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األمراض الشتوية: 
الرحش واإلنفلونزا

رسائل حصية 
 -٥-

لنتعرف معا عىل عدوى الرحش وعدوى اإلنفلونزا 
العادية (الكريب) 

الرحش: عدوى تصيب اجلزء العلوي من اجلهاز التنفيس  
بسبب فريوس يظهر عادة يف موامس الربد.  السعال 

واحتقان األنف مها من أكرث األعراض املرضية انتشارًا، 
ومها ردة فعل طبيعية تساعد عىل محاية جمرى التنفس 

والتخلص من البلغم.

اإلنفلونزا (الكريب) يه حالة أشد من الرحش يسبهبا 
نوع آخر من الفريوس، من عوارضها: احتقان األنف، 

السعال، وجع احللق والرأس واجلسم، ارتفاع يف 
احلرارة (حوايل ٣٨ درجة) وشعور بالتعب. قد يرافقها 

تقيؤ (استفراغ) أو إهسال خاصة عند األطفال.

كيف نعاجل الرحش واإلنفلونزا العادية؟
(للحاالت اليت ال تستديع زيارة الطبيب)

الراحة - رشب السوائل املفيدة بكرثة مثل البابوجن 
والزهورات والشوربة - تناول خمفضات احلرارة عند 

احلاجة.

هل نستعمل مضاد حيوي لعالج الرحش 
واألنفلونزا؟

Óc. إن املضادات احليوية ال جتدي نفعًا يف معاجلة 

األمراض اليت تسبهبا الفريوسات مكا يه احلال مع 
الرحش واإلنفلونزا. وإن استخدامه بدون سبب طيب قد 
يسبب رد فعل عكسية اكحلساسية وقد يؤدي إىل منو 

أنواع من البكترييا تقاوم املضاد احليوي نفسه. من اهلام 
إستخدام املضاد احليوي، فقط عند الرضورة، وبعد 

وصفة خاصة من الطبيب.

إذًا كيف نترصف؟
نعمل أن الرحش  واإلنفلونزا يسمتران ملدة أسبوع أو • 

أسبوعني مع أو بدون دواء
ال نشرتي األدوية إال عند وصفها من قبل الطبيب • 

وليس الصيدالين أو غريه
عند إستخدام أي دواء أو إعطائه لألطفال ينبيغ • 

االلزتام بتعلميات اجلرعة والتحذيرات املذكورة يف 
النرشة املُصاحبة لألدوية.

عدم مشاركة األدوية  وعدم وصفها لآلخرين. إذ أّن • 
احلاالت ختتلف وقد نسبب الرضر لغرينا دون قصد.

نغسل أيدينا باملاء والصابون ونتفادى االقرتاب من • 
األخشاص املصابني بالعدوى 

بعد استشارة الطبيب، قد يفيدنا أخذ جرعة سنوية • 
من لقاح اإلنفلونزا 

*مالحظة: املضاد احليوي قد يّمسيه البعض منا «دواء االلهتابات» أو 
«أنتيـبيـوتيـك».

سالم،
إمسي مرمي... أنا مرشدة حصية أمعل يف عيادة هتمت بصحة الكبار 

واألطفال. 
مع دخولنا يف مومس الشتاء الحظت أن العديد من الناس الذين 
يصابون بالرحش والسعال أو اإلنفلونزا، يستخدمون أدوية غري 
مناسبة للعالج. لذلك قررت أن أرسل لمك هذه الرسالة يك أفيدمك 

ببعض املعلومات املهمة حول هذه العدوى.

تنبيـــه هـــام! إن املضـــاد احليـــوي 

(األنتيبوتيك) ال ينفع بتاتًا يف عالج 

الـــرحش واإلنفلونـــزا اليت يســـبهبا 

فريوس، وقد يؤدي ســـوء استخدامه 
إىل مضاعفات خطرية.


