
 مقیاس ذروة جریان التنفس
عسیًرا.  یر ضیقة. والمسالك الضیقة تجعل التنفسمقیاس ذروة الجریان ھو جھاز یقیس مدى سرعة إخراج الھواء من رئتّي طفلك. عند حدوث نوبة ربو، تتورم المسالك التنفسیة في الرئتین وتص

ما تضیق المسالك التنفسیة لدى طفلك قبل أن یبدأ ظھور األعراض علیھ. وبتناول طفلك دواء واستخدام مقیاس ذروة الجریان یومًیا یساعد على مراقبة حالة الربو لدى طفلك. فھو یخبرك عند

 اإلنقاذ الخاص بھ عند حدوث ذلك، یصبح بإمكانك إیقاف النوبات الشدیدة قبل حدوثھا. 

 استخدام مقیاس ذروة الجریان یومًیا یمكن أن ُیساعدك على:

 مراقبة حالة التنفس لطفلك •

 ي لطفلك أن یتناول دواء اإلنقاذتحدید متى ینبغ •

 منع حدوث النوبات الشدیدة •

 تحدید متى ینبغي االتصال بالطبیب أو طلب الرعایة الطارئة •

 كیفیة استخدام مقیاس ذروة الجریان:

 قِف وأمسك بمقیاس ذروة الجریان في ید الطفل مع توجیھ قطعة الفم ناحیتھ.  .1

 حرك المؤشر إلى أسفل التدریج.  .2

 اجعلھ یأخذ نفًسا عمیقًا یمأل بھ الرئتین تماًما.  .3

 ضع قطعة الفم في فم الطفل بین أسنانھ، واجعلھ ُیطبق بشفتیھ حولھا بإحكام.  .4

لھواء الزفیر، فحرك المؤشر إلى  ناء إخراجھاجعلھ یخرج ھواء الزفیر مرة واحدة بسرعة وقوة قدر اإلمكان. تأكد أن لسان طفلك وأسنانھ ال یعوقان تجویف قطعة الفم. إذا سعل طفلك أث .5

 أسفل التدریج وكرر اإلجراء مرة أخرى.

 اقرأ التدریج بمالحظة الرقم الذي یشیر إلیھ المؤشر. وھذا ھو قیاس ذروة الجریان.  .6

 مرتین أخریین.  6إلى  1كرر الخطوات من  .7

 الرقم في دفتر یومیات الربو الخاص بطفلك.  یكون قیاس ذروة الجریان ھو الرقم األكبر في القیاسات الثالثة، قم بتسجیل ھذا .8

 اتصل بالطبیب المعالج لطفلك في حالة:

اخ طفلك في المنطقة الحمراء، فقم بإعطائھ بخراجع خطة عمل الربو الخاصة بك والتي ساعدك أخصائي المعالجة التنفسیة في ملئھا وقت دخولك للمستشفى. عندما یكون قیاس ذروة الجریان ل

 Emergency)قسم الطوارئ اص بھ. وبعد القیام بذلك، اتصل بالطبیب المعالج لھ. إذا لم یستجب طفلك لبخاخ اإلنقاذ، فاتصل بالطبیب المعالج لھ، و/أو اتجھ بھ إلىاإلنقاذ الخ

Department)  . 

 نصائح 

 مختلًفا عما یعطیھ طفلك. لمعرفة القیاس قد تختلف قیاسات ذروة الجریان الطبیعیة باختالف العمر والطول، ومن شخص آلخر. وقد یعطي شخص آخر من نفس العمر والطول قیاًسا طبیعًیا

إلى ثالثة أسابیع. ینبغي أن یتم ذلك كأول شيء في الصباح عندما یستیقظ طفلك من النوم الطبیعي لطفلك، قم بإجراء قیاس ذروة الجریان یومًیا (عندما یكون طفلك بدون أعراض) لمدة أسبوعین 

دم ھذا لتالي یمكن للطبیب الُمعالج لطفلك أن یستخوقبل تناول أي من أدویة التنفس. ویكون أعلى قیاس لذروة الجریان تم الحصول علیھ خالل ھذه الفترة بمثابة "القیاس األفضل للطفل". وبا
 یاس لوضع خطة رعایة الربو. وھذه الخطة تساعد في التعرف على متى: الق

 یجب أن یتناول طفلك دواء اإلنقاذ الخاص بھ  •

 تتصل بالطبیب •

 تطلب الرعایة الطارئة •

 خذ معك دفتر یومیات الربو الخاص بطفلك وبھ جمیع بیانات ذروة الجریان في زیاراتك للطبیب.  •
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