
  

   

 
Viral Illness in Children (Arabic)  

 

وسي عند األطفال   مرض فير
د والتهاب القصيبات   وسات التهابات مثل نزالت الير وسات )الجراثيم( السبب األكير شيوًعا للمرض عند األطفال. تسبب الفير تعد الفير

ن والتهابات األذن واألنفلونزا.  حتى األطفال األصحاء يمكن أن يصابوا بما يصل إىل   وسًيا كل عام.    12والتهاب اللوزتير ا فير
ً
 مرض

وسات ي غضون أسبوع  يمكن للفير
ن األطفال. يتعافن معظم األطفال تماًما فن  . أن تنتشر بسهولة داخل العائالت وبير

 العالمات واألعراض  

ا:   38تعتير الحىم )درجة حرارة أعىل من  
ً
 درجة مئوية( هي أكير األعراض شيوًعا، ولكن يمكن لطفلك أيض

 

ب أقل   يأكل أو يشر

 

 

 لديه سيالن أو أنف مسدود / محتقن 

 

ء و / أو إسهال ي
ي من القى

ي من السعال أو العطس   يعانن
 يعانن

 

 

 يشعر بالتعب الشديد  طفح  

 

 

 العالج  

وس.  ل للسماح لجهاز المناعة لطفلك بمكافحة الفير ن ي المين
وسات بالمضادات الحيوية أفضل عالج هو الراحة فن  ال يمكن عالج الفير

 يمكن لما يىلي أن يجعل طفلك يشعر بالمزيد من الراحة: 

ي الحىم. اتبع التعليمات الموجودة عىل الزجاجة أو الع •
ن
( للتحكم ف ن ن )نوروفير بوة  أعط طفلك باراسيتامول )بانادول أو ديمادون( أو إيبوبروفير

 لمعرفة الجرعة الصحيحة.  

ي كثير من األحيان(  •
ن
ة ف  أعط طفلك سوائل سكرية مثل الحليب أو عصير التفاح )قد تساعد رشفات صغير

 عىل الراحةشجع طفلك   •

ل وال ترسله إىل المدرسة أو رعاية األطفال حتى تتوقف الحىم ويشعر بأنه عىل ما يرام.  • ن ي المين
 أبِق طفلك فن

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

ي األسبوع مقابل  
ن
 تكلفة مكالمة محلية.   أيام ف

 

جم إذا كنت بحاجة لهذه الخدمة.    اطلب االستعانة بميى

 

 

 



وسي عند األطفال   مرض فير
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 منع االنتشار  

 عن
ً
از، خاصة ء أو الير ي

ة من األنف والفم )العطس والسعال وسيالن األنف( وعير القى ي قطرات صغير
وسات أن تنتشر من شخص آلخر فن د إصابة  يمكن للفير

 شخص ما باإلسهال. 

ي ذلك:  
وسات من خالل تدابير النظافة الجيدة بما فن ي الحد من انتشار الفير

 يمكنك المساعدة فن

 غسل اليدين بانتظام   •

 عدم مشاركة الكؤوس أو أدوات المائدة  •

ي مرفقهم •
 تشجيع األطفال عىل السعال أو العطس فن

 من المناديل   •
ً
ي سلة المهمالت بمجرد أن يستخدمها وأن يغسل يديه بعد ذلك. علم طفلك أن يرمي المناديل    -استخدام المناديل الورقية بدًل

 فن

 

ا عن رعاية األطفال أو روضة األطفال أو المدرسة حتى يتعافن مرة أخرى. 
ً
ل بعيد ن ي المين

وس، اتركه فن  بفير
ً
 إذا كان طفلك مصابا

 متى يجب أن تقوم بزيارة للطبيب 

 راجع طبيبك إذا: 

وسي عن طريق فحص طفلك. ليست  كان لدى طفلك أي أعراض أو   • . يمكن للطبيب عادة تشخيص المرض الفير وسي عالمات لمرض فير

 هناك حاجة الختبارات. 

ي المستشفى إذا كان: 
ى

 اصطحب طفلك إىل أقرب قسم طوارئ ف

ي درجة الحرارة   3أقل من    •
ي من ارتفاع فن

 أشهر من العمر ويعانن

 االستيقاظ يشعر بالنعاس الشديد ويصعب عليه    •

ب أقل من نصف الكمية العادية  •  يشر

ي اليوم   •
ن فن  يتبول أقل من مرتير

 يتنفسون بشعة شديدة أو تشعر بالقلق بشأن تنفسهم  •

وسية وتزداد أعراضهم سوًءا.   • ل بعد تشخيص إصابتهم بعدوى فير ن  تم إعادتهم إىل المين

 

 

 

 

 

 

 

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

ن
ن ف اية  تم إعداد هذه المعلومات من قبل المتخصصير

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

 بصحة طفلك. 


