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 1 الصفحة   د. إبراهيم األطرشإعداد : 

 

ي بطفلك 
 اإلنفلونزا إذا أصيب بكيف تعتن 

 

 ما هي اإلنفلونزا؟

  وسي شديد و قد يكون مرض هي  اإلنفلونزا وس بسهولةب العدوى نتقلت .ا أحياناخطير فير ن األشخاص الفير أكير عرضة لإلصابة  هم األطفال ، و بير

 بالمرض. 

   ق مرض يجب أن ي ي اإلنفلونزا  فرَّ
وس اإلنفلونزا( echte Grippe)الحقيق  عن نزالت الرشح و التهابات الطرق   Influenza-Virusالمسبب بفير

وسات أخرى )مثال  ي Rhino-Virusالتنفسية العلوية المسببة بفير
وس اإلنفلونزا  أكير شيوعا و انتشارا  هي  (Erkältung)ِب عادة  عرفت ( و الت  و  من فير

 شديدة أو ال تشكل خطورة عىل الطفل المصاب بها.  درا ما تؤدي اىل مضاعفات َمرضّيةتكون عادة أخف شدة و نا

  كز أعراضههي  اإلنفلونزا ي األنف و  مرض جهازي تي 
ا ،  (الحلقالبلعوم ) فن

ً
ن  قد يصيب وأحيان  .و يسبب التهابها الرئتير

 ي طفلك المصاب ب
ي غالبا ما تتجاوز )إرتفاع الحرارة( من حىم اإلنفلونزا غالًبا ما يعانن

درجة أحيانا ، مع  04و قد ترتفع اىل ما فوق درجة مئوية  83 الت 

 و السعال و سيالن األنف.  البلعوم )الحلق(ب التها

 ي قد تالحظ
 ينها: األعراض األخرى الت 

o ي العضالت وصداع قشعريرة و التعب العام و نقص النشاط و نقص الشهية مع
 ألم فن

o  و اإلقياءاإلسهال أحيانا 

  ي ذكرت أعاله.  األعراض تحسن العديد من هذهيو ،  لديهحىم التنخفض  إذا أعطي طفلك مسكنا خافضا للحرارة عادة ما
 الت 

 

لطفلتعالجي   ارتفاع الحرارة لدى كيف  ي المن  
 
 ؟ ك ف

  ي من القشعريرة. قد يمنع هذا نزول البطانياتكثير من ب كطفلتغطي ال
طبقة . ألبسيه يزيدها  قد  أو  الحرارة أو المالبس اإلضافية ، حت  لو كان يعانن

 .خفيفة للنومبطانية واحدة غطيه ب واحدة من المالبس الخفيفة و 

 ودة.  ، و معتدلةالغرفة  درجة حرارة يجب أن تكون  ليست شديدة الحرارة أو شديدة الير

  ن )بينورون) بارسيتامول دواء يساعد ن ( وإيبوبروفير ي بعض األحيان نوروفير
ك قد ( عىل خفض الحىم لدى األطفال. فن باستخدام كال  طبيب األطفاليخير

ن من األدوية  .النوعير

 ي  يسي ق
ة الدواءالتعليمات الموجودة الجرعات و من  وزن طفلك ، ثم تحقق  ي نشر

 .فن

  ن كلأعطي  .ساعات 6كل دواء بارسيتامول   أعطي  ساعات.  3  ايبوبروفير

  ي األطفال الذين تقل أعمارهم عن  ال تستخدمي
ن فن  .أشهر 6اإليبوبروفير

  وري أن ن درجة مئوية  83إىل  الحرارة  تنخفضتزول الحىم تماما و أن ليس من الضن ي )إىل ما بير
 ( يكون عادة كافيا ،8383و  83، و انخفاضها بشكل جزن 

 فقط.  واحدةمئوية درجة مقدار حت  ب يشعرون بتحسن عندما تنخفض درجة حرارتهم معظم األطفالف

  ه  الحىمبتخفيض فاتر بماء  الستحماماقد يساعد  ل الحمام. خافضا للحرارة قبالطفل دواء  أعطي أفضل إذا ، و يكون تأثير

  أسوأ طفلك بأعراضه شعور تجعل االرتعاش و الرجفان و  غالًبا ما تسبب فهذه الباردة أو الثلج أو التدليك بالكحولأو الكمادات الحمامات   تستخدمي ال. 

 

  يمكن أن تطعمي طفلكماذا 
 
 ؟و مصابا بالحم عندما يكون مريضا

  عىل األكل.  كطفلي ال تجير  أوال 
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 2 الصفحة   د. إبراهيم األطرشإعداد : 

 

  الجفاف. ب السوائل لمنع طفلك عىل شر  شجعي 

  ن ب شعور غالًبا ما يكون  أفضل عند تناول األطعمة الخفيفة.  اإلنفلونزا األطفال المصابير

 قليلة األلياف.  توابل و بدونطعمة طرية األ  يفضل أن تكون 

   جر : ي ما يىلي   نر

o  ن ات  الشوفان و ، مثل دقيقالحبوب الساخنة و وجبات المعكرونة و الخير   .القمحمستحضن

o (نصف عصير  نصف ماء و)الماء هة المخففة بعصائر الفاك 

o ال تعطي طفلك الكثير من الفاكهة أو عصير التفاح.  

 

 الطوارئ؟  سمقلأو  يادةعلل كطفل يحض  تنى يجب أن م

  أو أن وعيه غير طبيعي  ما حوله كعادتهل يرتكس ال لديه خمول زائد و  شعرت أنإذا 

  ي ذكرناها اباألدوية انخفاض الحرارة عدم
 أعاله.  لت 

 لديه ىّم الح   ض درجةاخفناىل الرغم من عو تفاعله مع محيطه و شهيته للطعام وضعه العام  تحسندم ع. 

 ابعد اختفائه اإلنفلونزا أعراض الحىم و  عودة. 

 مما قد يشير إىل الجفاف. الدموع عندما يبكي  غياب  

  ي حدث لديه إذا
 .التنفس صعوبة فن

 

  باإلنفلونزا المصاب لطفللات األخرى عالجال

  الحيوية )المضاداتAntibiotika وس اإلنفلونزا ي  ( ال تؤثر إطالقا عىل فير
 ته. شد تخفيفشفاء المرض أو  و بالتاىلي استخدامها ال يفيد فن

  ن أو إلتهاب إمثل  –إذا حدث لدى الطفل مضاعفات جرثومية بسبب اإلنفلونزا لكن ي عالج المفإن  –األذن الوسط لتهاب الرئتير
ضادات الحيوية تفيد فن

 هذه المضاعفات الناجمة عن الجراثيم. 

 وساتالعالج لا ن بأمراض نقص المناعة و  الخطورة اليةعحاالت للفقط  خصص طبيا م Oseltamivir (Tamiflu) مضاد للفير األمراض  )للمصابير

 المزمنة(. 

 

 ؟ اإلنفلونزا  (تطعيم) يعىط لقاحنى م

  ي
ي بعض الحاالت مثل:  ، و ذلك لكافة األطفال  لقاح اإلنفلونزا ألمانيا ال يعطفن

 بحسب توصيات لجنة اللقاحات األلمانية ، و إنما يعط فن

o ي ذلك الربو(أ
 مراض الجهاز التنفسي المزمنة )بما فن

o أمراض القلب أو الدورة الدموية 

o المزمنة أمراض الكبد أو الكىل 

o  ي
 األخرى ستقالب()اال  مرض السكري أو أمراض التمثيل الغذان 

o األمراض العصبية المزمنة مثل التصلب المتعدد 

o  يةالمناعي الخلقية أو المكتسبة اضطرابات الجهاز وس نقص المناعة البشر  .HIV أو فير

  ي
ن من السنوات إىل  9يحتاج األطفال الذين تقل أعمارهم عن  و. ما فوقفأشهر  6ألطفال بعمر ل اللقاح عطي الحاالت السابقة فن  فاصلبلقاح جرعتير
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