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  מחלקת ילדים הר הצופים

  
  ::דף מידע להוריםדף מידע להורים

  ברונכיוליטיסברונכיוליטיס
  
  

  

  

  

  

  

  

  :כתיבה ועריכה בהנחיית

  הר הצופים', מחלקת ילדים א, אחות ראשית, קרן שפר

  

  

  

  

   :עיבוד לאינטרנט

  מרכזת תחום איכות קלינית בסיעוד, נורית פורת

  

  

  

  

  

 
  
  
  
  
  
  
  

  אינו תחליף לייעוץ מקצועי רפואי, ואינו מהווה חוות דעת רפואית ובכל מקרה, ה בלבדהמידע המופיע בפרסום זה נועד להשכל
  להעתיק ולעשות כל  שימוש מסחרי מבלי לקבל  אישור בכתב מאת הדסה,  אין לצלם©כל הזכויות שמורות להדסה 

  www.hadassah.org.il .2004. החוברת מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך היא מיועדת לנשים וגברים כאחד



 2

  
  המרכז הרפואי האוניברסיטאי הראשון בישראל. הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם

  
  ,הורים יקרים

אנו עומדים . יטיס והטיפול בה במהלך האשפוז במחלקתנוולמחלת הברונכיעל לתת לכם מידע זה נועד מידע דף 

  .לשירותכם בכל פנייה ושאלה

  !בברכת רפואה שלמה
 צוות מחלקת ילדים

  
  ?מהי מחלת הברונכיוליטיס

מחלה זו מופיעה בשנתיים . מחלה דלקתית הגורמת לחסימה של דרכי האוויר הקטנים הנקראים ברונכיוליםזוהי 

המחלה בדרך כלל מופיעה בסתיו  . התחלואה הוא בגיל חודשיים עד חצי שנהכאשר שיא, הראשונות לחיים

  .RSVכ מסוג "בד, הגורם הזיהומי הוא וירוס. ובחורף

  

  ? מהם סימני המחלה

בהמשך , נזלת וחום לא גבוה - לילד יש סימני מחלה של הצטננות, בשלושת הימים הראשונים של המחלה

  כלל-בדרךהמחלה . אי שקט וקוצר נשימה, חוסר תיאבון, שימה מהירהנ, צפצופים, חרחורים, מופיעים שיעול

  . ימים10 – 4 :נמשכת כ

  

  !חשוב לזכור

בדרכי הנשימה ) הצטננות( קלהסובל מזיהום , תינוקות ופעוטות נדבקים ממבוגר או ילד גדול יותר, לרוב

המחלה קשה יותר הם ,  הקטןםל גודל בגלל רגישות דרכי הנשימה ובגל,בתינוקות קטנים ובמיוחד פגים. העליונות

  .וחייבים השגחה וטיפול בבית החולים, סובלים מקוצר נשימה קשה ועד הפסקת נשימה

  

  ?טיפולמה כולל ה

  .על מצבו של התינוק השגחה 

 . האחותעל ידי מרובות מהאף שאיבת הפרשות 

  תרופות כמו אדרנלין  בדרך כללבדרך זו ניתנות . תרופה דרך מסכת חמצןשל  )שאיפה( מתן אינהלציה 

(Adrenalin) או ונטולין (Ventolin) . קוצר על  להקלהרחבת דרכי הנשימה ובתרופות אלו נועדו לסייע

  .הנשימה למספר שעות

 החמצן דרך צינורית המונחת בכניסה לאף ןבמקרים בהם רמות החמצן בדם נמוכות יינת - מתן חמצן 

רמת החמצן בדם תיבדק . או דרך אוהל פלסטי המונח מעל ראשו של הילד, דרך מסיכה ,)משקפייםהנקראת (

  . של חמצןבאופן קבוע כדי לקבוע אם יש צורך בהמשך מתן

. בכמויות קטנותלעיתים קרובות בשות יש להאכיל את התינוק החולה יכדי למנוע התי - מניעת התייבשות 

  .ההנקה מועדפת מהאכלה דרך בקבוק

לעיתים תינוק נמצא בקוצר נשימה כל כך קשה שקיימת סכנה לשאיפת  - ה ומתן נוזלים לוורידהפסקת כלכל 

נוזלים . רידומתן נוזלים דרך הובהאוכל לדרכי הנשימה ואז יש צורך להפסיק את הכלכלה דרך הפה ומתחילים 

  ). יומיים-יום(אלו כוללים מלחים וסוכרים כך שיוכלו לספק דרישה תזונתית של התינוק לטווח קצר 

  .ליתאאין צורך במתן אנטיביוטיקה כי המחלה היא ויר 
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  !חשוב

  .בכי ואי שקט מגבירים מאמץ נשימתי. מנוחה לתינוקיש לתת 

  

  ?ח"מתי התינוק ישוחרר מביה

עצמו תוך כמה מהשיעול יעבור . הוא ישוחרר הביתה, בבית החוליםכאשר נתרשם שהתינוק לא זקוק להשגחה 

  . אין צורך בסירופ נגד שיעול.ימים

  

  מניעת הדבקה במחלקת ילדים

מנע ממגע ישיר יחשוב שכל ילד מאושפז י, כדי לצמצם ככל האפשר את העברת המחלות בין הילדים המאושפזים

 או חפציו/ בחדרו ולהימנע ממגע בינו וםם להישאר עם ילד הורים מתבקשי, לכן.עם הילדים המאושפזים האחרים

  .הדרך הטובה למניעת הדבקה היא רחיצת ידיים במים וסבון לפני ולאחר כל טיפול בילד.לבין ילדים אחרים

  

  ? להתנהג בביתכיצד

ת  בסביבונשארות בזמן השיעול או התעטשות המותזות, ההדבקה בברונכיוליטיס הינה דרך טיפות רוק ונזלת

יש לאוורר . הימצא עם ילדים קטנים בחדרים דחוסים ולא מאוורריםל חשוב להימנע ככל האפשר מ,לכן. התינוק

  .חדרים בבית כדי להקל על הנשימה וכדי למנוע ריכוז גבוה של וירוסים באוויר

  . יש לשטוף היטב ידיים לאחר טיפול בילד

  

  !חשוב

  .עישון בבית מחמיר מצוקה נשימתית של הילד 

די למנוע את התפשטות המחלה במשפחתונים וגנים רצוי שהתינוק החולה יישאר בבית עד שהשיעול כ 

 . פסקיי

 
  

  

  

 

 


