ورقة معلومات

Arabic

أعدّت ورقة المعلومات هذه ألغراض تثقيفيةٍ بحتة .استشيري من فضلك طبيبكٍ أو العامليين الص ّحيّين اآلخرين للتأكد من أنٍّ هذه المعلوماتٍ معلومات مالئمة لطفلك .أما
إذا رغبت بإبداء مالحظاتك وآرائك على ورقة المعلومات هذه ،فتوجهي من فضلك إلى الموقع اإللكتروني التالي :
www.schn.health.nsw.gov.au/parents-and-carers/fact-sheets/feedback-form.

تمييز األمراض الخطيرة لدى األطفال
) (Recognition of Serious Illness in Children
الطبيبٍ.أما إذا كنت ً
قلقة عليه فعليك أخذه إلى الطبيبٍ،والبدٍّأنٍيكونٍ
طبيبٍالعائلةٍعادةٍأولٍّطبيبٍتقومينٍباال ّتصالٍبهٍ.أمّاٍإذاٍشعرتٍبأنّ ٍ
طفلكٍبحاجةٍإلىٍأنٍتت ّمٍمعاينتهٍعلىٍالفورٍ،فيمكنكٍدائماًٍأخذهٍإلىٍقسمٍ
الطوارئٍفيٍٍالمستشفىٍالمحلّي.
علي أن أقلق ؟
متى يجب ّ
?When should I be concerned
إنٍلألمراضٍشديدةٍالخطورةٍمؤ ّشراتٍعامةٍمنٍشأنهاٍأنٍتنذركٍعندٍ
مالحظتكٍلهاٍبضرورةٍاستشارةٍالطبيبٍعلىٍالفورٍ.وتتضمنٍهذهٍ
المؤشراتٍماٍيلي:





اليقظةٍواالنتباهٍوالعصبية
التنفس
لونٍالبشرةٍومظهرها
السوائلٍالمستهلكةٍوالمطروحةٍٍٍ-كميةٍالسوائلٍالتيٍيتناولهاٍطفلكٍٍ
وكميةٍالبول.
ينبغيٍعليكٍطلبٍالمساعدةٍعلىٍالفورٍإذاٍالحظتٍإنّ ٍهذهٍ
ً
المؤشراتٍتزدادٍسوءاًٍعلىٍنحوٍسريعٍأوٍإذاٍحدثتٍجميعهاٍمعاٍأوٍ
إذاٍكانٍطفلكٍصغيراًٍجدٍاً.

اليقظة واالنتباه )(Alertness
ً
قدٍيصبحٍطفلكٍعندٍإصابتهٍبالمرضٍأقلٍّنشاطاٍوحيويّةٍوقدٍينامٍلوقتٍ
أطولٍوقدٍيزدادٍشعورهٍبالخمولٍبشكلٍأكبرٍمنٍالمعتادٍ.
كماٍوأنّ ٍهنالكٍأعراضاًٍغيرٍطبيعيةٍذاتٍخطورٍشديدةٍكاللينٍوالترهلٍفيٍ
جسمهٍ،أوٍٍالبكاءٍبضعفٍ،أوٍالعصبيّةٍوالنزقٍ،أوٍعدمٍاستجابتهٍٍلماٍهوٍ
منٍحولهٍ،استشيريٍالطبيبٍفوراًٍعندٍحصولٍهذهٍاألمور.
التنفس )(Breathing
ينبغيٍعليكٍمراجعةٍالطبيبٍعلىٍنحوٍطارئٍإذاٍكانٍطفلكٍيتنفسٍبسرعةٍ
أوٍٍبصوتٍعالٍأوٍٍبداٍوكأنهٍيعانيٍمنٍصعوبةٍٍفيٍالتنفسٍ.أماٍإذاٍكانٍ
طفلكٍيعانيٍمنٍمشكلةٍص ّحيّةٍحادةٍجداًٍ،فقدٍتالحظينٍلوناًٍداكناًٍحولٍ
شفاههٍأوٍوجودٍفتراتٍقصيرةٍيتوقفٍفيهاٍتنفسهٍ.إذاٍالحظتٍهذهٍ
األعراضٍٍاتصليٍباإلسعاف.
لون البشرة ومظهرها
)(Skin colour and appearance
ينبغيٍعليكٍاستشارةٍالطبيبٍإذاٍكانٍطفلكٍشاحبٍاللونٍعلىٍنحوٍغيرٍ
معتادٍأوٍعندٍظهورٍبُقعٍأرجوانيةٍاللونٍعلىٍبشرةٍأطرافهٍ.
وفيٍحينٍأنّ ٍمعظمٍإصاباتٍالطفحٍالجلديٍعندٍاألطفالٍتكونٍنتيجةٍ
ّ
إلصابتهمٍبعدوىٍٍبسيطةٍ،إالٍأ ّنهٍفيٍحالةٍإصابتهٍبطفحٍجلديّ ٍذوٍلونٍ
أرجوانيٍاليبهتٍعندٍالضغطٍعليهٍ،فعليكٍأخذهٍإلىٍالطبيبٍعلىٍالفورٍ.
خذيٍقدحاًٍزجاجياًٍواضغطيٍعلىٍبشرتهٍالمصابةٍوانظريٍمنٍخاللٍ
القدحٍلتريٍإذاٍماٍبهتٍاللونٍأمٍالٍٍ.فقدٍيكونٍهذاٍمؤشراًٍعلىٍإصابتهٍ
بعدوىٍالمكوّ راتٍالسّحائية(ٍ.راجعيٍورقةٍمعلوماتٍالمكوّ راتٍالسحائية(
كونكٍأمٍفأنتٍتعرفينٍطبيع ُةٍحالٍطفلكٍعندماٍيكونٍسليماًٍومعافىٍبحيثٍ
يمكنكٍمالحظةٍالتغيراتٍالطفيفةٍالتيٍتطرأٍعلىٍمزاجهٍوسلوكهٍومستوىٍ
نشاطهٍوشهيّتهٍللطعامٍٍ،والتيٍتدلٍّعلىٍاحتمالٍإصابتهٍبمرضٍماٍ.ولكٍ
أنٍتقرّريٍفيٍحالٍأنّ ٍطفلكٍكانٍيبديٍعالماتٍتشيرٍإلىٍأنٍمرضهٍليسٍ
إالٍمرضاًٍطفيفاًٍجداًٍاالنتظارٍومراقبةٍتطوّ رٍحالتهٍالمرضيةٍقبلٍاستشارةٍ
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السوائل المستهلكة والمطروحة )(Fluids in and out
إذاٍكانٍطفلكٍيشربٍكميةٍسوائلٍأقلٍمنٍنصفٍماٍاعتادٍعلىٍتناولهٍأوٍإذاٍ
ّ
ٍٍّستٍساعاتٍ،فينبغيٍاستشارةٍالطبيبٍللتأكدٍمنٍأ ّنهٍلمٍيصبٍ
لمٍيتبولٍكل
بالجفافٍ.كماٍينبغيٍعليكٍاستشارةٍالطبيبٍعلىٍالفورٍإذاٍالحظتٍعالماتٍ
تدّلٍعلىٍٍإصابتهٍبمشاكلٍصحيّةٍخطيرةٍكالتقيّؤٍالمصحوبٍبالدمٍأوٍبسائلٍ
أخضرٍاللونٍ(المرارة)ٍأوٍبرازٍفيهٍدمٍ .
وتتضمنٍالعالماتٍاألخرىٍلألمراضٍٍالخطيرةٍالمحتملةٍاأللمٍأوالتضايقٍ
الحادٍأوٍالمستمرٍوالطفحٍالجلديٍوالنوباتٍالتشنجيّة.
الح ّمى )(Fever
الٍتعدٍّالحمّىٍبحدٍّذاتهاٍأمراًٍٍضاراًٍ،حيثٍأنّ ٍالعدوىٍالمسبّبةٍللحمىٍعادةٍ
ماٍتكونٍعدوىٍفيروسيةٍيحتاجٍالمريضٍالمصابٍبهاٍإلىٍأخذٍأقساطٍمنٍ
الراحةٍوشربٍالسوائلٍ.غيرٍأنهاٍتكونٍأحياناًٍعدوىٍبكتيريةٍوتستوجبٍ
عالجاًٍبالمضادّاتٍالحيويةٍ.ينبغيٍأخذٍاألطفالٍالذينٍتقلٍأعمارهمٍعنٍٍٍ
ثالثةٍأشهرٍإلىٍالطبيبٍعندٍارتفاعٍدرجةٍحرارتهمٍإلىٍماٍفوقٍٍ٨٣درجةٍ
مئويةٍٍإذٍعادةٍٍماٍيصعبٍمعرفةٍسببٍالحمّىٍ،كماٍوقدٍيصعبٍأيضاًٍ
مالحظةٍعالماتٍالمرضٍاألخرىٍلديهم.

النوبات التش ّنجية ))(Seizures (fits
إذاٍأصيبٍطفلكٍبنوبةٍتش ّنجيّةٍضعيهٍعلىٍأحدٍجانبيةٍفيٍوضعيةٍاالستلقاءٍ
وا ّتصليٍباإلسعافٍ(راجعيٍورقةٍمعلوماتٍالنوباتٍالتش ّنجية(

وال تنسي ما يلي: Remember/:



أ ّنكٍتعرفينٍطفلكٍأكثرٍمنٍأيٍشخصٍآخر،
إذاٍكنتٍقلقةٍعلىٍطفلكٍ،فعليكٍأخذهٍإلىٍالطبيب.

استعينيٍبالمؤ ّشراتٍالتيٍذكرناهاٍسابقاًٍكالتغيراتٍفيٍاليقظةٍواالنتباهٍ
ولونٍالبشرةٍوالسوائلٍالمستهلكةٍوالمطروحةٍلتحديدٍمدىٍمرضٍرضيعٍ
أكبرٍٍسناًٍأوٍطفلٍيعانيٍمنٍحمّىٍ.أماٍإذاٍكانٍطفلكٍيرتجفٍمنٍالحمّىٍ،
فينبغيٍأخذهٍإلىٍالطبيب.

تنصل من المسؤولية :ورقة المعلومات هذه معدة فقط لألغراض التعليمية .وعلى الرغم من أننا نبذل كل مابوسعنا ألن تكون الترجمة
ّ
ّ
من اإلنجليزية على درجة من الدقة ،إال أن الترجمة بحد ذاتها هي عملية بغاية التعقيد ولذلك فمن المحتمل وجود بعض األخطاء في
الترجمات الفردية .الرجاء استشارة طبيبك أو أحد العاملين في مجال الصحة للتأكد من مناسبة هذه المعلومات لطفلك.
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