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 نوبات ُحمى تشنجیة
 )Febrile Seizures ( 

 )? What Is It(ما ھي ھذه الُحمى؟ 
عندما یكون طفلك ُمصابًا بنوبة تشنجیة، قد یحدث لھ تیبس في الذراعین أو 

الساقین، حركات اھتزازیة ال إرادایة قصیرة للعضالت التي ال یمكن التحكم بھا،  
عادة . لعق الشفتین باللسان، وعمل حركات غریبة للسان، ودوران العینین للخلف

ما تشمل النوبات التشنجیة فقدان الوعي إلى الحد الذي قد یجعل الطفل 
 . غیرمستجیب

لك التشنجات التي تصیب طفلك عندما ال  المقصود بالنوبة الحمویة التشنجیة ت
إن النوبات الحمویة التشنجیة تستغرق عادة  . یكون على ما یرام مصحوبة بُحمى

شائعة جًدا لدى األطفال األصحاء بین   النوبات الحمویة التشنجیة. بضعة دقائق فقط
ما یقرب من أربعة بالمئة من جمیع األطفال  . عمر ستة أشھر وستة أعوام 

ن بنوبة واحدة على األقل من النوبات الحمویة التشنجیة أثناء طفولتھم  ُسیصابو
مثل ھذه النوبات الحمویة التشنجیة مخیفة جًدا لألسر ولكن نادًرا ما  . المبكرة

 .تسبب أي أذى للطفل

 )Key Pointsالنقاط األساسیة (
أعوام من  6النوبات الحمویة التشنجیة شائعة لدى األطفال بین ستة أشھر و  •

 .العمر
والنوبات الحمویة التشنجیة ھي نوبات من االھتزاز غیر المتحكم بھ أو  •

 التیبس وفقدان الوعي الذي تسببھ الُحمى
ال تحاول  . إن كان طفلك یعاني نوبة تشنجیة ما، حافظ على سالمتھ الجسدیة  •

 دقائق 3اطلب المساعدة إن دامت النوبات ألكثر من . وضع أي شيء في فمھ
عافى معظم األطفال جیًدا بعد النوبة الحمویة التشنجیة وال یتطلب األمر أیة  یت •

 فحوصات خاصة أو إیداع في المستشفى 
یساعد عالج طفلك بأدویة الُحمى على الحفاظ على راحتھم ولن یمنع   •

 . بالضرورة النوبة الحمویة التشنجیة

 

 

اطلب الحصول على رعایة طبیة 
 :فوریة إذا

)Seek Immediate  
Medical Attention if:( 

 كان طفلك البالغ من العمر أقل من  •
 مصابا بنوبة ُحمى تشنجیةشھًرا  12

إذا لم تتوقف نوبات الُحمى التشنجیة لطفلك  •
اتصل بـرقم اإلسعاف  (دقائق  3بعد 
 ) 911على

كان طفلك ال یتصرف بشكل طبیعي مدة  •
دقیقة بعد نوبة تشنجیة أو إن كنت   30-20

 تجد صعوبة شدیدة في إیقاظھ 
حدثت لطفلك أكثر من نوبة ُحمى تشنجیة   •

 ساعة 24خالل 
 فلك یعاني نوبة تشنجیة من دونكان ط •

 . ُحمى
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 ) Symptoms( األعراض 
 : یمكن أن ترى ما یلي. دون إنذارتحدث النوبات التشنجیة فجأة وعادة من 

 لن یستجیب طفلك ألي إستثتارة •
 قد تدور عینیھ للخلًف، أو لناحیة واحدة  •
قد یصدر منھ أصوات شخیر، وقد یكون لدیھ لعاب في فمھ أكثر من المعتاد أو یتغیر لون المنطقة حول الشفتین باللون  •

 األزرق/البنفسجي
 بدءا في االھتزاز بشكل منتظم قد یصاب ذراعیھ وساقیھ بالتیبس أو قد ی •

 )Treatment( العالج
 ما الذي یمكنني القیام بھ إن أصیب طفلي بنوبة حمویة تشنجیة؟ 

 )What Should I Do if My Child has a Febrile Seizure?( 
 إبق ھادئًا .1
 تخلص من أیة أشیاء على مقربة منھ تكون حادة أو صلبة  .2
 یمنعھ ذلك من االختناق جراء المخاط أو القيء . جانبھإن استطعت، إقلب طفلك برفق على  .3
 )مثل ُسترة أو وسادة(حاول وضع شیئا لینًا أسفل رأس طفلك  .4
 اخلع عنھ المالبس الضیقة، خاصة حول الرقبة .5
 ال تحاول إیقاف حركات النوبات التشنجیة وال تجرب وضع أي شيء داخل فم طفلك .6
ارتعاش الوجھ، الذراعین، (إن أمكن، سجل وقت بدایتھا  . استغرقتھا النوبة التشنجیةسیرغب الطبیب بمعرفة المدة التي  .7

 )توقف االرتعاش، قد یحدق الطفل في الفراغ وھو ساكن ویئن(ووقت انتھائھا  ) الساقین
 إن استمرت النوبات التشنجیة أقل من ثالث دقائق، اصطحب طفلك إلى الطبیب في الحال ○
 التشنجیة بعد ثالث دقائق، اتصل بسیارة اإلسعاف في الحالإن لم تتوقف النوبات  ○

 كیف ستكون حالة طفلي بعد النوبة التشنجیة؟
 )What Will My Child be like After the Seizure? ( 
 . بعض األحیان یكون األطفال مشوشین الذھن أو یشعرون بدوخة بعد النوبة التشنجیة وقد یحتاجون إلى النوم لبعض الوقت •

 .ك طفلك عندما یكون مستعًدا للقیام واستئناف أنشطتھ المعتادةسیخبر
 .انتظر حتى یصبح طفلك منتبھا قبل تقدیم الطعام أو الشراب أو األدویة إلیھ باالفم •
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 ما الذي سیفعلھ الطبیب عندما اصطحب طفلي إلیھ للفحص؟
 )What Will the Doctor Do When They See My Child?( 

ُمدتھا ونوعیة الحركات التي حدثت لطفلك  سیرغب في معرفة. طبیبك، سیطلب منك وصف النوبة التشنجیة بالتفصیلعندما تذھب إلى 
 . أثناء النوبة التشنجیة

إن كان ھناك سبب واضح للُحمى  . سیفحص الطبیب طفلك للوقوف على سبب الُحمى والتحقق من أن طفلك یتصرف بشكل طبیعي
مع ذلك، إن شعر طبیبك أن ھناك أمرا . ،لن یطلب الطبیب عادة أیة فحوصات إضافیة)أو رشح األنف    مثل الُسعال(المصاب بھا طفلك 

 . أكبر من ذلك، سیطلب بعض الفحوصات الستبعاد األسباب الُمحتملة للنوبات التشنجیة 

قد تحتاج فئة صغیرة من  .  لبیتمعظم األطفال الذین یبدون أفضل حاًال بعد نوبة حمویة تشنجیة قصیرة یمكنھم العودة بأمان إلى ا
 .األطفال لبعض االختبارات أو مزیًدا من الوقت تحت المالحظة في قسم الطوارئ قبل إمكانیة عودتھم البیت بأمان

 ) ?How Can I Prevent Febrile Seizures( كیف یمكنني منع النوبات الحمویة التشنجیة؟ 
عادة ما یحدث ھذا النوع من النوبات التشنجیة مع بدایة إرتفاع  . مویة تشنجیةمن الصعب التنبؤ بما إذا كان طفلك سیصاب بنوبة ح

 . درجة حرارة الطفل وعادة قبل أن یدرك األھل أن طفلھم قد أصیب بُحمى

 الُحمىأدویة  .1
 . ى حدوث النوبات التشنجیة أو یقلل من مدتھالن یمنع عالج طفلك بدواء الُحم ○
.  لتوفیر الراحة لطفلك ®) أو موترین® أدفیل(أو أیبوبروفین ®) أو تمبرا® تایلینول(یمكنك إعطاء أسیتامینوفین   ○

 استخدمھ حسب اإلرشادات الموضحة على العبوة أو حسب توجیھات الطبیب المختص 
 أثناء إصابتھ بنوبة تشنجیة ال تحاول إعطاء طفلك أدویة ُحمى  ○

 دواء مضاد للنوبات التشنجیة .2
یكون األطفال المصابون بالنوبات الحمویة التشنجیة في ما عدا ذلك بصحة جیدة وال یحتاجون أیة أدویة خاصة  ○

 للنوبات التشنجیة
مر كذلك، عادة ما إن كان األ. توجد بعض الظروف الخاصة حیث قد یشعر طبیبك أن طفلك سیستفید من ھذه األدویة ○

سیشرح لك الطبیب كیف یعمل الدواء ومتى تحتاج  .  یُوضع طفلك على دواء مضاد للنوبات التشنجیة قصیر المفعول
 .إلى العنایة الطبیة

 ھل سیواصل طفلي اإلصابة بنوبات تشنجیة في المستقبل؟ 
 )Will My Child Continue to have Seizures in the Future? ( 

مع نمو غالبیة األطفال ال تحدث لھم النوبات الحمویة التشنجیة بعد  .  بالمئة من األطفال بنوبة حمویة تشنجیة أخرى  30سیصاب حوالي  
 .الحقًا في الحیاة) داء الصرع(ذلك وأقل من اثنین إلى ثالثة بالمئة من ھؤالء األطفال سیصابون باضطراب نوبات تشنجیة 
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 بشكل فائق مع طفلي؟ ھل یجب علّي ممارسة الحرص
 )Do I have to be Extra Careful with My Child?( 

كل األطفال یمرضون من أن ألخر، خاصة األطفال  . تذكر أن لدیك طفًال طبیعیًا موفور الصحة قد یشھد نوبات تشنجدیة نتیجة للُحمى
عامل طفلك كأي طفل آخر طبیعي موفور  . ك بقدر كبیر ینبغي أال تغیر النوبات الحمویة التشنجیة حیاة طفلك وال حیاة أسرت. الصغار
 . الصحة

 ) ?Do they Cause Brain Damage( ھل تسبب الُحمى التشنجیة تلفًا في الدماغ؟ 
إن مظھر طفلك أثناء النوبة الحمویة التشنجیة قد یكون مرعبًا ألفراد األسرة، لكن النوبات التشنجیة الوجیزة ال تسبب أي تلف أو 

 .تغیرات طویل األمد في الدماغ

  ) Know Your Options( اعرف الخیارات المتاحة أمامك  

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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