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 Emergency Services      خدمات الطوارئ

 Fever in Children   ى عند األطفالمّ الحُ 

 
رد فعل  وھيفي درجة حرارة الجسم.  الُحّمى ھي إرتفاعٌ 

طبیعي وصحي لإللتھاب. الُحّمى تساعد الجسم على مقاومة 
 .اإللتھاب

 
 ما ھي درجة حرارة الجسم الطبیعیة ؟

 درجة مئویة      37درجة حرارة الجسم الطبیعیة ھي حوالي 
درجة فھرنھایت). ترتفع درجة حرارة جسمنا عادة  98.6(

درجة  99.6درجة مئویة ( 37.6خالل النھار إلى حوالي 
درجة مئویة  36.3فھرنھایت)، و تنخفض في اللیل إلى حوالي 

 درجة فھرنھایت). 97.4(
 

 قیاس درجة حرارة الجسم
ا إذا أصیب األطفال بالُحّمى فإن جسمھم یصبح دافئاً، وغالباً م

تشعر بذلك إذا لمستھم. لتتأكدي من أن طفلك یعاني من الُحّمى، 
 .استخدمي میزان الحرارة لقیاس درجة حرارة جسم طفلك

 
 .أكثر الطرق شیوعاً ھي تحت اإلبط وتحت اللسان

 
 :متى یجب استخدام طریقة اإلبط

 لألطفال الذین یبلغون السادسة من عمرھم أو أقل −
إمساك میزان الحرارة تحت لألطفال الذین ال یستطیعون  −

 لسانھم
 

 :متى یجب استخدام طریقة تحت اللسان
 سنوات    6لألطفال الذین یتجاوز عمرھم  −
 لألطفال الذین یمكنھم التنفس بسھولة بواسطة أنوفھم −

 

 استخدام میزان الحرارة الّرقمي
 :طریقة اإلبط

 قومي بتشغیل میزان الحرارة. •
 .أجلسي طفلك في حضنك  •
بتعریة الذراع الذي ھو في الجھة األبعد قومي  •

 منك.
 .ضعي طرف میزان الحرارة في وسط اإلبط •
 .أمسكي بالذراع مقابل جسم طفلك •
قومي بإزالة میزان الحرارة عند سماع صوت  •

 .عادةً حوالي  دقیقة واحدة -الصافرة 
 .إقرئي درجة الحرارة •
قومي بتنظیف میزان الحرارة بالماء البارد والصابون.  •

 .مي بتشطیفھ جیداقو
 

 :طریقة تحت اللسان
 قومي بتشغیل میزان الحرارة. •
ضعي طرف میزان الحرارة تحت اللسان، موجھاً إلى  •

 .الجزء الخلفي من الفم، لجانب واحد من الوسط فقط
 .أطلبي من طفلك أن یغلق شفتیھ حول میزان الحرارة •
 -قومي بإزالة میزان الحرارة عند سماع صوت الصافرة  •

 .حوالي دقیقة واحدةعادة 
 .إقرئي درجة الحرارة •
بتنظیف میزان الحرارة بالماء البارد والصابون. قومي  •

 .بتشطیفھ جیداقومي 
 

 .ال تستخدمي أبداً میزان الحرارة الزجاجي (الزئبقي)
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 كیفیة رعایة طفل مصاب بالُحّمى
 بارداً جداً.إبقي طفلك معتدل البرودة ولكن لیس 

ألبسي طفلك مالبس خفیفة. قومي بإزالة السترات الصوفیة  •
 .الثقیلة والبطانیات

حافظي على درجة حرارة الغرفة بحیث تكون أدنى من  •
 درجة فھرنھایت). 70درجة مئویة ( 21

استخدمي ِمروحة لتبرید الغرفة في الصیف. ال تتركي  •
 .الھواء البارد یَُھّب مباشرة على الطفل

 .قطعة قماش باردة على جبین طفلكضعي  •
إذا بدأ طفلك باإلرتعاش، فقومي بتغطیة طفلك. اإلرتعاش  •

 .یزید درجة حرارة الجسم

 تأكدي من حصول طفلك على السوائل
شجعي طفلك على شرب السوائل الصافیة أو العصیر أو  •

 شراب الزنجبیل.
إذا كان طفلك یحصل على الرضاعة الطبیعیة، فإستمري  •

 .في إرضاعھ
یمكن أن یتناول األطفال األكبر سنّاً حلویات الجیالتین  •

 والمثلجات. الصافیة
 

 إعطاء الدواء لعالج الُحّمى
ّضع واألطفال  .استخدمي فقط األدویة الموصوفة خصیصاً للرُّ

 :أعطي طفلك إّما
األسیتامینوفین (تایلنول، تیمبرا، وغیرھا من العالمات  −

 التجاریة األخرى)، أو
اإلیبوبروفین (أدفیل، و موترین، وغیرھا من  −

 العالمات التجاریة األخرى).
 

 ال تعطي الطفل األسبرین أبداً (حمض أسیتیل السالیسیلیك أو
ASA (  أو أي شيء یحتوي علىASA. 

كانت درجة  وأشھر أو أقل من ذلك  3إذا كان عمرطفلك 
 درجة فھرنھایت) أو 100درجة مئویة ( 38الجسم حرارة 

 :أعلى
 إتصلي فوراً بطبیب األسرة. •
 أي دواء حتى یوافق الطبیب على ذلك. ال تعطي •

إذا لم تتمكني من االتصال بطبیبك فعلیك أن تذھبي إلى أقرب 
 .قسم طوارئ

كانت درجة حرارة  وأشھر  3 أكثر منإذا كان عمرطفلك 
، أعلى درجة فھرنھایت) أو 100.3درجة مئویة ( 38.5الجسم 

تمضي قُدماً و تعطي طفلك إّما اإلیبوبروفین أو فیمكنك ان 
 .األسیتامینوفین

_______التاریخ: ____       
 .وتعتمد الجرعة المناسبة لطفلك على وزن الجسم

 ___________ :  /Your child weighsیَِزُن طفلك
 الجرعة الصحیحة لطفلك:

The correct dose for your child 
 ___________ :/acetaminophenإذا أُعطَي األسیتامینوفین

 الُحّمىساعات مادام طفلك یعاني من  4كل 
 ___________ :/ibuprofenإذا أُعطَي اإلیبوبروفین

 الُحّمىساعات مادام طفلك یعاني من  6كل 
 

 :إذھبي إلى أقرب قسم الطوارئ إذا
  طفلك یعاني من صعوبة في التنفس.إذا كان 
  مرضیةطفلك یعاني من نوبة إذا كان. 
  طفلك یشكو من تََصلٍُّب و قرحٍة في الرقبة.إذا كان 

 
 لمعرفة المزید:

 إسألي طبیب أسرتك. •
 في اللیل أو النھار  1-1-8 إتّصلي على رقم •
    ) أو بادري بزیارة 7-1-1(للّصم وضعاف الّسمع  •

HealthLinkBC.ca 
أو  fever.trekk.caبزیارة  بادري •

) QRإمسحي رمز اإلستجابة السریعة (
 للذھاب إلى ھذا الموقع.

 

http://www.healthlinkbc.ca/
http://fever.trekk.ca/

