
خطة التحكم الذاتي في

الربّو 
)Asthma Self-management plan_Arabic(

هذه الخطة لألشخاص البالغين املصابين بالربّو. 

توضح هذه الخطة كيف يمكن معرفة الوقت الذي يزداد فيه 
الربّو سوًءا واألمور التي يجب القيام بها لتحسين ذلك. 

 لديك تزداد سوًءا:
ّ

كيف تعرف أن حالة الربّو

هل تجد صعوبة في النوم بسبب أعراض الربّو )بما في   • 
ذلك السعال(؟

هل تعاني من أعراض الربّو املعتادة أثناء اليوم )السعال أو   •
الصفير أو ضيق الصدر أو صعوبة التنفس(؟

هل يؤثر الربّو على أنشطتك املعتادة )مثل األعمال املنزلية أو   •
العمل أو املدرسة(؟ 

إذا كانت اإلجابة "نعم" على سؤال أو أكثر من األسئلة السابقة، فيتعين 
عليك الترتيب لزيارة املمارس العام أو أحد أفراد طاقم التمريض. 

عليك زيارة أحد أفراد طاقم التمريض أو املمارس العام مرة 
في العام حتى وإن تم التحكم في الربّو لديك بصورة جيدة. 
اصطحب هذه الخطة معك في كل زيارة حتى يتم تحديثها. 

اصطحب أيًضا السجل اليومي لألعراض وقراءات ذروة التدفق 
اليومية في كل زيارة. 

يمكن للصيدلي املحلي أن يقدم لك املشورة بشأن الربّو. 

 .
ً
ال تتوقف عن تناول أدوية الربّو دون استشارة الطبيب أوال

ملزيٍد من املعلومات، ُيرجى االتصال باملنظمات التالية:
 Asthma UK Scotland

 www.asthma.org.uk

 5800 222 0300 )خط املساعدة( 
 االثنين – الجمعة، 9 صباًحا – 5 مساًء 

)تكلفة املكاملات هي نفس تكلفة االتصال باألرقام التي تبدأ برقم 
01 أو 02، من الهاتف األر�ضي( 

 My Condition, My Terms, My Life

 www.myconditionmylife.org

 NHS Inform

 www.nhsinform.co.uk

 Smokeline

 www.canstopsmoking.com

My Lungs My Life

 www.mylungsmylife.org ...................................................................    : السم ا

 .................................................................. تاريخ امليالد: 

 ......................................... رقم مؤشر الصحة املجتمعية: 

 111 :NHS24 رقم االتصال في

رقم االتصال باملمارس العام أو أحد أفراد طاقم تمريض 

الجهاز التنف�ضي: ......................................................................... 

تاريخ املراجعة: ............................................................................  
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املنطقة الخضراء 
يتم التحكم في الربّو بصورة جيدة في الحاالت التالية: 

عند عدم استيقاظك من النوم نتيجة ألعراض الربّو   •
)السعال أو الصفير أو ضيق الصدر أو صعوبة التنفس( 

عندما ال تتأثر أنشطتك العادية بأعراض الربّو   •
عندما ال تتعرض ألعراض الربّو أثناء اليوم   •

اإلجراء
االستمرار في أخذ دواء الربّو املعتاد  •

أفضل قراءة لذروة التدفق لديك هي:.....................................   •
 ............................................................................................ املثيرات: 

 ...........................................................................................                  

 ...........................................................................................                  

اسم جهاز االستنشاق أو 
األقراص 

التحضير أو اللون 
الجرعة 

والتكرار 

املانع – يجب استخدامه 
يومًيا، حتى وإن كانت 

حالتك جيدة

املخفف – يجب 
استخدامه إذا ظهرت 

عليك أعراض الربّو

أدوية أخرى للربو

املنطقة الكهرمانية 
الربّو لديك يزداد سوًءا في الحاالت التالية: 

إذا كنت تواجه صعوبة في النوم نتيجة ألعراض الربّو   • 
)السعال أو الصفير أو ضيق الصدر أو صعوبة التنفس( 

إذا كنت تجد صعوبة في القيام بأنشطتك العادية بسبب   • 
أعراض الربّو 

إذا كنت تستخدم جهاز استنشاق مخفف بشكل أكبر أو   • 
لوقت قصير 

إذا كانت قراءة ذروة التدفق لديك أقل 80% من املستوى األفضل،   •
  .......................................................................... والتي تقل عن:

اإلجراء 
إذا كنت ال تستخدم جهاز االستنشاق املانع الخاص بك، عليك   •

البدء في استخدامه مرة أخرى. 

استخدم جهاز االستنشاق املخفف عند الحاجة لذلك.   •

في حالة عدم تحسن األعراض التي تعاني منها خالل 24 ساعة، عليك 
 NHS 24 االتصال بقسم الجراحة لدى املمارس العام أو خدمة
وابدأ في تناول أقراص بريدنيزولون )الستيرويد( إذا كانت لديك. 

يجب عليك إبالغ املمارس العام أو املمرض املعني بحالتك بأنك 
بدأت في تناول أقراص الستيرويد في أقرب وقت ممكن. 

إذا كانت حالتك تزداد سوًءا، عليك االنتقال إلى املنطقة الحمراء. 

مالحظات:مالحظات:

املنطقة الحمراء 
طوارئ الربّو: 

عندما تزداد أعراض الربّو لديك )صعوبة التنفس أو   •
الصفير أو السعال أو ضيق الصدر( 

عندما تشعر بصعوبة شديدة في التنفس عند السير أو   •
التحدث )ال يمكنك إكمال جمل كاملة( 

إذا كان جهاز االستنشاق املخفف األزرق الخاص بك   • 
ال يساعدك 

إذا كانت قراءة ذروة التدفق أقل 50%  من املستوى  •
........................................................... األفضل، وتقل عن:   

اإلجراء 

احصل على املساعدة - اتصل بالرقم 999 على    1 
وجه السرعة 

اجلس في وضع مستقيم وحرر مالبسك الضيقة    2
استخدم جهاز االستنشاق املخفف الخاص بك:    3

رشة واحدة كل 30 إلى 60 ثانية حتى 10 رشات بجٍد أق�ضى.   

في حالة عدم وصول سيارة اإلسعاف خالل 10 دقائق ولم تتحسن   
األعراض، كرر الخطوة 3 أعاله.


