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 إصابة الرأس
)Head Injury( 

یُقصد باإلرتجاج الدماغي إصابة طفیفة بالمخ نتیجة ارتطام الدماغ بعد إصابة  
ضربة مباشرة على  : یمكن أن تنجم إصابات الرأس من. مباشرة في الرأس

الرأس، أو اصطدام الجزء العلوي من الجسم، أو تصادم مع قوة مندفعة  
یمكن أن تسبب ھذه القوى الُمتصادمة ارتظام المخ  . تُتباطئ حركتھا  /تُتٌسارع

قد تحدث أعراض اإلرتجاج الدماغي بدون فقدان الوعي . بداخل جمجمة الرأس
 .دقائق أو ساعات إلى عدة أیام وأشھر ویُمكن أن تستمر ما بین) الغشیة /اإلغماء(

األشعة السینیة، أو  واإلرتجاج الدماغیات ھي إصابات دماغیة ال تُرى في صور
قد تؤثر اإلرتجاج الدماغیات على  .  األشعة المقطعیة، أو الرنین المجناطیسي

 . طریقة ثفكیرالطفل ، أو تصرفاتھ أو قدرتھ على تذكر األشیاء 

 )Key Pointsالنقاط األساسیة (
تعتبر اإلرتجاج الدماغیات إصابة دماغیة تصادمیة صغرى ناجمة عن أثر   •

 . أس أو أعلى الجسماألرتطام على الر
أما األطفال المصابون بارتجاج الدماغ فقد یعانون من العدید من األعراض   •

األخرى ، األكثر شیوًعا منھا الصداع، والدوخة، والغثیان، وصعوبة في  
 التركیز

ینصح  . إن ترك دماغ طفلك یرتاح والتعافي لھو أفضل عالج لالرتجاجات •
المدرسة وممارسة الریاضة بعد فترة وجیزة من بأن یعود طفلك تدریجیا إلى 

 الراحة الجیدة 
إذا استمرت  . یتعافى معظم األطفال من ارتجاج الدماغ خالل أسبوعین •

 . األعراض مع طفلك ألكثر من شھر، ینبغي إحالتھ إلى طبیب متخصص
للحصول على معلومات تفصیلیة حول أعراض ارتجاج الدماغ، وكیفیة   •

العودة إلى المدرسة وممارسة األنشطة المعتادة، الرجاء  مساعدة طفلك في 
 الدالئل اإلرشادیة  اإلطالع على ھذه

 

 

اطلب الحصول على رعایة طبیة 
 :فوریة إذا

)Seek Immediate  
Medical Attention if:( 

كان طفلك یعاني من صداع شدید ویزداد   •
 سوءا

 كان طفلك یعاني من النوبات التشنجیة •
كان طفلك یشكو من الضعف، أو تنمیل   •

 األطراف أو وخز في جسمھ 
حدوث ارتباك مفاجىء وُمتزاید أو تغیرات   •

 ملحوظة في سلوكیات طفلك 
وجدت صعوبة في إیقاظ طفلك من النوم  •

 أو كان یغلب علیھ النعاس الشدید 
كان طفلك یعاني من القيء المتكرر ویبدو  •

 متوعكا بعد القيء/متعبًا
الحظت تغیرات مفاجئة على قدرتھ على   •

 الرؤیة 
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 ) Symptoms( األعراض 
قد  . الدالة على ارتجاج الدماغ ) التي یشعر بھا الشخص(واألعراض ) خرونالتي یراھا اآل(قد یكون من الصعب مالحظة العالمات 

یمكن أن یسبب ارتجاج الدماغ واحدا أو أكثر  . تبدأ األعراض في الظھور بعد عدة ساعات أو أیام ولو أن تلك األخیرة نادًرا ما تحدث
 :من األعراض التالیة

 : األعراض المبكرة الرتجاج الدماغ

 ُصداع  •
 دوخة  •
 ار أو عدم التوازن الدو •
 فقدان اإلدراك  •
 فقدان الوعي  •
 الغثیان أو القيء •

 : األعراض الالحقة لالرتجاج 

 التحدیث  •
 بطء اإلجابة على األسئلة •
 عدم القدرة على التركیز  •
 االرتباك •
 التشوش  •
 )نسیان(فقدان الذاكرة  •
 عدم وضوح الكالم •
 تغیر سلوكي أو مزاجي •
 حساسیة للضوء أو الضوضاء •
 اضطراب النومإجھاد أو  •
 رنین األذن •
 أو تغیرات في الرؤیة" رؤیة نجوم" •
 تشوش الرؤیة  •
 ضعف التوازن أو التناسق الحركي •

 :قد یظھر األطفال صغار السن جًدا العالمات التالیة

 الرضاعة/انخفاض االھتمام بالطعام  •
 ) مثل التدرب على الذھاب إلى الحمام(فقدان المھارات التي سبق تعلمھا  •
 النبرة أو صعوبة أكثر في تھدئتة  صراخ مرتفع  •
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 )Treatment( العالج
وتكون . إن ارتجاج الدماغ حدث خطیر لكن معظم األطفال یمكنھم الشفاء التام منھ بعد اتاحة الوقت الكافي للدماغ للراحة والتعافي

 .طةالعودة لألنشطة الُمعتادة مثل المدرسة وممارسة الریاضة بخطوات تدریجیة تتطلب الصبر والحی 

ویعني ذلك أنھ یجب  .  لألطفال الُمصابین بارتجاج الدماغ’ العودة من أجل اللعب„ ثم یتبعھ نظام’ العودة من أجل التعلم„ینصح بنظام  
 .قبل العودة إلى ممارسة األنشطة البدنیة’ مجھود ذھني„علیھم العودة إلى المدرسة والقیام بـ

ینبغي علیھ تجنب أیة أنشطة، بما في ذلك الذھاب إلى المدرسة، أو .  ین بعد إصابتھیُنصح أن یستریح طفلك تماًما لمدة یوم أو یوم •
 مشاھدة التلفاز، أو الذھاب للتمشیة أو قراءة كتاب

والواجبات  یعني ذلك العودة التدریجیة للمدرسة ’. العودة للتعلم„بعد األیام القالئل األولى من الراحة التامة، ینبغي أن یبدأ طفلك في   •
قد یحتاج طفلك لمساعدة إضافیة في الواجبات . مدرسة طفلك بشأن حادثة اإلرتجاج الدماغي الدماغي ینبغي إبالغ. المنزلیة

 . المنزلیة، أو مكان أكثر ھدوًءا للمذاكرة وأداء االختبارات المدرسیة
العودة التدریجیة لممارسة الریاضة واألنشطة بعد حضور طفلك للمدرسة بدون أیة أعراض لالرتجاج الدماغي، یمكنھ بدء  •

 . األخرى

 )?How Long do Concussions Last( ما مدة بقاء ارتجاج المخ؟ 
یتعافى معظم األطفال خالل أسبوع أو أسبوعین، خاصة إن تم  . قد تتباین المدة التي یعاني فیھا طفلك من أعراض اإلرتجاج الدماغي

 .بھا إلراحة الدماغ والتوقف عن ممارسة األنشطة البدنیة إتباع الدالئل اإلرشادیة الُموصي

إذا استمرت  . قد یعاني بعض األطفال أعراًضا مثل الُصداع الُمزمن، وضعف التركیز، ومشكالت في التذكر لمدة تزید عن أسبوعین
غي النظر في تحویلھ إلى  أعراض اإلرتجاج الدماغي ألكثر من شھر، ینبغي عرض الطفل على طبیب األطفال الُمتابع لھ، وینب

 . ُمتخصص في عالج حاالت اإلرتجاج الدماغي

 كیف یمكنني الوقایة من حدوث اإلرتجاج الدماغي؟
 )How Can I Prevent Concussions from Happening? ( 

مرتفعة األثر على  /إن أفضل طریقة لمنع حدوث اإلرتجاج الدماغي ھو الوقایة من اإلصابات الناجمة عن مصادمة أِشیاء عالیة السرعة
.  في حین تعتبر الخوذات أمرا جیدا في في تجنب حدوث تلف بالجمجمة، لكنھا ال تمنع حدوث اإلرتجاجات الدماغیات.  الرأس والرقبة

إن األطفال الذین سبق إصابتھم بارتجاجات دماغیة ألكثر من مرة في السابق تزید مخاطر تعُرضھم لمشاكل طویل األمد بسبب الُصداع  
 . عوبات التعلموص
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 )?Information Where Can I Get More( كیف یمكنني الحصول على المزید من المعلومات؟ 
إرشادي  :Parachute"  باراشوت" الرعایة  دلیل  ومسئولي  لألھل  وطنیة    Parachute"  باراشوت"إن  .  رائع  منظمة  ھي  كندا 

 . مكن العثور علیھا ھنا متخصصة في الوقایة من اإلصابات وتملك أدوات متعددة لألسر ی

وال تتبنى ھیئة خدمات ألبرتا الصحیة بالضرورة المحتوى الموجود . توفر ھیئة خدمات ألبرتا الصحیة روابط لھذه الوثائق ألغراض المعلومات فقط
بالضرورة آراء ھیئة خدمات البرتا الصحیة ووجھات النظر أو الرؤى الُمعبر عنھا في المواد المتاحة على روابط تخص الكاتبین وال تعكس . ھنا

 لمزید من المعلومات حول أحكام استخدام صفحة االنترنت ھذه، یُرجى ُمطالعة. وال مواقفھا وال سیاساتھا
35.aspxhttp://www.albertahealthservices.ca/about/Page6. 

  ) 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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