
أدوية  ألس�عال : غير فعالة وخطيرة في بعض الحيان  

José Cristóbal Buñuel Álvarez Pediatra de A.P. Àrea Bàsica de Salut Girona-4 (I.C. Salut )

Traductor: Maged Hussein Abdulrazzak. Pediatra  de A.P. Centro Salud Talayuela .Navalmoral de la Mata

ما هو الس�عال؟

عال هو بادرة وعلمة توجد في الكثير من الطفال عندما يكون لديهم تلوث في الجهاز التنفسي.  الس+
  في أقلية>  من هذه في معظم هذه الحالت إن هذه اللتهابات تؤثر فقط على الحلق والنف . 

الطفال يكون الس+عال مؤشرا على التهاب> في الرئتين.

هل هذا متكرر وكثير الوقوع؟

عال ربما كان أكثر العراض شيوعا ، جنبا  مع سيلن النف وارتفاع الحرارة والتي تدفع  الس�
الباء للتشاور مع طبيب الطفال في المركز الصحي.

هل الس�عال هو خطير؟

عال هو جزء من ردة فعل الجسم عند وجود تلوث يؤثر على الجهاز  ل ، يجب أن نفهم أن الس�
 وهذا هو ردS مفيد ، لنه من خلل ذلك ، يحاول الجسم طرد التنفسي، من النف إلى الرئتين .

 خارج  الجهاز التنفسي الفرازات التي تحتوي على الجراثيم التي تنتج على وجه التحديد هذه
العوارض .

ولكن هل يمكننا تهدئة  الس�عال بالدوية ؟

عال أو سيلن النف . ومع ذلك، فلقد أ �ثبت أن هذه  هناك في الواقع العديد من الدوية لعلج الس�
هذا سوف يختفي تدريجيا مع اختفاء السبب الذي انتجه . الدوية غير فعالة في تخفيف السعال .

 يمكن نأخذ � في العتبار أيضا أن العديد من الدوية التي ت�باع لتخفيف الس�عال ليست غير ضارة .
 قد يكون بعضS من هذه العراض تشمل النعاس أو أن تكون لها آثار جانبية في الطفال .

المساك.
 إن نسبة  وجود آثار يجب أن نكون حذرين خاصة مع الطفال الصغار على عمر d اقل� من سنتين .

عال هو أعلى من  الطفال الكبر سنا. جانبية نتيجةh إستخدام أدوية الس�

ماذا ينبغي أن يفعل  الباء والمهات في مواجهة الس�عال؟

عال، ينبغي من الباء والمهات  كما هو الحال في أي من ألعراض المرضية، فإذا استمر الس�
 قد يكون سببه  أمراض عديدة ومختلفة ، على الرغم من استشارة الطبيب  لتحديد السبب.الس�عال

عال يرجع السبب إلى أمراض خطيرة أن معظمها نزلت بردية بسيطة.في  أقلية فقط من حالت الس�



 في هذه الحالت، سوف مثل التهاب الش�عب الهوائية، على سبيل المثال أو اللتهاب الرئوي.
يصف طبيب الطفال العلج الكثر ملئمة.

كيف ذلك ؟ حسنا، أنا أعطي طفلي دواء الس�عال  فيرتاح .

عال في معظم الحالت هو نتيجة للزكام فالتطور الطبيعي هو  الشفاء العفوي خلل  بما أن الس�
 هذا الوضع هو الحال غالبا حيث عندما  نبدأ العلج ضد الس�عال يمكن� أن يتطابق سبعة ايام تقريبا.

ويتصادف مع تطور عفوي نحو شفاء الزكام .

لذلك ماذا ينبغي على الباء والمهات أن يفعلوا لمواجهة الس�عال؟

عال الطفال في بعض الحيان تشكل� وضعاh  مزعجاh للغاية بالنسبة للطفال ... والباء  إن س�
 عندما يحدث� هذا بسبب الزكام  البسيط  ستكون مفيدة غسل ممرات النف مع محلول والمهات.

 عندما ملحي للحد من التنقيط  المخاطي في الحلق (احد السباب الرئيسية للس�عال عند الطفال).
عال يبرز نتيجة مرض يصيب الرئتين يجب� اتباع تعليمات طبيب الطفال . الس�

 وفوق كل شيء، وأفضل� نهج d يمكن أن يتخذه الهل هو الحفاظ على الهدوء: الس�عال مفيد في
 يمكن اي علج محدد تخفيف حدته، وبعض الدوية المستخدمة لعلجه يمكن ان معظم الحالت ،

 وثمة نهج آخر مفيد يمكن إتخاذه هو الصبر والنتظار: الس�عال يختفي كلياh  بحد تكون خطيرة.
ذاته في معظم الحالت.

 على شبكة النترنت هناك العديد من الصفحات والمواقع اللكترونية ومقالت مفيدة جدا لمزيد من المعلومات حول
هذا الموضوع :

 ماذا أفعل عندما إدارة السعال. السرة والصحة .  الرابطةالسبانية لطب الطفال في الرعاية الصحية الولية .ـ1
متوفر في : يسعل طفلي.

 http://www.aepap.org/familia/tos.htm
 متوفر في: أدوية لعلج نزلت البرد. ويب "في العائلة". الجمعيةالسبانية لطب الطفال  .ـ 2

http://enfamilia.aeped.es/temas-salud/medicamentos-para-tratar-catarro
عال كعلج موضعي للتهابات الجهاز التنفسي العلوي.ـ3  ل ينبغي استخدام ادوية الس�
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 التحاميل "سعال" وداعا، وداعا.متوفر في:  المبنية على الدلة طب الطفال.ـ4
http://www.pediatriabasadaenpruebas.com/2011/09/supositorios-para-la-tos-bye-bye.html


