
  

   

 
Head injury (Arabic) 

 

رعاية إصابات الرأس بعد مغادرة  
 الطوارئ 

 

ل. يتعافز معظم األطفال الذين يعانون من إصابة خ ز ي الرأس وهو آمن للعودة إىل المنز
ي قسم الطوارئ بعد تعرضه إلصابة فز

ي  تم تقييم طفلك فز
فيفة فز

ي الرأس. الرأس برسعة ولكن من المهم مراقبة طفلك عن كثب خالل  
ا عن عالمات إصابة أكنر خطورة فز

ً
 األسبوع المقبل بحث

ل  ز ي المنز
ز

 الرعاية ف

 ساعة األوىل بعد إصابة الرأس، شجع طفلك عىل:   48خالل الـ  

ز النوم / االستيقاظ المعتاد(  •  الراحة )ولكن حافظ عىل روتي 

ب الكثن  من السوائل •  تناول نظاًما غذائًيا صحًيا وشر

 تجنب الضوضاء الصاخبة والشاشات / األجهزة الرقمية   •

ي تزيد األعراض سوًءا.  •
 تجنب األنشطة الت 

 متى يجب أن تقوم بزيارة للطبيب  

 اصطحب طفلك إىل أقرب قسم طوارئ إذا: 

ي التحدث( 
ي كالمه )مشكلة فز

 يتلعثم فز
لديه صداع شديد، خاصة إذا كان يزداد سوًءا عىل الرغم من  

 اآلالم مخفف  

 

ي من رؤية مشوشة / مزدوجة
 يعانز

 
ي 
 يشعر بالدوار و / أو عدم الثبات عند المشر

 

از ال يمكن السيطرة   ز ي من نوبة )نوبة أو اهن 
يعانز

 عليه(

 

يشعر بالغثيان )كما لو كان بحاجة إىل التقيؤ( أو يتقيأ بشكل 

 متكرر 

 

 يبكي باستمرار وال يستقر )األطفال(

ي   )غاضب أو محبط( عصت   

 

 يشعر بالنعاس أو الضعف بشكل غن  متوقع
 

 ال يرضع بشكل جيد )األطفال(. 

 

 مرتبك أو مشوش )ال يعرف أين هو( 
 

 

 .  على الفور   Triple Zero (000)في حاالت الطوارئ، اتصل دائًما على  
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Head injury (Arabic) 

ي 
 االرتجاج المخز

ة   ات قصن  ي )تغن 
ي بعض األطفال من االرتجاج المخز

ي الرأس. يعانز
ي وظائف المخ( بعد إصابة خفيفة فز

 المدى فز

 : ي
ي من بعض هذه األعراض أثناء التعافز

ي المخ، فقد يعانز
ي من ارتجاج فز

 إذا كان طفلك يعانز

 صداع خفيف يزول بالراحة ومسكن اآلالم  •

 دوار خفيف •

 شعور بالتعب •

ي االنتباه أو تذكر األشياء  •
 صعوبة فز

 الشعور بالعاطفة أو المزاجية.  •

ا.  عادة م
ً
ي هذه األعراض بمرور الوقت. راجع طبيبك إذا كنت قلق

 ا تختفز

 العودة إىل المدرسة  

ة طفلك عىل  أخن  مدرسة طفلك أو مركز الرعاية النهارية الخاص بطفلك عن إصابة الرأس. قد تساعد العودة التدريجية إىل المدرسة أو الرعاية النهاري

ة.   التعامل مع أي إرهاق عقىلي وجسدي. قد يحتاج ز ة وجن  ي تحدث بعد إصابة الرأس بفن 
 بعض األطفال إىل عناية خاصة لالختبارات الت 

 العودة إىل الرياضة 

ي ممارسة الرياضة بعد الراحة لبضعة أيام للسماح ألعراضه باالستقرار. يجب أن يعود طفلك ببطء إىل ممارسة الرياض
ة بدًءا من  يمكن لطفلك أن يبدأ فز

ز بعد اإلصابة.   التدريب الخفيف والزيادة  عىل مدى عدة أيام قبل العودة إىل اللعب الكامل. يجب أال يعود طفلك إىل الرياضات التنافسية لمدة أسبوعي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ومقدمي الرعاية. 
ز ف بمساهمة المستهلكي  الند لألطفال. نعن  ز  تم إعداده من قبل قسم الطوارئ، مستشفز كوينز
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ي الرع إخالء المسؤولية: 
ي الرعاية الصحية كدليل إرشادي فقط ويــهدف إىل دعم المناقشة مع طبيب طفلك أو أخصان 

ز فز اية  تم إعداد هذه المعلومات من قبل المتخصصي 
من أنك ترجع إىل أحدث إصدار. اطلب المشورة الطبية، حسب اقتضاء المخاوف المتعلقة   الصحية، وليس استبداله. يتم تحديث المعلومات بانتظام، لذا يرج  التحقق

 بصحة طفلك. 

 


