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نصائح مفيدة
� 	 paracetamol ة لأللم كالباراسيتامول  العقاقير المسكّن

واإليبوبروفين ibuprofen يمكن أن تخفف الحّمى وآالم   
الصدر.  

� اً إال قليالً جداً بعقاقير 	 ب  أما السعال فال يتأثر غال
السعال المختلفة.  

�  ويؤدي التدخين الى ترّدي األعراض وُيزيد من خطر 	
االصابة باالعراض واالتهابات مرة ثانية.  

أن تكون منتبهاً الى
باً ما يستغرق األمر من إسبوعين الى ثالثة اسابيع حتى تتحسن  غال

حالتك الصحية تماماً. إذا كنت تشعر بصحة جيدة )بصرف النظر عن 
السعال( فال داعي للشعور بالقلق , خصوصا اذا كانت صحتك العامة 

تتحسن. 

إذا ظهرت لديك أعراض جديدة أو تفاقمت األعراض لديك، اذا بدأت 
تبصق دماً أو بدأت تشعر بضيق في التنفس فعليك اإلتصال بالمركز 
الصحي مرة ثانية. أذا لم يختِف السعال في غضون أربعة الى خمسة 
أسابيع، أو عند االصابة بسعال مستمر لعّدة مرات في السنة ، فعليك 

اإلتصال بالمركز الصحي لفحص الرئتين.

إن إلتهاب القصبات الهوائية الحاد هو رشح )نزلة برد( 
في القصبات )الُشعب( الهوائية. إذ تتورم وتتهّيج األغشية 
المخاطية في الشعب الهوائية التي تذهب من البلعوم إلى 

الرئتين. إن السعال هو من أكثر األعراض المألوفة ويستمر 
لثالثة أسابيع كمعّدل عام. يمكن أن يكون لديك أيضاً حّمى، ألم 

في البلعوم وسيالن األنف.
اً فيروس وأحيان تسببه البكتريا.  ب التهاب القصبات الحاد سببه غال

اً ما يختفي المرض من تلقاء نفسه. يمكن للسعال أن يكون  ب وغال
مزعجاً، ولكن هذه هي طريقة الجسم لحماية الرئتين.فبواسطة السعال 

بلغم وإال فسيتراكم في أنسجة الرئة ويمكن أن يسّبب  يتم إبعاد ال
بلغم والسعال بمثابة حاجز وحماية حيث يقتنص  المشاكل. يعمل ال
الغبار، البكتريا والفيروسات التي نتنفسها.وألن سعالك هو جزء من 
نظام الجسم الدفاعي، فمن المحتمل أن يبقى هذا السعال على وجه 

التحديد ببطئ لفترة طويلة قبل أن ُتشفى. إن وجود السعال لفترة طويلة 
سببه إن التهيج في القصبات الهوائية ُيشفى ببطئ.

العالج بالمضادات الحيوية
عند اإلصابة بإلتهاب القصبات الحاّد التحتاج الى عالج بالمضادات 
الحيوية اذا كانت الرئتان سليمتان. وحتى لو كان إلتهاب القصبات 

الحاد سببه البكتريا أو mycoplasma )نوع معين من البكتريا( فلن 
ُتشفى بشكل أسرع. وعلى الرغم من أن المضادات الحيوية لها في 

الحقيقة تأثير على البكتريا )ولكن ليس على الفيروسات( فال ُيشفى 
التهاب القصبات بشكل أسرع عند إستعمال المضادات الحيوية.

من غير المستحسن أخذ المضادات الحيوية عند عدم وجود ضرورة 
لذلك ألنها ُتضعف البكتريا المفيدة التي تحملها في جسمك. يمكن 

للمضادات الحيوية أن تسبب أعراضاَ جانبية كاالسهال والطفح 
الجلدي. باالضافة الى أن المضادات الحيوية تساهم في جعل البكتريا 

مقاومة لتلك المضادات )ذات مقاومة للعقاقير( وهكذا التكون 
المضادات الحيوية فاعلة عند الحاجة اليها في حاالت اإلصابة 

بالتهابات خطيرة تسببها البكتريا.

أحياناً تكون المضادات الحيوية ضرورية عند اإلصابة بإلتهاب 
القصبات الحاد، مثالً لألشخاص المصابين بمرض مّشخص مسبقاً في 

الرئة.


