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خدمات الطوارئ

Emergency Services

ال ّنوبات ال ُح َّم ِو َّية  -عند األطفال
ال ُحم َِّويَّة بمعنى 'من الحمَّى' .ال ّنوبات ھي تش ّنجات عضليّة غير
منضبطة ،أو َو ْخ ٌز ،أو َرجيج.
ال ّنوبة ال ُحم َِّويَّة ھي حالة ناجمة عن إرتفاع مفاجئ في درجة
حرارة الجسم.
ال ّنوبات ال ُحم َِّويَّة ُتصيبُ األطفال الذين تتراوح أعمارھم بين 6
أشھر إلى  4سنوات ،و في بعض األحيان إلى  6سنوات من
العمر.
من المھم أن َتعرف أن:
َ
َ
• ال ّنوبات ال ُحم َِّويَّة ليست ضارة لطفلك وال تسبب أي تلفٍ
في ال ُم ّخ.
صرع و ھي ليست عالمة
• ال ّنوبات ال ُحم َِّويَّة ليست َكدا ِء ال ّ
على وجود مشكلة في الدماغ.
• ال يمكن فعل شيء لمنع ال ّنوبات من الحدوث.
حين وجود طفلك في المستشفى ،الخطوة األولى ھي تحدي ُد
ب إصابته بالحمَّى.
سب ِ
حص طفلك بحثا ً عن المصادر المحت َملة
يقوم الطبيب ِب َف ِ
لإللتھاب )كالرّ ئتين ،أواألذنين ،أو ْ
البول( .اعتماداً على ال ّسبب،
يمكن للطبيب أن يعالج طفلك بالمضادات الحيو ّية.
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العناية بطفلك في البيت
• أبْقي طفلك مستريحا ً.
• قد يكون طفلك ما يزال متعبا ً ويريد ال ّن ْوم .اسمحي لطفلك
بال ّن ْوم إذ ال بأس بذلك.
• إذا أعطاك الطبيب دواءاً لعالج اإللتھاب ،فقومي بإعطائه
لطفلك وفقا ً لل ّتوجيھات.
• إذا كان طفلك غير مرتاحا ً و كانت درجة حرارة جسمه
 °38درجة مئوية ) °100درجة حسب مقياس فھرنھايت
الحراري( أو أعلى ،فقومي بتخفيض درجة الحرارة
ُّ
ُق التالية:
بالطر ِ
-

قومي بإعطاءه دواء األسيتامينوفين )تايلينول( أو
اإليبوبروفين )أدفيل أو موترين(.
مالحظة :عالج الحمّى باألسيتامينوفين أو
اإليبوبروفين لن يمنع بالضرورة اإلصابة ب ّنوبة
ُحم َِّويَّة أخرى .ولكنه سوف يجعل طفلك مرتاحا ً أكثر.

َشجّ عي طفلك على ُ
شرب السّوائل الصافية كالماء،
ّ
أوالعصير ،أو شراب الزنجبيل.
 أ ْل ِبسي طفلك مالبس خفيفة .و أزيلي عنه ال ّستراتالصوفية الثقيلة والبطان ّيات.
ْ
وار أو حا ّد َّ
الطبْع لمدة تصل
• قد يصبح طفلك غريب األط ِ
إلى يوم واحد – ولكنّ ھذا سوف يزول.
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ال ّنوبات ال ُح َّم ِو َّية  -عند األطفال  -يتبع
ھل يمكن لطفلك أن يصاب بنوبة ُح َّم ِو َّية أخرى؟

م َ
ُعظ ُم األطفال يصابون بنوبة ُحم َِّويَّة واحدة فقط .ومع ذلك،
يمكن لبعض األطفال أن يصابوا بنوبة ُح َّم ِويَّة أخرى خالل
إصابتھم بمرض في المستقبل تكون الحمّى أح ُد أعْ راضِ ه.
أكبر في حالة ما:
يكون احتمال اإلصابة بنوبة حُ م َِّويَّة أخرى َ
 إذا كان ھناك تاريخ سوابق عائلية من ال ّنوباتال ُحم َِّويَّة.
 إذا أصيب طفلك بأوّ ل نوبة ُحم َِّويَّة قبل بلوغه سِ نّ 18شھرّ ا.
 إذا أصيب طفلك بنوبة ُحم َِّويَّة خالل ساعة واحدة منبدء الح ّمى.
 إذا كانت درجة حرارة طفلك بين  °39و  °40درجةمئوية في وقت إصابته بالنوبة ال ُحم َِّويَّة )بين °102
و  °104درجة حسب مقياس فھرنھايت الحراري(.
ليس ھناك شيء يمكنك فِعله إليقاف ال ّنوبة ال ُحم َِّويَّة .و لكن
يمكنك حماية طفلك من اإلصابة.

•
•
•
•
•
•
•
•

ھل طفلك مستيقظ خالل النوبة؟
عادة ،ال يكون طفلك مستيقظا أثناء النوبة ال ُحم َِّويَّة .يُفترضُ أن
يستيقظ طفلك عندما تتوقف ال ّنوبة لكنه سيشعر بال ّنعاس بعد
ذلك.

اتصلي على الفور بـــ  9-1-1في حالة

ما:

 إذا استمرّ ت النوبة ال ُحم َِّويَّة عند طفلك لفترة أطول من 5
دقائق.
 إذا لم يستيقظ طفلك بعد توقف النوبة ال ُحم َِّويَّة.
 إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في التن ّفس بعد توقف
النوبة ال ُحم َِّويَّة.

ر ّتبي موعداً لرؤية طبيب أسرتك في الحاالت التالية:

ما الذي يجب القيام به أثناء ال ّنوبة ال ُح َّم ِو َّية ؟

•
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منخفض و
ضعي طفلك مستلقيا على جانبه في موضع
ٍ
َ
لَيّن.
إذا كان طفلك في حوض االستحمام ،أخرجي طفلك منه
وضعيه على األرض.
َ
أزيلي أي أجسام حا ّدة أو صلبة بالقرب من طفلك لِمنع
اإلصابة.
إ ْل َزمي الھدوء .إب َقيْ قريبة من طفلك.
راقبي ما يحدث بالضبط حتى تتم ّكني من وصْ ف ذلك
للطبيب في وقت الحق.
إن استطعت ،فقومي بتوقيت الم ّدة التي استغرقتھا النوبة
ال ُحم َِّويَّة.
ال تقومي بتقييد حركة طفلك أو َش ّده .إذ ال يمكن توقيف
ال ّنوبات من خالل َش ّد ِه.
ال تضعي أي شيء في فم طفلك ،بما في ذلك أصابعك.
ال تعطي طفلك أي شيء لل ّ
شرب أثناء ال ّنوبة.

 إذا توقفت النوبة ال ُحم َِّويَّة عند طفلك بعد أقل من  5دقائق.
 إذا أصيب طفلك بنوبة حمّوية أخرى.

لمعرفة المزيدُ ،يستحسن أن تسألي:
•

طبيب أسرتك.

•

صيدليك الخاص.
إ ّتصلي بــ  HealthLinkBCعلى رقم 8-1-1
)للصّم وضعاف السّمع  ( 7-1-1أواذھبي على شبكة
االنترنيت www.HealthLinkBC.ca

•
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