
التشنج الحموي   

  

ل بعد  ز هذه النصيحة مخصصة لآلباء / مقدمي الرعاية الذين يأخذون أطفالهم إىل المنز

 .استشارة الطبيب. قد يوصي طبيبك بعالجات مختلفة حسب حالة طفلك

 

 

 

ة كما  فإنالتشنج الحموي قد يكون تجربة مخيفة للغاية بالنسبة لك. ومع ذلك،نحن نعلم أن رؤية  التشنجات الحموية ليست خطير

ة حتى ت  بعض الحقائق عن التشنجات الحموية. تعرف عىل تبدو. لقد أنتجنا هذه النشر

 

  يعانون من الحىم ، و  30من كل  1تحدث التشنجات الحموية لدى حوالي 
ً
ن أكير شيوًعا هي طفال سنوات من  3 -أشهر  6بير

 العمر

  ن ي اليوم األول من اإلصابة بمرض حموي. يبدو أنه ال يوجد اتصال بير
مدى الحىم والتشنجات ، بحيث يمكن  تحدث غالًبا فن

 . أن تحدث حتى مع الحىم الخفيفة

  ي ارتفاع درجة الحرارة قد يؤدي إل حدوث ذلك ، وعادة ما يكون نزلة برد أو عدو
وسية أخرىأي مرض يتسبب فن  ى فير

  رتجف تمتصلب ثم بحيث يصبح  دقائق ، وتشمل الجسم كله 5تستمر التشنجات الحموية البسيطة بشكل عام ألقل من

ي غضون ساعت أن يعود إل وضعه من شأنهجميع األطراف األربعة وقد يشعر الطفل بالنعاس بعد ذلك ولكن 
ن الطبيعي فن  ير

 1  ي لدى المعاناة بأطفال الذين يعانون من تشنجات حموية قد يصابوا بمزيد من التشنجات  3من كل
 أمراض الحىم فن

 سنوات 3أخرى بشعة بعد سن تشنجات المستقبل. تقل مخاطر اإلصابة ب 

  ورًيا. ما عادة  99لرصع. امعاناة من  يةالتشنجات الحمو ال تعتير ال يكون العالج المنتظم للوقاية من النوبات المستقبلية ضن

إل سن المدرسة ، وال يصابون بلوغ سن الذهاب ال يعانون من تشنجات بعد و طفل يعانون من تشنجات حموية  100من كل 

 . حىم أن تكون لهم بنوبات بدون

   ي من نوبة حىم بسيطة ، فلديه مصدر عدوى واضح
لو الحىم له  يسبب إذا كان طفلك يعانن ن ي المين

إذا   يمكن االعتناء بهم فن

ي كنت أنت  ن عىل ذلكوالفريق الطتر   موافقير

 

 

ي من تشنج آخر
 ماذا تفعل إذا كان طفلك يعانز

  ء والحفاظ عىل ذلك من  يمنعهمسجانب واحد.  عىلضعهم عىل جانبهم ، عىل سطح ناعم مع توجيه وجههم ي
ابتالع أي فى

 مجرى الهواء محمًيا

  تدوين وقت بدء النوبة وتوقفهاابق مع طفلك وحاول 

 ي فم طفلك وال تصفعه أو تهزه
ا فن

ً
 ال تضع شيئ

  أو اذهب إل 999اتصل بالرقم  -دقائق ، فاطلب المساعدة الطبية الفورية  5إذا استمرت النوبة ألكير من 

  .أقرب قسم طوارئ 

  اتصل بطبيبك العام أو  -دقائق  5إذا استمرت النوبة أقل منNHS 111 اللحصول ع
ً
 ىل المشورة إذا كنت قلق

 ي فم طفلك أو  قد يكون المستشفن قد أعطاك
( ، أعط ضبطدقائق )بال 5التشنج ألكير من استمر . إذا خلفيتهدواء إلدخاله فن

ي غضون تأن يهذا التشنج من شأن . حسب التعليمات المذكورة عىل علبة الدواء هذا الدواء 
دقائق. إذا لم يحدث  10وقف فن

هم  ي هذه المرحلة(. عىل أي حال ، أخير طبيبك بما حدث.  999)اتصل بالرقم  إل المستشفن ذلك ، أحرصن
 إذا لزم األمر فن

 

؟ ي االعتناء بطفلي
 كيف يمكننز

 للحصول عىل نصائح عملية للتعامل مع الحىم ، راجع ورقة معلومات إرشادات الحىم. 



  .أنت بحاجة إىل مساعدة عاجلة
 اذهب إل أقرب قسم طوارئ

 999برقم  /يبالمستشفن أو اتصل
 

 :إذا كان لدى طفلك أي مما يلي 

  أكير وتدوم المرض الحالي  لدى معاناته منلديه نوبة أخرى 

  5من 
ن

 بشعة بعد ذلك دقائق و / أو ال يتعاف

  ا أو شديد
ً
الخمول )يصعب  يصبح هائًجا للغاية أو مرتبك

 (يقاضها

  ا و
ً

ودة غير يشعر بيصبح شاحًبا ومرقش  للمسالدى  طبيعيةير

  اللون األزرق حول الشفاه يظهر 

 ي مععليه ر ظهي
الضغط )"اختبار  طفح جلدي ال يختفن

 الزجاج"(

 

 

 

و أ أنت بحاجة إىل االتصال بطبيب

 .ممرضة اليوم
الخاصة  عيادة الطبيبيرجر االتصال ب

  -111أن آيتش آس بك أو االتصال بـ
NHS 111   -  111اتصل بالرقم 

ي  إذا كان طفلك
ز

 :مما يلي  يعان

  ي من تشنج حموي آخر )أقل من
لدى معاناته دقائق(  5يعانن
 المرض الحالي  من

 أو خ 
ً
 مايبفى نعسانا

ً
 تهبعد نوب  ألكير من ساعةال

  ن ن أو الساقير ي الذراعير
ن

ية )رؤ  ةبرصي، صعوبة لديه ضعف ف
ي الكالم

ن
 بعد توقف النوبة مزدوجة( أو صعوبة ف

  يكون ، أو  اآلخر  يتحرك جانب واحد من الجسم أكير من
  غير قادر عىل الحركة أكير من اآلخر  جانب

  ي من الجفافيبدو
 مرر م ي)عيون غارقة ، نعسان أو ل وكأنه يعانن

 ساعة( 12البول لمدة 

  رسيــــع االنفعال )غير قادر عىل تهدئته  نعسان )نعاس مفرط( أو
إذا  خاصة -( حتضانهأو اأو األكل التلفزيون ،مشاهدة باللعب و 

ي 
ي عىل الرغم من  بفى  تهمدرجة حرار  انخفاضنعسان أو عصتر

  درجة مئوية أو أعىل 38.0استمرار اإلصابة بحىم تصل إل 
 أيام 5كير من أل 

 ا
ً
 يبدو أنه يزداد سوًءا أو إذا كنت قلق

 

 

 رعاية ذاتية
ي 

ي تقديم رعاية طفلك فن
استمر فن

ا بشأن 
ً
ل. إذا كنت ال تزال قلق ن المين

صال االتطفلك ، فاتصل بطبيبك أو 

 -   NHS 111  -111أن آيتش آس بـ
 111اتصل بالرقم 

ي المربعات الحمراء أو 
ات الموجودة فن ن ي حالة عدم وجود أي من المير

فن

تقاليةا   .أعاله لير
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