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 ) Fever( الُحمى 
إن أكثر  . إن الُحمى ھي إحدى الوسائل التي یقاوم بھا جسد طفلك عدوى ما •

یوجد اآلالف  . األمراض شیوًعا لدى األطفال ھي العدوى بسبب فیروس ما 
 . یمكن أن تحدث الُحمى أیًضا بسبب عدوى بكتیریة. من الفیروسات المختلفة

 .طفلكإن الُحمى بحد ذاتھا لن تؤذي  •
إن . إن مدى ارتفاع درجة حرارة طفلك ال یدل على خطورة مرض الطفل •

 . كیفیة تصرف طفلك ھي العالمة األكثر أھمیة 

  Measuring Your(  قیاس درجة حرارة طفلك
Child's Temperature ( 
 تحویل الدرجة المئویة إلى الفھرنھایت

 )Converting Celsius to Fahrenheit( 

 )Fahrenheit(فھرنھایت  )Celsius(درجة مئویة

36.0 96.8 

37.0 98.6 

37.5 99.5 

38.0 100.4 

39.0 102.2 

40.0 104.0 

41.0 105.8 

 

 

اطلب الحصول على رعایة طبیة 
 :فوریة إذا

)Seek Immediate  
Medical Attention if:( 

أشھر   3كان طفلك یبلغ من العمر أقل من  •
 ویعاني من الُحمى

یبدو طفلك مریًضا حتى بعد إعطاء أدویة  •
شدید النعاس، أو ُمرتبك، أو (الُحمى 

 )ُمنفعل، أو ُمتھیج 
إن كان طفلك یعاني أیة مشكالت في   •

 التنفس
 طفلك یعاني الجفاف الشدید •
كان یشكو من الصداع، أو ألم أو تیبس في   •

 الرقبة، أو من التحسس للضوء 
طفلك مصاب بكدمة تشبھ الطفح الجلدي  •

 ى جسده عل
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 *: درجات الحرارة العادیة في األطفال ھي
 ) فھرنھایت  97.9-100.4(درجة مئویة   36.6-38: عبر فتحة الشرج •
 ) فھرنھایت  97.5-99.5(درجة مئویة  35.5-37.5: عبر الفم •
 ) فھرنھایت 94.5-99.1(درجة مئویة  36.5-37.5: أسفل الذراع •
 ) فھرنھایت 96.4-100.4(درجة مئویة  35.8-38.0): ال ینصح بھا لألطفال الصغار(األذن  •
 وفق الجمعیة الكندیة لطب األطفال*

فلك لدیھ ُحمى، یستخدم میزان الحرارة لقیاس درجة  للتأكید أن ط. عادة ما یشعر اإلنسان بدفء الیدین عند لمس طفل ُمصاب ُحمى 
 . إن كانت درجة حرارة طفلك أعلى من الطبیعي، یعني ذلك أن لدیھ ُحمى. حرارة جسم طفلك

 )Key Pointsالنقاط األساسیة (
 . تكون الُحمى شائعة للغایة لدى األطفال وھو عالمة على مكافحة أجسادھم لعدوى ما  •
 . أكثر األسباب شیوًعا للُحمى لدى األطفال تكون العدوى الفیروسیة ھي •
 األھم ھو كیفیة تصرف طفلك عندما یكون مریضا -إن الُحمى في حد ذاتھا لن تؤذي طفلك  •
 أیام  5إلى  3عادة تستمر الُحمى التي تسببھا العدوى الفیروسیة الشائعة بین  •

 ) Symptoms(   األعراض
عادة، تكون ھذه األعراض خفیفة وقد یكون الطفل حاد الطباع قلیًال أو یعاني  . باالنزعاجیمكن أن تجعل الُحمى األطفال یشعرون  •

 یكون بعض األطفال أقل نشاًطا وأكثر میًال للنوم. من أوجاع وآالم
. وھي طریقة الجسم للتعامل مع ارتفاع درجة حرارتھ). قشعریرة أو ارتعاشات(بعض أنواع الُحمى قد تكون مصحوبة بھزات   •

 نوبة تشنجیة أال تغیر القشعریرة واالرتعاشات من مستوى یقظة طفلك وال تعتبر یجب 
 .لدى األطفال، تحدث الُحمى عادة في فترة بعد الظھر أو المساء •
معظم حاالت الُحمى تُسببھا الفیروسات  .  على نوع العدوى الُمسبب للُحمىیعتمد مدى تكرار حدوث الُحمى ومدتھا في األغلب  •

 أیام ولكن في بعض األحیان قد تستمر لفترة أطول  5إلى  3وتدوم بین 

 )Treatment(  العالج
وإبقاءه إن الُحمى عالمة على مكافحة جسد طفلك للعدوى وأفضل طریقة لمعالجة طفلك ھو الحفاظ على نسبة السوائل في جسمھ 

 . أیام 5إلى  3یتحسن معظم األطفال من تلقاء أنفسھم خالل . مرتاًحا

 السوائل  .1
إن تناول طفلك أطعمة صلبة . قد ال یشعر كثیر من األطفال بالجوع أثناء مرضھم ویكونوا غیر مھتمین باألكل ○

 بصورة أقل من المعتاد لبضعة أیام أمر مقبول 
طفلك بتشجیعھ على شرب رشفات صغیرة من السوائل على مدار الیوم  تأكد من ثبات مستوى السوائل في جسد  ○

 ®)ماء، أو حلیب، أو حساء، أو زبادي، أو مصاصة األیس كریم المثلج، أو محلول بدیالیت(
 بالجفاف  الحظ طفلك بحثا عن أیة عالمة على إصابتھ ○

http://www.ahs.ca/heal
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 أسیتامینوفین وأیبوبروفین .2
إن كان طفلك یبدو متوعكا،  . تساعد الُحمى الجسم على مكافحة العدوى وال تحتاج إلى المعالجھ في جمیع األحوال ○

 .یمكنك إعطائھ أسیتومینوفین أو أیبوبروفین
بالجرعات المحددة على العبوة أو  اتبع التعلیمات الخاصة . فیما یلي نماذج لمستحضرات مختلفة تخص األطفال ○

 . حسب نصح الطبیب المختص 

 
 ®)، تمبرا®تایلینول(أسینامینوفین 

)Acetaminophen 
(Tylenol®, Tempra®)( 

 ®)، أدفیل®موترین(أیبوبروفین 
)Ibuprofen 

(Motrin®, Advil®) ( 

 األطفال صغار السن
 )Infants ( 

 مل  1/مج  80قطرات 
 مل 5/مج80 سائل للُشرب

 مل/مج  40قطرات 

 األطفال
 )Children( 

 مل  5/مج 160سائل للُشرب 
 مج/القرص  80أقراص قابلة للمضع 

 مل  5/مج 100سائل للُشرب 
 مج/القرص  50أقراص قابلة للمضغ 

 للصغار 
 )Junior Strength( 

 مج/القرص  160أقراص قابلة للمضغ 
 مج/قرص  325أقراص عادیة 

 مج/القرص  500أقراص القوة اإلضافیة 

 مج/القرص  100أقراص قابلة للمضغ 
 مج/القرص   100كبسوالت 

 مج/القرص  200أقراص 
 مج/القرص  400أقراص 

 كم مرة؟ 
 )How Often?( 

ال یتعدى أكثر  ساعات، ولكن  4إعطاءه كل  یمكن
 . ساعة 24جرعات في  5من 

ال یتعدى أكثر  ساعات، ولكن  6إعطاءه كل  یمكن
 ساعة  24جرعات في  4من 

ال یُستخدم في حال كان  
 ... طفلك

 )Do Not Use If  
Your Child... ( 

أشھر ویبدو مصابا  6یبلغ من العمر أقل من  مرض بالكبد أو وظیفة كبد منخفضة الكفاءة لدیھ
 بالجفاف بدرجة متوسطة 

 ثبت أن وظائف الكلى لدیھ منخفضة الكفاءة

الربو ومعروف أن لدیھ یعاني طفلك من  
 لإلسبرینحساسیة
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 ) Beware( احذر 
أسبرین   • بھا  التي  المنتجات  تُعطى  أال  متالزمة  )  ASA( ینبغي  یسمى  خطیر  بمرض  اإلصابة  خطورة  بسبب  "  راي"لألطفال 

Reye 
یُنصح بھا وال تكون ھناك ھذه المنتجات عادة ال  .  إن منتجات الُسعال والبرد والتھاب الجیوب األنفیة تحتوي على أدویة أخرى •

 حاجة الستخدامھا
 اإلستحمام  .3
جرب الماء الفاتر أو المناشف .  قد یجعل اإلستحمام طفلك یشعر بقدر أكبر من الراحة، لكن ذلك ال یغیر من درجة حرارة جسده •

 المخصصة للوجھ بعد غمرھا في الماء 
 رفع من درجة حرارتھ تجنب اإلغتسال البارد ألنھ غیر ُمریح وقد یجعل طفلك یرتجف ، فی •
 ال یُنصح باالغتسال بالكحول أو المسح بھ •
 المالبس  .4
 إن فقدان الحرارة عبر الجلد یجعل الجسم یبرد وقد یجعل طفلك یشعر براحة أكثر •
 واخلعھا عندما تتوقف الرعشة -إن بدأ طفلك في االرتعاش، زد مالبًس أكثر دفئًا . ألبس طفلك مالبًسا خفیفة •

 ) Fevers Myths( أساطیر حول الُحمى 
 ) Myth #1: Fevers Cause Brain Damage( قد تتسبب الُحمى في تلف الدماغ : 1األسطورة رقم  

یلزم أن تكون درجة . وال تسبب تلفًا في المخ) درجة فھرنھایت  108(درجة مئویة  42معظم أنواع الُحمى تكون أقل من  •
تسبب تلفًا في المخ، ویُرجح حدوث ذلك نتیجة اإلصابة بضربة شمس أو بعد التعرض  حرارة الجسم أعلى بكثیر من ذلك كي 

 . لعقاقیرأو أدویة ولیس نتیجة عدوى نمطیة تُصیب األطفال
 ) Myth #2: Fevers are Bad for Children( الُحمى أمر سيء لألطفال : 2األسطورة رقم  

 عد رفع حرارة الجسد في مقاومة الجسم لعدوى ماقد یسا. الُحمى عالمة على تنشیط الجھاز المناعي لطفلك •
 إن السبب األساسي الستخدام األدویة مثل األسیتامینوفین أو األیبوبروفین ھو المساعدة على إبقاء طفلك مرتاًحا  •

 المضادة للُحمى -األدویةمن المتوقع أن تستجیب الُحمى دائًما إلى : 3األسطورة رقم  
 )Fever Medicines-Myth #3: Fevers Should Always Respond to Anti ( 

 عادة ما تساعد األدویة المضادة للُحمى على خفض درجة الحرارة، لكن لیس في جمیع األحوال •
 سواء نجح الدواء في خفض الُحمى إلى درجة حرارة الجسم الطبیعیة أم ال، فذلك ال یعتد بھ مؤشًرا على شدة خطورة العدوى •
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  ) 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

http://www.ahs.ca/heal
http://www.albertahealthservices.ca/options/Page11972.aspx

