الجسم
رعاية الطفل املريض
كيف ميكنني معرفة ما إذا كان طفيل مريضً ا؟
يبدو الطفل املريض عاد ًة مختلفًا عام عهدته
رصف بشكل مختلف .قد يقول أنه
عليه ويت ّ
يعاين من أمل يف معدته أو أنه يشعر بأنه ليس
عىل ما يرام .قد يكون جلده ساخ ًنا ومتع ّرقًا أو
شاحبًا وبار ًدا .قد يشعر الطفل بالنعاس أكرث من
املعتاد ،ويفقد شهيته لألكل والرشب .وقد يبدو
حزي ًنا ويصبح متذ ّم ًرا .أنت أكرث شخص يعرف
طفلك ،قد يبدو لك أنه ليس عىل طبيعته.

كيف ميكنني رعاية طفيل املريض؟ ابق
طفلك يف املنزل وال ترسله إىل املدرسة أو
روضة األطفال إذا كان مريضً ا.

•
• •قس درجة حرارته.
• •إذا كان جلده ساخ ًنا ،ال تضع عليه املزيد
•ش ّجعه عىل الراحة.

•

من األغطية.

•ش ّجعه عىل تناول الكثري من السوائل.

يل االتصال مبقدّ م الرعاية
متى ينبغي ع ّ
الصحية املعالج لطفيل؟ غال ًبا ما يكون
كل ما تحتاجه هو توفري الراحة لطفلك
وإعطاؤه السوائل ،ولكن أحيانًا يزيد مرض
الطفل وتظهر عليه عالمات أخرى .إذا مل
تعرف ما املشكلة أو ماذا تفعل ،تكلّم مع
مق ّدم الرعاية الصحية الخاص بك.

استعدّ للموعد .فكّر ما هي األمور التي
حدثت لطفلك قبل أن تتصل لحجز
املوعد .د ّون املالحظات لتذكري نفسك مبا
ستقوله ملق ّدم الرعاية الصحية عندما تراه،
فكلام استفضت يف إخباره مبا طرأ عىل
طفلك ،سيحصل طفلك عىل املساعدة التي
يحتاجها برسعة أكرب.
افهم مشورة مقدّ م الرعاية الصحية .ميكن
أن يطلب منك مق ّدم الرعاية الصحية أن
تقوم ببعض األمور يف املنزل لرعاية طفلك
املريض ،فإذا مل تفهمها اسأله مرة أخرى،
وأعد عليه التعليامت حتى تتأكد من أنك
قد فهمت جي ًدا ما املطلوب منك.

For an electronic version of this CARING FOR A SICK CHILD tipsheet, please contact:
DCA.public.inquiries@phac-aspc.gc.ca.
Pour reçevoir une version électronique de la fiche de renseignements PRENDRE SOIN D’UN ENFANT MALADE, veuillez s’il vous plaît contacter :
DEA.renseignements.publiques@phac-aspc.gc.ca.

إعطاء األدوية
متى يجب إعطاء الدواء؟ ال ِ
تعط الدواء
للرضيع أو الطفل من دون استشارة مق ّدم
الرعاية الصحية أو الصيدالين ،فرضر إعطاء
الدواء الخاطئ أو الجرعة الخاطئة قد
يكون أكرث من نفعه.

هناك أمور عليك معرفتها إذا وصف مقدّ م
الرعاية الصحية دوا ًء لطفلك:
•ما هو اسم الدواء؟

•
• •ما مفعول الدواء؟
• •ما هي كمية الدواء التي يجب أن تعطيها
لطفلك؟

•
• •هل ينبغي أن يكمل طفلك كل الدواء؟
• •هل ينبغي إعطاء الدواء مع األكل أو عىل
•كم مرة ينبغي أن تعطي الدواء لطفلك؟

•
•
•

معدة فارغة؟

•هل ينبغي أن يتج ّنب طفلك بعض
األطعمة يف فرتة تناول الدواء؟

أوقف الدواء إذا تس ّبب يف رد فعل لدى
طفلك .قد يكون رد الفعل للدواء طف ًحا
جلديًا أو تقي ًؤا .اتصل مبق ّدم الرعاية
الصحية املعالج عىل الفور.
أعط دواء طفلك له فقط ،وكام هو
موصوف متا ًما .ال ِ
تعط دواء طفلك ألطفال
اآلخرين ،وال ِ
تعط دواء اآلخرين لطفلك.
تُعطى الوصفة الطبية لطفل مح ّدد مصاب
مبرض مح ّدد .إذا تبقّى يشء من الدواء بعد
تعايف طفلك ،أرجعه إىل الصيدالين.

احتفظ بجميع األدوية يف مكان
محكم اإلغالق وبعي ًدا عن متناول
األطفال.

•هل سيتداخل الدواء مع أي دواء آخر
يتناوله طفلك؟
•هل ينبغي إيقاظ طفلك ليالً إلعطائه
الدواء؟

Space for local health care centre or practitioners’contact information:
Espace réservé pour inscrire les coordonnées de votre centre de soins de santé local ou d’un professionnel de lasanté :
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