
متى تجلب طفلك إلى  
قسم الطوارئ

عندما ال تكون ھناك حالة طارئة، من األفضل أن یتم عالج مرض طفلك في 
المنزل، عیادة الطبیب، عیادة عامة ال تحتاج فیھا إلى عمل موعد مسبق، أو 

مركز الرعایة الطارئة واألولیة.

لست متأكداً إذا كانت حالة طارئة؟ 
اتصل ھاتفیاً بفریق الرعایة االفتراضیة في صحة فریزر على الرقم 

1-800-314-0999
عندما تكون ھناك حالة طارئة، اذھب مباشرة إلى أقرب قسم للطوارئ أو 

اتصل ھاتفیاً على الرقم 9-1-1.

لیست حالة طارئة حالة طارئة
مشاكل في التنفس

احتقان األنف (حساسیة األنف) والسعال، حتى إذا أثّر ذلك في النوم  •  
وجود عالمات على "نزالت البرد"  •  

عالمات الربو أو الصفیر الخفیف والذي یستجیب للبخاخات   •  
العادیة واألدویة األخرى

مشاكل في التنفس
یبذل جھداً لكي یتنفس أو یتنفس أكثر من المعتاد (ضیق التنفس)  •  

بشرة شاحبة أو شفاه بیضاء أو زرقاء  •  
الربو أو الصفیر وعدم االستجابة لألدویة المعطاة بوصفة طبیة   •  

حمى
طفل صحي وتم تلقیحھ  •  

یستمر أقل من 5 أیام ویبدو ویتصرف بشكل جید رغم وجود   •  
الحمى

حمى
إذا كان عمر الطفل أقل من 3 أشھر  •  

مشاكل في الجھاز المناعي أو مشاكل صحیة مزمنة ومعقدة  •  
نعسان جداً أو صعوبة باالستیقاظ  •  

ألكثر من 5 أیام لطفل من أیة فئة عمریة  •  

غثیان أو إسھال
غثیان أو إسھال أقل من 3 إلى 4 مرات في الیوم  •  

حركة مفرطة في األمعاء بعد "إنفلونزا المعدة"   •  
(قد یستمر ذلك لفترة تصل إلى أسبوعین)

غثیان أو إسھال
إذا كان عمر الطفل أقل من 3 أشھر  •  

مشاكل في الجھاز المناعي أو مشاكل صحیة مزمنة ومعقدة  •  
نعسان جداً أو صعوبة باالستیقاظ  •  

یستمر أكثر من 5 أیام، لطفل من أیة فئة عمریة  •  

طفح جلدي
طفح ومرض جلدي یستمر في العودة ثانیة  •  

ً طفح مع سعال وعالمات نزلة البرد طالما كان الطفل یبدو جیدا  •  
طفح جلدي خفیف یمكن معالجتھ بإستخدام مضادات الھیستامین   •  

(ریاكتین®) وعدم وجود صعوبة في التنفس أو تورم الحلق أو 
اللسان

طفح جلدي
حمى مع طفح جلدي یبدو وكأنھ بثور أو كدمات ال تتحول إلى اللون األبیض أو   •  

تتالشى عندما تضغط علیھا

إصابات
ضربة في الرأس، ودون حدوث اإلغماء، دون حدوث ارتباك،   •  

ودون حدوث تقیؤ
إصابة في الرأس مع سلوك طبیعي خالل 4 ساعات من حدوث   •  
اإلصابة حتى مع وجود نتوء في الرأس (حتى ولو كان كبیراً).

خدوش وكدمات ولكن ال یزال الطفل قادراً على استخدام طرفھ   •  
المصاب بشكل كامل 

حروق الشمس  •  

إصابات
إصابة في الرأس أو یُغمى علیھ (فقدان الوعي)، یشعر باالرتباك، أو یتقيء  •  

إصابة في الرأس مع ظھور نتوء مرئي خلف األذنین، جانبي الرأس، أو   •  
مؤخرة الرأس

إصابة في الرأس مع ظھور نتوء مرئي وسن الطفل أقل من 3 أشھر  •  
سقط من ارتفاع 4 أقدام أو 1.2 متر، أو سقط إلى أسفل الدرج ألكثر من   •  

5 ساللم
حدوث جرح بحواف حادة أو یستمر النزیف حتى بعد وضع ضغط على الجرح  •  

بثور حروق بحیث یكون حجمھ أكبر من حجم دوالر   •  
إصابة في الذراع أو الساق ویبدو كأنھ ملتوي وال یستطیع الطفل استخدام   •  

الطرف، أو تسببت اإلصابة في حدوث انتفاخ ال یزول حتى بعد وضع الثلج 
علیھ واالستراحة ألكثر من 48 ساعة

إصابات في العین  •  
إصابة تسبب في حدوث ألم في الصدر أو البطن  •  
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في قسم الطوارئ
نحن ملتزمون بضمان حصول كل طفل على الرعایة التي 
یحتاجھا وسیتم أوالً رؤیة المرضى من أصحاب الحاالت 

األكثر حرجاً. 

نرى الناس حسب حالتھم المرضیة ولیس حسب زمان 
وصولھم أو طریقة وصولھم إلى المستشفى. وھذا ال یشبھ 
الوقوف في "طابور" للحصول على الخدمة. نشكر ھؤالء 
األشخاص الذین یأتون للحصول على الرعایة الطبیة على 

صبرھم ومعاملتنا باحترام.  

نزالت البرد، واإلنفلونزا، والفیروسات األخرى
تعتبر الفیروسات، وبضمنھا نزالت البرد واإلنفلونزا 

وكوفید-19، شائعة جداً في الخریف والشتاء والربیع. 
سیصاب معظم األطفال الصغار في مراكز رعایة الطفل 

أو المدرسة بالفیروس أكثر من مرة أثناء ھذه الفصول. قد 
یكون من المحبط أن ترى طفلك مریضاً كل بضعة أسابیع، 

وقد یبدو وكأن السعال وسیالن األنف ال یذھبان أبداً. في 
الحقیقة، یمكن أن یستمر السعال من أسبوعین إلى 3 أسابیع 

بعد اإلصابة بالفیروس. 

تؤدي العدید من حاالت عدوى الفیروسات إلى الحمى. 
الحمى ھو عالمة على أن الجھاز المناعي للجسم یعمل 

لمقاومة العدوى. یكون لدى األطفال عادة حمى أعلى من 
الكبار المصابین بنفس العدوى. لیس غریباً أن تصل درجة 
حرارة الطفل المصاب بفیروس مثل اإلنفلونزا إلى 39 أو 

40 درجة مئویة (102.2 إلى 104 درجة فھرنھایت). ال 
یعتبر الحمى خطیراً لوحده، ولكنھ قد یجعل الطفل یشعر 

بالتوتر أو النعاس.

عدم وجود دواء لخفض الحمى
إذا كنت تحاول معالجة الحمى دون وجود دواء لخفض الحمى، 

فیما یلي بعض الطرق األخرى لعالج الحمى:
اجعل طفلك یشرب الكثیر من السوائل.  •  

اجعلھ یلبس مالبس خفیفة.  •  
استخدم اإلسفنج لوضع الماء البارد أو الدافئ بالكاد علیھ.  •  

ساعد في منع االنتشار
فیما یلي بعض األشیاء التي یمكننا القیام بھا للمساعدة في وقف انتشار 

جمیع أمراض الجھاز التنفسي ھذا الموسم:
احصل على جمیع التطعیمات المقترحة وبضمنھا الجرعات المنشطة   •  

للقاح كوفید-19.
اختر ارتداء كمامة طبیة في األماكن العامة المغلقة.  •  

قم بالسعال أو العطس في مرفقك أو الجزء العلوي من ذراعك.  •  
قم بتنظیف یدیك بانتظام. حاول عدم لمس وجھك، وخاصة عینیك،   •  

وفمك وأنفك.
إذا لم تكن تشعر بصحة جیدة، امكث في المنزل وحاول عدم قضاء   •  
وقت مع األشخاص الذین ھم أكثر عرضة لخطر اإلصابة بأمراض 

خطیرة.

موارد أخرى
fraserhealth.ca/UrgentCare  •  
  Fraser Health Virtual Care  •  

 1-800-314-0999   
fraserhealth.ca/virtualcare - دردشة مباشرة   

یومیاً من 10:00 صباحاً إلى  10:00مساءاً   
HealthLinkBC.ca  •  
8-1-1 (7-1-1 TTY)   

ChildHealthBC.ca  •  
ترجمة معرفة الطوارئ لألطفال  •  

(trekk.ca)   
 AboutKidsHealth.ca  •  

أزمات الصحة النفسیة
إذا كان لدى مستشار مدرستك أو طبیب أسرتك مخاوف، أطلب منھم أن 

یتحدثوا مباشرة مع خدمات الصحة النفسیة. یمكن أن یساعد ذلك على 
تفادي الحاجة للذھاب إلى قسم الطوارئ.

للحصول على المساعدة الفوریة إذا كان طفلك یفكر في إنھاء حیاتھ:
اتصل على الرقم  9-1-1   •  
1-800-SUICIDE أو

 (START) اتصل بفریق العالج والتقییم واالستجابة قصیرة األمد  •  
على الرقم 1-844-782-7811.

یرجى المالحظة: لیست لدى قسم الطوارئ عینات أو أدویة یمكنك أخذھا إلى المنزل، 
مثل تایلنول وأدفیل.


