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عيادة

الخانوق :مرض «جيل» الطفولة
تحل بوادر فصل
ما إن ّ
الشتاء ،حتى تبدأ األزمات
الصحية بالظهور ،واحدة
تلو األخرى .وكلما تقدمت
أيامه ،يفقد هذا الفصل
رونقه مع «تكاثر} األمراض،
وخصوصًا لدى األطفال.
ومن بين الئحة األمراض
التي تصاحب موسم المطر
مرض {الخانوق} الذي
يصاب به بعض األطفال.
فما هو هذا المرض؟ وما
هي أعراضه؟ وكيف
يمكن عالجه؟ واألهم
من ذلك كله ،كيف يمكن
الوقاية منه؟
"النباح" .في بعض الحاالت ،ال تعود
تلك الكلمة رهينة "صوت" الكلب ،فثمة
من يستعيرها لوصف نوبة السعال
التي ُيصاب بها األطفال املمسوسون
ّ
بمرض الشاهوق .املــرض الــذي يحل
سعال
منتصف الليل من خالل نوبة
ّ ٍ
بحة
مفاجئة ،تترافق في الغالب ،مع
وصـ ـع ــوب ــة ف ــي ال ـت ـن ـف ــس ت ـج ـعــل مــن
ال ـص ـعــب مـعـهــا ال ـع ــودة إل ــى الــوضــع
الطبيعي .وفي التعريف الطبي لهذا
امل ــرض ال ــذي يصيب األط ـفــال ،يحمل
ال ـشــاهــوق صـفــة "ال ـش ـي ــوع" ،فـهــو من
الئ ـحــة األمـ ــراض األك ـثــر ح ـضــورًا في
مــرحـلــة الـطـفــولــة ،والـ ــذي تتسبب به
عــدوى فيروسية ،حيث يحدث تورم
وانتفاخ داخل الحلق ،وخصوصًا في
الحبال الصوتية وأنسجة الحنجرة،
األم ــر ال ــذي ي ــؤدي إلــى ح ــدوث سعال
يشبه النباح وبحة صوت وضيق في
التنفس.

جبل الخانوق

ّ
يعد الشتاء من املواسم املحفزة لهذا
املرض ،وهو يصيب األطفال من عمر 3
أشهر إلى عمر  6سنوات ،على أن عمر
ٍ
الذروة هو عندما يبلغ الطفل عامني.
ال ــاف ــت ف ــي هـ ــذا امل ـ ــرض أنـ ــه يصيب
الــذكــور أكثر من اإلن ــاث ،مع استثناء
تـلــك الـحـســابــات املتعلقة بالقصص
العائلية ،إذ تشير الــدراســات الطبية
إل ــى ارت ـبــاط  %15مــن اإلصــابــة بهذا

املرض بالسجل العائلي .إذًا ،يتطلب
ه ــذا امل ــرض اهـتـمــامــا خــاصــا ملرضى
هــذا الجيل ،حيث يكون قطر مسالك
الـتـنـفــس صـغـيـرًا وق ــد ت ــؤدي الـنــوبــة
النسداد بارز في مجرى التنفس.
ي ـبــدأ ال ـخــانــوق الـفـيــروســي بــالــزكــام.
س ـي ــان ف ــي األن ـ ــف وارت ـ ـفـ ــاع طـفـيــف
لـلـحــرارة وس ـعــال .عـقــب بضعة أي ــام،
ت ـش ـت ــد ال ـ ـ ـعـ ـ ــوارض وت ـ ـقـ ــوى ن ــوب ــات
ال ـس ـع ــال لـتـصـبــح أص ـع ــب ف ــي الـلـيــل
وع ـ ـنـ ــد ال ـ ـب ـ ـكـ ــاء .وغـ ــال ـ ـبـ ــا م ـ ــا ت ـظ ـهــر
األعــراض وفقًا لشدة املــرض ،فتتنوع
م ــا ب ــن ال ـب ـ ّـح ــة والـ ـسـ ـع ــال ال ـن ـبــاحــي
ال ـق ــوي ـ الـشـبـيــه ب ـصــوت ك ـلــب املـ ــاء ـ
والصرير .هذا ما يحدث في الحاالت
األكـ ـث ــر شـ ـي ــوع ــا .ولـ ـك ــن ث ـم ــة ح ــاالت
أصعب ،يدخل معها الخانوق مرحلة
الـخـطــر ،حـيــث تظهر ع ــوارض ضيق
التنفس والفرط في استخدام عضالت
التنفس والـشـعــور بـحــدوث تجويف
فــي الـقـفــص ال ـص ــدري مــع كــل شهقة.
وفـ ــي ت ـلــك ال ـح ــال ــة ال ــوخ ـي ـم ــة ،يظهر

"زراق" أو شـحــوب ح ــول الـفــم يرافقه
تململ لدى املريض ،األمر الذي يزيد
مــن شــدة الصرير ،وقــد يصل الخطر
إلــى ح ــدود الـتـعــب والـغـيـبــوبــة ،األمــر
الذي يدل على قصور تنفسي .ويصل
ال ـخــانــوق إل ــى أوجـ ــه بـعــد يــومــن أو
ثالثة أيام من بداية أعراض العدوى،

يصيب الخانوق األطفال من
عمر  3أشهر إلى  6سنوات ويبلغ
ذروته في عمر السنتين

الطبيب أو غرفة الطوارئ.
ّ
وم ــن ال ـع ــوارض ال ـتــي تـحــتــم الـلـجــوء
إلى الطبيب:
ـ حدوث نوبة سعال بال توقف.
ـ ظـ ـه ــور ص ــري ــر ت ـن ـف ـســي فـ ــي حــالــة
الهدوء لدى الطفل.
ـ ض ـي ــق ال ـت ـن ـف ــس ،أو ظـ ـه ــور ف ـجــوة
عـمـيـقــة ف ــي الـقـفــص ال ـص ــدري أو في
البطن مع كل شهقة.
ـ ظهور شحوب أو زراق حول الفم.
ـ صـ ـع ــوب ــة الـ ـبـ ـل ــع أو ت ـ ـسـ ــرب ل ـع ــاب
بكميات كبيرة من الفم.
ـ الحرارة املرتفعة.
ـ الغيبوبة.

ويستمر عادة حوالى أسبوع.

مراحل العالج

ال يحمل الـخــانــوق فــي الـغــالــب صفة
ال ـخ ـط ــر ،ول ـك ــن ف ــي ب ـعــض الـ ـح ــاالت،
يـ ـج ــب ال ـت ـن ـب ــه ل ـ ـعـ ــوارضـ ــه الـ ـت ــي قــد
تنذر بحدوث أمــر غير طبيعي .وفي
هــذه الـحــالــة ،يجب التوجه ف ــورًا إلى

تتعدد مراحل عــاج نوبات السعال،
عـلــى أن ـهــا ف ــي مـجـمــل ال ـح ــاالت تـبــدأ
ب ــامل ـت ــاب ـع ــة ال ـع ــام ــة ل ــوض ــع امل ــري ــض
م ــن خ ــال إج ـ ــراء ال ـف ـح ــوص ،ومـنـهــا
ف ـحــوص ق ـيــاس إش ـب ــاع األوكـسـجــن
ف ــي ال ـ ــدم ،ب ـم ـســاعــدة كــاشــف ملصق

مرحلة الذروة

ع ـلــى اإلصـ ـب ــع .وف ــي ب ـعــض األح ـي ــان
فحص غــازات الــدم (مقياس ملستوى
األكـسـجــن وثــانــي أكسيد الـكــربــون).
وي ـف ـتــرض ب ـعــد ذلـ ــك ،إع ـط ــاء ســوائــل
عــن طريق الفم أو التسريب وإعطاء
أوكسيجني بحسب الحاجة.
أمــا في ما يخص األدوي ــة ،فال يوجد
دواء واحد للعالج ،وهي منوعة تبعًا
للحالة .وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه ال
يجوز استعمال أدوية للتهدئة ،وذلك
لكونها تثبط التنفس .كما مــن غير
ّ
املحبذ استعمال أدوية طاردة للبلغم
وذلــك لكونها تحفز مسالك التنفس.
أض ـ ــف إل ـ ــى أن ال ـ ـعـ ــاج ب ــاملـ ـض ــادات
الحيوية ال يفيد فــي عــاج الخانوق
الفيروسي.
في الحاالت الصعبة جدًا ،التي يتطور
ف ـي ـه ــا قـ ـص ــور ت ـن ـف ـس ــي ،قـ ــد يـتـطـلــب
األمــر إدخــال أنبوب من خالل األوتــار
الصوتية إلج ــراء تنفس اصطناعي.
ويكون ذلك في غرفة الطوارئ.

تعريف

العناية التلطيفية :خيارات نهاية الحياة
العناية التلطيفية هي مقاربة طبية تهدف الى مساعدة
ال ــذي ــن ي ـع ــان ــون م ــن أم ـ ـ ــراض مـسـتـعـصـيــة أو م ـه ـ ّـددة
ّ
للحياة ،ومساعدة أســرهــم أيـضــا .وتــركــز هــذه املقاربة
عـلــى تخفيف مـعــانــاة املــريــض ،قــدر اإلم ـكــان ،بواسطة
التشخيص املبكر واملعاينة الدقيقة واملتابعة الــدؤوبــة
ومعالجة األوجــاع أو أية مشاكل أخرى طارئة ،جسدية
ً
كانت أم نفسية أم اجتماعية ،وصوال إلى تحسني نوعية
حياة املريض ودعم أسرته.
وانطالقًا من اإليمان بأنه يتوجب توفير أفضل نوعية
ممكنة مــن الـعـيــش ،طــاملــا ّأن املــريــض على قيد الحياة،
ُ
فــالـعـنــايــة التلطيفية تـعـنــى بــاح ـتــرام رغـبــاتــه ومــراعــاة
قيمه ومعتقداته والعمل على مساندة بقائه في أحسن
حال ممكن وألطــول مدة متاحة .ويكون ذلك مشروطًا

بـعــدم امل ـســاس بـكــرامـتــه اإلنـســانـيــة وبـحـقــه فــي تقرير
مصيره .وفــي هــذا السياق ،تحرص العناية التلطيفية
على التخفيف من ّ
حدة األلم والخوف ووحشة الوحدة.
وعند وصول األجل ،يعمل موفرو العناية التلطيفية على
مساندة املريض في آخر لحظاته.
هــذا فــي املـبــدأ ،أمــا فــي الــواقــع ،فــا ي ــزال لبنان والـبـلــدان
املجاورة له يعانون من نقص في إمكانية تقديم العناية
الـتـلـطـيـفـيــة مل ــن يـحـتــاجـهــا ،ف ـعــدد ال ـه ـيـئــات واملـنـظـمــات
الـتــي تـقــدم ه ــذه الـعـنــايــة الطبية قليل ج ـدًا .وم ــن خــال
اإلح ـص ــاءات الـتــي أجــريـنــاهــا فــي هــذا اإلط ــار ،تـبـ ّـن بأن
ما يقارب  1500حالة سنويًا لم تستحصل على هذه
الـعـنــايــة ال ـتــي مــن شــأنـهــا إزالـ ــة األل ــم أو الـتـخـفـيــف منه
وتحسني "نوعية" نهاية حياة هؤالء ومساندة املهتمني

بهم فــي هــذه الفترة الحرجة ،والـتــي قــد يصعب عليهم
ّ
فيها اتخاذ القرارات األنسب ملريضهم ولهم.
وإلــى جانب قلة توافر العناية التلطيفية في بالدنا ،قد
يـحــرم املــريــض مــن ه ــذه الـعـنــايــة بسبب اعـتـقــاد بعض
األطـبــاء أنها خيار ال يؤخذ بــه إال فــي حــال عــدم توافر
خيارات عالجية أخرى .وتجدر اإلشارة هنا إلى أنها ال
تستهدف فقط أصحاب األم ــراض السرطانية أو كبار
السن ـ وإن كانت األولوية تمنح لهم ـ وإنما تشمل أيضًا
الــذيــن يـعــانــون مــن أم ــراض مــزمـنــة ،عـلــى سـبـيــل املـثــال
مرضى االنسداد الرئوي املزمن أو األمــراض العصبية،
سواء أكانوا من األطفال أو من املتقدمني في السن.
وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــارُ ،س ـ ِـجــل عـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات العشر
املاضية ّ
تقدمًا ملحوظًا ،في مجال تلك العناية في لبنان،

كاف .ولكنُ ،يحسب لهذا البلد أن العناية
وإن كان غير ٍ
التلطيفية بــاتــت اختصاصًا طبيًا معترفًا بــه رسميًا،
فــي أيــار مــن عــام  ،2011كما تأسست جمعيتان غير
حكوميتني لتقديم هذا النوع من العناية ملن يحتاجها.
مــع ذل ــك ،ال ت ــزال بــادنــا تفتقر إلــى جهد منظم لــزيــادة
ّ
الوعي االجتماعي في ما يخص تلك العناية .ولعل زيادة
نشاط املجموعات العاملة في هذا املجال في بلد صغير
مثل لبنان ،وإقامة الحوارات حول االهتمام بمن يعانون
مــن أم ــراض مستعصية ،وخـيــارات نهاية الحياة يغير
الــوضــع .وهــو مــا يلمسه العاملون فــي هــذا اإلط ــار ،ولو
بشكل طفيف.
ٍ
"بلسم"
املركز اللبناني للعناية التلطيفية

