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 السعال عند األطفال
  ي دإئًما وجود مشكلة.  إلعابر مع ذلك ، فإن إلسعال  . وأو إلقلق بعدم إالرتياح ينؤن سماع طفلك يسعل قد يجعلك تشعر

 ال يعن 

  إاللتهابات من إلجهاز إلتنفسي و مفرزإت إلمخاط  و تنظيف جسم طفلك عن طريق ؤزإلة هو عادة ما يكون آلية لحماية إلسعالو. 

 ي إليوم أو ي
 
لة رشح أو إلتهابات إلطرق إلتنفسية تستمر حنى أسبوعي   ؤذإ قد من نوبات سعال  أن يعانوإ مكن لألطفال أن يسعلوإ عدة مرإت ف أصيبوإ بن  

ي فصل إل
 
وسات إلشائعة خاصة ف  .شتاءإلعلوية بالفن 

  كأسابيع يجب أن يستدعي زيارة طبي فإن إلسعال إلذي يستمر ألكنر من أسبوعي   ؤىل ثالثةبالمقابل. 

ن أو أقلالذي السعال الحاد عند األطفال )   (:يستمر أسبوعي 

  ي
 
وسية ف ة متكررة من إلسعال بسبب عدوى فن  إت قصن  ي غالبية إألطفال من فنى

،  و إلجيوب و إلبلعوم و إلحنجرة(ة )إألنف إلعلوي ةإلتنفسي إلطرقيعان 

د   .أو إلرشح مثل نزالت إلنر

  ي سن ما قبل إلمدرسة  إلطفل إلسليميمكن أن يصاب و وسطيا
نزالت برد أو رشح  بما يصل ؤىل ثمانية إللذي يذهب للحضانة أو ورضة إألطفالف 

ي إلجهاز إلتنفسي  )أمرإض
وسية ف  ي  (إلعلوي فن 

  .أيام 11يستمر كل منها حوإىلي ، تكون مصحوبة بسعالكل عام   ف 

  ي نادًرإ ما يحدث إلسعال بسبب وجود جسم ي مجرى إلهوإء. قد يحدث هذإ بعد  أجننر
دقة(ف   عيادة إألطفال ، رإجعي حادثة إستنشاق )أو ما يسىم بالشر

. أن  ينبشعة ؤذإ كنت تعتقد ي  طفلك حدث لديه إستنشاق جسم أجننر

 :السعال المزمن عند األطفال

 ال إلمستمر أو إلمزمن عند إألطفال. إلعديد من إألسباب إلمختلفة للسعهناك 

 الربو: 

  ي معظم إألطفال إلمصابي   بالربو من إلتهاب
(أو  )إلقصبات( إلهوإئية إلطرقيعان  درجات متفاوتة من تضيق ، مما يؤدي  وذمتها )إنتفاخ غشائها إلمخاطي

ي إلقصبات و قد يحدث 
ي إلحاالت إلشديدة()صوت خر  إألزيز مجرى إلهوإء ف 

 .ة إلصدر أو إلصفن  ف 

  ي
د و إلرشوحات يكون إلَعَرض إلوحيد هو إلسعال إلذي يتفاقم بسبب قد من إلربو )تحسس إلقصبات( إلحاالت إلخفيفة لكن ف  )إاللتهابات  نزالت إلنر

وسية( ي ممارسة إلرياضة  أثناء إلجهد أو قد يحدث ربما ، أو  نوم طفل ليال  يحدث هذإ إلسعال أثناءقد ، أو إلفن 
 .إلهوإء إلبارد، خاصة ف 

  أمراض األنف والجيوب األنفية: 

  ي
ي إلخلف 

ي ؤىل منطقة إلحلق( يمكن أن يؤدي إلتنقيط إألنف 
إلناجم عن إلتهاب إألنف أو إلتهاب إلجيوب إألنفية ؤىل  )سيالن إلمخاط من إألنف إلخلف 

ي   حدوث سعال مزمن. 
 .بعض إألحيان يكون إلعرض إلوحيد إلذي تالحظه هو إلسعالعادة ما تظهر أعرإض أخرى ، ولكن ف 

  أمراض المعدة والمريء: 

  إالرتجاع"إلقلس أو . وهذإ ما يسىم "(إلحلقإلبلعوم ) سائل إلمعدة ؤىل رجوعيكون سبب إلسعال إلمزمن هو. 

  ي إلمعدةهذإ إالرتجاع
 .و هنا يكون تشخيصه صعبا نوعا ما قد يحدث بدون حرقة ف 

  ي إلصوتقد يصاب بعض إألطفال
دقة أعرإضبأو  ببحة ف    .إلشر

  ، ؤىل إلمري و إلبلعوم.  إلمعدة منلمعرفة ما ؤذإ كان إلحمض يرتد  خاصة ؤجرإء فحوصاتيتطلب إألمر عادة لتحديد ما ؤذإ كان هذإ هو إلسبب 

 وسلإلالسعال التالي ل  :يةتهابات الفي 

  وسببعض  بعد إإلصابة بعدوى أسابيع. ال يوجد عالج محدد لهذإ عدة يستمر ل مديد  يمكن لألطفال إألصحاء أن يصابوإ بسعال إلتنفسي  إلجهاز ات فن 

ي إألطفال 
ي إلنهاية. يمكن تجربة إألدوية إلمثبطة للسعال ف 

ي ف 
ي سن إلمدرسة ، لكنها ال تحل إلمشكلة دإئًماإللذين هم إلسعال إلذي يختف 

 .ف 
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  استنشاق جسم : ي  أجنب 

  ة إلطعام قطع ، مثل إأللعاب و إألجنبية ستنشاق إألجسام ال يمكن ي أي عمر ، ، يمكن له أن يحدث عن طريق إلخطأ لدإخل إلطرق إلهوإئية ،  إلصغن 
 
ف

ا 
ً
ي أن ولكن إألكنر شيوع

 
ي  ذلك سنتي   ؤىل أرب  ع سنوإت. يمكن أن يتسبب عمر يحدث ف

 
أسابيع ؤىل شهور حنى يتم  لعدة مديد يستمر  سعالحدوث ف

 تشافه و تشخيصه و إلذي يتم عادة بوإسطة تنظن  إلقصبات. إك

  السعال "العادة" : 

  .ا بعد  و يمكن أن يتطور مستمر ليس له سبب جسدي وإضح. إلسعال إلنوع من إلهذإ و هو أن يكون أو يصبح سعال إلطفل كنوع من إلعادة
ً
نزلة أحيان

ا و رشح
ً
وسية بسيطة. عادة ما يكون إلسعال جاف ا وليس نائًما.  هذإ إلنوع من عادة ما يحدث .إ متكررً  فن 

ً
 إلسعال فقط عندما يكون طفلك مستيقظ

 سعال ال :) ي ي )التهيج 
 التخريش 

  ( ؤىل إلسعال و دخان إلسيارإتعن حرق إألخشاب وتلوث إلهوإء  ةإلناتج إلمخلفات يمكن أن يؤدي إلتعرض لدخان إلتبغ وإلملوثات إألخرى )إلدخان و

 .بالربو أو إلتهاب إألنف إلمتعلقوقد يؤدي ؤىل تفاقم إلسعال 

 :و تدبي  السعالعالج 

  ال يحتاج ؤىل أي عالج محدد 
ً
ي إلجهاز إلتنفسي ، فعادة

وسية ف  ي من إلسعال أثناء إلنهار بعد إإلصابة بعدوى فن 
 ؤذ -ؤذإ كان طفلك يعان 

ً
ي خاصة

إ إختف  ف 

 .  غضون أسبوع أو أسبوعي  

  له و هذإ يحتاج لبدء ؤجرإءإت إلتشخيص من قبل طبيب إألطفال.  يجب أن يعتمد إلعالج إلرئيسي للسعال إلمزمن عىل إلسبب إألساسي 

  ي تخفف من لزوجة إلمخاط )إلبلغم(يمكن
صفة طبية. لكن يجب إلتذكن  بأن أفضل عامل يساهم حتاج لو معظم هذه إألدوية ال ي. إستعمال إألدوية إلنى

ي 
 تخفيف لزوجة إلمخاط )إلبلغم( هو تناول كميات كافية من إلسوإئل. ف 

  رصف دون وصفة طبية
ُ
ي ت
ي عالج إلسعالعىل إلرغم من أنه ُيعتقد أن معظم أدوية إلسعال إلنى

ي تخفيف من إلممكن أن إنه ، ف ال تفيد غالبا ف 
تفيد ف 

 ؤزعاج إلسعال عند بعض إألطفال. 

   فهو يحتاج ألدوية خاصة يتم صنفها بوصفة طبية بعد تشخيص إلحالة من قبل إلطبيب. ،  ساسية إلقصبات()أو ح طفلك مصاًبا بالربو  كانؤذإ  

 :التالية بشأن السعال صحيةالنصائح بالملخص تذكري دائما ال

 لتنفسي إاللتهابات من إلجهاز إ و للطرق إلتنفسية وإلموإد إلمهيجة )إلبلغم( حىمي إلسعال جسم طفلك عن طريق ؤزإلة إلمخاطي. 

 ي من سعال إستمر ألكنر من أسبوعي   ؤ
 ننصحك بزيارة طبيب إألطفال. ذإ كان طفلك يعان 

  ا
ً
 إرتجاعإلقلس إلمعدي )قد يكون ناتًجا عن إلربو أو إلتهاب إألنف إلتحسسي )حىم إلقش( أو  و  يعتنر إلسعال إلذي يستمر ألكنر من أسبوعي   مزمن

 . يتم تحري  ها مع إلطبيب إلمختص أو أسباب أخرى إلطعام من إلمعدة للمري(


