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تنصل
يرجى مالحظة أن هذه ورقة حقائق عن الرعاية العامة لشيفيلد تشيلدرنز. ال تعكس التفاصيل الواردة في هذا المصدر بالضرورة 

العالج في المستشفيات األخرى. ال يقصد من هذه المعلومات أن تحل محل الرعاية الطبية المهنية. اتبع تعليمات طبيبك دائًما. إذا كان 
هذا المورد مخصًصا لألدوية ، فتأكد من قراءته مع نشرة معلومات المريض الخاصة بالشركة المصنعة لألدوية. إذا كانت لديك أسئلة 

محددة حول كيفية تطبيق هذه المواد على طفلك ، فيرجى سؤال طبيبك.

توجيهات قسم الطوارئ للتعامل مع حاالت 
األطفال المصابين بالحمى
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للحصول على نسخة متاحة أو ترجمة ، يرجى زيارة:

كتيبمحدث
https://tinyurl.com/y7zq8t2s

ED31 2022 2

للحصول على نسخة متاحة أو ترجمة ، يرجى زيارة:

كتيبمحدث

 تقدر حرارة الجسم الطبيعية بحوالي 37 درجة مئوية.
 عادة ما يكون ارتفاع درجة الحرارة (أعلى من 38° مئوية عند قياسها) مؤشرا على وجود العدوى.

قد يشعر طفلك بالحرارة والتعرق ويبدو متوعكا ومرتعشا ومحم ّرا.

يمكن طلب المشورة الطبية من طبيبك 
الخاص أو عبر خط NHS 111 الهاتفي أو 
باالتصال بفريق المستشفى الذي قام بفحص 

طفلك للمرة األولى

قدم له السوائل بانتظام وشجعه على تناوله	 
ال تزد أو تقلل من كمية مالبس طفلك بشكل مبالغ في	 
أعطه دواء الباراسيتامول)إذا كان الطفل فوق سن 3 أشهر(	 
ال تزد أو تقلل من كمية مالبس طفلك بشكل مبالغ فيه	 

تعرض الطفل لنوبة	 أواإليبيوبروفين )لمن هو فوق 6 أشهر( إذا كان الطفل متألما أو متوعكا.	 
عانى الطفل من طفح جلدي ال يختفي بتأثير ضغط كوب زجاجي )انظر الصورة أدناه(	 
شعرت بأن حالة الطفل تزداد سوءا	 
كنت أكثر قلقا مما كنت عليه في آخر فحص	 
استمرت الحمى ألكثر من 5 أيام	 
ظهرت على الطفل عالمات الجفاف	 
شعرت بالحزن والقلق بشأن عدم قدرتك على رعاية طفلك	 
إذا كان طفلك أصغر من 3 أشهر وأصيب بالحمى في أي وقت	 

يمكن إعطاء الباراسيتامول كل 4 ساعات	 
ال تعط أكثر من 4 جرعات كل 24 ساع	 

يمكن إعطاء اإليبيوبروفين كل 6 ساعات	 
ال تعط أكثر من 3 جرعات كل 24 ساعة	 

اتبع تعليمات الجرعات المرفقة مع األدوية	 
اطمئن على الطفل أثناء الليل	 
أبق الطفل بعيدا عن المدرسة / الحضانة أثناء توعكه	 
ابحث عن اإلصابات بالطفح الجلدي	 

انتبه لعالمات الجفاف والتي تشمل:	 
ُمضي 10 ساعات دون التبول أو مالحظة عدد أقل من الحفاظات المبتلة	 
شعور الطفل بالنعاس أو عدم االتزان	 
 تبدو عيناه غائرتين	 
تغير نمط التنفس إما أسرع أو أبطأ أو أعمق	 
جفاف الفم أو اللسان أو الشفتين أو انعدام الدموع	 
الموضع اللين في أعلى رأس الطفل غائر بشكل غير طبيعي	 
عندما يتم قرص جلد الطفل برقة يظل مرتفعا لثانية أو ثانيتين	 

ما ھي الحمى؟

ما الذي يمكنني فعله لمساعدة طفلي؟

اطلب المزيد من التوجيهات الطبية إذا

 ل تعط كال الدواءين.في نفس التوقيت لكن ادرس أمر إعطاء الدواء الثاني إذا كان الطفل ال 
يستجيب للدواء األول.


