Paediatric Guideline Cystic Fibrosis - Admission
الداء الليفي الكيسي  -القبول























ترتيبات القبول:
اختياري -عن طريق فريق التليف الكيسي وأجنحته الخاصة
الرجوع إلى خطة القبول في السجالت أو في تقرير العيادة.
دائما ً اقبله في غرفة مشتركة.
إجراءات القبول:
ارسم مخطط الوزن – الطول األساسي.
القيام باختبارات وظائف الرئة في يوم القبول (أعمار أكبر أو يساوي  6سنوات)
مراجعة القصة الدوائية مع /المريض ,األبوين ,الحملة /وآخر تقرير عيادة.
كتابة كل األدوية.
تحقق فيما اذا كان فحص الدم السنوي يمكن إجراؤه اآلن بشكل مالئم.
اطلب من فريق التمريض إبالغ أخصائي العالج الفيزيائي وأخصائي التغذية بيوم القبول.
التحقق من جوانب محددة بالتدبير واإلجراءات كتلك الموصوفة من قبل فريق التليف الكيسي.
بالنسبة للصادات الوريدية :انظر التليف الكيسي –دليل االختالطات–
منأجل انسداد األمعاء :انظر التليف الكيسي  -دليل انسداد األمعاء البعيدة ). (DIOS
االستقصاءات:
الدموية:
بحال تم قبول الطفل من أجل الصادات الوريدية  ,خذ دم عبر القثطرة طويلة المدى عند تركيبها.
قم بإرسال عينة ,FBC,U&E, CRP,LFT, :زرع دم
بحال توقع الحساسية من داء الرشاشيات القصبي الرئوي ) (ABPAاطلب  IgEكلي – IgEنوعي للرشاشيات
والرشاشيات المرسبة
الجرثومي:
عند القبول ,اطلب مسحة قشع من أجل الزرع والتحسس
بحال التعريف السريري له ارسل مسحة فيروسية للحلق واالنف
بحال توقع االنتانات بالمتفطرات غير الدرنية ) (NTM)(Non-Tuberculous Mycobacteriaارسل عينة قشع
لزرع .NTM
كرر مسحة البلغم ( 2-1مرة) للزرع والتحسس باألسبوع أثناء القبول (عادة ما يقوم بها أخصائي العالج الفيزيائي ولكن
تحقق من أنه تم إجراء ذلك)

 إذا وجد عامل مرض جديد ,انظر الداء الليفي الكيسي  -دليل علم األحياء الدقيقة.
:X-RAY
 اذا وجدت عالمات سريرية جديدة عند فحص الصدر ,اطلب صورة صدر.
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معظم األطفال يقومون بإجراء  CXRكل  12شهر  ,افحص متى أجريت آخر مرة  ,بحال الشك ناقشمع أخصائي ال
.CF
دائما ً قارن الصورة الجديدة مع الصورة القديمة.
راجع نتائج آخر  CTبحال إجرائه وناقشه مع استشاري التليف الكيسي وأخصائي األشعة.
وظيفة الرئة وإشباع :O2
قياس وظائف التنفس عند القبول ثم أسبوعيا ً لكل األطفال القادرين على النفخ بشكل جيد (عادة عمر أكبر أو يساوي 6
سنوات).
يقوم بها أخصائي المعالجة الفيزيائية أو الممرضة المدربة ,بحال هناك دليل على انسداد مجرى الهواء كرر قياس
وظائف التنفس بعد استنشاق السالبوتامول (MDIجرعة انشاقية) بمدة  15دقيقة ( 4بخات بفواصل بها)
مراقبة إشباع األوكسجين كل الليل ألول ليلتين بعد القبول.
بحال اإلشباع أقل من  %91عالج بال  O2بواسطة قنية أو قناع وجهي.
البحث عن ارتفاع سكر الدم:
تقريبا ً  %8من األطفال الداء الليفي الكيسي يطورون داء سكري بعد عمر  10سنوات ,عادة ما يكشف بنقص وزن أما
الحماض الكيتوني فهو نادر.
بحال يتناول الستروئيدات القشرية بانتظام ,قم بإجراء فحص عدم تحمل سكر عند القبول.
خالل أول  24ساعة بعد القبول ,قم بقياس سكر الدم اإلصبعي قبل الطعام وأيضا ً بعد  2-1ساعة بعد كل وجبة وعلى
 0200ساعة اذا كان على تغذية طوال الليل.
بحال البدء باستخدام البريدنيزولون أو زيادة الجرعة خالل القبول أعد قياس سكر الدم باإلصبع.
بحال سكر الدم مرتفع ناقش مع فريق ال .CF
فحص الدم السنوي:
يخضع كل األطفال الذين يرتادون عيادات التليف الكيسي لفحص دم سنوي.
أجر فحوص دم سنوية بحال القبول خالل شهر من الفحص السنوي (عادة في وقت الميالد) أثناء إدخال القثطرة أو عند
قياس مستويات التوبراميسين.

*كل األعمار:
تعداد دم كامل ,لطاخة
فيتامين A,D,E
هرمون PTH
,CL ,LFTs ,CRP ,U&Eمسح عظمي ,Mg ,أضداد الزوائف الزنجارية
سكر دم
 IgEكلي ونوعي للرشاشيات والرشاشيات المرسبة.
*عمر <أو يساوي  10سنوات:
أضف اختبار تحمل السكر بالدقائق 120-60-0
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التغذية:
دائما ً تشمل أخصائي التغذية.
وزن مرتين أسبوعيا ً /بمالبس النوم وقبل اإلفطار (عراة إن أمكن)
تابع المكمالت الطبيعية.
مكمالت األنزيمات البنكرياسية:
اكمل نفس النوع والجرعة للمكمالت البنكرياسية على النحو الموصوف
بدء جرعات للطفل المشخص حدبثاً:
الرضع:
 creonصغيرة لألطفال  0,5مغرفة ( 2500وحدة ليباز) إلى مغرفة واحدة (5000وحدة ليباز) لكل  120مل حليب أو
رضاعة طبيعية.
أو 10000 creon:ربع واحد (2500وحدة ليباز) إلى نصف كبسولة ( 5000وحدة ليباز) لكل  120مل حليب أو
رضاعة طبيعية.
األطفال:
بدء جرعة -10000 creonكبسولتان لكل وجبة  ,كبسولة لكل وجبة خفيفة.
*عاير الجرعة مع محتوى الدهون الموجود بالوجبات األساسية والوجبات الخفيفة للسيطرة على أعراض سوء
اإلمتصاص
الحد األقصى  10000وحدة ليباز/كغ/اليوم  ,يمكن أن تؤدي الجرعات العالية لتضيق الكولون.
عالمات سوء اإلمتصاص:
براز دهني ,متكرر كريه الرائحة – زيت البرتقال – تطبل البطن – آالم بطنية
*ناقش مع فريق .CF

مضادات مستقبالت :H2
بحال تناول جرعات كبيرة من األنزيمات البنكرياسية (مثال<  10آالف وحدة ليباز) ناقش مع فريق  CFالحاجة
للرانتيدين للحد من تعطيل البنكرياس.
فيتامين :A,D,E
ابدأ هذه الجرعات للمشخصين حديثاً:
الرضع:
 0,6مل  Dalivitو 0,5مل(50ملغ) ألفا توكوفيرل أسيتات( Alfa tocopheryl acetateفيتامين )E
األطفال:
1مل  Dalivitأو  3كبسوالت متعددة الفيتامينات  BPCو  100ملغ من أسيتات ألفا توكوفيرل Alfa tocopheryl
(acetateفيتامين 50*2( )Eملغ كبسولة)
أو*:تابع الجرعة الموصوفة في عيادة ال CF
*قم بفحص مستويات الفيتامينات سنويا ً وتعديل الجرعة وفقا ً لذلك.
 NACLفموي:

*فقط بحال وصف من فريقالتليف الكيسي
*عادة تحتاج له بأول سنة من الحياة بعد التشخيص.
الداء الليفي الكيسي – متالزمة انسداد األمعاء البعيدة –DIOS
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التعريف:
انسداد برازي حاد كامل أو غير كامل في اللفائفي.
*في المقابل يعرف اإلمساك بانحشار البراز التدريجي في كامل الكولون.
التعريف والتقييم:
المرضى الذين يعانون من اإلمساك ,آالم بطنية مترددة ,انتفاخ البطن ,والكتل البرازية.
يمكن إجراء ) (AXRلتقييم درجة توسع األمعاء وانسدادها.
بحال الشك بالتشخيص قد يكون  CTالبطن مفيد ,ناقش مع أخصائي  CFواألشعة.
التدبير:
التدبير بالتداخل الجراحي يستخدم فقط كحل أخير ,ناقش مع فريق ال  CFقبل إجراء اإلحالة الجراحية.

بحال األعراض خفيفة ,يوصف ملين يومي ماكروغول( Macrogolمثل )Movicolونشجع السوائل.
التأكيد على استخدام بدائل أنزيمات البنكرياس.
بحال لم تستجب أو كانت األعراض أكثر حدة:
التأكد من إماهةكافية (عتبة منخفضة للسوائل الوريدية وأساسية لكل الولدان والرضع) ولمدة <أو يساوي  3ساعات بعد
العالج
راقب توازن السوائل واسمح باألغذية.
أميدوترايزوات الصوديوم)Sodium Amidotrizoate(Gastrografin
العمر من شهر ل 2سنة30 -15:ملغ Gastrografinمخففة في  90مل ماء او عصير الفاكهة.
 25-15كغ50 :مل ) (Gastrografinمخففة في 150مل ماء أو عصير فاكهة.
< 25كغ100 :مل ) (Gastrografinتخفف في  200مل ماء أو عصير فاكهة.
يمكن إعطاء ما ذكر أعاله كجرعة وحيدة أو 4جرعات مقسمة ,اذا لم يكن هناك تأثير بعد  48-24ساعة أو في حال
تدهور المريض ,اغسل األمعاء مع )( (Klean-prepعادة مايتطلب )NGT
كيس واحد من) (Klean-prepفي  1ل ماء (يمكن إضافة أشجار الفاكهة الصافية)
10مل/كغ/سا لمدة 30د
ثم 20مل/كغ/سا لمدة 30د
ثم 25مل/كغ/سا للوصول للحد األقصى للجرعة اإلجمالية 100مل /كغ أو  4ليتر.
ابدأ باكرا ً في الصباح واستمر حتى يصبح البراز أصفر ومائي وخالي من المواد الصلبة.
 2ل بالبداية مع الزيادة إلى  4-3ليتر حسب اإلستجابة والعمر وحجم الطفل(معظم األطفال الذين يعانون من DIOS
يكونون مراهقين)

 -11حمية ولكن إذا لم يتم تحقيق النجاح بعد  12ساعة ,فتوقف واعط وجبة المساء وكرره في الصباح التالي.
 -11راقب الفعالية باستخدام  AXRقبل وبعد الغسل.
 -12اذا ظهرت عالمات انسداد معوي تام ,أوقف الغسيل ,واعط سوائل وريدية وناقش الحقنة الشرجية المتباينة مع فريق
التليف الكيسي.

الداء الليفي الكيسي – المضاعفات-
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إنتانات الجهاز التنفسي – المضاعفات –
بحال األعراض غير عادية :مثال :نفث دم ,ألم بطني يوجه لمتالزمة انسداد األمعاء البعيدة أو دوالي نازفة  ,ناقش
بشكل عاجل مع فريق ال .CF
األعراض والعالمات:
زيادة السعال وإنتاج البلغم
زيادة ضيق التنفس.
فقدان الوزن -الشهية
بلغم سميك لزج
خراخر خشنة.
نفث دم.
االستقصاءات:
انظر االستقصاءات في الداء الليفي الكيسي – القبول –
التشخيص التفريقي:
توسع القصبات بغير ال .CF
التهاب القصيبات المزمن الساد.
إجراءات القبول اإلضافية:
كل القبوالت تناقش مع فريق ال.CF
نحن بحاجة لفريق تمريضي مدرب إلجراء مدخل قثطرة.
ال تجرىصورة صدر بشكل روتيني – مطلوبة بحال الريح الصدرية أو اشتباه االنخماص الفصي.
العالج المباشر:
استخدام نظام الصادات الوريدية المقترحة بعد المناقشة مع فريق ال .CF
إذا لم يكن هناك أي نقاش ممكن  ,أوقف الصادات الفموية  ,وابدأ بإعطاء نفس الصادات بشكل وريدي والتي استخدمت
خالل المضاعفات األخيرة.
إذا لم يأخذ المريض سابقا ً صادات وريدية ,فقم بإعطائه نظام الخط األول (انظر أدناه)
خذ بعين االعتبار أي ردود فعل تحسسية سابقة.
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نظام الخط األول:
زرع القشع:
الزوائف الزنجارية:
 Ceftazidimeبجرعة 50ملغ/كغ8 /ساعات ( الجرعة القصوى3غ/الجرعة) وتوبراميسينTobramycin
10ملغ/كغ مرة واحدة يوميا ً (الجرعة القصوى 660ملغ) وتعطى خالل 30د *استخدام وزن الجسم المثالي مقارنة مع
الطول لتجنب جرعة زائدة.
ال زوائف زنجارية:
 Cefuroximeبجرعة 50ملغ/كغ8 /ساعات ( الحد األقصى  1,5غ/الجرعة)
الكورسات عادة تستمر  2أسبوع
من أجل السيفالوسبورينات ( وليس التوبراميسين):تهدف إلى استخدام كامل الفياالت عن طريق تقريب الجرعات -/+
 %10بحسب حجم القارورة.
الصادات اإلرذاذية:
وصف الصادات االرذاذية الروتينية للطفل وتعطى كالمعتاد
*ال تبدأ بعالج انشاقي جديد بدون النقاش مع فرريق ال .cf
الصادات الفموية:
*(يجب وصف الصادات الوقائية لألطفال واعطائها بشكل طبيعي خالل القبول حتى عند تلقي الصادات الوريدية)
موسعات القصبات:
يمكن استخدام السالبوتامول والمباعدة قبل استخدام العالجات االنشاقية أو المعالجة الفيزيائية
*ناقش مع فريق التليف الكيسي.
الستروئيدات القشرية االنشاقية:
اليوجد دليل على انها نافعة ,ناقش ايقافها مع فريق ال .CF
مراقبة التوبراميسين:Tobramycin
*نظام مرة واحدة يومياً:
مستوى االنخفاض مباشرة قبل الجرعات الثانية والثامنة.
يجب أن يكون > من  1ملمول/ل
يجب مناقشة المستويات العالية مع فريق .CF
ال حاجة لتحديد الذروة.

 -5دائما ً ناقش تغييرات الجرعة أو الفاصل الزمني ,مع فريق ال  CFمسبقا ً وتأكد من أن المستوى تم أخذه في الوقت
الصحيح.
 -6ال تتحقق من مستوى التوبراميسين من القثطرة أو الخط الطويل.
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التدبير الالحق:
ال تقم بتغيير الصادات قبل المناقشة مع فريق ال.CF
بحال لم يحصل تحسن الصدر خالل  7أيام من الصادات الوريدية – فكر بإجراء صورة صدر.
الستروئيدات القشرية الفموية:
إذا لم يحصل تحسن في الصدر بعد أسبوع من الصادات الوريدية ,ناقش مع فريق ال  CFحول بدء كورس ل  7أيام
Prednisoloneبريدنيزولون  1ملغ/كغ/اليوم تقريب إلى أقرب 5ملغ.
بحال المريض يتناول بالفعل بريدنيزولون كل ثاني يوم بجرعة دنيا ,فقم بمراجعة الجرعة الالزمة عند التخريج.
األطفال الذين لديهم داء الرشاشيات القصبي الرئوي التحسسي ),(ABPAتابع البريدنيزولون لفترة أطول ( على سبيل
المثال على األقل شهر ثم فطام ) مع إضافة عامل مضاد للفطور.
حاالت المخاط االرذاذية )/Doranase Alfa(DNAseملحي مفرط التوتر:Hypertonic saline
أثناء القبول ,قم بإعطاء المريض حال المخاط االرذاذي الروتيني الخاص بالمريض ,وأكمل كالمعتاد
بحال كانت المفرزات سميكة فهي مشكلة خاصة ,عندها يمكن البدء بحال مخاط ارذاذي جديد أو بحال تزايد تواتر
العالجات الحالية  .ناقش مع فريق ال .cf
*مناقشة توقيت هذه العالجات بالتوافق مع المعالجة الفيزيائية للصدر مع فريق ال  cfوالمريض.
يجب على المريض احضار المرذات الخاصة به إلى المستشفى.
التخريج والمتابعة:
*بحسب نصيحة فريق التليف الكيسي.
إعطاء الصادات الوريدية بشكل ذاتي– العالج الوريدي المنزلي:
من المناسب لبعض المرضى استكمال شوط الصادات الوريدية في المنزل.
يجب أن يتلقى المرضى /العائالت التدريب المناسب وتحقيق الكفاءات الالزمة أثناء تواجدهم في الجناح.
الخدمة يديرها فريق cfبالتزامن مع صيدلية المشفى.
ناقش بشكل كامل مع فريق ال  cfقبل إجراء أي تغييرات أو ترتيبات.

معايير إعطاء الصادات الوريدية في المنزل:
*ضمان:
فريق التليف الكيسي وفريق االجناح سعداء من أجل المريض لتخريجه.
المريض والوالدين سعداء تماما ً وواثقين ومؤهلين إلعطاء الصادات الوريدية في المنزل.
تم تقييم المريض /الوالدين قبل تخريجه من قبل فريق .cf
الوالدين كتبا المرشد العالجي وأرقام االتصال على مدار  24ساعة.
بحال كان المريض يستطيع تحمل المسؤولية ألخذ الصادات الوريدية ذاتياً ,من المهم أن يكون الوالد/مقدم الرعاية أيضا ً
لديه إرشاد وتعليمات كافية.
توجد أدوية الحساسية المفرطة في المنزل ومعرفة العائلة كيفية استخدامها.

 )7إخبار فريق التليف الكيسي بكل المرضى الذين تم تخريجهم إلى المنزل الستكمال العالج بالصادات الوريدية ليتمكنوا
من تنظيم الدعم المنزلي أو المدرسي إن لزم األمر.
 )8سيقوم فريق ال  cfبزيارة المريض في المنزل خالل شوط العالج الوريدي لمراقبة التطور.
 )9االخبار بأي مخاوف لفريق التليف الكيسي.











الداء الليفي الكيسي – علم األحياء المجهري-
باإلضافة إلى االحتياطات النموذجية ونظافة اليدين ,يلزم اتخاذ االحتياطات التالية للمرضى المصابين بالعوامل
الممرضة التي هناك احتمال بانتقالها:
ال تشارك المعدات بين المرضى.
دبر أطفال التليف الكيسي في جناح خاص.
امنع االتماس بين مرضى التليف الكيسي.
المريض الذي تم تشخيصه حديثاً:
الوقاية بالفلوكلوكساسللين125 Flucloxacillinملغفموي 12/ساعة حتى عمر 2سنة.
إذا كان مريض التليف الكيسي المشخص حديثا ً مصابا ً بعدوى صدرية تتطلب الصادات الوريدية:
*ابدأ Cefuroximeلمدة  2أسبوع.
العالج الالحق يعتمد على حساسية الصادات.

الزوائف الزنجارية:
*العزل األول في مسحة البلغم(السعال)
بحال كان بدون أعراض مع العزل األول من مسحة البلغم(السعال)
 :Ciprofloxacineالعمر بين شهر و  18عام (20ملغ/كغ فموي كل  12ساعة (حد أقصى 750ملغ)لمدة  6أسابيع.
و  colistimethate sodiumاإلرذاذي :األعمار أقل من  2سنة 1مليون وحدة كل  12ساعة
واألعمار أكثر أو يساوي  2سنة  2:مليون وحدة كل  12ساعة عبر المرذات لمدة  3أشهر.
بحال عرضي:
 توبراميسين Tobramycinوسيفازيديم Ceftazidimeوريدي لمدة 2أسبوع متبوعة بcolistimethate sodiumاإلرذاذي في الجرعات المدرجة باألعلى.
 بحال العضية لم تستأصل بشكل كامل بعد شهرين من المعالجة  ,خذ بعين االعتبار شوط ألربع أسابيع منتوبراميسين ارذاذي وموصوف من قبل فريق التليف الكيسي.
*االنتان المزمن بالزوائف الزنجارية:
*تم تعريفه على انه أكثر من  %50من عينات الجراثيم اإليجابية للزوائف الزنجارية خالل  12شهر الماضي ( 4
عينات على األقل)
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*المرضى الذين لديهم زوائف زنجارية مزمنة يتلقون العالج الوقائي االرذاذي المضاد للجراثيم ,اختيار العامل
( )Aztreonam ,Tobramycin ,colistimethate sodiumويتم تحديده من قبل فريق التليف الكيسي وفقا ً للحالة
السريرية والتحسس الجرثومي.
):BurkholderiaCepacia Complex (BCC
أول عزل من مسحة قشع:
اإلبالغ عن حاالت جديدة من  BCCلفريق الCFبشكل فوري.
محاولة استئصاله باستخدام نظام يحوي صادات وريدية وارذاذية ,اختيار العامل يعتمد على التحسس الجرثومي.
االنتان المزمن بال :BCC
وتعرف بأنها أكثر من  %50من عينات جرثومية إيجابية لل  BCCخالل  12شهر الماضي (4عينات على األقل)
األطفال الذين لديهم  BCCمزمن يتلقون العالج الوقائي بالصاداتاالرذاذية ,اختيار العامل (توبراميسين
/Tobramycinميرونيم )Merpenemيقرر من قبل فريق ال  CFوفقا ً للحالة السريرية والتحسس الجرثومي
والتحمل.
يحتاج االطفال المصابون بسالالت  BCCالمنقولة إلى الرعاية في حجرة بجناح منفصل عن غيرهم من أطفال التليف
الكيسي.
العنقوديات المذهبة المقاومة للميتسيلين ))MRSA

أول عزل من مسحة القشع:
اإلبالغ عن حاالت جديدة لفريق ال  CFفوراً.
بحال غير عرضي:
* حاول االستئصال باستخدام فانكوميسين ارذاذي NebulisedVancomycinلمدة  5أيام .متبوعة ب  3-2صادات
فموية لمدة  6أسابيع (يعتمد االختيار على التحسس الجرثومي)
 -3بحال عرضي:
االستئصال من خالل صادات وريدية لمدة أسبوعين (يعتمد االختيار على التحسس)
االنتان المزمن بال :MRSA
 -1تعرف على أنها أكثر من  %50من عينات جرثومية إيجابية لل  MRSAفي  12شهر الماضي ( 4عينات على
األقل).
-2استخدام الصادات الفموية أو االرذاذية الوقائية يجب أن يناقش مع فريق ال .CF
جدري الماء والتليف الكيسي:
عدوى الحماق قد يكون لها عواقب وخيمة باألطفال الذين لديهم نقص مناعة.
مرضى التليف الكيسي الذين يتناولون الستروئيدات القشرية الفموية لديهم خطورة عالية.
بحال لم يكن هناك قصة لإلصابة بالحماق وال يوجد أضداد  ,اعط اللقاح.
التعرض:
اسأل عن التعرض لحالة مشخصة:




















 -1بقاء في نفس الغرفة(مثال :في المنزل ,الصف ,قاعة المدرسة) لمدة أكثر من  15دقيقة.
-2تماس وجها ً لوجه (مثالً خالل إجراء محادثة)
بحال التعرض كبير:
تحقق من المالحظات لتحديد الحالة المناعية( تاريخ لجدري الماء أو حالة الضدقبل الستروئيدات القشرية)
بحال غير ممنع وأخذ جرعة عالية من الستروئيدات القشرية الفموية (بريدنيزولون 1ملغ/كغ/اليوم لمدة شهر أو
2ملغ/كغ/اليوم لمدة أسبوع) ,وحدث التعرض أقل من  96ساعة ,اطلب الغلوبين المناعي النطاقي( )VZIGمن المخبر
الجرثومي.
عمر أقل من  6سنوات 250:ملغ
عمر من  10-6سنوات500 :ملغ
عمر من  14-11سنة750 :ملغ
عمر أكثر أو يساوي  15سنة 1 :ملغ

بحال كان غير ممنع وأخذ جرعة قليلة من الستروئيد القشري الفموي (بريدنيزولون 1ملغ/كغ/اليوم) أو جرعة اعلى من
 96ساعة منذ التعرض:
اعط عقار أسيكلوفير وقائي كل 6ساعات (10ملغ/كغ فموي 6/ساعات) من  21-7يوم بعد التعرض.
مصاب:
بحال ظهر جدري الماء في طفل ال يتناول الستروئيدات القشرية الفموية ,اعط أسيكلوفير  10ملغ/كغ فموي لمدة 6
ساعات (وريدي لحال جدري ماء شديد) لمدة  7أيام ,وشوط من الصادات الفموية (مثال الكو اموكسيكالفCo-
)Amoxiclav
لقاح االنفلونزا ولقاح الرئويات:
لقاح األنفلونزا يعطى كل سنة في اكتوبر.
لقاح المكورات الرئوية ).(Prevenar13
عادة توصف من قبل الطبيب الخاص ويحصل عليه من الصيدلية.
:PORT-A-CATH
اعطائه لألطفال الذين يحتاجون الصادات الوريدية المتكررة.
تعليمات الشركة المصنعة موجودة في الجناح.
مراقبة احتياطات العقامة كلما تم وصل .vascuport
تجرى فقط من قبل طاقم تمريضي مدرب.
التنظيف الروتيني للمدخل (عادة من قبل طاقم التمريض)
كل  4أسابيع (بالتزامن مع موعد العيادة بحل امكن ذلك)
استخدام ابرة مباشرة لمدخل القثطرة و 4مل كلور صوديوم  0,9%مهبرن  100وحدة/مل (مثال ,canusal:وليس
 ,)Hessalمع سحب اإلبرة أثناء حقن آخر مل .

الداء الليفي الكيسي Cystic Fibrosis Audit Cycle
االستقصاءات بحال القبول:
هل قمت بإجراء

نعم

ال

السبب

FBC
U&A
CRP
LFT
زرع دم
 IgEكلي
 IgEنوعي للرشاشيات والرشاشيات المرسبة
مسحة قشع للزرع والتحسس
مسحة فيروسية للحلق واالنف
عينة قشع لزرع .NTM
صورة صدر
قياس وظائف التنفس
مراقبة إشباع األوكسجين
البحث عن ارتفاع سكر الدم
فحص دم سنوي
التغذية:
هل قمت بإعطاء
مكمالت األنزيمات البنكرياسية
مضادات مستقبالت H2
فيتامين A,D,E
 NACLفموي

نعم

ال

السبب

تدبير متالزمة انسداد األمعاء البعيدة –DIOS
هل قمت بإعطاء

ملين ماكروغول
بدائل أنزيمات البنكرياس

نعم

ال

السبب

إماهة كافية
أميدوترايزوات الصوديوم Sodium Amidotrizoate
غسل األمعاء بال )(Klean-prep
عالج إنتانات الجهاز التنفسي – المضاعفات
هل قمت بإعطاء

نعم

ال

 CeftazidimeوTobramycin
 Cefuroximeلوحده
الصادات اإلرذاذية
الصادات الفموية
موسعات القصبات
الستروئيدات القشرية االنشاقية
الستروئيدات القشرية الفموية
حاالت المخاط االرذاذية )/Doranase Alfa(DNAseملحي
مفرط التوتر

السبب
زوائف زنجارية
ال زوائف زنجارية

الداء الليفي الكيسي – علم األحياء المجهري-
المريض الذي تم تشخيصه حديثاً:
هل قمت بإعطاء
Flucloxacillin
Cefuroxime
 Ciprofloxacineو colistimethate sodiumاإلرذاذي

نعم

ال

السبب

وقائي
مصاب بعدوى صدرية
زوائف زنجارية غير
عرضية

زوائف زنجارية عرضية

 Tobramycinو  Ceftazidimeو colistimethate
 sodiumاإلرذاذي
ميرونيم Merpenem
فانكوميسين ارذاذي
جدري الماء والتليف الكيسي:
هل قمت بإعطاء
الغلوبين المناعي النطاقي(VZIG
أسيكلوفير
اسيكلوفير مع صاد فموي

نعم

ال

السبب
تعرض لغير ممنع ويتناول ستروئيد قشري
تعرض لغير ممنع واخذ كمية ستروئيد قليلة
مصاب ال يتناول الستروئيد

