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 Emergency Servicesخدمات الطوارئ 

 االرتجاج (إصابة الرأس الطفیفة) في األطفال
Concussion (Minor Head Injury) in Children 

 
 لقد أصاب طفلك رأسھ

Your child has injured his or her head 
تشیر إلى وجود إصابة لم یعثر فریقنا الطبي على أي عالمات 

واالرتجاج ھو نوع من اإلصابات بالمخ التي ال یمكن  .خطیرة بالمخ
رؤیتھا باألشعة السینیة العادیة أو التصویر االعتیادي. ویمكنھا 

التأثیر على الطریقة التي یفكر بھا الطفل وتذكره لألشیاء وقد تتسبب 
  في حدوث العدید من األعراض المختلفة.

ومن المھم أن  .من اآلمن أن یعود طفلك إلى المنزل تحت رعایتك 
ساعة التالیة. وباعتبارك  48إلى  24تتفقد حالة طفلك بعنایة خالل 

أفضل شخص تالحظ أي سلوك غیر اعتیادي یصدر  الوالد، فأنت
 .عن طفلك

 
 كیفیة تفقد حالة طفلك في المنزل

How to check your child at home 
فالنوم جید لطفلك ولكن . نام إذا كان یشعر برغبة في ذلكی طفلكدع 

 .ساعة التالیة 48إلى  24خالل  تفقد حالة طفلكمن المھم 

 :وتأكد من أن طفلك
 یعرف اسمھ −
 یعرف ھویتك −
 یعرف مكان تواجده −
 یستیقظ بسھولة كما یفعل عادة −
 یمكنھ اإلمساك بیدك بإحكام بكلتا یدیھ −
 أذنیھ أو أنفھال یخرج الدم أو أي سوائل من  −
 یتنفس بسھولة −
 ال یشعر باأللم الشدید −

 
ثق في شعورك الداخلي نحو طفلك. فبعض العالمات الدالة على 

إصابة المخ ھي حدوث تغیر ال یمكن ألحد اكتشافھ إال شخص یعرف 
 جیدًا. الطفل

 :على الفور إذا كان طفلك 9-1-1اتصل على 
Call 9-1-1 right away if your child: 

 یفتقر إلى التوازن عند الجلوس أو المشي 
 یسقط أو یتعثر كثیًرا 
 أو ساقیھ ھیفتقر القوة في إحدى ذراعی 
 یسقط األشیاء 
  ال یمكنھ الرؤیة بوضوح (قد یشتكي من عدم وضوح الرؤیة أو

 ازدواجھا)
  یظھر أي حركات غیر اعتیادیة أو جسمھ ینتفض ویرتعش بقوة

 (في شكل نوبات)

 
 

 طفلك إلى الطوارئ متى یجب اصطحاب
When to bring your child to Emergency 

 .تالحظ أن طفلك یتصرف على نحو مختلف عما اعتاد علیھ 
 .ال یمتلك طفلك الطاقة أو الرغبة في القیام بأي شيء 
  ال یتمكن طفلك من القیام باألشیاء التي كان یقوم بھا قبل إصابة

 الرأس.
 صبح سریع االنفعال.یشعر طفلك بالقلق أو االرتباك و ی 
 .تواجھ مشكلة في إیقاظ طفلك 
 .یخرج دم أو سائل أصفر اللون من أذنیھ أو أنفھ 
  یعاني طفلك من القيء أكثر من مرتین (مرة أو مرتان أمر شائع

 ومتوقع).
  یعاني طفلك من صداع یتفاقم أو ال یتوقف عند تناول مسكنات

 األلم.
 :طفلك في سن صغیر للغایة 

 تھدئتھ أو إسكاتھوال یمكن  −
 الرضاعة أو تناول الطعام یرفض −

 

Arabic 
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 ساعة التالیة 24خالل 
Over the next 24 hours 

إعطاء أیبوبروفین أو األسیتامینوفین البسیط للصداع.  یمكنك •
 (دواء تایلینول ھو أحد أنواع األسیتامینوفین.)

تجنب إعطاء المھدئات أو مسكنات األلم األقوى. فقد تخفي 
 بعض عالمات اإلصابة المھمة. 

 إذا كانت مسكنات األلم البسیطة ال تجدي نفعًا، 
 .أسرتكفتواصل مع طبیب 

یشعر طفلك برغبة في القيء (غثیان) لبضعة أیام. فال تقدم لھ  قد •
الوجبات إال وجبات خفیفة ومشروبات بكمیات صغیرة بدالً من 

 الكبیرة.

على وجود طفلك حیث یمكنك رؤیتھ طوال الوقت.  احرص •
وإلى أن یصبح طفلك على ما یرام مرة أخرى، اقرأ أو العب 

 معھ بھدوء. 
 أو األلعاب الشاقة.  وال تسمح باللعب

 الراحة مھمة.

 نصائح لمساعدة طفلك على التعافي
Tips for helping your child recover 

حصول طفلك على قدر كبیر من النوم باللیل وفترات تأكد من  •
 الراحة أثناء النھار.

احرص على عودة طفلك إلى األنشطة العادیة تدریجیًا، ولیس  •
 مرة واحدة.

قلل من الضوضاء والمحفزات (مثل التلفاز، وألعاب الفیدیو،  •
، وأجھزة الكمبیوتر واألجھزة اإللكترونیة iPadوأجھزة 

 الصاخبة وما شابھ ذلك).األخرى، والموسیقى 
حاول القیام بشيء واحد بصحبة طفلك في المرة الواحدة حتى ال  •

 یتشتت الطفل.
لمساعدة طفلك على تذكر األشیاء، اكتب مالحظات واستخدم  •

 تقویًما.
تحدث عن اإلصابة مع اآلخرین الذین یعرفون طفلك (أفراد  •

 العائلة، واألصدقاء، والمعلمین، والمستشارین، وجلساء
األطفال، والمدربین وغیرھم). فھم بحاجة إلى فھم ما حدث 

 حتى یمكنھم تقدیم المساعدة.
 بالنسبة لألطفال بعمر المدرسة، اتبع  •

 ".العودة للنشاط" ثم "العودة للمدرسةاألدوات المرفقة "
 

 
 

 من الجید أن تسألللتعرف على المزید، 
 أسرتكطبیب  •
 على الرقم  BC Centre for Abilityمركز بي سي للقدرة  •

 604-451-5511 سنة فما دون) 12(لألطفال من سن 
 604-737-6291 للمراھقین على الرقمعیادة االرتجاج المتفاقم  •

 سنة) 15إلى  12(لسن 
 604-514-7431  خدمات االرتجاج لفریزر ھیلث على الرقم •

 سنة) 18إلى  16(لسن 
 كلمة، وابحث عن fraserhealth.caعلى اإلنترنت: 

“concussion” "ارتجاج" 
 على الرقم Fraser Healthخدمة الرعایة عن بُعد من  •

 أو الدردشة المباشرة على 0999-314-800-1
fraserhealth.ca/virtualcare 

 یومیًام،  10ص إلى  10من 
• HealthLinkBC -  لضعاف  7-1-1( 8-1-1اتصل على الرقم

 HealthLinkBC.ca السمع والصم) أو عبر اإلنترنت على
HealthLinkBC  لغة. لطلب  130متوفرة في وساعة.  24متاحة

 تف.مترجم، اذكر لغتك باإلنجلیزیة. انتظر قدوم مترجم إلى الھا

 
 

 موارد الویب حول االرتجاج
  الوعي باالرتجاج

  آداة تمرین
cattonline.com 
 حدد "والد أو مقدم رعایة"، "ریاضي" أو "مدرب"

Parachute Canada 
parachutecanada.org 

 حدد "موضوعات اإلصابة" ثم اختر "ارتجاج"

 
  

 )2012 تشرین األول/، قسم الطوارئ، "إصابات الرأس" (أكتوبربریتیش كولومبیاتم االقتباس في األصل بعد الحصول على إذن من مستشفى األطفال في 

https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/brain-injury/concussion
https://www.fraserhealth.ca/patients-and-visitors/fraser-health-virtual-care
https://www.fraserhealth.ca/patients-and-visitors/fraser-health-virtual-care
https://www.fraserhealth.ca/patients-and-visitors/fraser-health-virtual-care
http://www.healthlinkbc.ca/
http://www.cattonline.com/
https://parachute.ca/en/injury-topic/concussion/
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