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تحذير
يحتاج كل من ُيصاب بنوبة ربو شديدة للعالج 
الطبي العاجل. اتصل على الرقم ثالثة أصفار 

)000( لطلب اإلسعاف.

مالحظة
عندما تسمح أنظمة الوالية أو المقاطعة المحلية، 

وإذا لزم األمر:
استخدم نشاقة/مسّكنة شخص آخر أو استخدم 	 

واحدة من إحدى علب اإلسعافات األولية 
لمساعدة المريض المصاب بنوبة ربو شديدة.

إذا كان أحد األشخاص يعاني من صعوبة في 	 
التنّفس لكنه لم يسبق أن أصيب بنوبة ربو، 

ساعده بإعطائه 4 نفخات من مسّكنة )جهاز 
تسكين( وتابع بإعطائه 4 نفخات كل 4 دقائق 

إذا لزم األمر إلى أن يصل اإلسعاف. 

اإلشارات واألعراض
المريض قد:

يكون غير قادر على الحصول على ما يكفي من الهواء	 
يصبح نَفسه قصيراً	 
يصبح قلقاً أو مكبوتاً أو جزعاً	 
يرّكز فقط على التنّفس	 
يسعل، يصفر 	 
يشحب، يعرق	 
يزرق حول شفتيه وفصوص األذنين رؤوس األصابع	 
يغيب عن الوعي.	 

اإلدارة
المريض غائب عن الوعي
.DRSABCD اتبع  .1

المريض في وعيه
.DRSABCD اتبع  .1   

ساعد المريض ليكون في وضع مريح، ويكون ذلك عادة بالجلوس   .2   
منتصباً مع الميل إلى األمام.

طمئن المريض وأخبره بأن يتنّفس ببطء وعمق، وتأّكد من وجود ما   .3
يكفي من الهواء النقي.

ساعد المريض بأخذه أدويته )4-4-4(.  .4

أعِطه 4 نفخات متتالية من نشاقة مسّكنة زرقاء )استخدم منّظمة إذا   	
كانت موجودة(

يتنّفس المريض 4 مرات بعد كل نفخة  	

انتظر 4 دقائق.  	

إذا لم يتحّسن أعطه 4 نفخات أخرى.  	

إذا كان التحّسن ضعيفاً جداً أو معدوماً خالل دقائق تأّكد من طلب   .5
اإلسعاف/:ثالثة أصفار )000(، وتابع إعطاء 4 نفخات كل 4 دقائق 

إلى أن يصل اإلسعاف.

نوبة الربو
إدارة نوبة الربو

Asthma


