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 نزف األنف
)Nosebleeds ( 

یوجد بھ الكثیر من األوعیة  .  یمثل حاجز األنف الجدار الرفیع بین فتحتي األنف
یحدث نزیف األنف عندما یكون  . الدمویة الحساسة ویمكنھا النزف بسھولة كبیرة

نزف األنف شائع للغایة لدى األطفال .  األنفي جافًا، أو ُمصابًا، أو تم خدشھالحاجز 
 .وال یُعد أمر مثیرا للقلق في العادة

 ) What Causes a Nosebleed? ( ما أسباب نزف األنف؟ 
 : تشمل أسباب نزف األنف األكثر شیوًعا ما یلي 

الھواء جافًا ویتحول  یمیل األطفال لخدش أنوفھم عندما یصبح  –خدش األنف  •
 .المخاط داخل أنوفھم إلى مادة یابسة

ذلك شائع خاصة في مناخ المناطق الجافة، أو األماكن التي   –الھواء الجاف  •
 .تستخدم التدفئة الداخلیة كثیًرا

 :تشمل األسباب األخرى لنزف األنف األقل شیوًعا

 إصابات األنف  •
أي إدخال األطفال قطع صغیرة مثل الخرز  (دخول جسم غریب داخل األنف   •

 ) داخل أنفھم
أنواع مختلفة من العدوى التي قد تسبب الكثیر من نفخ األنف لتنظیفھا   •

 .والعطس الشدید 
 األدویة التي قد تسبب جفف األنف مثل بخاخ األنف •
 )الدممثل األسبرین، مضادات تخثر (األدویة التي تمنع تجلط الدم  •
 ُمسببات تھیج الغشاء األنفي مثل دخان التبغ أو األبخرة الكیمیائیة •

 )Key Pointsالنقاط األساسیة (
 . إن نزف األنف شائع جًدا لدى األطفال وال یعد أمرا خطیًرا في غالب األحوال •
 ویعد خدش األنف والھواء الجاف أكثر األسباب شیوًعا لنزف األنف  •
ى ھدوء طفلك، وأجلسھ مائًال إلى األمام مع الضغط بصورة محكمة على الجزء اللین من األنف لمدة عالج نزف األنف بالحفاظ عل •

 دقیقة على األقل 20
 تجنب حدوث نزف األنف بترطیب الجزء الداخلي لألنف، باستخدام ُمرطبات الجو وتعلیم طفلك عدم خدش النسیج الداخلي ألنفھ  •

 

 

اطلب الحصول على رعایة طبیة 
 :فوریة إذا

)Seek Immediate  
Medical Attention if:( 

تعذر إیقاف النزف عن طریق الضغط  •
إلى  20بصورة ُمحكمة ومتواصلة لمدة  

 دقیقة  30
شعر طفلك بالدوار أو الدوخة بعد نزف   •

 األنف
كان طفلك معرًضا لنزف األنف بسبب   •

مثل مرض الكبد، أو فقر  (حالة طبیة سابقة 
أو نتیجة تناول أدویة ) الدم، أو الھیموفیلیا

مثل مضادات تخثر الدم، مضادات (معینة  
 ) االلتھابات
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 ) Symptoms( األعراض 
 . نزف األنف فجأة سواء بعد إصابة األنف مباشرة أو عندما یكون األطفال نائمینعادة ما یحدث 

 . ویحدث النزیف من الجزء األمامي من األنف فقط في حین أنھ یبدو األمر مخیفًا إال أن نزف األنف ال یكون عادة مؤلما للطفل،

البني  /إذا حدث قْي قد یكون ھنالك كمیة ضئیلة من الدم األحمر -أحیانا یبتلع بعض األطفال قلیال من الدم مما قد یتسبب في تھیج المعدة 
 . في القيء

إذا تكرر حدوث نزف األنف لطفلك مصحوبة بأعراض مثل سھوبة حدوث كدمات، أو نزف اللثة، أو شحوب الوجھ، أو الشعور بالتعب  
 . المعتاد، یجب أن یتم عرضھ على طبیب أكثر من

 )Treatment( العالج
 كیف یمكنك مساعدة طفلك ُمصاب بنزف األنف؟

 )How can you help your child if they have a nosebleed?( 

 ) At Home( في المنزل 
یمكن معالجة . نزیف األنف غیر ُمھددة للحیاةعندما ینزف الطفل من أنفھ، قد یبدو األمر وكأن فقد الكثیر من دمھ، ولكن معظم نوبات 

 :معظم نوبات نزیف األنف بسھولة في المنزل باتباع الخطوات التالیة

 سیساعد ذلك على بقاء الطفل ھادئًا ھو أیًضا –التصرف بھدوء  .1
 تأكد من جلوس طفلك بظھر مستقیم على كرسي أو على ساقیك .2
یمكن للدم المتسرب إلى المعدة أن یُسبب تھیًجا  . لك یمنع نزول الدم إلى حلقھذ  -ساعد طفلك على أن یمیل برأسھ إلى األمام   .3

 . في المعدة وقد یُسبب القيء 
 .استخدم إصبعي اإلبھام والسبابة، واضغط بإحكام على الجزء المرن من األنف أسفل حافة العظم .4
لضغط مبكًرا عن الالزم، قد تعاود األنف إن توقفت عن ا. دقیقة دون انقطاع 20استمر في الضغط بثبات لمدة ال تقل عن  .5

 . النزیف مرة أخرى
 . دقائق أخرى 10إن كان األنف ال زال ینزف، اضغط لمدة . دقیقة، افحص األنف ، ھل توقف النزف 20بعد  .6
 التالیةبعد توقف نزف األنف، اطلب من طفلك اللعب بھدوء وتأكد من عدم خدش األنف مرة أخرى أو فركھا خالل الساعات  .7
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 ) In Hospital( في المستشفى 
سیبحث الطبیب عن أسباب حدوث .  دقیقة، ینبغي عرضھ على طبیب ُمختص  30إلى    20إن استمر نزف األنف لدى طفلك أكثر من  

حشو األنف عبارة عن وضع مادة مثل الشاش في األنف للضغط .  قد یقوم الطبیب بعمل حشًو لألنف إلیقاف نزف األنف.  نزف األنف
 . ساعة ثم یُزیلھا الطبیب 48إلى  24عادة ما یتم ترك الحشو في األنف لمدة . ى األوعیة الدمویة وایقاف النزفعل

والتوصیة  أنفھ  لفحص  والحنجرة  واألذن  األنف  أخصائي  إلى  تحویلھ  یتم  قد  متكررة،  بصورة  األنف  نزیف  بنوبات  طفلك  أصیب  إن 
 .بعالجات مختلفة لعالج المشكلة

 ) How Can I Prevent Nosebleeds? ( ع نزف األنف؟ كیف یمكنني من
 حافظ على أظافر طفلك قصیرة لمنع خدش األنف .1
 حاول زیادة نسبة الرطوبة في منزلك، أو ضع جھاز مرطب للھواء البارد في غرفة طفلك  .2
 .حاول زیادة نسبة الرطوبة في أنف الطفل باستعمال مرطب لألنف بدون وصفة طبیة .3
یجب تجنب رفع أشیاء ثقیلة، أو مماسة التمارین  . شجع طفلك على القیام بأنشطة أكثر ھدوًءا لیوم أو یومینبعد نزف األنف،  .4

 الریاضیة العنیفة
 قلل من استعمال بعض األدویة مثل بخاخات األنف .5

  ) Know Your Options( اعرف الخیارات المتاحة أمامك  

إن كنت غیر   معظم األحیان، ال تحتاج للذھاب إلى قسم الطوارئلكن في  . 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، . المقدم في ھذه الصفحات ال یُقصد بھ أن یكون بدیال عن المشورة الطبیةأن المحتوى 
 HEALوع  تسعى ھیئة خدمات ألبرتا الصحیة ومشر. 911مباشرة إن كانت حالة طفلك تستدعي الرعایة الطبیة الفوریة توجھ ألقرب قسم طوارئ أو اتصل برقم 

 .إلى التحقق من صحة كل المواد ولكنھا ال تتحمل مسؤولیة أیة أخطاء في المعلومات الموجودة في ھذه الصفحات وال عدم اكتمالھا
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