توصيات ملرىض الربو الكبار واألطفال من الجمعية السعودية
لطب وجراحة الصدر
تتمنى مجموعة املبادرة السعودية ملرض الربو ،التابعة للجمعية السعودية لطب وجراحة الصدر ،بالتعاون
مع الجمعية السعودية للحساسية والربو واملناعة ،لجميع مرىض الربو الصحة والعافية ،وتود أن تقدم
بعض التوصيات إجابة عىل بعض االستفسارات التى تلقتها من مرىض الصدر .وهذه التوصيات لكافة مرىض
الربو أثناء جائحة مرض كوفيد 19-وإتنشار فريوس كورونا املستجد .

مراجعي العيادات:
•يجــب االســتمرارعىل البخاخــات ،خاصــة البخاخــات املحتويــة عــى الكورتيــزون،
بحســب توصيــة الطبيــب املعالــج .إن التحكــم الجيــد بالربــو هــو هــدف
اســراتيجي يف معالجــة الربــو يف جميــع االوقــات وخصوصــا يف ظــل
مخــاوف تفــي وبــاء فــروس كورونــا املســتجد؛ مــا يســاعد املريــض عــى
تجنــب مشــاكل الجهــاز التنفــي عنــد التعــرض لنــزالت الــرد.
•يجب االلتزام التام بخطة العالج واالستخدام السليم للبخاخات.
•يجــب االســتمرار عــى األدويــة الحيويــة ( )Biological therapyاملوصوفــة
عــى شــكل إبــر بحســب وصفــة الطبيــب املتخصــص .وعــى هــؤالء املــرىض
التواصــل مــع مقدمــي الخدمــة العالجيــة للســؤال عــن كيفيــة االســتمرار
يف تلقــي الحقــن العالجيــة ومناقشــة إمكانيــة اســتخدام بعــض أنــواع هــذة
الحقــن يف املنــزل ،بهــدف التقليــل مــن الحضــور للمستشــفى أثنــاء فــرة
إلتــزام «البقــاء يف املنــزل» بحســب توجيهــات وزارة الصحــة للحــد مــن انتشــار
الوبــاء.
• يجــب اإللتــزام بخطــة العــاج املنــزيل الذاتيــة ( )Home Action Planيف حــال
توفرهــا ألنهــا ستســاعد عــى التعامــل املبكــر مــع أزمــات الربــو وتفــادي
تطــور األزمــة.
•يجــب إلتــزام املــرىض الذيــن يعانــون مــن حساســية بإســتخدام بخــاخ األنــف
املحتــوى عــى الكوتيــزون أو أي أدويــة أخــرى.
•ينصح تأجيل عمل فحص وظائف الرئتني إال اذا كان ذلك رضورياً.

عالج الحاالت األسعافية:
•ينصــح بتجنــب اســتخدام أجهــزة البخــار يف املستشــفيات -إذا أمكــن
ذلــك -لحــاالت أزمــات الربــو املتوســطة الحــدة ألنــه يزيــد مــن احتامليــة
انتشــار الفريوســات إذا كان الشــخص مصابــاً بنزلــة بــرد فريوســية.
وعنــد اســتخدامها ،فــا بــد مــن أخــذ االحتياطــات الالزمــة ملنــع انتشــار
واستنشــاق الــرذاذ ،وينصــح االســتعاضة عــن تلــك األجهــزة باســتخدام
بخاخــات الربــو البديلــة مــع الوصلــة (القمــع  /األنبــوب).
•يجــب تجنــب مشــاركة أيــة بخاخــات أو أجهــزة تنفســية كموصــات
البخاخــات مــع أي شــخص آخــر.
•ميكــن اســتخدام أقــراص الكورتيــزون عــن طريــق الفــم أذا تــم وصفهــا
مــن قبــل الطبيــب املعالــج لتجنــب تطــور الحالــة إىل أزمــة شــديدة.
•ينبغــي االســتمرار عــى بخاخــات الربــو أو أي أدويــة أخــرى كان يتــم
اســتخدامها مســبقاً أثنــاء أزمــة الربــو الحــادة وذلــك بعــد استشــارة
الطبيــب املعالــج.

ملزيد من املعلومات يرجى التكرم بزيارة موقع الجمعية السعودية لطب وجراحة الصدر:
https://saudithoracicsociety.org/

