
 
 
 
 

 العودة للمدرسة بقائمة مراجعة مرض الربو

 
 

 
 

اعد السیطرة الجیدة على الربو تس.ال یمكن الشفاء منھ ولكن یمكن السیطرة علیھ .مرض الربو ھو مرض طویل األمد یؤثر في الرئتین
لمعرفة الروابط والموارد التي توفر  www.asthma411.orgقم بزیارة . على بقاء طفلك بصحة جیدة وتمتعھ بالنشاط والحیویة

 .معلومات عن مرض الربو

 
 

 
 

، قد یكون األشخاص الذین یعانون من حاالت ربو متوسطة إلى حادة معرضین )CDC(وفقًا لمراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا 
قم باتخاذ ھذه الخطوات للحد من ). 19-كوفید(لمخاطر أعلى في أن تسوء حالتھم بصورة كبیرة من اإلصابة بفیروس كورونا المستجد 

 :المخاطر على طفلك

 
 ظامتأكد من مواصلة طفلك تناول أدویة معالجة مرض الربو بانت •

 تحدث إلى طفلك عن مراعاة التباعد االجتماعي في المدرسة •

 شجع طفلك على ارتداء كمامة، وتأكد أن باستطاعتھ التنفس بصورة طبیعیة •

 ذكر طفلك بتجنب لمس وجھھ •
 ركز على كثرة غسل األیدي أو استخدام مطھر أیدي كحولي •

 تنظیف وتعقیم األسطح التي یتم لمسھا بصورة متكررة •

 

 
 

 
 

على األطفال المرضى بالربو إجراء فحص مرة یجب  .خطط لزیارة مقدم خدمة الرعایة الصحیة المعني بطفلك لفحص مرض الربو
. ویكون علیك زیارة مقدم الخدمة المعني بطفلك أكثر من مرة إذا كانت تبدو علیھ أعراض مرض الربو. واحدة في السنة على األقل

 :الزیارةأثناء 
 
 

 قم بمراجعة أدویة الربو الخاصة بطفلك •

 لمستنشق وفحصھا مراجعة تقنیة •

 اطلب من مقدم الخدمة المعني بطفلك استكمال أیة استمارات مدرسیة •

 وضع أو تحدیث خطة عمل للتعامل مع مرض الربو •

 .الختبار قدرتھ التنفسیة وتعقبھاھو أداة جیدة المقیاس  .اسأل ما إذا كان طفلك في حاجة إلى مقیاس یدوي للتنفس •

 .إذا كان طفلك یعاني من حساسیات موسمیة، فاطلب خطة عالج وأدویة قبل أن تبدأ أعراضھ الموسمیة •

تفشي فیروس كورونا  خالل .إذا كان طفلك یستخدم رذاذًا، فتحدث مع مقدم الخدمة لھ عن االنتقال إلى المستنشق مع الفاصل •
 .لطریق المفضل إلعطاء دواء إنقاذ سریع للربو في المدرسةو اھذا ھ )19-كوفید(المستجد 

 

 التعرف على مرض الربو

 )19-كوفید(خذ احتیاطاتك من أجل وقایة طفلك من فیروس كورونا المستجد 

 موعد لفحص مرض الربو تحدید

https://www.asthma411.org/


 العودة للمدرسة بقائمة مراجعة

 مرض الربو

 
 

 

إن خطة عمل التعامل مع مرض الربو ھي ورقة عمل تستكملھا أنت ومقدم خدمة الرعایة الصحیة المعني مخصصة وفقًا 
وتشمل خطة عمل للتعامل مع . وتساعدك الخطة على معالجة أعراض مرض الربو التي تظھر على طفلك. الحتیاجات طفلك

 :ما یليمرض الربو 

 
 

 قائمة بالعوامل المطلقة للربو وأعراضھ لدى طفلك •

 أسماء أدویتھ •

 جرعة الدواء التي یتم تناولھا عند الحاجة •

 خطوات لمعالجة حالة ربو أو حاالت تنفس طارئة •
 
 

المدرسة ویشمل ذلك ممرضة المدرسة والمعلمین والمدربین وقائدي حافالت . أعط نسخة لكل شخص یتصل بطفلك في المدرسة
 .وشارك الخطة مع الجدود ومقدمي رعایة األطفال واألخوات أیًضا. واحتفظ بنسخة لنفسك. وبرامج الرعایة ما بعد المدرسة

 
 
 

 
 

طفلك  ویمكن أن تقدم مدرسة. ، سوف تبدو المدرسة في ھذا الخریف مختلفة بعض الشيء)19-كوفید(بسبب فیروس كورونا المستجد 
وإذا كان طفلك سوف یشارك في التعلیم الشخصي، فعلیك التحدث إلى ممرضة . حصًصا دراسیة شخصیة، وتعلیم عن بعد، أو كالھما

 :خذ ھذه الخطوات من أجل مساعدة طفلك على أن یكون آمنا في المدرسة. المدرسة عن احتیاجاتھ المتعلقة بمرض الربو

 
 

وبدون وجود مرض الربو مدرج . وضح أن طفلك لدیھ مرض الربو —حتاج إلیھا المدرسة استكمل االستمارات الصحیة التي ت •
وقد ینجم عن ذلك إرسال ). 19-كوفید(في سجل طفلك الصحي، فإن أعراض الربو لدیھ قد تختلط مع فیروس كورونا المستجد 

 .طفلك إلى المنزل

وذلك یضمن أن طفلك یمكنھ أن یستخدم مستنشقھ في . استكمل االستمارات الموقعة لعالج مرض الربو وأعدھا إلینا •
 .المدرسة

 .شارك خطة عمل مرض الربو لطفلك مع ممرضة المدرسة •

 .تأكد من أن طفلك لدیھ مخزون من أدویة مرض الربو في عیادة ممرضة المدرسة •

 .أخبر ممرضة المدرسة عن عوامل إطالق مرض الربو لدى طفلك وطرق التخفیف منھا في المدرسة •

 .تأكد من أن مدرستكم لدیھا آخر مستجدات معلومات االتصال الخاصة بطفلك •

 
 
 
تحدث إلى مقدم الخدمة لطفلك عن إبقاء كمیة كافیة للطوارئ من األدویة الموصوفة وغیر الموصوفة، بما في ذلك مستنشقات •

 ).19-كوفید(وھذا أمر یوصى بھ بقوة خالل تفشي فیروس كورونا المستجد . مرض الربو

وھذا أمر یوصى . وإذا كان طفلك یستخدم فاصالً، فاطلب من مقدم الخدمة المعني وصف فاصل آخر لیأخذه معھ في المدرسة•
 ).19-كوفید(بھ بقوة خالل تفشي فیروس كورونا المستجد 

 )یتبع(تحدید موعد لفحص مرض الربو 

 وضع خطة عمل للتعامل مع مرض الربو

 تحدث إلى ممرضة المدرسة


