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  Emergency Services   ئخدمات الطوار  

ةال الّنوبات ِوي�  Febrile Seizures – Children    عند ا�طفال -  ُحم�
 

 طفلك في البيتب العناية

 .أْبقي طفلك مستريحاً  •

طفلك ل يسمحا. موْ ريد النّ يو يزال متعباً  ماقد يكون طفلك  •
 .إذ 7 بأس بذلك موْ النّ ب

 عطائهفقومي بإ، ا=لتھابع>ج ل اً الطبيب دواء أعطاكإذا  •
  .وجيھاتتّ لل لطفلك وفقاً 

ً إذا كان طفلك غير مر •  هدرجة حرارة جسمو كانت  تاحا
درجة حسب مقياس فھرنھايت  °100( درجة مئوية 38°

ض درجة الحرارة يخف،  فقومي بتأو أعلى )الحراري
ُرِق التالية Dبالط: 

أو  )تايلينول(قومي بإعطاءه دواء اEسيتامينوفين  -
 ).أدفيل أو موترين(ا=يبوبروفين 

ع>ج الحّمى باEسيتامينوفين أو : م>حظة
ّنوبة ا=يبوبروفين لن يمنع بالضرورة ا=صابة ب

ِويIة  Iجعل طفلك مرتاحاً أكثريسوف  ولكنه. أخرىُحم.  

 

َشّجعي طفلك على ُشرب الّسوائل الصافية كالماء،  -
 .أوالعصير، أو شراب الّزنجبيل

ترات السّ  ي عنهليزو أ. طفلك م>بس خفيفة يسبِ لْ أ -
 .اتالصوفية الثقيلة والبطانيّ 

ْبع لمدة تصل  • Iْطواِر أو حاّد الطEقد يصبح طفلك غريب ا
 .ھذا سوف يزول ولكنّ  –إلى يوم واحد 

 

 

  
  

 

ِويIة بمعنى  Iى'الُحمIالّنوبات ھي تشّنجات عضلّية غير . 'من الحم
 .منضبطة، أو َوْخٌز، أو َرجيج

ِويIة ھي حالة ناجمة عن  لّنوبةا Iرتفاع مفاجئ في درجة إالُحم
 .حرارة الجسم

 

ِويIة  الّنوبات Iطفال الذين تتراوح أعمارھم بين  ُتصيبُ الُحمE6ا 
سنوات من  6في بعض اEحيان إلى  وسنوات،  4أشھر إلى 

 .العمر
 

 :عرف أنمن المھم أن تَ 

ِويIة ليست ضارة لطفلك • Iو7 تسبب أي َتلٍَف  الّنوبات الُحم
 .في الُمخّ 

ِويIة ليست  الّنوبات • Iليست ع>مة و ھي رع الصّ َكداِء الُحم
 .على وجود مشكلة في الدماغ

 .من الحدوث الّنوبات7 يمكن فعل شيء لمنع  •

 

 في المستشفى، الخطوة اEولى ھي تحديدُ وجود طفلك حين 
ىالبإصابته  سببِ  Iحم. 

 

لة محتمَ عن المصادر البحثاً طفلك  حِص فَ الطبيب بِ يقوم 
بب، سّ العلى  اعتماداً ). لواEذنين، أو البوْ أ ،ئتينالرّ ك( لVلتھاب

.ةالمضادات الحيويّ بطفلك  أن يعالجيمكن للطبيب 
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 ؟النوبةخ%ل  ھل طفلك مستيقظ

ِويIةيكون طفلك مستيقظا أثناء 7 عادة،  Iُيفترُض أن . النوبة الُحم
بالّنعاس بعد يستيقظ طفلك عندما تتوقف الّنوبة لكنه سيشعر 

 .ذلك

 

 

 :في حالة ما  1-1-9اتصلي على الفور بـــ    

ِويIة النوبة إذا استمّرت ال � I5طفلك لفترة أطول من عند ُحم 
 .دقائق

ِويIةالنوبة الوقف ت بعديستيقظ طفلك إذا لم  � Iُحم. 

إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في التنّفس بعد توقف  �
ِويIة Iالنوبة الُحم. 

 

 

 :في الحا.ت التالية أسرتكطبيب لرؤية  ي موعداً برتّ 

ِويIة عند طفلك بعد أقل من  � Iدقائق 5إذا توقفت النوبة الُحم. 

 .إذا أصيب طفلك بنوبة حّموية أخرى �

 

 

 :يلمعرفة المزيد، ُيستحسن أن تسأل

 .طبيب أسرتك •

  .صيدليك الخاص •

   1-1-8 على رقم  HealthLinkBC  بــ يإّتصل •

على شبكة  يأواذھب)  7- 1-1 للّصم وضعاف الّسمع(
 www.HealthLinkBC.ca    ا7نترنيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِوي�ة أخرى؟  ھل يمكن لطفلك أن يصاب بنوبة ُحم�

ِويIة واحدة فقط Iطفال يصابون بنوبة ُحمEومع ذلك، . ُمعَظُم ا
 Iطفال أن يصابوا بنوبة ُحمEة أخرى خ>ل يمكن لبعض اIِوي

 .إصابتھم بمرض في المستقبل تكون الحّمى أحُد أْعراِضه

ِويIة أخرى أكبرَ ا=صابة احتمال  يكون Iافي حالة م بنوبة ُحم: 

إذا كان ھناك تاريخ سوابق عائلية من الّنوبات  -
ة Iِوي Iالُحم. 

ِويIةبأّول  طفلكإذا أصيب  - I18 نّ سِ  بلوغه قبل نوبة ُحم 
 .اشھرّ 

ِويIة طفلكصيب إذا أ - Iخ>ل ساعة واحدة من  بنوبة ُحم
 .ىبدء الحمّ 

درجة  °40و  °39درجة حرارة طفلك بين  تكانإذا  -
ِويIة النوبة البإصابته في وقت  مئوية I102بين (ُحم°  

 .)درجة حسب مقياس فھرنھايت الحراري °104و 
 

ِوي�ة ما الذي يجب القيام به أثناء   ؟الّنوبة الُحم�

ِويIةيقاف ك شيء يمكنك ِفعله =ليس ھنا Iلكن و . الّنوبة الُحم
 .يمكنك حماية طفلك من ا=صابة

َضعي طفلك مستلقيا على جانبه في موضع منخفٍض و  •
 .لَّين

 منه طفلكأخرجي إذا كان طفلك في حوض ا7ستحمام،  •
 .ه على اEرضيعوضَ 

منع ة أو صلبة بالقرب من طفلك لِ أي أجسام حادّ  أزيلي •
 .صابةا=

 .من طفلك قريبة يْ بقَ إ. الھدوء يمزَ لْ إ •

ف ذلك من وصْ  ينما يحدث بالضبط حتى تتمكّ  راقبي •
 .بيب في وقت 7حقللط

نوبة ال استغرقتھا فقومي بتوقيت المّدة التي، عتستطإن ا •
ةال Iِوي Iُحم. 

ف ي7 يمكن توقإذ . و َشّدهأ طفلكتقومي بتقييد حركة  . •
 .َشّدهِ  وبات من خ>لالنّ 

 .أي شيء في فم طفلك، بما في ذلك أصابعك يتضع . •

 .وبةرب أثناء النّ تعطي طفلك أي شيء للشّ  7 •


