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 أما. لطفلك مالئمة معلومات المعلوماتٍ  هذه أنٍّ من للتأكد اآلخرين الصّحّيين العامليين أو طبيبكٍ  فضلك من استشيري. بحتة تثقيفيةٍ  ألغراض هذه المعلومات ورقة أعّدت
 :التالي اإللكتروني الموقع إلى فضلك من فتوجهي هذه، المعلومات ورقة على وآرائك مالحظاتك بإبداء رغبت إذا

www.schn.health.nsw.gov.au/parents-and-carers/fact-sheets/feedback-form. 

 معلومات ورقة
Arabic 

 تمييز األمراض الخطيرة لدى األطفال
(Recognition of Serious Illness in Children ) 

 

  (Alertness)   اليقظة واالنتباه

ٍ قدٍيصبحٍطفلكٍعندٍإصابتهٍبالمرضٍأقّلٍنشاطاًٍوحيوّيةٍوقدٍينامٍلوقت 

ٍأكبرٍمنٍالمعتاد.ٍ  أطولٍوقدٍيزدادٍشعورهٍبالخمولٍبشكل 

طورٍشديدةٍكاللينٍوالترهلٍفيٍكماٍوأّنٍهنالكٍأعراضاًٍغيرٍطبيعيةٍذاتٍخ

جسمه،ٍأوٍٍالبكاءٍبضعف،ٍأوٍالعصبّيةٍوالنزق،ٍأوٍعدمٍاستجابتهٍٍلماٍهوٍ

 .منٍحوله،ٍاستشيريٍالطبيبٍفوراًٍعندٍحصولٍهذهٍاألمور

  (Breathing) التنفس

ٍطارئٍإذاٍكانٍطفلكٍيتنفسٍبسرعةٍ ينبغيٍعليكٍمراجعةٍالطبيبٍعلىٍنحو 

ٍأوٍٍبداٍ وكأنهٍيعانيٍمنٍصعوبة ٍٍفيٍالتنفس.ٍأماٍإذاٍكانٍأوٍٍبصوتٍعال 

ناًٍحولٍ طفلكٍيعانيٍمنٍمشكلة ٍصّحّيةٍحادةٍجداً،ٍفقدٍتالحظينٍلوناًٍداك 

ٍقصيرةٍيتوقفٍفيهاٍتنفسه .ٍإذاٍالحظتٍهذهٍ شفاهه ٍأوٍوجودٍفترات 

 .األعراضٍٍاتصليٍباإلسعاف

  لون البشرة ومظهرها

(Skin colour and appearance) 

ٍغيرٍ ينبغيٍعليكٍاستشارةٍالطبيبٍإذاٍكانٍطفلكٍشاحبٍاللونٍعلىٍنحو 

ٍأرجوانيةٍاللونٍعلىٍبشرةٍأطرافه .ٍ ٍأوٍعندٍظهورٍُبقع   معتاد 

وفيٍحينٍأّنٍمعظمٍإصاباتٍالطفحٍالجلديٍعندٍاألطفالٍتكونٍنتيجةٍ

ٍ إلصابتهمٍبعدوىٍٍبسيطة،ٍإاّلٍأّنهٍفيٍحالةٍإصابتهٍبطفحٍجلدّيٍذوٍلون 

اليبهتٍعندٍالضغطٍعليه،ٍفعليكٍأخذهٍإلىٍالطبيبٍعلىٍالفور.ٍٍأرجواني

خذيٍقدحاًٍزجاجياًٍواضغطيٍعلىٍبشرته ٍالمصابة ٍوانظريٍمنٍخاللٍ

القدحٍلتريٍإذاٍماٍبهتٍاللونٍأمٍال.ٍٍفقدٍيكونٍهذاٍمؤشراًٍعلىٍإصابتهٍ

 )بعدوىٍالمكّوراتٍالّسحائية.ٍ)راجعيٍورقةٍمعلوماتٍالمكّوراتٍالسحائية

أمٍفأنتٍتعرفينٍطبيعُةٍحالٍطفلكٍعندماٍيكونٍسليماًٍومعافىٍبحيثٍكونكٍ

ٍمالحظةٍالتغيراتٍالطفيفةٍالتيٍتطرأٍعلىٍمزاجه وسلوكهٍومستوىٍٍيمكنك 

ٍما.ٍولكٍ نشاطهٍوشهّيتهٍللطعام،ٍٍوالتيٍتدّلٍعلىٍاحتمالٍإصابتهٍبمرض 

أنٍتقّرريٍفيٍحالٍأّنٍطفلكٍكانٍيبديٍعالماتٍتشيرٍإلىٍأنٍمرضهٍليسٍ

استشارةٍٍالٍمرضاًٍطفيفاًٍجداًٍاالنتظارٍومراقبةٍتطّورٍحالتهٍالمرضيةٍقبلإ

،ٍوالبّدٍأنٍيكونٍأما إذا كنت قلقًة عليه فعليك أخذه إلى الطبيبالطبيب.ٍ

طبيبٍالعائلةٍعادةٍأوّلٍطبيبٍتقومينٍباالّتصالٍبه.ٍأّماٍإذاٍشعرتٍبأّنٍ

دائماًٍأخذهٍإلىٍقسمٍٍطفلكٍبحاجة ٍإلىٍأنٍتتّمٍمعاينتهٍعلىٍالفور،ٍفيمكنك

 . الطوارئٍفيٍٍالمستشفىٍالمحلّي

 متى يجب علّي  أن أقلق ؟

When should I be concerned? 

إنٍلألمراضٍشديدةٍالخطورةٍمؤّشراتٍعامةٍمنٍشأنهاٍأنٍتنذركٍعندٍ

مالحظتكٍلهاٍبضرورةٍاستشارةٍالطبيبٍعلىٍالفور.ٍوتتضمنٍهذهٍ

 :المؤشراتٍماٍيلي

 ٍوالعصبيةاليقظةٍواالنتباه 

 التنفس 

 لونٍالبشرةٍومظهرها  

 ٍكميةٍالسوائلٍالتيٍيتناولهاٍطفلكٍٍٍٍ-السوائلٍالمستهلكةٍوالمطروحة
 .وكميةٍالبول

 

ينبغيٍعليكٍطلبٍالمساعدةٍعلىٍالفورٍإذاٍالحظتٍإّنٍهذهٍ

المؤشراتٍتزدادٍسوءاًٍعلىٍنحوٍسريعٍأوٍإذاٍحدثتٍجميعهاٍمعاًٍأوٍ

 .إذاٍكانٍطفلكٍصغيراًٍجداًٍ
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Translated by the WSLHD Translation Service April 2017 

 

  (Seizures (fits))  النوبات التشّنجية

إذاٍأصيبٍطفلكٍبنوبةٍتشّنجّيةٍضعيهٍعلىٍأحدٍجانبيةٍفيٍوضعيةٍاالستلقاءٍ

 )واّتصليٍباإلسعافٍ)راجعيٍورقةٍمعلوماتٍالنوباتٍالتشّنجية

 

 

 :/Remember :وال تنسي ما يلي

 آخر،ٍشخصٍأيٍمنٍأكثرٍطفلكٍتعرفينٍأّنك 
 الطبيبٍإلىٍأخذهٍفعليكٍطفلك،ٍعلىٍقلقةٍكنتٍإذا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Fluids in and out) السوائل المستهلكة والمطروحة

علىٍتناولهٍأوٍإذاٍٍإذاٍكانٍطفلكٍيشربٍكميةٍسوائلٍأقلٍمنٍنصفٍماٍاعتاد

لمٍيتبولٍكّلٍٍسّتٍساعات،ٍفينبغيٍاستشارةٍالطبيبٍللتأكدٍمنٍأّنهٍلمٍيصبٍ

بالجفاف.ٍكماٍينبغيٍعليكٍاستشارةٍالطبيبٍعلىٍالفورٍإذاٍالحظتٍعالماتٍ

تّدلٍعلىٍٍإصابتهٍبمشاكلٍصحّيةٍخطيرةٍكالتقّيؤٍالمصحوبٍبالدمٍأوٍبسائلٍ

ٍ.دمأخضرٍاللونٍ)المرارة(ٍأوٍب رازٍفيهٍ

وتتضمنٍالعالماتٍاألخرىٍلألمراضٍٍالخطيرةٍالمحتملةٍاأللمٍأوالتضايقٍ
 .الحادٍأوٍالمستمرٍوالطفحٍالجلديٍوالنوباتٍالتشنجّية

  (Fever) الحّمى

الٍتعّدٍالحّمىٍبحّدٍذاتهاٍأمراًٍٍضاراً،ٍحيثٍأّنٍالعدوىٍالمسّببةٍللحمىٍعادةٍ

ٍمنٍماٍتكونٍعدوىٍفيروسيةٍيحتاجٍالمريضٍالمصابٍبهاٍ إلىٍأخذٍأقساط 

الراحةٍوشربٍالسوائل.ٍغيرٍأنهاٍتكونٍأحياناًٍعدوىٍبكتيريةٍوتستوجبٍ

عالجاًٍبالمضاّداتٍالحيوية.ٍينبغيٍأخذٍاألطفالٍالذينٍتقلٍأعمارهمٍعنٍٍٍ

درجة٨٣ٍٍثالثةٍأشهرٍإلىٍالطبيبٍعندٍارتفاعٍدرجةٍحرارتهمٍإلىٍماٍفوقٍ

كماٍوقدٍيصعبٍأيضاًٍٍمئويةٍٍإذٍعادةٍٍماٍيصعبٍمعرفةٍسببٍالحّمى،

 . مالحظةٍعالماتٍالمرضٍاألخرىٍلديهم

استعينيٍبالمؤّشراتٍالتيٍذكرناهاٍسابقاًٍكالتغيراتٍفيٍاليقظةٍواالنتباهٍ

ٍ ولونٍالبشرةٍوالسوائلٍالمستهلكةٍوالمطروحةٍلتحديدٍمدىٍمرضٍرضيع 

ٍيعانيٍمنٍحّمى.ٍأماٍإذاٍكانٍطفلكٍيرتجفٍمنٍالحّمى،ٍ أكبرٍٍسناًٍأوٍطفل 

 .نبغيٍأخذهٍإلىٍالطبيبفي

 

 

تنّصل من المسؤولية: ورقة المعلومات هذه معدة فقط لألغراض التعليمية. وعلى الرغم من أننا نبذل كل مابوسعنا ألن تكون الترجمة 
التعقيد ولذلك فمن المحتمل وجود بعض األخطاء في من اإلنجليزية على درجة من الدّقة، إال أن الترجمة بحد ذاتها هي عملية بغاية 

 .الترجمات الفردية. الرجاء استشارة طبيبك أو أحد العاملين في مجال الصحة للتأكد من مناسبة هذه المعلومات لطفلك


