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Exercise-Induced Asthma test: information for 
families 

 فحص الربو الناجم عن التمارين الرياضية: معلومات للعائالت

من الممكن إحالة األطفال والشبان المصابين بالربو أو الذين يعانون من أعراض الربو للخضوع لفحص يسمى فحص 

الفحص هو تقييم ما إذا كان طفلكم معرضاً لإلصابة بنوبة ربو أثناء التمارين هدف  الربو الناجم عن التمارين الرياضية.

طفلكم  يكون لدىريت أورموند ستريت ما يمكنكم توقعه عندما غتشرح نشرة المعلومات هذه من مستشفى  الرياضية.

 ة لطفلكم أيضاً.اءقنا نشرة معلومات بلغة سهلة القرلقد أرف لفحص الربو الناجم عن التمارين الرياضية. موعد

 بضيق عندما نمارس التمارين الرياضية سيشعر عدد كبير منا 

عند الذين لكن  ، وهذا أمر طبيعي.والتعرق توهج الوجوهالنفس أو 

 ُشعَبتستجيب ال الون من الربو الناجم عن التمارين الرياضية يعان

 ية للتمارين الرياضية بشكل طبيعي.الهوائ

األطفال والشبان الذين يعانون من الربو الناجم عن  قد يشتكي

أو صعوبة في نفس في ال شديد ضيقالتمارين الرياضية من 

المصابون بالربو يشعرقد و الصدر.في سعال أو ضيق التنفس أو 

 جسدية.التمارين في ال المشاركة أنهم غير قادرين على

 ما هو الربو الناجم عن التمارين الرياضية؟

وتضيق )ما الهوائية  الشعبتلتهب  قد أو بعدها الرياضةأثناء 

األطفال والشبان الذين يعانون من  لدىيعرف بالتضيق القصبي( 

سيعاني الطفل من و ،ربو الناجم عن التمارين الرياضيةال

 األعراض المذكورة أعاله عندما يصيبه التضيق القصبي.

الذي القصبي، سبب التضيق تمرين رياضي أن يُ ألي  الممكنمن 

 عند القيام بالتمارين المجهدة في الهواء الطلق. أكثر شيوعا  يكون 

د والتمارين الرياضية من تأثير ك إلى ما يسببه الهواء الباريعود ذل

 الهوائية. الشعبمهيّج في 

 هل علّي إحضار شيء؟

 فيها تعليمات حول مكانرسالة  تتسلموامن المفترض أن 

يقاف أية أدوية قبل إل هناك حاجة توما إذا كان الحضور،

الربو الخاصة بطفلكم بما في  رجى إحضار أدويةيُ  كماالفحص.

 .(ات)بخاخ أدوات االستنشاقذلك 

 أثناء من األفضل أن يرتدي طفلكم حذاء يمكنه الركض به

من و من األحذية الرياضية. أن يكون ستحسنويُ  ،فحصال

  أن يرتدي مالبس مريحة.كذلك المفترض 

  :فحصالما الذي سيحصل خالل 

عن قدم اختصاصي علم وظائف األعضاء شرحا  أكثر تفصيال  سيُ 

سنطلب إذنكم و ،لفحص في يوم الفحص إن اقتضت الضرورةا

من أية مشكالت عاني يُ إذا كان طفلكم  ( للقيام بالفحص.)موافقتكم

من أن طفلكم امتنع قبل البدء سنتأكد يرجى إخبارنا بها، و صحية

  إيقافها )إن تطلب الفحص ذلك(. أية أدوية مطلوب  تناول عن 

 :مهمأمر  

 الوصاية"حضر الطفل إلى هذا الفحص من يُ  لدى يكونيجب أن 

الحقوق بالشخص  تمتع إلى األبوية الوصاية تشير ."األبوية

المتعلقة  والسلطة والمسؤوليات والواجبات والصالحيةانونية الق

الشخص هذا لدى يكن إذا لم  الطفل. تخصباتخاذ قرارات 

 قد نضطر إللغاء الفحص.، فاألبوية الوصاية
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ما الذي يشمله فحص الربو الناجم عن التمارين 

 الرياضية؟

 سنجري فحصا  لقياس قوة التنفس قبل إجراء الفحص الرياضي.

بعد ذلك سنضع مسبار  وذلك لتقييم وظائف الرئة األساسية لطفلكم.

لقياس سرعة دقات القلب ومستويات  ،إصبعهعلى االكسجين تشبّع 

  األكسجين.

سنطلب من طفلكم الركض أو المشي السريع على  ،لهذا الفحص

 ،على إكمال التمرين على جهاز الجريإذا لم يقدر جهاز جري.

تمرينية  أجهزةأو استعمال  ،الركض في مكانه إمكانية لهقد نقرر ف

  ".النشطمن نوع آخر لممارسة التمرين "

ن مختصان بعلم وظائف األعضاء تحت جري الفحص شخصايُ س

إشراف طبي يقدمه إما طبيب أو ممرضة مختصة لضمان 

سرعة علم وظائف األعضاء في  وسيتحكم اختصاصي .السالمة

  .هوانحدار جهاز الجري

أن الهدف هو أن يمارس طفلكم تمرينا  رياضيا  يرجى المالحظة 

 من الجهد. يتطلب مستوى عاليا  

انتهاء التمرين، سيعيد طفلكم فحص قياس قوة التنفس على  بعد

تقييم ما إذا حصل أي تضيق وذلك من أجل  ،فترات زمنية مختلفة

  الهوائية نتيجة للتمرين. للشعب

عن أية  طفلاليسأل صدر طفلكم والطبيب أو الممرضة  قد يجس  

بعد  يحصل التضيق القصبي وعادة  ما .شعر بهاقد ي أعراض

في نتائج فحص  ذلكوسيظهر  ،ة بخمس دقائقن الرياضيالتماري

  قياس قوة التنفس.

بيوتامول )دواء موسع للشعب إذا احتاج طفلكم إلى دواء سال

أداة عبر  أوإياها سنعطيه إياهو ،(ذو مفعول قصيراألمد الهوائية

من أجل  ،)موصولة بالبخاخ(واألداة المساعدة  )بخاخ( استنشاق

نتيجة  إلى طبيعتها بعد أن أصابها التضيق الهوائية إعادة الشعب

 للتمرين.

عاد قياس قوة التنفس لمعرفة ما إذا كان الدواء يحّسن من تدفق سيُ  

  الهواء.

اطمئنان اختصاصي علم وظائف األعضاء وبعد االنتهاء من ذلك 

  ح لكم بالعودة إلى البيت.مَ سسيُ  ،إلى أن طفلكم قد استعاد قواه

 هل توجد مخاطر؟

لتمارين الرياضية داخل ص الربو الناجم عن ايعتبر إجراء فح

علم وظائف األعضاء  اختصاصيي حيث أن – جدا   آمنا   ىالمستشف

  خبرة كبيرة في إجراء الفحص.لديهم 

وفي  ،طفلكم األساسية قياس قوة تنفسسيتم تقييم تنائج فحص 

لع عليها طبيب استشاري متخصص بالجهاز ظروف محددة سيطّ 

  فحص الرياضي.الالتنفسي قبل البدء ب

 سيكون هناككما  ،طفلكم خالل فترة الفحص مراقبة ستُجرى

من أجل  ،مرين وبعدهتخالل ال متمرسةطبيب أو ممرضة 

وسوف نسمح  ،تاج لهإن اح ملطفا   بخاخا  عطى الطفل سيُ . السالمة

  . آمنا   ذلك صبحبعد أن يُ  لكم بالعودة إلى البيت

طفلكم صعوبة في استعمال وجد رجى مالحظة أنه إذا كذلك يُ 

مارين ممارسة أشكال بديلة من الت وال يمكنه ،جهاز الجري

، قد يقرر اختصاصي علم وظائف األعضاء أن الوضع النشطة

  ف الفحص.اقيتطلب إيقد  مماغير آمن، 

 الحصول على النتائج

 االلكترونيةعلى نظام سجالت المرضى  فحصالسيتم تحميل نتائج 

  لع عليها طبيبكم.الخاص بنا ليطّ 

في وقت  مباشرة أو موعد مع الطبيب في العيادة لديكمإذا كان 

لم   وإذا .حينها النتائج معكم تم مناقشةسي ه،نفس اليوم الحق من

 منهو سيتمكن ، نفسه يكن عندكم لقاء مع الطبيب في اليوم

صال بكم إذا كان من الضروري االتمن ثم و ،االطالع على التنائج

  شيء قبل موعده القادم.ب يقومأن لطفلكم 

 

 للمزيد من المعلومات والدعم

ص الربو الناجم عن التمارين الرياضية، يمكنكم االتصال بمختبر وظائف الرئة صائح أو معلومات إضافية بخصوص فحإذا احتجتم إلى أية ن

على عنوان  MyGoshأو عن طريق بوابة  5456واستخدام الرقم الفرعي  02074059200تصال برقم عن طريق اال

www.gosh.nhs.uk/mygosh  شتراك.االبعد تسجيل  

 

http://www.gosh.nhs.uk/mygosh
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 :الخضوع لفحص الربو الناجم عن التمارين الرياضية

 

، قد ارسة التمارين الرياضية أو بعدهاالتنفس وضيق الصدر خالل ممبضيق تشعر  أحيانا  نت إذا ك

  الطبيب أن تخضع لفحص رياضي. يطلب منك

 

من أجل تسهيل ممارسة  ،موعداليرجى ارتداء حذاء رياضي ومالبس مريحة عند حضور 

 في هذا اليوم. بخاخ االستنشاقلوقف تناول  أيضا   قد تضطر التمرين.

 

قياس وظائف لو ،لمعرفة كمية الهواء التي يمكنك إخراجها من رئتيك تنفس أوال  الستخضع لفحص 

 الرئة.

 

لمساعدتك على  شجعكنُ قد  دقائق. 8و 6بعد ذلك سيُطلب منك الجري على جهاز جري لما بين 

  بذل جهد كبير على جهاز الجري.

 

 ة.قيدق 15دقائق و 10دقائق و 5وستعيده بعد  ، خضع لفحص التنفس مجدداتس

 

 صدرك.ممرضة ال تجس  وقد  شعربه؟"تنتهاء من التمرين سنسألك "مالذي بعد اال

 

  .ةقيدق 15دقائق و 10دقائق و 5تعيده بعد سو ثم ستخضع لفحص التنفس مجددا  

 

 .لمساعدتك على التنفس الملطف البخاخسمى يُ  أزرقَ  بخاخا  قد نعطيك 

 

للتأكد من أن وظائف رئتيك قد تحسنت بعد الخضوع  ،أخيرةبعد ذلك ستخضع لفحص التنفس مرة 

  للفحص الرياضي.

 

  في موعدك القادم. سيتم مناقشتهاأو  ،قد تلتقي بالطبيب ذلك اليوم لسماع نتائج فحصك
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  أية أسئلة. إن كانت لديك أن تسألنانرجو 
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