زكام أو نزالت الربد

عدوى املسالك
الهوائية العليا
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ما هو الزكام أو نزالت
الربد؟
الزكام أو نزالت الربد هي كل فصل من انسداد
األنف وزيادة املخاط والسعال التي نتع ّرض لها
عادة يف فصل الشتاء.
نزالت الربد ميكن أن تصاحبها حمى عند األطفال
أقل سنا .هذا النوع من العدوى التي تصيب
الجهاز التنفيس عادة ما تكون محدودة ذاتيا ،أي
أن الطفل ُيشفى منها غضون بضعة أيام.

يف ه

ذا املنشور:
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كيف تتم انتقال عدوى الزكام؟

4

ما هو مسار العدوى االعتيادي؟

5

ملاذا األطفال هم أكرث عرضة لل ّزكام؟

6

كيف يتم عالج الزكام؟
هل من الرضوري استخدام املضادات الحيوية
عند االصابة بالزكام؟

7

هل ميكن تجنب اإلصابة بالزكام؟
طفيل مصاب بالزكام ،متى يجب أن آخذه إىل
طبيب األطفال؟

كيف تتم انتقال عدوى
الزكام؟

أسباب الزكام هو يف غالب األحيان فريوسات ،ويقدر وجود أكرث
من  200نوع مختلف من هذه الفريوسات التي تسبب الزكام.
تنتقل العدوى من طفل مصاب إىل طفل سليم من خالل
إفرازات من الشعب الهوائية (املخاط) التي تنتقل يف الهواء
عن طريق السعال أو العطس أو عن طريق األشياء املل ّوثة بهذه اإلفرازات .ميكن أن
يكون مدخل هذه العدوى هو الفم أو األنف أو العينني .لقد ثبت أن األيدي وسيلة
الصغار ،يتم تسهيل نقل العدوى
مهمة للغاية لنقل العدوى التنفسية .يف حالة األطفال ّ
ميصونها وامليل لالتصال املبارش مع اليدين
من خالل مشاركة األشياء واأللعاب التي قد ّ
والوجه (وأحيانًا األسنان).
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ما هو مسار العدوى

الزكام يُظهر يف البداية أعراض احتقان األنف والتهاب
االعتيادي؟
الحلق .ويف غضون ساعات قليلة قد يظهر العطس
واملخاط مصحوبًا غالبًا بأعراض مثل الحمى والشعور
بضيق عام وصداع ونقص الشهية وآالم العضالت والسعال .عندما تكون هناك حمى
فإنها ال تستمر عادة أكرث من  3أيام ،وتهدأ أعراض األنف والحنجرة يف غضون أسبوع،
ولكن السعال عادة ما يكون أكرث ثباتًا وقد يستمر أسبوعان أو  3أسابيع.
يكون املخاط األنفي شفافًا يف البداية ،ولكن بعدها مبارشة يتحول إىل مخاط أبيض
اللون ثم إىل اللون األصفر وحتى األخرض ،وبالتايل يستمر لبضعة أيام .هذه ليست
عالمة عىل املضاعفات أو الحاجة إىل العالج باملضادات الحيوية .باإلضافة إىل ذلك،
من الطبيعي أن يأكل الطفل أقل من املعتاد.
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أوالً ،ألنهم عىل اتصال مع أطفال آخرين (يف الحديقة أو دور
الحضانة أو املدرسة) والبالغني الذين ينقلون لهم فريوسات نزلة
الربد.
ثانياً ،ألن نظامهم الدفاعي «يجهل» كل هذه امليكروبات وبالتايل
يصابون بسهولة أكرب.
يُقدر يف املتوسط أن البالغني العاديني يعانون من نزلة برد واحدة أو
مرتني يف السنة واألطفال  5و  6مرات يف السنة ،عىل الرغم من أن
ذلك يعتمد كث ًريا عىل سنه ،إذ يف السنوات األوىل للدراسة أو يف دور
الحضانة يبلغ فيها الطفل الحد األقىص لإلصابة بعدوى الزكام .بعد
بضع سنوات سيئة (إصابة متكررة بالزكام) ،يتناقص بوضوح عدد
نزالت الربد السنوية.
ال يصاب األطفال بالزكام مبجرد الخروج إىل الفناء املدريس ،لكن
العدوى تنتقل بسهولة أكرب يف األماكن املغلقة (كالقسم) ألن
االتصال يكون قريبا جدا وأيضً ا تكون التهوية قليلة إذ أن السعال
و العطس الذي يحمل الفريوس يتم شحنه يف الهواء ويستنشقها
األطفال األصحاء.

ملاذا األطفال هم أكرث
عرضة لل ّزكام؟
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كيف يتم عالج الزكام؟
الهدف األسايس من عالج نزلة الربد هو تخفيف األعراض
ومنع حدوث املضاعفات قدر اإلمكان ،وكل هذا مع مراعاة
االتجاه الطبيعي إىل الشفاء التلقايئ.
واحدة من التدابري األكرث فعالية لتخفيف من آثار الزكام عىل الطفل هو
غسل األنف مع املصل الفسيولوجي .إ ّن استخدام األدوية ،باستثناء املسكّنات
الخافضة للحرارة (الباراسيتامول واإليبوبروفني ،إلخ) يكون يف حالة وجود
حمى أو انزعاج ال ينتج عنه تأثريات ملحوظة.
يجب أخذ التدابري التالية:
إعطاء طفلك الكثري من السوائل للرشب وخاصة املاء.
الحفاظ عىل تهوية الغرفة جي ًدا وتجنب تعريض الطفل لتغريات مفاجئة يف
درجات الحرارة.
ترطيب الج ّو ميكن أن يساعد عىل إزالة احتقان األنف .الحفاظ عىل ج ّو
نظيف خايل من الغبار والدخان.
هل من الرضوري
استخدام املضادات
الحيوية عند
االصابة بالزكام؟
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ال .من املهم أن نعرف أن عالج الزكام باملضادات
الحيوية ال ينقص م ّدته وال يقلّل من احتاملية
حدوث مضاعفات ،بل يساعد الجراثيم عىل تطور
مقاومتها لهذه األدوية.

هل ميكن تجنب اإلصابة بالزكام؟
ال يوجد لقاح فعال ضد نزالت الربد .يوفر لقاح اإلنفلونزا السنوي الحامية فقط ضد
فريوس األنفلونزا (فريوس األنفلونزا أ و ب) وليس ضد بقية األسباب املحتملة لإلصابة
بالزكام .وينصح األطفال املصابني بأمراض مزمنة أخذ لقاح األنفلونزا سنويا وهناك
الصغار (الّلذين لديهم عىل األقل  6أشهر) إذا كانوا يذهبون
من يوصون به األطفال ّ
إىل دور الحضانة.
يع ّد غسل اليدين املتكرر أحد أفضل العادات ملنع انتقال األمراض املعدية.
االسرتاتيجية الوقائية األخرى والتي يصعب تنفيذها ،هي تج ّنب األشخاص املصابة
بالزكام.

إ ّن الزكام الذي ال ينتج عنه مضاعفات يتم التعايف منه بشكل
تلقايئ دون الحاجة إىل تناول أدوية .وبالتايل فإن تركيز األبوين
يجب أن يكون عىل اكتشاف مضاعفات محتملة.
استمرار الحمى ألكرث من  3أيام وأمل األذن وضيق التنفس واستمرار
مخاط األنف األصفر أو األخرض اللون والسميك أو امليول إىل
الخمول أكرث من  10أيام يجب اعتبارها من أعراض اإلنذار وبالتايل
يجب عليهم الذهاب إىل طبيب األطفال.
ويف بعض األحيان ،سيكون شعورك السليم أو رغبتك يف التغلب
عىل الشكوك هي التي تنصحك مبراجعة أخصايئ الرعاية الصحية.

طفيل مصاب بالزكام،
متى يجب أن آخذه
إىل طبيب األطفال؟
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