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 COVID-19أستما( خالل عدوى الكورونا )علومات وتوصيات لمرضى الربو م

هتنقيح:  د. ميخال شتاينبرجه       للاه عطاكتابة وترجمة:  د. ياسمين خطيب 

هسرائيليهاله رابطة الطب الرئويه

 املقدمة 

والحفاظ على ه ،هكمثيرة لعوارض املرضبتعاد عن املؤثرات السلبية املعروفة هو الهملرض الربو )أستما( فضل العالج اله

لتي هدفها ها Inhaled Corticosteroids ICS)) اتهدواء من نوع ستيرويد حتوي على التحكم التي ت ملنشقةدائم التناول ال

 همجرىهلفتح املفعول ية سريعة دوهأتحوي  منشقة التهدئة السريعة التيهتناول وه ،هلتهاب مجرى التنفساوقاية والتحكم بال

 التنفس. ه

والوقاية من نوبات الربو ه ه،املزمنةمن العوارض ه هحماية املريضه ه،هالتنفس همجرىه هاتهلتهابادوية هو عالج هلتزام بهذه الههدف ال

 الصعبة. 

 COVID-19الكورونا عن مرض الربو والخطر من التهاب   هما نعرف

ربو صعبة هلى نوبات إا ما تؤدي . هذه العائلة نادر هتاجيةالفيروسات الهو من عائلة   COVID-19الكورونا فيروس  •

 21،( مراض معديةأهناتجة عن ال% من نوبات الربو ه8.4)

الربو ه مرضهجد عالقة بين هتبحاث لم الربو. أغلب الهوبين   COVID-19الكورونا هبين فيروس وجدت عالقة ضئيلة  •

ه. هربوي مريض هأ هحوهيلم ه ه،مريض كورونا ه140 هعلىه هوالذي يحويه ه،ثحكبر بأ. هللعدوىهوخطورة التعرض ه أغلب ه هكما أن 

 املزمنهنسدادي مرض الرئة المكانية العدوى تقصد إمراض الرئة كعامل خطر يزيد من أالتي تصف البحوث 

 COPDمرض اللتهاب القصبات املزمن هاملعروف غالبا عند املدخنين وبالذات هChronic Bronchitis  .3,4,5 

    COVID-19الكورونا بالنسبة للعالج املزمن بدواء الستيروئيديم وخطر االلتهاب بفيروس  هما نعرف

وعالج املنشقة.  ههاب الكورونا لتامليول للعالقة بين ا بخصوصل توجد معلومات دقيقة   :اتمنشقة ستيرويد •

 املتناولة عن طريق الفم. ه هاتأقل بكثير من كمية الستيرويداملوجودة باملنشقة  اتللتذكير، كمية الستيرويد

ل ه اتكبت مناعي! لذا، العالج بمنشقة الستيرويدذوي  تبرونل يع اتقة الستيرويدشاملرض ى الذين يتناولون من

ه ،نسبة العدوى والخطورة من املرض يزيد
 
همية كبيرة هألذلك توجد .  6 ضد العدوىه اوحامي ه اهوجد مفيد ه بل إن

  للحفاظ على التناول الدائم للعالج.



 هل توجد معلومات بخصوص ميوله (   ,HydrocortisonePrednisone عن طريق الفم )مثل  اتستيرويد •

هألاللتهاب بفيروس الكورونا.  لكن معروف  يقلل هكثر من شهر( عن طريق الفم )له اتستيرويدله زمنامل تناولهال ن 

وجبة هأقل  لىإ اتالسترويدتقليص وجبة لاملحاولة ب ينصحه. من خطورة العدوىه يزيدوه من فعالية جهاز املناعةه

  ه.فيه ذات التأثير املرغوب

 هذه الفترة توصيات ملرض ى الربو خالل 

يجب على مرض ى الربو ه ،كورونا. مع ذلكالمكانية العدوى من مرض إمن  يزيد اهخطير ه ال يعد مرض هالربو  .1

لتعليمات الطبيب املعالج وتعليمات وزارة الصحة من ناحية الحجر املنزلي والتقليل من هستماع اله

ه/ان كنت مرغم هإالتعرض. مع ذلك، ه
 
 صحة يجب عليك الحذر الشديد.  ة/لكونك موظفعلى الشغل  ة

فيمنع هدواء بيولوجي(  دواء عن طريق الفم/ه عن طريق منشقة/ذا كان مرض الربو تحت السيطرة )إ .2

 دوية.لهلتناول منتظم ا والحفاظ على ا تام هتوقيف الدواء منع ه

حول ه هة/طبيبالفتحدث/ي مع ه، همن العالج هعلى الرغمهعراض الربو هأمن ه هنهي ه/تعاني هني ه/ ذا كنت ما تزالإ .3

 . هلةتناوهدوية املهلها هو تغييرهأزيادة مكانية هإ

بخطورة زائدة هنك أحتمال اكثر من شهر، فأهعن طريق الفم ملدة  اتديستيرو نهي /ذا كنت تتناولهإ .4

ووزارة هة  / ستماع لتعليمات الطبيباملكثفة في هذا الحين والهفضل الحفاظ والوقاية ملامن وه ،لعدوىهل

 : هالصحة

virus/-health/corona/corona-of-https://govextra.gov.il/ministry 

ولكن ه ،لنسبة قياس التنفسمرض ى الربو الذين يعانون من تدهور مزمن  ل توجد معلومات بخصوصه .5

 فضل الحفاظ والوقاية املكثفة في هذا الحين. هاله

 

مع تعليمات  دوية املزمنة والتعاون ال لتزام والحفاظ على املفتاح لالمتناع من العدوى هو اال

 طبيبك وتعليمات وزارة الصحة

 

 للمزيد من املعلومات

 كوروناالسرائيلية للطب الرئوي يحوي معلومات عن فيروس موقع الرابطة اله

https://copd.doctorsonly.co.il/2020/03/186404/ 

 وروبي عن فيروس الكورونامجموعة مقالت من رابطة الطب الرئوي واله

series/-webinar-education.org/events/coronavirus-https://dev.ers 

 وروبيرابطة الطب الرئوي اله

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
https://copd.doctorsonly.co.il/2020/03/186404/
https://dev.ers-education.org/events/coronavirus-webinar-series/


china-coronavirus-c.europa.eu/en/novelhttps://www.ecd 
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