ما الذي ينبغي أن تفعله في حال إصابة طفلك بالحمى
دليل إرشادي لآلباء واألمهات
إذا كانت درجة الحرارة أعلى
من 38 1مئوية
مراقبة حالة الطفل جيدًا:
الحظ ما إذا انخفضت شهية طفلك ،أو ال يرغب في الشرب،
وما إذا كان يُحافظ على توازن جيد للسوائل في جسمه ،وما إذا كان لون جلده
طبيعيًا ،وحالة التنفس ،وما إذا كان الطفل يبكي بشكل غير طبيعي ،وما إذا كان
نش ً
طا أو هادئ ًا جدًا ،وما إذا كان يعاني من ألم في موضع ما في جسمه ،وما إذا
كان يظل منتب ًها عندما يكون مستيقظا

هل ظهرت على طفلك إشارات الخطر؟
•
•
•
•
•

حدوث نزيف جلدي على شكل نقاط باللونين األزرق واألحمر
إذا تحول شكل الطفل إلى اللون الرمادي
إذا كان الطفل نائ ًما جدًا أو يصعب إيقاظه
إذا كان الطفل يعاني من التشوش
إذا كان الطفل يعاني من صعوبة في التنفس
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نعم

اتصل بالرقم  112على الفور

ال

إذا كان عمر الطفل
أقل من  3أشهر

إذا كان عمر الطفل
أكبر من  3أشهر

استشر طبيبا اليوم

هل أنت قلقًا  3أو ظهرت إشارات
خطيرة على طفلك؟
•
•
•

جفاف الجلد
البكاء غير طبيعي
حدوث طفح جلدي سريع االنتشار.
نعم

قم بقياس درجة
الحرارة مرة أخرى
بعد ساعة واحدة

.1
.2
.3
.4
.5
.6

عند ظهور عالمات االنزعاج وعدم االرتياح على
طفلك 4يمكنك فيمكنك إعطاء جرعة من شراب
5.6
الباراسيتامول لطفلك

يتم قياس درجة الحرارة عن طريق المستقيم لألطفال حتى عمر  3سنوات
إذا ظهرت بقع على شكل نقط غير قابلة لإلزالة تحت جلد الذراعين أو الساقين أو الجذع :فإن ذلك يُشير إلى حدوث تسمم بالدم واإلصابة بعدوى خطيرة للغاية
أسباب قد تدعو للقلق :إذا كان طفلك مريضًا بشكل مختلف عما اعتدته أو أكثر مرضًا من المعتاد ،أو إذا كانت حالة طفلك المرضية تزداد سو ًءا ،أو إذا كان طفلك يعاني من الحمى ألكثر من  3أيام متتالية.
عالمات االنزعاج وعدم ارتياح الطفل :البكاء ،األلم ،الشعور باالنزعاج وعدم الراحة ،انخفاض الشهية ،قلة النشاط
جرعة واحدة من شراب الباراسيتامول حسب الوزن ( 10مجم/كجم حتى عمر عام واحد 15 ،مجم/كجم بد ًءا من عمر سنة)
بشكل استثنائي ،يمكن اتباع مسار عالج مختلف بعد استشارة الطبيب

ال

