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 البرد الشائع
)Common Cold ( 

معروف باسم  كما أنھ . عدوى فیروسیة من األنف والحلق" البرد الشائع"یعتبر 
فیروس مختلف یمكنھا أن  200یوجد أكثر من  . عدوى المجرى التنفسي العلوي

  8إلى  6ومن الطبیعي أن یصاب األطفال بـالبرد من . تسبب اإلصابة بالبرد 
وال یعتبر تكرار اإلصابة بالبرد عالمة على ضعف  . مرات في المتوسط كل عام

فال من خالل التعرض للعدید من یتطور الجھاز المناعي لألط. الجھاز المناعي
مع تقدم األطفال في العُمر، یصابون  . الفیروسات على مدار سنوات عمرھم

 .باألمراض بشكل أقل

.  إلى عدوى فیروسیة معینة یسببھا فیروس اإلنفلونزا’ اإلنفلونزا‘تعود اإلصابة ب
ن، قد یتسبب ذلك الفیروس في المرض الشدید لألفراد، خاصة األطفال صغار الس

ویعاني المصابون باإلنفلونزا من صعوبة التنفس بشكل أكبر وُحمى  . والبالغین
 . أشد 

 )Key Pointsالنقاط األساسیة (
تحدث نزالت البرد بسبب فیروسات عدیدة مختلفة ونزالت البرد أكثر شیوعا   •

 بین األطفال
 تسبب نزالت البرد رشح األنف، والعطس، والُسعال، والُحمى •
إبق طفلك مرتاًحا وحافظ على نسبة   –تتحسن نزالت البرد من تلقاء ذاتھا  •

 السوائل في جسمھ
أیام أو ال تتحسن حالتھ، قد یكون   5إن ظلت درجة حرارة طفلك مرتفعة لمدة  •

 .لدیھ مضاعفات بكتیریة ومن ثم یجب فحصھ من الطبیب المعالج

 

 

اطلب الحصول على رعایة طبیة 
 :فوریة إذا

)Seek Immediate  
Medical Attention if:( 

إن كان طفلك یعاني من مشكالت في   •
 التنفس

 تحول شفتي طفلك إلى اللون األزرق •
 یشكو طفلك من ألم أو تیبس في الرقبة •
 )نعاس شدید (یعاني طفلك الخمول  •
   من الجفافإذا كان طفلك یعاني  •

 )جفاف الفم، العینین،عدم التبول(
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 ) Symptoms( األعراض 
 : بالبرد عادة ما سیكون لدیھماألطفال الُمصابون 

 انسداد األنف ورشح األنف  •
 العطس  •
 الُسعال  •
 الُحمى •
 ألم الحلق  •
 ضعف الشھیة •

عادة، ما تستمر أعراض نزالت البرد مثل الُسعال أو رشح األنف لمدة . أیام 7إلى  3عادة ما تستمر أعراض البرد مدة تتراوح بین 
 . أسبوعین إلى ثالثة أسابیع

 3من الُمفترض أن تتحسن الُحمى التي تسببھا نزلة البرد خالل . الُحمى الطفل في األیام األولى من إصابتھ بنزلة البرد عادة ما تصیب 
 . أیام 5إلى 

 ) ?Are there complications from colds(   ھل توجد مضاعفات لإلصابة بنزالت البرد؟ 
بالمئة من  10إلى  5قد تتحول نزلة البرد لدى .  لقائیًا خالل أسبوعمعظم نزالت البرد تكون خفیفة األثر ویشعر األطفال بالتحسن ت

التھاب األذنین، أو الجیوب األنفیة، أو : تشمل أنواع العدوى البكتیریة الشائعة بعد اإلصابة بنزلة البرد .  األطفال إلى عدوى بكتیریة
 .الصدر

أیام وعدم الشعور بتحسن حالة الطفل بعد  5إلى  4مى ألكثر من ومن العالمات الدالة على إصابة طفلك بعدوى بكتیریة استمرار الحُ 
ینبغي عرض الطفل على طبیب مختص لفحصھ في حالة عدم حدوث تحسن في حالتھ بعد  . أیام من إصابتھم بنزلة البرد  5إلى  3أول 

 .األیام األولى القالئل من مرضھ 

 . الرئة من صعوبات أكبر في التنفس عند إصابتھم بنزالت البرد ویعاني األطفال المصابین بالربو أو من لدیھم مشكالت في 

 )?When should my child see a doctor( متى ینبغي عرض طفلي على طبیب مختص؟ 
معظم األطفال تحدث لھم أعراض مرضیة خفیفة وتتحسن حالتھم الصحیة في غضون أیام قلیلة، لكن یجب علیك عرض طفلك على 

 : طبیب مختص إن كان

 أشھر 3ه أقل من عمر •
 یعاني من مشكلة في الرضاعة الطبیعیة أو الصناعیة بسبب انسداد األنف •
 أیام 5یعاني من الُحمى ألكثر من  •
 أیام  10لدیھ رشح متواصل في األنف منذ  •
 یشكو من ألم األذنین أو یعاني من نزول سوائل من األذنین •
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 )Treatment(العالج 
سیتولى جسد طفلك أمر التعامل مع الفیروس إن أفضل ما یمكن القیام بھ ھو جعل . و لشفاءھا سریعًاال یوجد دواء لعالج نزالت البرد، أ

 .طفلك یشعر بالراحة أثناء مرضھ 

 : رشح األنف .1
 .قُم بتنظیف أنف الطفل قبل النوم وعند الحاجة لذلك أثناء الیوم  -تنظیف أنف طفلك یساعد في سھولة تنفس الطفل  ○
ُرش المحلول ™).  ھیدراسنس: مثل (استخدم بخاخ األنف المكون من محلول ملحي وال یحتاج إلى وصفة طبیة   ○

ال تحاول إعداد وتجھیز . ببخاخ الرذاذ أو قطرات المحلول الملحي في فتحتي األنف ثم اسحب المخاط للخارج
 . محلول ملحي في المنزل

 یعیة أو صناعیة، حاول تنظیف األنف قبل كل رضعةبالنسبة لألطفال الذین یتم إرضاعھم رضاعة طب  ○
یمكنك تجربة إعطاء طفلك حمام دافيء  . یمكن أن تساعد الرطوبة على تفكیك نسیج الُمخاط في أنف طفلك أو صدره ○

الرجاء استخدام أجھزة ترطیب الجو حسب تعلیمات السالمة وإبقاءھا بعیًدا . أو وضع ُمرطب ھواء بارد في غرفتھ
 ل األطفالعن متناو

 :وعدم الراحةالُحمى  .2
لتوفیر الراحة ®) أو موترین® أدفیل (أو أیبوبروفین ®) أو تمبرا® تایلینول(یمكنك إعطاء الطفل أسیتامینوفین  ○

 العبوة أو حسب توجیھات الطبیب المختص استخدمھ حسب اإلرشادات الموضحة على . لطفلك
 الُسعال  .3

سیتحسن الُسعال مع شعور طفلك . الُسعال أحد أعراض نزلة البرد العادیة وال یوجد دواء یضمن الشفاء السریع منھ ○
 بالتحسن العام

 شجع طفلك على البقاء قاعًدا أو مستقیم الظھر ألنھ من السھل علیھ التنفس بسھولة في ھذا الوضع ○
ال یُوصى بھا لألطفال أقل من . یمكن أن تُسبب أدویة الُسعال التي ال تحتاج وصفة طبیة آثاًرا جانبیة ضارة لألطفال ○

 أعوام  6
 المضادات الحیویة .4

 نزالت البرد عدوى فیروسیة والمضادات الحیویة ال تقضي على الفیروسات ○
 مضادات الحیویة لعالج ھذه العدوىإذا حدثت مضاعفات بكتیریة لدى طفلك، قد یحتاج للعالج بال ○
 یمكن أن یحدد الطبیب إن كان طفلك یحتاج للعالج بالمضادات الحیویة ○

 ) How can I prevent it from spreading? ( كیف یمكنني منعھ من االنتشار؟ 
یمكن للمس األلعاب أو  . بالُسعال أو یعطسوتنتشر من خالل االختالط عن قرب مع شخص مریض وُمصاب  . نزالت البرد ُمعدیة للغایة

 .ال یُصاب األطفال بنزالت البرد من الھواء البارد أو تیارات الھواء البارد . مشاركة األطعمة مع شخص مریض أن ینشر الفیروس
یجب إبقاء الطفل في  . میكون األطفال المصابین بنزالت البرد ناقلین للعدوى لألخرین لمدة تصل إلى خمسة أیام من تاریخ بدایة إصابتھ

 .المنزل إن كان یعاني من الُحمى أو الُسعال الحاد
 : نصائح أخرى لمنع نشر العدوى

 طوال فترة مرضھ) أقل من ثالثة أشھر(تأكد قدر المستطاع من بقاء طفلك المصاب بنزلة البرد بعیدا عن األطفال الُرضع  •
 . تعلیم األطفال غسیل الیدین قبل األكل وبعده، أو بعد الُسعال أو العطسقُم ب. یُعد غسیل الیدین مھما إلیقاف انتشار العدوى •
 التحصین الروتیني ال یمنع إصابة األطفال بنزالت البرد، لكن یمكنھا أن تمنع المضاعفات البكتیریة الخطیرة •
 یساعد لقاح اإلنفلونزا السنوي على حمایة األطفال من اإلصابة الشدیدة باإلنفلونزا •
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  ) Know Your Options( رات المتاحة أمامك  اعرف الخیا

إن كنت غیر   لكن في معظم األحیان، ال تحتاج للذھاب إلى قسم الطوارئ. قد یكون األمر مخیفًا عند مرض طفلك
 .نحن ھنا للمساعدة متأكد بشأن أمر من األمور،

 

 
 ) Please Note( الرجاء مالحظة  

إن راودتك الشكوك حول صحة طفلك، اتصل بالطبیب الذي تتعامل معھ، . أن المحتوى المقدم في ھذه الصفحات ال یُقصد بھ أن یكون بدیال عن المشورة الطبیة
 HEALتسعى ھیئة خدمات ألبرتا الصحیة ومشروع  . 911مباشرة إن كانت حالة طفلك تستدعي الرعایة الطبیة الفوریة توجھ ألقرب قسم طوارئ أو اتصل برقم 

 .اء في المعلومات الموجودة في ھذه الصفحات وال عدم اكتمالھاإلى التحقق من صحة كل المواد ولكنھا ال تتحمل مسؤولیة أیة أخط
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