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 ةة لفرط الحساسيّ اإلسعافات األوليّ 
ً وينبغي . د الحياةھدّ ي وقد ّيةحساسللھو رد فعل شديد  ّيةفرط الحساس ً تتطلب  ّيةحالة طوارئ طب باعتباره ّيةفرط الحساس معتعامل يتم الأن  دائما  عالجا

ً فوري ً عادة ما يكون ( تجاھه ّيةر الذي يعاني من حساسللمثيشديدة  ّيةحساس يعاني منشخص تعّرض بعد  ّيةمعظم حاالت فرط الحساستحدث . ا أو  طعاما
  ). دواءً حشرة أو 

 

   1الخطوة 
  : ّيةحساسلل لى معتدلإخفيف  رد فعلعلى وجود  عالمات ّيةفي بعض الحاالت يسبق فرط الحساس

   ينوالعين تينالوجه والشففي م رّ تو •
  أو كدمات على الجلد  طفح •
  الفم ب وخز •
ھذه عالمات فرط فلحشرات ل بالنسبة، ولكن المثيراتمعظم تجاه  ّيةحساسلل لى معتدلإخفيف  رد فعل عالماتھذه ھي (ألم في المعدة وتقيؤ  •

 ). ّيةالحساس
 

 اإلجراء
  ) ةقرادالحشرة إن كانت  تزلولكن ال ( بوسعك رؤيتهإذا كان  زبانىنفض الاالحشرات، من  ّيةحساسبالنسبة لل •
  ة طلب المساعداتصل لو المصابمع  ابق •
إال أنھا إن ، ّيةحساسة للمعتدلاللى إ ةخفيفال رّدات الفعلاستخدام مضادات الھيستامين لعالج  ّيةرغم إمكان( الدواء إن كان موصوفاً له المصاب عطأ •

  ) ھو الدواء الوحيد المناسب يصبحاألدرينالين فإن  ّيةفرط الحساستطّورت إلى 
 توضع مع محقني يجب أن تالو ّيةفرط الحساسعمل في خطة موجودة اإلرشادات ( اً متوفركان إذا  األوتوماتيكياألدرينالين  محقنابحث عن  •

  ) األوتوماتيكياألدرينالين 
 . االتصال في حاالت الطوارئجھات من ما أو غيرھ الوصي/ الوالدباتصل  •

  

  2الخطوة 
  : التالية )ّيةحساسللشديد  رد فعل( ّيةأي من عالمات فرط الحساستحّسباً لظھور مراقبة الاستمر في 

  التنفس  ارتفاع صوت/ صعوبة •
  تورم اللسان  •
  لحلق اضيق / تورم •
  الصوت أجش أو /و الحديثصعوبة في  •
   صفير أو سعال مستمر •
  أو االنھيار /فقدان الوعي و •
  ) األطفال الصغار لدى( وب والتخّبطحالش •

 

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

  ) األوتوماتيكياألدرينالين 
  ) لنّقافي حالة استخدام الھاتف ال 112بالرقم أو  ةفي نيوزيلند 111 بالرقم وأستراليا أفي  000اتصل بالرقم ( اإلسعافاتصل ب •
  قف ي فدعه يجلس ولكن ال تدعهصعباً  التنفس كانإذا  -الساقين رفع ضع المصاب في وضع االستلقاء مع  •
 االتصال في حاالت الطوارئجھات من ما أو غيرھ الوصي/ الوالدباتصل  •
 . دقائق 5بعد استجابة  لم تحدث أّية، إذا )أوتوماتيكي إضافيأدرينالين  توّفر محقنعند ( ّيةإضافيمكن إعطاء جرعات أدرينالين  •

 

 .األوتوماتيكياألدرينالين  محقنبالمصاب  ناحقإذا لم تكن متأّكداً ف
فالحقن ھذا ول. وفاةوال الحالة األدرينالين إلى تدھورب الحقنأو تأخير  يمكن أن يؤدي منع. على الفور هماستخداالحياة ويجب  ينقذاألدرينالين  •

إنعاش القلب والرئة قبل ھذه الخطوة  ّيةراء عملففي إج. ّيةفرط الحساسل ASCIAخطة عمل  اتتعليمأول ھو األوتوماتيكي األدرينالين  بمحقن
  . أو عدم الحقن به ر األدرينالينيأخمخاطرة بت

  . في سيارة اإلسعاف األوكسجين للمريض من قبل المسعفين يتم إعطاءعادة ما  •
  . ّيةساعات بعد فرط الحساس 4للمريض في المستشفى لمدة ال تقل عن  ّيةالمراقبة الطببيوصى  •
  لصغار محاقن مناسبة لتوصف وعموماً ما . Anapen و EpiPen ة ھيفي أستراليا ونيوزيلند وفرةالمت ّيةاألوتوماتيكنالين األدري محاقن •

 . سنوات سنة إلى خمسلألطفال من سن  Anapen و EpiPen من
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