الربو – التدبير الحاد
ASTHMA – ACUTE MANAGEMENT
تعريف الربو:
هو اضطراب التهابي مزمن في الطرق الهوائية مع انسداد عكسي
األطفال الذين تقل أعمارهم عن  2سنة مع استجابة أولية ضعيفة لمقلدات بيتا ) B2( 2ذات فعالية جيدة ،يتابع العالج في
حال كان شديد مع األخذ بعين االعتبار التشاخيص األخرى والعالجات األخرى

األعراض والعالمات:
.1
.2
.3
.4
.5

ضيق النفس
وزيز
سعال
سعال ليلي
ضيق الصدر

األعراض والعالمات تميل ألن تكون (متغيرة  /متقطعة  /اسوأ ليال ً  /لها محرضات منها الجهد)

تصنيف النوبة الربوية حسب الشدة
ربو معتدل الشدة
.1
.2
.3
.4

عالمات حيوية طبيعية
وزيز خفيف الشدة
يتحدث جمل كاملة مع تغذية جيدة
االكسجة> % 92بهواء الغرفة

5ذروة الجريان بنهاية الزفير > او يساوي % 50لدى المرضى الذين أعمارهم ≥  5سنوات
ربو شديد:
 .1ضيق نفس عند الكالم أو تناول الطعام
 .2تسرع التنفس > 40مرة/د أعمار < 5سنوات
> 30مرة /د العمر  12-5سنة
> 25مرة/د العمر  18- 12سنة
 .3تسرع النبض >140ن/د العمر < 5سنوات
> 125ن/د العمر  12- 5سنة
> 110ن  /د العمر  18 - 12سنة
 .4عالمات العسرة(سحب تحت وبين األضالع  +رقص خنابتي األنف)

 .5اشباع األكسجين < % 92بهواء الغرفة
% 50 ≤PEF .6
ربو مهدد للحياة
.1
.2
.3
.4
.5
.6

زرقة – شحوب –هياج  -انهاك
الصدر الصامت
جهد تنفسي ضعيف
تبدل مستوى الوعي
اشباع االكسجين <% 92
 %33≤PEFباألعمار ≥ 5سنوات

* المرضى الذين لديهم حالة شديدة أو مهددة للحياة من الممكن أن ال يكونوا بضائقة تنفسية أو ليس لديهم كل العالمات
غير الطبيعية،لذلك وجود إحداها يجب إعالم الطبيب.

التشخيص التفريقي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

استنشاق جسم أجنبي
ذات رئة
ريح صدرية
استنشاق
داء ليفي كيسي
قلس معدي مريئي
تلين رغامى وقصبات
فرط التهوية

التقييم:









معدل التنفس والجهد التنفسي
عالمات العسرة
النبض
دخول الهواء -
االكسجة بهواء الغرفة للمريض
األعمار ≥ 5سنة PEF
مستوى الوعي
صورة شعاعية للصدر في حال كان هناك عالمات وأعراض لحالة شديدة أو مهددة للحياة وعندما اليتحسن
المريض بالعالج الدوائي

التأخذ أي عينات إلجر اء فحوصات الدم الروتينية أو غازات دم  /صورة الصدر الشعاعية
الروتينية ليست ضرورية عند أطفال الربو
العالج الفوري:
 تتبع خوارزمية تدبير الوزيز الحاد عند األطفال

 أضف االكسجين للعالج الدوائي في حال تطلب األمر

تقييم المتقدم :
في حال كنت قلقا حول مستوى الوعي لدى الطفل أو لم يستجيب اإلرذاذالسالبوتامول أو جهد تنفسي ضعيف:
 أخبر األخصائي لمزيد من التقييم األشمل
 افتح خط وريدي
 ابدأ بتسريب سالبوتامول وريدي خالل  5دقائق * العمر < 2سنة 5مكغ  /كغ
* العمر > 2سنة  15مكغ  /كغ (الجرعة العظمى 250مكغ)
 باستخدام  500مكغ /مل حقن مخفف إلعداد تركيز  50مكغ /مل مع كلوريد الصوديوم  % 0,9على سبيل المثال
( 250مكغ =  0,5مل وتكوين مايصل لحجم إجمالي من  5مل باستخدام كلوريد الصوديوم  250= % 0,9مكغ /
 5مل)
في حال عدم االستجابة خالل  15دقيقة:
 استخدام سلفات المغنزيوم وريدي خالل  20دقيقة لالعمار من 2حتى  17سنة  40ملغ لكل كغ جرعة وحيدة
(الجرعة العظمى  2غ)
 oاستخدم  %50وريدي وتمدد لتصبح تركيز  % 10باضافة الحجم المطلوب مع اضافة اربعة اضعاف من
السيروم الملحي
 في حال عدم استجابة خالل  15دقيقة من اعطاء سلفات المغنزيوم ناقش عبر الهاتف مع اخصائي االطفال
 تسريب مستمر سالبوتامول  2- 1مكغ /كغ  /د اعتبر  50كغ وزن اقصى
يستخدم محلول  1ملغ  /مل من أجل التسريب الوريدي  10ملغ ( 10مل ) ومددها الى  50مل سيروم ملحي
لتصبح بتركيز  200مكغ  /مل
 في حال لم يستجب زد حتى  5مكغ /كغ /د خال ل ساعة مم أخفض الجرعة لتعود ل2مكغ/كغ /د
 في حال تطلب أكثر من 2مكغ  /كغ  /د يقبل في العناية
 نستخداممونيتور لمراقبة األكسجة ونتابع باالكسجينواإلرذاذبالسالبوتامول

جرعات األدوية:
 .1سالبوتامول إرذاذ  +أوكسجين  8 - 6ل /د:
 العمر <  5سنوات  2,5مغ
 العمر >12 -5سنة  5 – 2,5مغ
 العمر >12سنة  5ملغ
 .2إرذاذ ايبراتوريوم:
 العمر < 12سنة  250مكغ
 العمر > 12سنة  500مكغ
 .3بردنزلون( 0,5مغ /كغ فموي)
 العمر < 2سنة جرعة عظمى  10مغ مرة يوميا
 العمر  5- 2سنة جرعة عظمى  20مغ مرة يوميا

 العمر > 5سنة جرعة عظمى 30مغ مرة يوميا
في حال كان المريض موضوع على جرعة صيانة ستيروئيدات بردنزلون 2 - 1مغ  /كغ (جرعة عظمى  60مغ
) وقيد الفطام ناقش مع اخصائي الصدرية
 .4إعطاء هيدروكورتيزون تسريب وريدي بطيء:
 العمر < 2سنة 4مغ  /كغ ( جرعة عظمى  25مغ ) كل 6ساعات
 العمر  5- 2سنة  50مغكل 6ساعات
 العمر  18 – 5سنة 100مغ كل 6ساعات

مالحظة:
 التعطي صادات حيوية بشكل روتيني في حال كان هناك انتشار لالنفلونزا مع حمى  ,الزكام  ,أعراض عامة ( صداع – توعك – آالم مفصلية عضلية )أعط اوسيلتاميفير.
-

المراقبة:







في حال إرذاذ سالبوتامول أو تسريب وريدي
سجل معدل النبض ومعدل التنفس كل  10دقائق
اشباع األكسجين بشكل مستمر
مراقبة قلبية
غازات دم شعرية  +الكتات
بوتاسيوم كل  12ساعة (من اجل نقص البوتاسيوم )
اذا تمت المعالجة بسلفات المغنزيوم  :النبض معدل التنفس الضغط كل  5دقائق قياس اشباع االوكسجين ومراقبة
قلبية مع قيمة غازات دم مع الكتات مع قيمة شوارد وبولة

التدبير الالحق











نتبع خوارزمية تدبير الوزيز الحاد عند االطفال
عند التحسن اسأل عن:
الهجمات السابقة من الوزيز – الهجمات المشابهة
العوامل المحرضة التبدالت الفصلية
السعال الليلي
قصة عائلية للربو – حمى القش – أكزيما – أمراض تحسسية أخرى
المدخنين في العائلة
األيام التي غاب فيها عن المدرسة بسبب الربو
عدد كورساتالبردنيزولون المستخدمة بالسنة الماضية
تماس مع الحيوانات األليفة
القصة الدوائية ( الدواء والجرعة ) بخاصة أي موسعات قصبية  ,ستروئيدات قشرية مستنشق وتأميرها وخاصة
الحاجة الستخدام منبهات بيتا

معايير التخريج والمتابعة:
 اشباع االكسجين >% 94
 معدل التنفس - :أقل من  5سنوات أقل من  40مرة/د
  12 -5سنة أقل من  30مرة /د  18 - 12سنة أقل من 25مرة  /د معدل النبض - :أقل من  5سنوات < 140مرة/د
  12- 5سنة < 125مرة /د  18 - 12سنة <  110مرة /د % 75 ≥BEF من المتوقع
 االستقرار خالل  4ساعات من العالج
تخريج الى المنزل بنفس اليوم في حال الطفل حقق تحسن كبير وبقي مستقر لمدة  4ساعات وهنا البد من التاأكيد على
األهل:
 فهم استخدام أجهزة االستنشاق لديهم خطة مكتوبة لعالج الربو لديهم خطة مكتوبة على التخريج والفطام على سالبوتامول -معرفة كيفية التعرف على عالمات التدهور واالجراءات الواجب اتخاذها

العالج عند التخريج
 اعط مقلد بيتا (على سبيل المثال فولوماتيك) مع قناع اوكسجين لعمر< 3سنوات أعط بردنيزولون يوميا لمدة  5 - 3أيام ( في حال أعطي سابقا بردنيزولون فموي بجرعة صيانة تحدث الى االستشاري) التثقيف حول استخدام مقياس  BEFلعمر >5سنوات (لألطفال الذين لم يسبق أن استخدم لديهم سابقاً) الستروئيدات القشرية استنشاقا ليست مطلوبة في حال الوزيز الناجم عن االنتانات الفيروسية المتكررة ا قتراح المتابعة لدى ممرض لديه خبرة سريرية بالربوأو لدى استشاري انصح بالمتابعة خالل ≤ 48ساعة تحديد المحرض ومناقشة خطة التدبير المستقبلية للتعرض التاليترتيب المتابعة المستمرة * خدمات الرعاية األولية ≤ 48ساعة* عيادة الربو عند األطفال خالل شهر ونصف
 -في حال وجود عالمات مهددة للحياة أحله الختصاصي بأمراض األطفال التنفسية

المعالجة المزمنة
 اعط ستروئيدات قشرية انشاقا في الحاالت التالية: .1الهجمات المتكررة

.2
.3
.4
.5

الموسعات القصبية المستخدمة عدة أيام ( أكثر من  3أيام باألسبوع )
األعراض الليلية و/أو األعراض المحرضة بالجهد
أعراض تأتبية أخرى مع وجود قصةعائلية قوية للتحسس
في حال مشاكل متكررة بالجهاز التنفسي العلوي أو التهاب أنف تحسسي أعط مضاد هيستامين فموي  - /+بخاخ
أنف ستروئيدي

استمارة التدقيق السريري
لتطبيق المرشد العالجي لتدبير الهجمة الربوية الحادة
المعلومات البيانية أجب ( بنعم او ال )
1

اسم المريض :

العنوان :

عمر المريض :

رقم الهاتف :

عدد مرات التنفس

المعاينة األولي

اشباع األوكسجين
النبض
2

الضغط االنقباضي
قياس غالسكو
الحرارة
قياس الزفير األقصى إذا كان الطفل >  7سنوات
غازات الدم الشريانية في حال عدم التحسن وسء
الحالة
العالج

3

4
5

مقاسة مرة واحدة
مقاسة بشكل
مستمر
مقاسة مرة واحدة
مقاسة بشكل
مستمر
مقاسة مرة واحدة
مقاسة بشكل
مستمر
مقاسة مرة واحدة
مقاسة بشكل
مستمر
مقاسة مرة واحدة
مقاسة بشكل
مستمر
مقاسة مرة واحدة
مقاسة بشكل
مستمر
مقاسة مرة واحدة
مقاسة بشكل
مستمر
مقاسة مرة واحدة
مقاسة بشكل
مستمر

إعطاء مقلد بيتا لوحده ارذاذا
إعطاء ايباتروبيومارذاذا
إعطاء مقلد بيتا  2مع إيباتروبيوم ارذاذ مع ذكر الكمية العالجية الموصى
بها
خالل عشر دقائق من الوصول
معطاة جزئيا
لم تعطى ( مع ذكر األسباب )
هيدروكورتيزون وريدي او فموي معطى
معطى جزئيا
لم تعطى ( مع ذكر األسباب )
هل تم استعمال السالبوتامول الوريدي (  )Pulse – Infusionفي حال

نعم

ال

6
7

8

تدني الوعي
سلفات المغنزيوم ( )IV
المراقبة السريرية التالية من إعطاء مقلد بيتا 2
عدد مرات التنفس
اشباع األوكسجين
النبض
قياس الزفير األقصى إذا كان الطفل >  7سنوات
المرضى المخرجون
وصفة التخريج للكورتيزون الفموي الستكمال العالج
وصفة الموسعات القصبية انشاق
وصفة كورتيزون انشائي وقائي
أية ادوية آخرى موصوفة ( مضادة للكورتيون ) Lukast

