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زز
بالمنل باتباع بعض اإلرشادات :
أوال  :يمكنكم تقليل مسببات أعراض الحساسية
زز
بالمنل بصورة قطعية بما زف ذلك ر
ز
الشفات والحمام وأمام الشفاط بالمطبخ حيث أن ذلك
التدخي
 منعز
ز
ز
ز
ز
المنلية ويجب األخذ ف االعتبار أن رماد السجائر ف مثل
النيكوتي وعوادمه بالبيئة
ال يقلل من تواجد
ز
ز
خطورة دخانها وأن عوادم الطباق تعلق بأثاث المنل والمفروشات كالستائر والسجاد والمقاعد لشهور طويلة
زز
ى
ز
بالمنل .
التدخي
حت بعد اإلقالع عن
 عدم االحتفاظ بالحيوانات األليفة داخل ز زحت زف ر
المنل أو ى
الشفة بما زف ذلك الطيور والقطط والكالب
وإذا أرص الطفل عىل امتالك حيوان أليف فيمكن االحتفاظ بحوض ألسماك الزينة أو
سلحفاة.
 تجنب االحتفاظ بأكوام الصحف القديمة ىوالت يمكن أن تحتوى عىل األتربة والفطريات والعفـن
والحيوانات األولية باإلضافة إىل تأثن أحبار الطباعة ويجب تنظيف المكتبة ز ز
المنلية والكتب بشفط األتربة
والت قد تحتوى أيضا عىل نفس المسببات وذلك ى
العالقة ى
حت ال يستنشقها الطفل .
 تنظيف خزانة المالبس من مصادر الرطوبة واألتربة والتخلص من المالبس القديمة غن المستخدمةوعدم استخدام مركبات طرد العتة ذات الرائحة النفاذة حيث أنها كيميائيا يمكن أن تسبب تهيج األغشية
المخاطية بالجهاز التنفىس .
 زف فراش الطفل يجب تجنب استخدام الوسادة المحشوة بالريش واستخدام غطاء محكم للوسادةووضع مالءة من القطن ز
بي جسم الطفل والبطانية ويفضل استخدام اللحاف المحشو بالقطن كما يجب
تهوية مكونات الفراش وتعريضها ألشعة الشمس وتخليصها من األتربة وتجنيبها الرطوبة ى
حت ال تتكاثر بها
عتة الفراش وىه حيوانات أولية تسبب كل أنواع الحساسية  .كذلك يجب عدم وضع اللعب والدىم
المكسوة بالفراء أو الصوف زف فراش الطفل.
المنل بقدر اإلمكان بتهوية ز ز
 تقليل مستوى الرطوبة داخل ز زالمنل والسماح ألشعة الشمس بدخول الشقة
وخصوصا غرفة نوم الطفل وال مانع مطلقا من استخدام مكيفات الهواء مع تنظيف الفالتر عىل األقل
مرتي أسبوعيا حيث أن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة تؤذى ز
ز
مرض حساسية الصدر.
عدم االحتفاظ بنباتات الزينة داخل الغرف المغلقة لتجنب تأثن النبات أو ى
النبة الزراعية وما يضاف
ر
إليها ويمكن وضعها بالشفة.
ر
الحشية أو المنظفات الكيميائية مثل الكلور وخالفه زف وجود الطفل وتهوية
 عدم استخدام المبيداتً
ز
ز
زز
المنل جيدا عند استخدامها قبل رجوع الطفل للمنل .
 -تجنب معطرات الهواء ومعطرات المالبس واالستعاضة عنها بالنظافة والتهوية الجيدة.

 تجنب أبخرة الطبخ ودخان الشواء والتحمن واستخدام شفاط جيد بالمطبخ وعزل المطبخ عن با ىفالشقة أثناء هذه األنواع من الطبخ بغلق الباب أو القيام بها زف غياب الطفل .
 يفضل أن تكون أرض ز زالمنل مغطاة بالرخام أو السناميك أو البالط أو الخشب المغىط بطبقة عازلة
وذلك لسهولة النظافة والتخلص من األتربة بالماء ثم التجفيف الجيد والتهوية كما يجب االهتمام بشفط
األتربة من السجاد وتنظيفه من العوالق ز
والت ز
وف غرفة نوم الطفل ى
يقض بها أوقات اللعب يفضل عدم
إستخدام الموكيت أو تغطيته بالكليم المصنوع من القطن أو البالستيك وتنظيفه بصفة مستمرة .
 يجب تنظيف الحمام بما زف ذلك الحوائط واألرضيات والمحافظة عىل جفافه وعدم السماح بنموز
الخضاء عىل جدرانه وغسل المفروشات الموجودة به مرة أسبوعيا وتجفيفها زف أشعة
الفطريات والطحالب
الشمس .

ً
ثانيا  :الغذاء المقدم للطفل :
يجب االهتمام بالرضاعة الطبيعية حيث أن لها تأثن ى
وقائ ضد أمراض الحساسية وتفيد جهاز المناعة
لدى الرضيع .
 عدم تقديم وجبات إضافية بجانب الرضاعة قبل سن ستة شهور زوف حالة عدم كفاية ز
لي األم يجب
اللي البديل واألغذية اآلمنة ى
استشارة الطبيب الختيار ز
بالنتيب المناسب.
 عند إضافة وجبات للطفل يفضل عدم تقديم األغذية المصنعة من زلي البقر أو الجاموس قبل سن ستة
شهور وكذلك القمح وتأجيل صفار البيض إىل تسعة شهور  .أما بياض البيض والسمك فتؤجل إىل
سن سنة  .وبصفة عامة يجب تجربة الغذاء الجديد بكمية صغنة وبصورة مخففة ثم زيادة الكميات ى
والن ز
كن
تدريجيا .
 يوجد أنواع من الحساسية الغذائية ضد زلي البقر والجاموس وىه نادرة وتشخص فقط بواسطة الطبيب
ز
وتختف بمنع تناول الطفل أو األم المرضع لأللبان ومنتجاتها
ويمكن ان تؤدى إىل حساسية الجلد أو الصدر
ز
سنتي.
وىه تتحسن عادة عند سن سنة –
ز
السودائ
 بعض األغذية مشهورة بالتسبب زف أعراض الحساسية زف األطفال مثل البيض والسمك وفولوالفراولة والموز والمانجو والحوادق والمخلالت والشوكوالته وأولياء األمور عادة يمكنهم مالحظة تكرار
األعراض عند تناول أحد أو بعض هذه األغذية وبمعاونة الطبيب يمكـن االستغناء عن الغذاء المسبب
لألعراض واالستعاضة عنه بأنواع أخرى من المواد الغذائية ى
حت ال يتعرض الطفل لسوء التغذية.
ر
 زرصورة تجنب المواد الحافظة ومكسبات الطعم واللون ىوالمشوبات الملونة
والت تمأل حلويات األطفال
واألغذية المحفوظة ى
والت يقبل عليها أطفالنا ويجب تعويد الطفل عىل اإلستئذان من أحد الوالدين عند
اختيار الحلوى من السوبر ماركت أو عند رشاءها بمضوفه من المدرسة لتجنب هذه اإلضافات .
ً
 اختبارات الحساسية والتحاليل الطبية ال تفيد كثنا زف معرفة األغذية المسببة للحساسية ولكن قوةالمالحظة والخنة من قبل أولياء األمور تكون ر
أكن أهمية زف هذا الخصوص وعند ظهور أعراض بعد تناول
مشوب يوقف فو ًرا ويتم إبالغ الطبيب ويمكن تجربة الغذاء مرة أخرى تحت ر
وجبة أو ر
االشاف الطت للتأكد
من عالقته بأعراض الحساسية قبل االمتناع عنه ى
لفنات ممتدة .

ثالثا  :العالج
 يجب مراعاة الدقة زف استخدام الجرعات الموصوفة حيث أن معظم اآلثار الجانبية لألدوية تظهر عندتخىط الجرعة المناسبة .
 العالج باالستنشاق رأكن أمنا من كثن من العقاقن المستخدمة بالحقن أو الفم ويجب تمرين الطفل عىل
كيفية استخدامها قبل االنتظام عليها وذلك بواسطة الطبيب المعالج .
 وسائل العالج باالستنشاق مثل جهاز النيبواليزر أو النيبوهيلر أو البخاخة تعتن من األدوات الشخصية والز
يمكن تبادلها ز
المرض حيث إنها يمكن أن تنقل العدوى .
بي
 يراىع شطف الفم بالماء أو رشب الماء بعد استخدام البخاخة ألن بعض العقاقن تعلق بالفم وقد تسببالتهابات فطرية مع الوقت .
 بعض عالجات الربو يجب أن تستمر ىحت بعد تحسن األعراض أى أنها تستخدم بصورة عالجية أو وقائية
عىل المدى الطويل لذلك يراىع عدم إيقاف العالج إال بأذن الطبيب .
 تتأثر حالة الطفل النفسية نتيجة النتقال اإلحساس بالقلق لدى الوالدين إليه لذلك يجب تقبل الموضوعبقبول حسن وإقناع الطفل أن نسبة كبنة من حاالت الربو الشعت زف األطفال ز
تشف بأمر هللا قبل سن البلوغ
وأنه ال يجب أن يخجل اإلنسان من مرضه أو من طرق عالجه بل من األفضل مواجهة األمر واالنتظام عىل
العالج والقناعة بأن الشفاء قريب .

ً
رابعا  :ممارسة الرياضة :
ً
 من الهام جدا أن يمارس الطفل حياته بصورة طبيعية حيث أن عدم مقدرة الطفل عىل اللعب والرياضةز
يعت أن هناك قصور زف العالج وطرق السيطرة عىل المرض .
 بعض الرياضات ىوالت تتطلب مجهود قد تسبب جفاف األغشية المخاطية المبطنة للجهاز التنفىس ومن
ثم تحدث صعوبة بالتنفس ولذلك ينصح باستخدام بعض العقاقن مثل البخاخة قبل التمرين ر
مباشة ى
حت
ال يتعرض الطفل لنوبة أثناء اللعب وال يستفيد بالرياضة والطبيب وحده هو الذى يحدد نوع العقار المناسب
ز
الرياض .
لحالة الطفل والذى يقيه من حساسية المجهود
ً
جدا زف ز
مرض الربو الشعت حيث أنها تساعد عىل تنظيم حركة
 رياضة السباحة من الرياضات المستحبةز
الرئتي عىل المدى الطويل وال تؤدى إىل جفاف األغشية
التنفس وتقوى عضالت الصدر وتحسن من سعة
ز
ز
المخاطية ولذا ينصح بالبدء برياضة السباحة زف مرض الربو منذ الطفولة المبكرة ثم التدرج ف الرياضات
ً
األخرى ومما هو جدير بالذكر أنه ال توجد رياضة ممنوعة عىل مريض الحساسية الصدرية تماما .
زف حالة حدوث نوبة ربو حادة أو عدوى فنوسية أو ميكروبية بالجهاز التنفىس يجب إيقاف التمرينات
حت ز
الرياضية وأخذ الراحة الكافية بالفراش أو ز ز
المنل ى
يشف الطفل ويقرر الطبيب مقدرته عىل مواصلة
التدريبات .

