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الحمى
• الحمى هي رد فعل التهابي للجسم ناجم عن فيروس أو بكتيريا.

• يمكن اعتبار مافوق  38درجة مئوية بالقياس من المستقيم (أي من فتحة الشرج (
وما فوق  37.5درجة مئوية بالقياس من األذن کحد التقييم.
• تتراوح مدة الحمى عادة من  3إلى  7أيام.
• ترصد الوضع في المنزل يكفي في حاالت الحمى الخفيفة.
•

الحالة العامة للطفل تحسم الحاجة إلى زيارة الطبيب.

• يمكنك التخفيف علی الطفل بترطيب جلد الطفل بلفة دافئة وبتخفيف مالبس الطفل .يمكن أن تقلل مضادات
االلتهاب غير الستيروئيدية من الحمى باتباع التوصيات الموجودة في في نشرة الحزمة.

• ينبغي اإلعتناء بالترطيب الکافي بالسوائل .يستدل نقص البول وقلة الدمع السائل من عين الطفل إڵی الجفاف،
وانخفاض في مرونة الجلد و ضعف الجسم.
• يمکن عن تکون التشنجات بسبب الحمی کمضاعفات للطفل  ،حيث تكون األطراف متشنجة وال يمکن التالمس
العيني بالطفل ،يستغرق حاالت التشنج بضع دقائق وال يهدد حياة الطفل .ومع ذلك  ،فمن المستحسن االتصال
بقسم الطوارئ.
يمکن للطفل عن يعود إلی مجموعة التعليم المبکر بعد زوال الحمی بيوم.
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التهابات الجهاز التنفسي :الزکام
• االنفلونزا هي عدوى الجهاز التنفسي العلوي التي يسببها الفيروس.

• أكثر أمراض األطفال شيو ًعا والتي تظهر في الخريف والشتاء.
• وتشمل األعراض احتقان األنف  ،التهاب األنف وآالم الحلق والحمى.

ضا أثناء اإلصابة باألنفلونزا.
• قد يظهر السعال وأحمرار العينين أي ً
• يمكن أن تکون التهابات الجهاز التنفسي سببآ في الشرية (حساسية جلدية )لدى الطفل  ،وهي لطخات جلدية مرتفعة
اإلحمرار في سطح الجلد شديدة الحكة و تتغير أماکنها علی الجسم بسرعة .يمكن تخفيف األعراض عن طريق
مضادات الهيستامين .اتصل بطبيب األسنان إذا كانت األعراض حادة.
• غالبا ما تتحسن األنفلونزا من تلقاء نفسها ويمكن خفض الحمى بمضادات االلتهابات .
• قد يعاني الطفل من األحتقان األنفي ومن الممکن تخفيف انسداد الممرات األنفية بمقطرات الماء المالح أو بإستخدام
البخاخات لبضعة أيام فقط.
أضرارا أكثر من الفوائد.
• ال ينبغي أن يعالج سعال الطفل بأدوية السعال ألنه ثبت أنها تسبب
ً
• يفضل رفع نهاية سرير الطفل خالل فترة النوم لتسهيل تنفسه .
يمکن للطفل عن يعود إلی مجموعة التعليم
المبکر بعد زوال الحمی بيوم .
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التهابات الجهاز التنفسي :إلتهاب البلعوم
• إلتهاب اللوزتين أي إلتهاب البلعوم و التي غالبا ما تبدأ مع االنفلونزا.
• يمكن أن يكون إلتهاب البلعوم ناجم عن فيروس أو بكتيريا .تکون االلتهابات البكتيرية نادرة في األطفال دون سن
3سنوات.

• تختلف األعراض بين االلتهابات الفيروسية والبكتيرية.
• يتميز االلتهابات البكتيرية بحمى شديدة وتضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة وآالم في الحلق وقناع شاحب علی سطح
الحلق .التظهر إلتهاب األنف والسعال بشکل عام .
• يجب طلب المشورة الطبية إذا كان الطفل يعاني من إفراز مفرط من اللعاب أو بحة في الصوت أو البلع أو ضعف
شديد أو ارتفاع في درجة الحرارة.

• يتم الكشف عن العدوى البكتيرية عن طريق اختبارسريع بأخذ العينة وزراعتها .غالبًا ما يکون عالج االلتهابات
الناجمة عن بکتريا المكورات العقدية من خالل مسار مضاد حيوي يصفه الطبيب .ال تتطلب االلتهابات
الفيروسية العالج بالمضادات الحيوية.
• قد يعاني الطفل من الصعوبة في تناول الطعام بسبب آالم الحلق  ،لذلك سيتم االعتناء بالسوائل الکافية في
المنزل  .يدل نقص البول و قلة الدموع لدی الطفل إلى الجفاف إلی انخفاض في مرونة الجلد وضعف في صحته
العامة.
• يجب استبدال فرش األسنان  ٢أو  ٣أيام بعد البدء بعالج بالمضادات الحيوية.
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يمکن للطفل أن يعود إلی مجموعة التعليم المبکر
عندما يكون صحته جيدة بشکل عام أو بعد مرور
يومين من بداية العالج بالمضادات الحيوية المحتملة.

أمراض المعدة
• أمراض المعدة المفاجئة هي أكثر أمراض الطفولة شيو ًعا.

• األكثر شيوعا هي اإلسهال الناجم عن الفيروس العجلي و نوروڤيروس .تبلغ فترة حضانة الفيروس العجلي حوالي
يومين  ،وفترة حضانة النوروفيروس تتراوح من ١٠إلى ٤٨ساعة ولكنها يمکن أن تبلغ يومآ أيضآ .معدية بسهولة
للغاية .
• تکون األعراض ظهور سريع للتقيء واإلسهال والحمى المحتملة.
• يمكن أن يؤدي اإلسهال الغزير والقيء إلى الجفاف والتي قد تحتاج إلى طلب المساعدة من المستشفى .قد يكون من
الضروري في هذه الحالة اللجوء إلى اإلماهة عن طريق الوريد .يدل نقص البول و قلة الدموع لدی الطفل إلى
الجفاف إلی انخفاض في مرونة الجلد وضعف في صحته العامة.

• الترطيب الكافي هو عالج أمراض المعدة  ،ويمکن الحصول علی سوائل اإلسهال من الصيدلية لتعويض األمالح
المفقودة إذا لزم األمر .ال يجب استخدام هذه السوائل کبديل عن السوائل اإلعتيادية و األطعمة.
• تعتمد كمية المشروبات والسوائل اإلعتيادية المقدمة للطفل على كمية التقيء واإلسهال لدى الطفل .كلما زاد التقيء
واإلسهال لدى الطفل  ،زادت الحاجة إلى السوائل.
من المفضل إعادة الطفل إلى مجموعة التعليم المبکر
بعد مرور يومين علی زوال األعراض .
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األمراض الطفيلية :القمل
• القمل طفيل صغير في الشعر  ،خاصةً خلف األذنين والرقبة.
• بيض القمل يشبه السميذ أو دقيق الشوفان وعادة ما يتعلق بقاعدة الشعر.
• تحدث العدوى من خالل الشعر و اكسسوارات الشعر اوأغطية الرأس.
• تکون أعراضها الحکة الشديدة للرأس .
• يجب فحص شعر جميع أفراد األسرة قبل العالج وعالج المصابين فقط .يکون
العالج بالشامبو مشط الشعر الخاص بعالج القمل .يتم تجديد العالج بعد أسبوع.

• يجب غسل الشراشف والمالبس والمنسوجات األخرى في ٦٠درجة .مئوية في
المنزل  ،على سبيل المثال  ،يجب وضع إكسسوارات الشعر واأللعاب اللينة في
حمام الصاونا بدرجة ٨٠درجة لبضع ساعات أو في أكياس مغلقة لبضعة أيام
في المجمدة.

يجب تبليغ مجموعة التعليم المبکرعن العدوى يمکن للطفل أن يعود إلی المدرسة
.بعد غسل الشعر بالشامبو الخاص بعالج القمل
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األمراض الطفيلية:
الديدان الدبوسية أو الشعرية
• الديدان الدبوسية طفيل أبيض طوله ٣إلى ١٣ملم يعيش في األمعاء
البشرية.
• تحدث العدوى عندما تتحرك البيض عبر أصابع األطفال في الفم .ينتشر
البيض بسهولة من خالل أغطية السرير ومقابض األبواب وعبر اليدين.
• األعراض هي الحكة الشديدة في منطقة الشرج في الليل.
• يجب عالج جميع أفراد األسرة في وقت واحد باستخدام أقراص
 ،Pyrvinوالتي يمكن الحصول عليها من الصيدلية بدون وصفة
طبية .يتم تجديد الدواء بعد أسبوعين .
• باإلضافة إلى األدوية  ،يجب تغيير أغطية السرير وغسل األلعاب
وتنظيف منزلك وخاصة أسطح المالمسة المختلفة بدقة .يجب قص
األظافر ويجب العناية بنظافة اليدين.
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يجب تبليغ مجموعة التعليم
المبکر عن باإلصابة بالعدوى
 ،يمكن أخذ الطفل إلی
مجموعة التعليم المبکر طالما
بدأ العالج الدوائي.

القار َمة ال َج َربیة أ َو –األمراض الطفيلية
ِ
سوس الحكة
ُ
• القارمة هي طفيلية تعيش علی الجلد البشري و تشكل ممرات في الجلد.

• تنتشر العدوى عن طريق مالمسة الجلد أو من خالل أغطية السرير.
• األعراض هي حكة قوية في المساء.

• التغيرات الجلدية التي تسببها سوس الجرب ملحوظة ال سيما في المعصمين و
الکف وبين فتحات إصبع وباطن القدمين.
• يجب علی جميع أفراد األسرة العالج بشكل متزامن مرهم مدهن يحتوي على
البيرميترين يمکن الحصول عليها بدون وصفة طبية .يتم نشر الدهن على الجسم
كله باستثناء األغشية المخاطية .يتم تجديد العالج بعد أسبوع بالنسبة ألولئك الذين
يعانون من أعراض الحكة.
• يجب غسل الفراش المنزلي والمنسوجات األخرى في ٦٠درجة أو وضعها في
الساونا لمدة ساعتين في ٨٠درجة .
يجب تبليغ المدرسة عن إصابة الطفل .قد يعود الطفل إلی مجموعة
التعليم المبکر و بين األطفال بمجرد االنتهاء من العالج.
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أمراض ال ُجـد َِري – ال ُجـد َِري الماء
• ُجـ َد ِري الماء هو مرض تابع لفيروس الهربس وهو حمی معدية للغاية .
• يمكن إصابة الطفل المريض بالعدوى عن طريق البثور )الحويصالت( أو الجهاز التنفسي .فترة حضانة
المرض حوالي ٢١ -١٠يوم.
• يکون األعراض األساسية األولية فقدان الشهية والصداع والحمى والتعب قبل ظهورالطفح البثري .في بعض
األحيان يمكن أن يكون المرض خفيفًا ودون حمی.

• ومع ذلك  ،فإن األعراض األكثر شيوعا هي طفح جلدي وحكة قوية على الجسم.
• عادة يشفي ُجـ َد ِري الماء من تلقاء نفسه في غضون أسبوع تقريبا .يمكن خفض الحمى باستخدام مضادات
ضا تخفيف األعراض على سبيل المثال
االلتهاب غير الستيروئيدية والحكة بمضادات الهستامين .يمكن أي ً
بالدهون من الصيدلية بدون وصفة طبية.
• عادة ال يتكرر ُجـ َد ِري الماء بعد اإلصابة بها لمرة واحدة .

• أصبح لقاح ُجـ َد ِري الماء جز ًءا من البرنامج الوطني للتطعيم في .٢٠١٧ /٩/١

يجب أن يكون الطفل خارج مجموعة التعليم المبکر حتى
.تجف البثور  ،کالمعتاد حوالي خمسة أيام
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أمراض ال ُجـد َِري – مرض الید والقدم
المعَویة
والفم ِ
الم َعوية هو مرض معدي بسهولة يسببه
• مرض اليد والقدم والفم ِ
الم َعوية
فيروسات ال ُح َمة ال َم ِعدية ِ
• مع انتشار واسع في أواخر الصيف وبداية الخريف.
• يحدث العدوی عبرالبراز واليدين أو عبر المسالك التنفسية .فترة حضانة
المرض هي ٣إلى ٧أيام.
• تکون األعراض األولية الضعف وألم الحلق والحمى والصداع وآالم
البطن.
• بعد حوالي يومين من األعراض األولية  ،تظهر مناطق حمراء في
الکفين والرسغين واألخمص واألغشية المخاطية التي يمكن أن تتطور
إلى تقرحات أو جروح.
يمكن للطفل أن يعود إلی مجموعة
التعليم المبکر بعد زوال الحمی و
تحزن حالته العامة .

• يختلف المكورات المعوية عن جدري الماء حتى ال تتسبب الحويصالت
في الحكة.
• غال ًبا ما تكون األعراض علی الطفل خفيفة ويشفی من المرض تلقائيآ
خالل ٧إلی ١٠أيام.

• يمكن منع انتشار المرض عن طريق تحسين نظافة اليدين.
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أمراض الجدري– الطفح الوردي
• مرض الطفح الوردي هو مرض الحمى الناجم عن فيروس الهربس
وهو األكثر شيو ًعا عند األطفال دون سن ٣سنوات.
• تلتصق بسهولة عبر اللعاب .فترة الحضانة هي ٥إلى ١٥يو ًما.
• تشمل األعراض ارتفاع في درجة الحرارة وربما أعراض موضعية
أخرى مثل رخاوة البراز وتهيج واحمرار العينين.
• عندما تزول الحمى  ،يظهر طفح جلدي بثرة أو حمراء على الجلد ،
وغالبًا ما يبدأ في االنتشار من األذن إلى بقية الجسم.

• من الصعب التمييز بين مرض الطفح الوردي وااللتهابات األخرى
خالل مرحلة الحمى  ،لذا فإن الذهاب إلی الطبيب موضوعي .
• يکون الشفاء من المرض تلقائيآ .ومع ذلك يمكن تخفيف الحمى
والتهيج بمضادات االلتهاب.
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عادةً ما تمتد مرض الطفح الوردي
ضا لمدة ثالثة أيام  ،ويمكن للطفل
مر ً
العودة إلى مجموعة التعليم المبکر
عندما تكون صحته العامة جيدة وتهبط
الحمى بغض النظر عن الطفح.

أمراض الجدري – الداء الخامس أو
الحمامى العدوائية
• الحمامى العدوائية هو مرض معدي ناجم عن فيروس البافور ،
وهو األكثر شيو ًعا في األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  ٥إلى
 ١٥عا ًما.
• يحدث العدوی علی شکل القطرات ،فترة حضانة المرض هي من
 ٤إلى  ٢٨يوم.

• األعراض األولى هي الحمى وأعراض األنفلونزا والصداع.
• بعد حوالي أسبوع من األعراض األولية  ،يصاب الطفل بطفح
جلدي في الخدين  ،ينتشر إلى الجسم وأطرافه خالل يوم إلى أربعة
أيام.
• الحمامى العدوائية هو ذاتي الشفاء وغالبًا ما تكون األعراض خفيفة.
• ال يعدي الفيروس في مرحلة الطفح الجلدي

13

يمكن للطفل العودة إلى مجموعة
التعليم المبکر عندما تكون الحالة
العامة جيدة  ،حتى لو كان الطفل ال
يزال يعاني من طفح جلدي.

إلتهابات أخری -القوباء أو الحصف
•
•
•
•
•
•

الحمامى العدوائية هو مرض معدي ناجم عن فيروس
عا في األشخاص الذين
البافور  ،وهو األكثر شيو ً
تتراوح أعمارهم بين  ٥إلى  ١٥عا ًما.
يحدث العدوی علی شکل القطرات ،فترة حضانة
المرض هي من  ٤إلى  ٢٨يوم.
األعراض األولى هي الحمى وأعراض األنفلونزا
والصداع.
بعد حوالي أسبوع من األعراض األولية  ،يصاب
الطفل بطفح جلدي في الخدين  ،ينتشر إلى الجسم
وأطرافه خالل يوم إلى أربعة أيام.
الحمامى العدوائية هو ذاتي الشفاء وغال ًبا ما تكون
األعراض خفيفة.
ال يعدي الفيروس في مرحلة الطفح الجلدي
يمكن للطفل العودة إلى مجموعة التعليم المبکر عندما تكون الحالة
العامة جيدة  ،حتى لو كان الطفل ال يزال يعاني من طفح جلدي.
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إلتهابات أخری –إلتهاب العین
• يمكن أن يحدث التهاب العين لعدة أسباب.

• يحدث العدوی عبر اليد.
• يکون األعراض االحمرار والحرق في العين وإفرازات أمض العين.

• إلتهاب العين الناجم من الرشح يشفی من الداخل تلقائيآ.
• من الجيد شطف العينين بالماء المغلي الفاتر عدة مرات في اليوم  ،على سبيل المثال باستخدام المسحة .قد يصف
ضا عال ًجا مضادًا لاللتهابات مثل قطرات العين أو الدهون .
الطبيب أي ً
• عليك استخدام مناشف الوجه واليد الخاصة بك في المنزل.

• ال يحتاج الطفل أن يکون خارج مجموعة التعليم المبکر بسبب التهاب العين.
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