
 
 

 ةة لفرط الحساسیّ اإلسعافات األولیّ 
ً ھدّ ی وقد یّةحساسللھو رد فعل شدید  یّةفرط الحساس ً تتطلب  یّةحالة طوارئ طب باعتباره یّةفرط الحساس معتعامل یتم الأن  د الحیاة. وینبغي دائما  عالجا

ً فوری ً (عادة ما یكون  تجاھھ یّةر الذي یعاني من حساسللمثیشدیدة  یّةحساس یعاني منشخص تعّرض بعد  یّةمعظم حاالت فرط الحساستحدث . ا أو  طعاما
 ). دواءً حشرة أو 

  ردّة فعل حساسیة خفیفة إلى معتدلة
 : یّةحساسلل لى معتدلإخفیف  رد فعلعلى وجود  عالمات یّةفي بعض الحاالت یسبق فرط الحساس

  ینوالعین تینالوجھ والشففي م رّ تو •
 أو كدمات على الجلد  طفح •
 م الفبوخز  •
ھذه عالمات فرط فلحشرات ل بالنسبة، ولكن المثیراتمعظم تجاه  یّةحساسلل لى معتدلإخفیف  رد فعل عالماتألم في المعدة وتقیؤ (ھذه ھي  •

 ). یّةالحساس

 اإلجراء
 ) ةقرادالحشرة إن كانت  تزل(ولكن ال  بوسعك رؤیتھإذا كان  زبانىنفض الاالحشرات، من  یّةحساسبالنسبة لل •
 طلب المساعدة اتصل لو مصابالمع  ابق •
إال أنھا إن ، یّةحساسة للمعتدلاللى إ ةخفیفال ردّات الفعلاستخدام مضادات الھیستامین لعالج  یّةرغم إمكان( الدواء إن كان موصوفاً لھ المصاب عطأ •

 ھو الدواء الوحید المناسب)  یصبحاألدرینالین فإن  یّةفرط الحساستطّورت إلى 
 توضع مع محقني یجب أن تالو یّةفرط الحساسعمل في خطة موجودة (اإلرشادات  اً متوفرإذا كان  األوتوماتیكينالین األدری محقنابحث عن  •

 ) األوتوماتیكياألدرینالین 
 االتصال في حاالت الطوارئ. جھات من ما أو غیرھ الوصيالوالد/ باتصل  •

 فرط الحساسیة (ردّة فعل حساسیة حادة)
 التالیة:  )یّةحساسشدید لل رد فعل( یّةأي من عالمات فرط الحساسباً لظھور تحسّ مراقبة الاستمر في 

 التنفس  صعوبة/ ارتفاع صوت •
 تورم اللسان  •
 لحلق اتورم/ ضیق  •
 الصوت أجش /أو و الحدیثصعوبة في  •
  صفیر أو سعال مستمر •
 فقدان الوعي و/أو االنھیار  •
 األطفال الصغار)  لدى( وب والتخبّطحالش •

 اإلجراء
 الموضوعة مع محقن یّةفرط الحساسل ASCIAفي خطة عمل موجودة (اإلرشادات  اً إذا كان متوفر األوتوماتیكياألدرینالین  بمحقن احقن •

 ) األوتوماتیكياألدرینالین 
 ل) نقّافي حالة استخدام الھاتف ال 112بالرقم أو  ةفي نیوزیلند 111 بالرقم وأسترالیا أفي  000اتصل بالرقم ( اإلسعافاتصل ب •
 قف ی فدعھ یجلس ولكن ال تدعھصعباً  التنفس كانإذا  -الساقین رفع ضع المصاب في وضع االستلقاء مع  •
 االتصال في حاالت الطوارئجھات من ما أو غیرھ الوصيالوالد/ باتصل  •
 دقائق.  5بعد استجابة  لم تحدث أیّة)، إذا أوتوماتیكي إضافيأدرینالین  توفّر محقن(عند  یّةإضافیمكن إعطاء جرعات أدرینالین  •

 

 األوتوماتیكي.األدرینالین  إذا لم تكن متأّكداً فاحقن المصاب بمحقن
إذا كان الشخص ال یستجیب وال یتنفس بصورة طبیعیة. إذا لم تكن متأكّداً مّما إذا كان األمر حالة ربو أو فرط  )CPRابدأ عملیة إنعاش القلب والرئة (
 ثم مخفّف الربو. أوالً األوتوماتیكي  حساسیة، أعطھ محقن األدرنالین

فالحقن ھذا ول. وفاةوال الحالة األدرینالین إلى تدھورب الحقنأو تأخیر  یمكن أن یؤدي منععلى الفور.  ھماستخداالحیاة ویجب  ینقذاألدرینالین  •
إنعاش القلب والرئة قبل ھذه الخطوة  یّةملففي إجراء ع. یّةفرط الحساسل ASCIAخطة عمل  اتتعلیمأول ھو األوتوماتیكي األدرینالین  بمحقن

 . أو عدم الحقن بھ ر األدرینالینیأخمخاطرة بت
 . في سیارة اإلسعاف األوكسجین للمریض من قبل المسعفین یتم إعطاءعادة ما  •
 . یّةساعات بعد فرط الحساس 4للمریض في المستشفى لمدة ال تقل عن  یّةالمراقبة الطببیوصى  •
 لصغار محاقن مناسبة لتوصف وعموماً ما . Anapen و EpiPen ة ھيفي أسترالیا ونیوزیلند وفرةالمت یّةاألوتوماتیك األدرینالین محاقن •

 سنوات.  سنة إلى خمسلألطفال من سن  Anapen و EpiPen من
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