
  

   

 
Scarlet Fever (Arabic) 

 

 الحىم القرمزية عند األطفال  
 

يا  ي بعض األحيان. تظهر األعراض عندما تفرز البكتير
ية يمكن أن تسبب التهاب الحلق وطفح جلدي ف  الحىم القرمزية هي عدوى بكتير

ي مجرى الدم.  
 سموًما تنتشر ف 

 العالمات واألعراض 

 ُحىم 

 

  أحمرار، والتهاب الحلق 

 . ي الجسم والذراعير  والساقير 
ي الرأس والرقبة وينتشر ف 

 طفح جلدي يبدأ ف 
ي غضون  

ي غضون    48-24يظهر ف 
 أيام.   4-3ساعة ويتالشر ف 

 

ة خشنة، مثل ورق المرمل. قد يتقشر )مثل حروق الشمس( عندما يتالشر الطفح الجلدي، وغالًبا ما يحدث عىل   تبدو البشر
ي مناط

 ق الحفاض أو الفخذ. اليدين أو القدمير  أو ف 
 

ة حمراء مع بقع حمراء تتحول إىل اللون األبيض عند الضغط عليها    تبدو البشر

  لسان أحمر مع نتوءات، قد يكون له مظهر يشبه الفراولة 

ي مؤخرة الحلق
  بقع بيضاء ف 

ي الرقبة
  تورم الغدد الليمفاوية ف 

 العالج   

ك إذا كانت هناك حاجة لم . قد يأخذ الطبيب مسحة من الحلق لالختبار ويخير ي
زيد  يتم تشخيص الحىم القرمزية من قبل طبيب عام بعد الفحص البدن 

 من االختبارات.  

عالج الحىم القرمزية بمضادات حيوية من البنسلير  )أقراص تؤخذ عن طريق الفم( لمدة  
ُ
ساعة حتى تتحسن   48إىل  أيام. قد يستغرق األمر ما يصل    10ت

 األعراض.  

مية الحادة   ز ة مثل الحىم الروماتير مرض يمكن أن يؤثر عىل القلب   -إذا تركت الحىم القرمزية دون عالج، يمكن أن تسبب مضاعفات خطير
مية )تلف القلب(. هذه مضاعفات غير شائعة ول  -والمفاصل والدماغ والجلد   ز ة لذا من المهم مما قد يؤدي إىل أمراض القلب الروماتير كنها خطير

 لطفلك إنهاء العالج الموىص به من الطبيب العام. 
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ل  ز ي الميز
ز

 الرعاية ف

ي إدارة أي  
( للمساعدة ف  ألم أو حىم.  تأكد من حصول طفلك عىل قسط كبير من الراحة ومنحه الباراسيتامول )بانادول أو ديمادون( وإيبوبروفير  )نوروفير 

ي اليوم. اتبع التعليمات الموجودة عىل  
 الزجاجة أو العبوة لمعرفة الجرعة الصحيحة. ال تعط أكير مما ينصح به ف 

، فسيكون   ي
ب ما يكف  (. إذا كان طفلك يشر وليتات )متوفرة لدى الصيدىلي المحىلي وبات سكرية مثل العصير أو الحليب أو اإللكيى لون بوله  قدم لطفلك مشر

 أصفر فاتح.  

نهم بصحة جيدة، يمكنهم  سيحتاج طفلك لبدء تناول المضادات الحيوية ألكير من يومير  قبل العودة إىل المدرسة أو رعاية األطفال. عندما يشعرون أ

 العودة إىل المدرسة أو لرعاية األطفال.  

ب لمنع انتشار العدوى.  ي األكل والشر
ء يستخدمه طفلك ف  ي

 من المهم غسل يديك / يدي طفلك وأي شر

ي اليوم، سبعة    24للتحدث إىل ممرضة مسجلة عىل مدار    )13HEALTH )13 43 25 84للحصول عىل استشارة طبية غير عاجلة، اتصل عىل  
ساعة ف 

ي األسبوع مقابل تكلفة مكالمة محلية.  
 أيام ف 

 

جم إذا كنت بحاجة لهذه الخدمة.   اطلب االستعانة بميى

 

 متى يجب أن تقوم بزيارة للطبيب 
 

 يبك إذا كان طفلك: راجع طب

 يتألم، عىل الرغم من تناوله الباراسيتامول أو اإليبوبروفير   •

ء   • ي
ب أي شر  ال يريد أن يشر

•  
ً
ا  ال يتبول كثير

 ال يتحسن.  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومقدمي الرعاية. 
ف بمساهمة المستهلكير  الند لألطفال. نعيى  تم إعداده من قبل قسم الطوارئ، مستشف  كويي  
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ي الرع  إخالء المسؤولية: 
ي الرعاية الصحية كدليل إرشادي فقط وي  هدف إىل دعم المناقشة مع طبيب طفلك أو أخصان 

اية  تم إعداد هذه المعلومات من قبل المتخصصير  ف 

من أنك ترجع إىل أحدث إصدار. اطلب المشورة الطبية، حسب اقتضاء المخاوف المتعلقة   الصحية، وليس استبداله. يتم تحديث المعلومات بانتظام، لذا يرجر التحقق

 بصحة طفلك.   


