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الطفح الجلدي 
)Rashes( 

 )What is it? ( ما ھو الطفح الجلدي؟ 
:  یكون الطفح الجلدي أكثر شیوعا لدى األطفال وقد یُسببھ عدة أمور، منھا •

 بعض أنواع العدوى، الحساسیة، وتفاعالت العقاقیر
فیروسیة  (عادة ما یكون الطفح الجلدي لدى األطفال ناجما عن عدوى بسیطة  •

 وال یتماشى سوء مظھرھا مع درجة خطورتھا) باألخص
مثل رشح  (یوجد آالف الفیروسات التي یمكنھا أن تُسبب أعراًضا للعدوى  •

قد یكون من  وكذلك الطفح الجلدي ولكن ) األنف، والُسعال، واإلسھال، والُحمى
 . الفیروسات ھو من أصاب طفلك   المستحیل معرفة أي نوع من 

 أنواع الطفح الجلدي الشائعة في مرحلة الطفولة 
 )Common Childhood Rashes ( 

 )Coxsackie" كوكساكي"فیروس (أمراض الیدین أوالقدمین أوالفم 
 تصیب األمراض الفیروسیة األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة •
 تبدأ األعراض بُحمى ثم یظھر الطفح الجلدي  •
یبدو الطفح مثل بثرات صغیرة تتكون حول الفم، وعلى راحة الیدین،  •

 ) الفخذ واألرداف(وظھرھا، وأعلى القدم وعلى باطنھا، وفي منطقة الحفاض 
 قد تكون البثور مؤلمة بصورة قلیلة لكنھا عادة ما تكون غیر مسببة للحكة  •
ول  یصاب بعض األطفال ببثور في الجزء الخلفي من الحلق مما یجعل تنا •

 .الشرب والطعام امرا مؤلما
ال حاجة لتناول عالجات معینة أو مضادات حیویة شجع طفلك على تناول  •

السوائل على مدار الیوم وابق طفلك مرتاًحا بإعطائھ شراب األسیتامینوفین  
 أو األیبوبروفین

ال یعد طفلك ناقال للعدوى بعد تحول الطفح إلى طبقة قشریة ولم تظھر أیة   •
 بثور جدیدة 

 

 

اطلب الحصول على رعایة طبیة 
 :فوریة إذا

)Seek Immediate  
Medical Attention if:( 

بدا على طفلك اإلعیاء مصحوبا بطفح   •
یغلبھ النعاس، أو ( جلدي جدید أو متفاقم 

 )یشعر بالخمول الشدید، أو متوترا
كان طفلك یعاني من صعوبة التنفس، أو  •

القيء، أو اإلسھال، أو الدوخة مصحوبة 
بطفح جلدي، خاصة إذا حدث ذلك بعد  
 . تناول الطعام أو دواء یتناولھ ألول مرة

استمر الطفح الجلدي المصحوب بُحمى مع   •
 . أیام 5طفلك ألكثر من  

كان طفلك یعاني من طفح جلدى مصحوبا  •
 بألم وتورم 

كان طفلك یعاني من طفح جلدي مع بثور   •
 مؤلمة أو جلد متقشر 

كان لدى طفلك طفح یبدو مثل الكدمات   •
 الصغیرة 
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 ) Roseola(  الطفح الوردي
 شھًرا 24إلى  12من األمراض الفیروسیة الشائعة التي تؤثر على األطفال من عمر  •
 . أیام من دون ُسعال أو رشح من األنف 4إلى  3عادة ما یصاب األطفال بُحمى مرتفعة لمدة  •
كامل جسده یكون الطفح غیر مؤلم ولیس  ساعة من بدایة ظھور الُحمى، قد یظھر على الطفل طفح أحمر اللون یغطي  24خالل  •

 مثیرا للحكة إلى حد كبیر 
 أیام  5إلى  3یزول الطفح بعد  •
 ال یعتبر طفلك مصدًرا للعدوى بعد زوال الُحمى عنھ •

 ) Slapped Cheek / Fifth’s Disease(الخد المصفوع/مرض "فیفث" 
 مرض فیروسي شائع قد یصیب األطفال في أي عمر •
 بالُسعال وظھور أعراض البرد علیھ وقد یصاب بُحمىیبدأ الطفل  •
یبدو األمر كما لو كان أحدھم قد  -عند تحسن ھذه األعراض، سیظھرعلى الطفل طفح جلدي أحمر اللون في منطقة الخدین واألنف  •

 صفعھ بقوة على خدیھ
یكون . الساقین/والمعدة، والذراعین، في منطقة الصدرlacey-patternقد یصاب الطفل أیًضا بطفح بنمط شكلي یشبھ التطریز  •

 الطفح غیر مریح عادة لكنھ غیر مثیر للحكة إلى حد كبیر 
 . قد یشكو األطفال األكبر سنًا ومن ھم في سن المراھقة من تورم المفاصل وتیبسھا •
 . أیام وال یعود الطفل ناقال للعدوى بعد إختفاء الطفح 3إلى  1یختفي الطفح الجلدي خالل  •

 ) Hives( شكل بثور تسبب حكة شدیدة طفح جلدي على 
 یمكن أن تصیب األطفال في أي عمر . طفح جلدي شائع قد تسببھ عدوى فیروسیة أو تفاعالت تحسسیة بسیطة •
یُسبب الطفح الجلدي حكة شدیدة ویمكنھ أن  . یبدو الطفح الجلدي بلون أحمر فاتح، مع لطخات أو بقع مرتفعة عن مستوى الجلد  •

 الجسم بالكامل ینتشر إلى باقي أجزاء
قد یعانوا من ُسعال خفیف أو رشح من األنف ولكن ال یعانون في الغالب من صعوبة   -وفیما عدا ذلك یكون األطفال بصحة جیدة  •

 التنفس
 لتخفیف ألم الحكة ®" بنادریل "یمكن إعطاء األطفال  •
 ثم إختفاءھا لمدة تصل إلى أسبوع Hivesیمكن أن تتكرر اإلصابة بالطفح الجلدي على شكل بثور ُمسببة الحكة الشدیدة  •

 ) Eczemaاإلكزیما (
 . اإلكزیما ھي حالة جلدیة ُمزمنة وشائعة، حیث یصاب جلد الطفل بالجفاف والحراشیف وقد یكون مثیًرا للحكة وفي غایة اإلزعاج •
 أعوام من العمر  5عادة ما تصیب اإلكزیما األطفال األقل من . ال تحدث اإلصابة باإلكزیما نتیجة عدوى فیروسیة أو التھاب •
 .قد تتفاقم اإلكزیما حیث تكون مناطق من الجلد شدیدة االحمرار، ومثیرة للحكة، ومؤلمة عند اللمس •
المصابین بھذا النوع من  ینبغي عرض األطفال . ال تعتبر اإلكزیما طفًحا جلدیا مھدًدا للحیاة ویُمكن أن یستغرق األمر وقتًا لعالجھا •

 .الطفح الجلدي على طبیب العائلة لمتابعة عالجھم 
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 )Key Pointsالنقاط األساسیة (
 یُعد الطفح الجلدي حالة شائعة جًدا بین األطفال ونادًرا ما تكون عدوى خطیرة أو مؤذیة  •
جراء تفاعل تحسسي أو نتیجة تفاعالت  یُعزى سبب غالبیة إصابات الطفح الجلدي إلى عدوى فیروسیة، وفي بعض األحیان تكون  •

 . العقاقیرالطبیة
أیام وال تحتاج أیة   7إلى   5تتحسن معظم إصابات الطفح الجلدي خالل . قد یبدو الطفح الجلدي سیئا جًدا لكن ذلك ال یضایق طفلك •

 .أدویة معینة

 ) Symptoms( األعراض 
 :الجلد  یمكن أن یكون. یظھر الطفح فجأة وقد یبدو منظره سیئًا للغایة

 أحمر اللون وساخًن الملمس  •
 مؤلم قلیًال عند اللمس •
 مثیر للحكة  •

على الرغم من أن األطفال قد یشعرون باالنزعاج  . قد یُصاب بعض األطفال أیًضا بشيء من التورم في أیدیھم، واقدامھم وحول العینین
 .یعانون أیة اضطراب تنفسیة جراء الطفح الجلدي، ال یبدو علیھم اإلعیاء المرضي في الغالب وال 

 )Treatment( العالج
 . تختفي معظم إصابات الطفح الجلدي من تلقاء ذاتھا خالل أسبوع وال تحتاج ألیة عالجات خاصة أو أدویة •
قد تساعد ھذه ®. إن كان طفلك یشعر بحكة شدیدة وغیر مرتاح من أثارھا، یمكنك إعطائھ دواء مضاد للھیستامین مثل البنداریل •

استخدم . األدویة على تحسین حالة الجلد بتخفیف الشعور بالحكة والتھیج، ویمكن أیًضا أن تجعل طفلك یمیل إلى النعاس
 .حسب اإلرشادات الموضحة على العبوة أو حسب نصائح أخصائي الرعایة الصحیة ® البنداریل 

 تجنب استخدام أیة كریمات أو صابون ُمعطر •

  ) 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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