
   األطفال المعرضين بشكل آبير لمضاعفات األنفلونزاآباء يتبعهاخطوات 
 

 أو االضطرابات ، أو الحاالت المرتبطة باأليض، أو أمراض القلب، أو السكري،إن األطفال المصابين بمشكالت صحية مزمنة مثل الربو
باإلضافة إلى ذلك، فكل األطفال  .لمضاعفات األنفلونزا معرضين أآثر من غيرهم ، أو السيدات الحوامل، أو العصبية العضلية،العصبية

إذا آنت غير متأآد من أن أطفالك معرضين  . سنوات معرضين لإلصابة بمضاعفات األنفلونزا أآثر من األطفال األآبر عمًرادون الخمس
  .بدرجة أآبر لإلصابة بمضاعفات األنفلونزا، فالرجاء استشارة الطبيب

 
  عرضين بشكل آبير لإلصابة بمضاعفات األنفلونزا بعيًدا عن اإلصابة باألنفلونزاحافظ على األطفال الم

  ثانية بالصابون والماء أو بغسول يحتوي على الكحول وخاصة بعد السعال أو العطس٢٠لمدة تأآد من غسل يد الطفل .  

  استعمال المرفق أو الكتف إذا لم يكن المنديل  أو تغطيته لفمه وأنفه باستعمال طفلك لمنديل ورقي عند السعال أو العطساحرص على
  .متوافًرا

 يجب الحفاظ على األطفال بعيًدا عن المرضى.  

  باستخدام مواد التنظيف التي يتم استخدامها في المعتادنظف األسطح واألجسام التي يلمسها أطفالك عادة.  

 في المجتمعات التي  .لمرض عند حضوره للتجمعات العامةفي حالة ظهور أنفلونزا في مجتمعك، فتذآر أن طفلك معرض لإلصابة با
  . بعيًدا عن التجمعات العامةيبقوافإن األشخاص المعرضين لمخاطر مضاعفات األنفلونزا يجب أن ينتشر بها مرض األنفلونزا، 

  عامل مع االحتياجات لوضع خطة حول آيفية التإذا ظهرت األنفلونزا بشكل حاد في مجتمعك، فتحدث إلى الطبيب ومدرسة الطفل
  .الخاصة لطفلك

  الخاصة باألنفلونزا الموسمية وأنفلونزا احرص على حصول طفلك على اللقاحH1N1 وذلك عند توفر اللقاحات٢٠٠٩ .  

 
    أطفالك بالمرضمن إصابةتحقق 

من الضروري مراقبة  . مع المرضما قد يؤدي إلى تأخر التعاملمربما ال يستطيع بعض األطفال إخبارك باألعراض التي يعانون منها، 
تشمل أعراض  . أو أي سلوك غير طبيعي يدل على إصابة طفلك بالمرض،ألنفلونزاا وأعراض ،األطفال بعناية الآتشاف أي عالمات

 تساويإذا سجل الترمومتر درجة حرارة  . واإلجهاد، وآالم الجسم، والزآام، ورشح األنف، واحتقان الحلق، والسعال،األنفلونزا الحمى
إذا آنت غير قادر على قياس درجة  .فأن الحرارة في هذه الحالة تعرف بالحمى)  درجة مئوية٣٧٫٨(أو أعلى  درجة فهرنهايت ١٠٠

   . أو الرعشة، أو العرق، أو ظهرت عليه الحمرة،الحرارة، فإن الطفل قد يعاني من حمى إذا شعر بالدفء
 

   :تشمل اإلشارات التحذيرية هذه ما يلي .تحقق من اإلشارات التحذيرية الخاصة بحاالت الطوارئ والتي تستدعي رعاية طبية عاجلة
 سرعة التنفس أو التنفس بصعوبة  

 تحول لون الجلد إلى األزرق أو الرمادي  

 عدم شرب سوائل آافية  

 ٢ من ١



 ٢ من ٢

 عدم التبول أو عدم ظهور دموع عند البكاء  

 مستمرقيئ حاد أو   

 عدم القدرة على السير أو التفاعل مع اآلخرين  

 شعور الطفل بالعصبية المفرطة بحيث يرفض محاوالت اإلمساك به  

 األلم أو الضغط في الصدر أو البطن  

 الدوخة المفاجئة  

 االرتباك  

 تحسن األعراض المشابهة أعراض األنفلونزا مع عودة ظهورها بصحبة الحمى والسعال بشكل أسوأ  

 
 . مالحظة أن الطفل ليس على ما يرامعند إلخطاركالرجاء مشارآة هذه المعلومات مع مدرس األطفال ومسؤولي الرعاية اآلخرين، وذلك 

 
  تلميحات لرعاية األطفال المعرضين لإلصابة باألنفلونزا بشكل آبير

 ن األدوية المضادة للفيروسات والمستخدمة لعالج يعد هذا اإلجراء هاًما للغاية أل .اتصل بالطبيب على الفور في حالة مرض الطفل
 .سيخبرك الطبيب عن أساليب الرعاية الخاصة المطلوبة لالهتمام بالطفل .األنفلونزا تعمل بشكل أفضل خالل أول يومين من المرض

  دون استخدام (لها  ساعة بعد اختفاء الحمى أو أي أعراض مصاحبة ٢٤ على األقل لمدة في المنزل  الطفل المريضيمكثيجب أن
 . الطفل في المنزل إال إذا آان بحاجة للذهاب إلى الطبيبيمكثيجب أن  ).أدوية لتخفيف درجة الحرارة

  مشروبات المنحلة بالكهرباء ال و، والحساء،مثل الماء (على قسط آبير من الراحة وشربه للسوائل النقيةتأآد من حصول طفلك
 .جفافحتى ال يصاب بال) ®Pedialyteللرضع و

  ال  .حسب عمر الطفلإذا آان الطفل يعاني من الحمى، فاستخدام أدوية تخفف من ارتفاع درجة الحرارة والتي يوصي بها الطبيب
لألطفال أو المراهقين المصابين باألنفلونزا؛ ألن هذا يؤدي إلى اإلصابة بمرض نادر ) حمض أسيتيلساليسيك(األسبرين يجب تقديم 

 .سم متالزمة رايولكنه خطير ومعروف با

 غير بأفراد األسرةفي المنزل قدر المستطاع للحد مع اتصاله ) غرفة المرضى( صلةحافظ على بقاء الطفل المريض في غرفة منف 
 . يكون مسؤول الرعاية الرئيسي للطفل المريضًا واحدًاحدد شخص .المرضى

 
 

  :لمزيد من المعلومات
 تفضل بزيارة: gov.flu.www  
 افحة األمراض والوقاية منها اتصل بمرآز مك)CDC/( آل يوم) باإلنجليزية واإلسبانية

 )فقط
 1 (800) CDC-INFO (232-4636)  
 6348-232 (888):يالهاتف النص  
 cdcinfo@cdc.gov  

 
 
 
 
 
 


