
نصائح ومعلومات عن المضادات الحيوية وااللتهابات

مصاب بالرشح )نزلة برد(؟ نصائح 
وارشادات عند االصابة بسيالن المخاط من 

األنف، السعال وألم في البلعوم

ISBN
 978-91-7603-080-6 (pdf)  februari 2014 

Detta är en översättning till arabiska av faktabladet Förkyld? Tips och råd vid snuva, hosta och halsont.  
Faktabladet går att ladda ner på svenska och flera andra språk på www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/

هل تناول المضادات الحيوية ضار؟
ليس من المستحسن أخذ المضادات الحيوية عند عدم وجود ضرورة 
لذلك، ألنها ُتضعف البكتريا المفيدة التي تحملها في جسمك ويمكن 
لبكتريا المسببة لألمراض. قد تسبب المضادات  اً ل ّوفر مكان بذلك أن ت
الحيوية أعراضاَ جانبية كاالسهال والطفح الجلدي. باالضافة الى أن 

البكتريا قد تصبح بسهولة مقاومة للمضادات الحيوية، أي أن البكتريا 
تصبح مقاومة للمضادات الحيوية عند استعمالها بشكل مفرط.

متى نحتاج الى المضادات االحيوية؟
إن مناعة الجسم الطبيعية فعالة هي األخرى ضّد عدد كبير من 

االلتهابات التي تسببها البكتريا مثالً التهاب األذن , التهاب الجيوب 
األنفية والتهاب اللوزتين. وفي أكثر هذه االلتهابات التساهم المضادات 

الحيوية إال بمقدار ضئيل أو التساهم على االطالق بتسريع الشفاء. 
ولكن في الجانب اآلخر فإن للمضادات الحيوية دور حاسم ومهم عند 

االصابة بااللتهاب الرئوي ويمكن أن تنقذ حياة االنسان في بعض 
االحيان.

متى تحتاج الى االتصال بالرعاية الصحية؟
اً  ب سيالن األنف: في حالة التهاب الجيوب األنفية يكون لدى الكبار غال

سيالن مخاط قيحي خالل أكثر من 10 أيام وفي نفس الوقت ألم ملحوظ 
في الخدّين واالسنان. عندها فقط يمكن للمضادات الحيوية أن تكون 

ذات جدوى. يمكن أن يكون لدى األطفال سيالن مخاط قيحي من األنف 
لفترة اطول دون أن يعني ذلك بالضرورة إصابتهم بإلتهاب الجيوب 

األنفية.

السعال: عندما يكون هنالك في نفس الوقت ُحّمى، شعور ملحوظ 
بالمرض، ازعاجات عند التنفس)صعوبة في التنفس(، تنفس بوتائر 

سريعة أو ألم عند التنفس. فقد يكون ذلك التهاباً رئوياً ويجب معالجته 
دائماً بالمضادات الحيوية ألن االلتهاب قد يأخذ منحا خطيراً.

يصاب أكثر الناس خالل حياتهم بحوالي مائة اصابة بالرشح. 
وحتى لو كان الرشح غير خطير، إال إنه قد يكون مزعجاً. فيما 

يلي ثمانية أسئلة عادية مع أجوبتها عن الرشح.

ماهو الرشح؟
الرشح هو أكثر االتهابات شيوعاً ويسببه فيروس. أعراضه العادية هي 
سيالن مخاط من األنف، سعال ، الم في البلعوم وُحّمى. يستغرق عادة 
10-7 ايام كي يشفى المرء منه. وقد تستمر بعض األعراض كالسعال 

لعدة أسابيع.

ما مدى االصابة بالرشح؟
اً 10-6 مرات في السنة.  ب يصاب األطفال بالرشح أكثر من الكبار، وغال
ـ 3-2 مرات في السنة أو أكثر عند وجود  اً ب ب أما الكبار فُيصابون غال

اتصال مباشر مع األطفال.

ماهي األدوية المستعملة للعالج ؟
ليس هناك دواء يمكنه شفاء الرشح، اال انه من الممكن في بعض 

األحيان تخفيف األعراض. إذا كنت تعاني من سيالن المخاط من األنف 
أو إحتقان في األنف فيمكن لبخاخ األنف المخفف لالحتقان أن يقلّل من 
االعراض. يمكن استعمال دواء السعال ولكن تأثيرة غير أكيد في كثير 
من األحيان. كما يمكن عند الحاجة تجربة العقاقير المخفّضة للحرارة 

ة لأللم. والمسكّن

لماذا التساعد المضادات الحيوية عند االصابة بالرشح؟
اً  الجدوى من تناول المضادات الحيوية، مثل البنسلين، اذا كنت مصاب

بالرشح. وهذا يعود الى أن المضادات الحيوية تكافح البكتريا دون 
سواها وليس لها أي تأثير على الفيروس المسبب للرشح. يستطيع 

الجسم بنفسه أن ينجح في شفاء الرشح، التهاب القصبات الحاّد 
وألتهابات القصبات الهوائية األخرى.
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كيف تتجنب العدوى؟
يمكنك تقليل خطر االصابة بالرشح أو أن ُتصيب اآلخرين بالعدوى، 
اً  بواسطة غسل اليدين بشكل متكرر خالل الفترات التي تكون مصاب

ب لمس اآلخرين  فيها بالرشح. اذا كنت مصاباً برشح فيمكنك تجنُّ
م أو تستعمل المحارم الورقية التي  ُك بيدك، وأن تعطس في طوية ال

ُتستخدم لمرة واحدة.

ألم في البلعوم: عند وجود آالم عند البلع دون أن يكون هنالك في 
الوقت نفسه سيالن من األنف أو سعال ، يمكن للمريض االنتظار لعدة 
أيام اذا كان الشخص يشعر بأنه بصحة جيدة وليس لديه صعوبات في 

األكل أو الشرب.

ألم في األذن: اذا كان الطفل يشكو من ألم مستمر في األذن ، إتصل 
بالطبيب في غضون أربعة وعشرين ساعة. اذا كان الطفل يعاني من 
باً إعطاءه مسكن لأللم والذهاب الى  ألم في إذنه في المساء، يكفي غال

تالي في حال اذا كان الطفل ال يزال يعاني من اآلالم  الطبيب في اليوم ال
اوصحته ليست على ما يرام. عند االصابة بالتهاب األذن قد تكون 

هنالك حاجة الى البنسلين اذا كان الطفل بعمر أقل من سنة واحدة أو 
أكثر من إثني عشر عاماً. في حالة األطفال من سنة واحدة - اثناعشر 

بل  عاماً يمكن االنتظار بإعطاء البنسلين بعد تقييم الحالة من ِق
الطبيب ألن أكثر التهابات األذن ُتشفى من تلقاء نفسها.

الحّمى: الكبار الذين ُيصابون بحّمى وشعور ملحوظ بالمرض لمدة 
5–4 أيام بالتزامن مع الرشح. يكون الوقت أقصر لألطفال الصغار.

إن المضادات الحيوية هي سالحنا األهم كي نستطيع معالجة 
التهابات البكتريا الخطيرة التي قد تؤدي الى الموت. كما إن 

المضادات الحيوية شرط أساسي لعدد كبير من العالجات األخرى 
كالعمليات الكبرى وعالج أمراض السرطان. 

وكلما استعملنا كميات أكثر من المضادات الحيوية، يكون الخطر 
أكبر ألن تصبح البكتريا مقاومة للمضادات الحيوية. ُتستعمل 

المضادات الحيوية في جنوب أوروبا بشكل أكبر منها في شمال 
أوروبا األمر الذي جعل مشكلة البكتريا المقاومة أكبر كثيراً 

هناك.

اذا كنت تشعر بالقلق من االلتهاب: إتصل بالرعاية الطبية وأطلب 
إجراء تقييم طبي: هل أستفيد من المضادات الحيوية؟ هل الفائدة 

في هذه الحالة أكبر من المخاطر؟


