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الوالدان األعزاء،

قد أصبحتم اليوم أطباء، ألن طفلكم يعاني من السعال. 
أنتم قلقون وتريدون عالًجا؛ لكي يتحسن حال طفلكم 

مرة أخرى فى أسرع وقت ممكن.

أسئلة هامة حول موضوع عالج السعال لألطفال 
ولماذا ال يكون المضاد الحيوي ضرورًيا دائًما، سوف 

نشرح لحضراتكم فى هذا الدليل.

تم التقديم من خالل:



فحوصات لدى الطبيب
تكفي فى حالة االلتهابات التنفسية البسيطة القيام بالفحوصات الجسدية من خالل 

طبيبك. حيث يسمع صوت التنفس فى الرئتين ويشاهد نمط التنفس ويفحص األذنين 
والحلق. فى حالة إذا لم يتبين أثناء ذلك أي دليل على التهاب أكثر خطورة فإنه ال 

داعي إلى القيام بمزيد من اإلجراءات.

يكون من الُمجدي عند الضرورة إجراء فحص الدم على جسيمات الدم البيضاء 
)كريات الدم البيضاء( أو قيم االلتهاب )مثل تحليل CRP عبارة عن قياس نسبة 
البروتين فى الدم(. عند االشتباه فى وجود التهاب خطير أو فى وجود سبب آخر 

للسعال فإنه يتم عند الضرورة عمل صورة باألشعة للفرد.

المعالجة
سيوصي لك طبيبك بعالج بعد انتهاء الفحص. ال ينبغي كبت السعال نفسه؛ ألنه 
يعد حماية للجسم للتخلص من المخاط )البلغم( ومسببات األمراض. ويساعد فى 
ذلك الشرب الكثير! يرجى مراقبة كم مرة يشرب طفلك. إذا كان طفلك مصاًبا 

بالحمى )درجة الحرارة أكبر من 38.5 درجة سيليزية( ويشعر بالسوء وأصبح 
فاقد للشهية أو يعاني من آالم األطراف فينبغي على المرء أن يخفض الحمى. 

األدوية التقليدية لذلك هي ايبوبروفين وأسيتامينوفين. سيوصي لك طبيبك باألدوية 
بالجرعة المناسبة. باإلضافة لذلك يمكن أيًضا أن يقوم المرء بعمل كمادات تلف 

حول عضلة الساق باستخدام الماء الفاتر.

إرشادات تحذيرية لمرض أكثر خطورة
أيَضا يمكن للحمى المرتفعة أن تظهر فى حالة االلتهابات التنفسية االعتيادية. يمكن 
أن يكون التنفس السريع للغاية وآالم عند التنفس دالئل على وجود التهابات شديدة 
للغاية. أيًضا عندما يكون طفلك مرتخًيا للغاية ولم يعد لديه رغبة فى الطعام فإنه 

هذه إشارة تحذرية وينبغي الذهاب إلى الطبيب.

هل السعال سيء؟
السعال عبارة عن منعكس دفاعي طبيعي لمجرى التنفس، لذا ال ينبغي على 

المرء أن يكبته. التهابات تنفسية بسيطة تكون متكررة فى سن الطفولة وتصبح 
أقل مع بداية أيام المدرسة. يكون من الطبيعي أن يصل حد اإلصابة بااللتهابات 

إلى 12 إصابة فى السنة حيث إنه يمكن أن تستغرق تلك االلتهابات إلى ما يصل 
إلى أسبوعين. على إثر االلتهاب التنفسي يمكن أن تكون مجريات التنفس ال تزال 
سريعة التأثر، وبالتالي يظهر السعال فى حالة البرد أو الجهد مثالً. ومن هنا يتأتى 

الشعور بأن الطفل مريض على الدوام.

أسباب السعال
غالًبا ما يظهر مصاحًبا لنزالت البرد. وهذا األمر يكون كذلك خاصًة عند المساء 
وبالليل؛ ألن الرشح )المخاط( يسيل فى وضعية االستلقاء للخلف ويسبب منعكس 

السعال. عندما يكون السعال رطًبا ويصبح الرشح )المخاط( مسعوالً بشدة فإن 
المسالك الهوائية السفلى تكون ملتهبة.

هام! فى حالة تدهور الحالة الصحية 
لطفلك أو بعد فترة أطول من أسبوعين 
يجب عليك زيارة الطبيب مرة أخرى 

بحيث يمكن اتخاذ مزيد من اإلجراءات 
إذا لزم األمر

لماذا ال يساعد المضاد الحيوي فى حالة 
العدوى الفيروسية

بما أن المضاد الحيوي يكافح فقط البكتريا ال الفيروسات فإنه ال يعمل مع أي 
التهاب تنفسي بسيط

يمكن أن تجعل المضادات الحيوية المرض يزداد سوءاً من خالل اآلثار الجانبية 
مثل اإلسهال واالستيطان الفطري، وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى فترات غياب 
أطول فى الحضانة أو المدرسة. ثق بطبيبك فى حالة استخدام أدوية أساسية 

"فقط"، ولم يتم البدء بالمضادات الحيوية فى العالج.

بخالف ذلك فإن أدوية السعال النباتية متوافقة بشكل جيد ويمكنها تسهيل خروج 
البلغم أو تخفيف االلتهاب. يوصى فى المبادىء التوجيهية من أجل العالج بتوليفة 

من الزعتر واللبالب.

تأكد من أن طفلك يشرب كثيراً

 فى حالة اإلصابة بالحمى لدرجة 
39 درجة سيلزية

قم بعمل كمادات تلف حول عضلة الساق !

نصائح مهمة لآلباء


