل مستيق ً
ظا) ،ويتقيأ بشكل متكرر ،وقد يكون
مصابًا بتيبس في الرقبة أو بطفح جلدي واسع النطاق وال
يبهت لونه عند الضغط على مواضع الطفح (التي قد تبدو
مثل الكدمات الصغيرة).

التنفس

الجأ إلى الرعاية الطبية الفورية في الحاالت التالية:

• •إذا واجه شخص مريض ،أيًا كان عمره ،صعوبة في
التنفس (غير الناتجة عن زكام األنف).
• •إذا تنفس شخص مريض بشكل أسرع أو أبطأ من المعتاد،
أو كان لون شفتيه أو يديه أو قدميه أزرق.

دليل االستخدام الرشيد للمضادات الحيوية للبالغين واألطفال
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تابع ،عالمات المشكالت الصحية الطارئة

(:)Signs of Health Emergencies Continued
الحالة العامة

الجأ إلى الرعاية الطبية الفورية في الحاالت التالية:

• •إذا واجه شخص مريض ،أيًا كان عمره ،صعوبة في
االستيقاظ أو في أن يظل مستيق ً
ظا أو إذا كان مشو ً
شا أو
ً
منفعل أو مهتا ًجا بقدر أكبر من الطبيعي ،أو إذا كان مصابًا
بصداع شديد ال يزول ،أو كان مصابًا بتيبس في الرقبة ،أو
كان جلده مرق ً
طا أو باهتًا جدًا أو بارد الملمس.
• •إذا ظهر على شخص مريض عالمات اإلصابة بالجفاف
التي تتضمن جفاف الجلد أو جفاف الفم ،أو وجود موضع
الرضَّع ،أو إذا كانت كمية البول التي
لين غائر (يافوخ) لدى ُ
يمررها قليلة للغاية.

تتضمن األسباب األخرى التي تتطلب اللجوء للرعاية الطبية الفورية ما يلي:
ً
سائل بشكل مفرط.
• •إذا واجه شخص مريض صعوبة في البلع أو كان لعابه
• •إذا أصيب شخص مريض ،أيًا كان عمره ،بالعرج أو عدم القدرة على الحركة أو نوبة.

تُقدَّم هذه المعلومات لتكون مرجعًا فقط .وفي جميع األحوال ،يجب أن تعتمد على معرفتك
وتقديرك بشأن ما إذا كنت تحتاج إلى التحدث إلى طبيب أو ممرضة أو ممرضة ممارسة.
في  ،Albertaيمكنك االتصال بخدمة ( Health Linkاتصل بالرقم  )811إذا
كنت تحتاج إلى مشورة أو إذا كنت غير متأكد من المسار األمثل لإلجراءات.

عالمات المشكالت الصحية الطارئة

هل كنت تعرف؟

(?)Did you know

1.1غسيل اليدين هو أفضل طريق لمنع انتشار العدوى.
2.2البكتيريا تختلف عن الفيروسات .كالهما قد يتسبب في اإلصابة بالعدوى
ولكن المضادات الحيوية تكافح العدوى البكتيرية فقط.
3.3استخدم المضادات الحيوية بشكل رشيد للحد من تطور مقاومة المضادات الحيوية.

هل
تحتاج
جراثيم
اللى أدوية
إ
( Do Bugs Need Drugsهل تحتاج البكتيريا إلى أدوية) هو برنامج تابع لـAlberta Health Services
وBritish Columbia Centre for Disease Control

1.800.931.9111

info@dobugsneeddrugs.org

dobugsneeddrugs.org

