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رعاية ووقاية األطفال
من اإلتهابات التنفسية واإلسهال
أمراض اجلهاز التنفسي هي من أكثر األمراض انتشارا ً
وخصوصاً عند األطفال حتت سن خمس سنوات ،وتزداد
اإلصابة بها في فصلي الشتاء واخلريف ،وقد تصيب أي
عضو في اجلهاز التنفسي كاألذن واألنف والفم واحللق
والقصبات الهوائية والرئتني.
أمراض اجلهاز التنفسي تسببها أنواع من الفيروسات
وامليكروبات ،وتختلف حدة االلتهاب ودرجة تأثيره من
مريض الى آخر حسب نوع الفيروس أو اجلرثومة ،وال
يوجد حتى اآلن عالج للقضاء على فيروسات األنفلونزا ونزالت البرد والرشح وهذا يزيد من أهمية
وضرورة العمل لبناء وتقوية مناعة اجلسم لتجنب إصابة الطفل بأي من هذه األمراض وللتخفيف
من اخلطر الذي قد يتعرض له في حال إصابته بها.

كيف تنتقل أمراض الجهاز التنفسي؟

تنتقل أمراض اجلهاز التنفسي من الشخص املصاب بها إلى من حوله بسرعة
وسهولة عن طريق:
< إنتشار الرذاذ عند العطس أو السعال.
< إستخدام األدوات واملواد امللوثة بإفرازات اجلهاز التنفسي عند استعمالها
من قبل أكثر من شخص واحد مثل املناشف وأدوات األكل والشرب.
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ما هي وسائل الوقاية من اإللتهابات التنفسية؟

< متنح الرضاعة الطبيعية اخلالصة لطفلك خالل الستة أشهر األولى من عمره املناعة والقوة الالزمة له
ليتمكن من مقاومة األمراض ،وهذا ما يجعل الذين يرضعون حليبا صناعياً من الزجاجة أكثر عرضة
لإلصابة بالتهابات اجلهاز التنفسي والتهابات األذن الوسطى ،من األطفال الذين يرضعون من ثدي أمهاتهم.
< يعتبر سوء التغذية واحدا من األسباب التي تساعد في إصابة األطفال بإلتهاب اجلهاز التنفسي وخاصة
إلتهاب الرئة ،لذلك تعتبر التغذية التكميلية اجليدة لطفلك بعد األشهر الستة األولى من عمره من
العوامل املهمة حلمايته من هذه األمراض .وتدل الدراسات على أن تناولك أنت وطفلك لكميات مناسبة
من األطعمة الغنية بفيتامني «أ» وفيتامني «ج» يساعد على الوقاية من التهابات
الرئة ،ومن هذه األطعمة :البرتقال ،اخلضروات ذات األوراق اخلضراء (مثل السبانخ
وامللوخيه) والفواكه الصفراء مثل املشمش والدراق.
< إن االلتزام بجدول التطعيم ومبواعيده يعني حماية طفلك من العديد من األمراض املنتشرة واملعدية
مثل احلصبة والسعال الديكي ،التي قد تؤدي مضاعفاتها إلى التهابات في اجلهاز التنفسي ،وينصح
األطباء بإعطاء طعم خاص باالنفلونزا لألطفال الذين يعانون من بعض األمراض املزمنة مثل الربو
والكلى والقلب وغيرها.
< تزيد احتماالت اإلصابة بإلتهابات اجلهاز التنفسي وانتشارها بسرعة بني أفراد األسرة عندما يكون الهواء
داخل البيت أو في البيئة احمليطة ملوثاً ،لذلك يجب االنتباه الى تهوية املنزل يوميا ،حتى في فصل الشتاء،
للمحافظة على نقاء الهواء في البيت ،كما يستحسن أن تفصلي طفلك املصاب عن بقية إخوته عند النوم.
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< يؤثر دخان السجائر سلباً على صحة غير املدخنني وخاصة
األطفال احمليطني باملدخن ،ويزداد األمر سوءا ً عندما يتعرض
طفلك املصاب بالتهابات اجلهاز التنفسي للدخان ،فذلك يؤخر
من شفائه لذلك يجب إبعاد الطفل عن املدخنني.
< تزيد احتماالت إصابة طفلك الرضيع بإلتهابات اجلهاز التنفسي
احلادة إذا انتقلت له العدوى من شخص آخر حتى لو بدت إصابة
ذلك الشخص خفيفة وغير حادة ،وأحد أهم أسباب انتقال هذه
العدوى هي عادة تقبيل األطفال الصغار من قبل الزوار ،لذلك
ابعدي طفلك عن الشخص املصاب واطلبي منه بأدب االمتناع عن تقبيل الرضيع.

كيف نعتني بطفلنا المصاب بالتهابات الجهاز التنفسي؟

< استمري في إرضاع طفلك من ثديك خالل مرضه ،مع العمل على زيادة عدد الرضعات
وتوزيع كمية احلليب التي يأخذها عادة الى وجبات صغيرة تعطيها له في أوقات متقاربة
ألن شهية طفلك للرضاعة قد تقل عندما يكون مريضا وقد ال يكون قادرا على إكمال
وجباته كاملعتاد.
< احرصي على االهتمام بتغذية طفلك أثناء املرض مع العمل على زيادة وجباته الغذائية بعد
شفاءه وخالل فترة النقاهة ملساعدة جسمه على تعويض ما خسره خالل فترة املرض.
< إذا كانت إصابته شديدة ولم يتمكن طفلك من الرضاعة من ثديك ،ميكنك حينها عصر
احلليب من ثديك ووضعه في كأس نظيفة وإعطاءه له.
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< إحرصي على تنظيف أنفه باستمرار قبل الرضاعة وقبل النوم بواسطة قطعة قماش صغيرة ونظيفة أو
قطعة من الشاش وال تستخدمي احملارم الورقية أو القطن لهذا الغرض خوفا من بقاء أجزاء منها في األنف.
أدخلي طرف القماشة بلطف داخل أنفه احملتقن ونظفيه لتساعديه على التنفس براحة أكثر.
< أكثري من تقدمي السوائل مثل الشوربة والبابوجن واليانسون لطفلك املريض الذي يزيد عمره عن سته
أشهر ،لتعويض ما يفقده جسمه من السوائل نتيجة ارتفاع حرارته.
< حافظي على حرارة جسم طفلك معتدلة طوال الوقت ،وال داعي لإلكثار من املالبس واألغطية فوق جسمه.
< يفضل عدم استعمال قطرات األنف لطفلك عند إصابته بالرشح ألنها قد تؤذي الغشاء املبطن ألنفه،
ويفضل مساعدته على استنشاق بخار املاء ألن الهواء الرطب سيساعد طفلك املريض على التنفس ويخفف
من حدة السعال عنده.
< خلفض حرارة طفلك ميكنك وضع كمادات ماء من احلنفية على يديه وجبينه
وفخديه ،وال تستعملي التحاميل أو شراب خفض احلرارة أو أدوية السعال أو
املضادات احليوية لطفلك دون استشارة الطبيب ،وعندما يصف له الطبيب أي
عالج التزمي بتعليمات الطبيب بإعطاء الدواء له حسب اإلرشادات الطبية.
< إنتبهي الى تهوية الغرفة التي ينام فيها طفلك من وقت إلى آخر
للمحافظة على الهواء فيها نقيا ،مع االنتباه الى عدم تعريض طفلك
ملجرى الهواء بشكل مباشر.
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ما هي عالمات الخطر التي تستدعي التوجه للطبيب بسرعة؟
عزيزتي األم /عزيزي األب

يكون الرشح والسعال أحيانا تنبيها ومؤشرا على وجود
مشكلة صحية أكبر ،فإذا كان طفلكما يعاني من اللهاث
أو صعوبة في التنفس فقد يكون ذلك مؤشرا على إصابته
بالتهاب رئوي ،لذلك عليكما مراقبته جيدا ومعرفة العالمات
التي تنذر بوجود التهاب حاد في اجلهاز التنفسي يستدعي
اإلسراع للتوجه به إلى الطبيب أو املركز الصحي.

عالمات اخلطر

< تنفس سريع بشكل غير عادي (اللهاث).
< صعوبة في التنفس.
< دخول عضالت الصدر إلى الداخل أثناء التنفس (اجنذاب الصدر).
< أعراض االختناق مثل االزرقاق.
< خمول أو عدم االستيقاظ من النوم بنشاط.
< تشنج.
< ارتفاع أو انخفاض درجة حرارة اجلسم عند الصغار الرضع (أقل من شهرين).
< عدم القدرة على الرضاعة.
< عدم حتسن حالة الطفل أو إزدياد حالته سوءا.
< ألم أو قيح في األذن أو تورم خلف األذن.
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اإلسهال
ما هي أعراضه ومخاطره؟

اإلسهال هو زيادة عدد مرات التبرز أكثر من ثالث مرات يومياً مع تغ ّير قوام البراز وحتوله إلى رخو أو سائل.
ويؤدي ذلك إلى فقدان جسم طفلك للكثير من السوائل واألمالح الضرورية ،وأحيانا يترافق اإلسهال مع تقيؤ
وإرتفاع في درجة حرارته مما يزيد من فقدان جسمه للسوائل ،ويؤدي بالتالي إلى إصابته باجلفاف.
قد تبدو على الطفل املصاب باإلسهال أعراض أخرى مثل القلق والعصبية وضعف شهيته للطعام ،لذلك يحتاج
إلى التعامل معه بصبر وحنان.
اإلسهال من أخطر األمراض وأكثرها انتشارا بني األطفال دون اخلامسة ،وتزداد خطورته بني األطفال الذين
يرضعون احلليب الصناعي بد ًال من الرضاعة الطبيعية ،واألطفال الذين لم يتلقوا لقاحا ضد احلصبة ،والذين
يعيشون في بيئة ال يتوفر فيها املاء النظيف .وبالرغم من انخفاض معدل وفيات األطفال بسبب اإلسهال خالل
السنوات املاضية ،فإنه ال يزال يعتبر من أخطر املشاكل التي تهدد صحة وحياة األطفال في العالم ،حيث أن
أكثر من مليون ونصف طفل حتت سن اخلامسة ميوتون سنويا في الدول النامية بسبب إصابتهم به.

ما هي وسائل الوقاية من االسهال؟

< غسل اليدين باملاء والصابون قبل إعداد الطعام وبعد اخلروج من املرحاض
وبعد تغيير فوطة طفلك ،وغسل يدي طفلك دائماً قبل إعطاءه الطعام.
< احملافظة على نظافة الطعام وتغطيته ملنع وصول الذباب إليه مع غسل
الفواكه واخلضروات جيدا ً قبل تناولها.
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< تنظيف اآلبار وخزانات املاء بإنتظام وتغطيتها بإحكام.
< التأكد من نظافة املياه التي تستخدم للشرب والطبخ وإبعاد احليوانات واملواشي عن مصادر
هذه املياه.
< استعمال املراحيض وعدم التبرز في العراء.
< التخلص من النفايات يوميا وتغطية أوعية النفايات املنزلية.

كيف نعتني بطفلنا المصاب باإلسهال؟

األساس في مكافحة اإلسهال هو تعويض جسم طفلك السوائل واألمالح
التي يفقدها ملنع إصابته باجلفاف ،ويكون ذلك باالنتباه الى ما يلي:
< االستمرار في إرضاع طفلك إذا كان في عمر الرضاعة ،حيث
أظهرت الدراسات أن معدل الوفيات نتيجة اإلصابة باإلسهال عند
أطفال الرضاعة الطبيعية اقل مما هي عليه عند األطفال الذين
يرضعون احلليب الصناعي.
< اإلكثار من املاء والسوائل التي يتناولها طفلك (إذا كان عمره
أكثر من ستة أشهر) مثل امليرامية ،عصير الفواكه الطازجه ،ماء
األرز ،اللنب وأنواع احلساء ،مع االستمرار في إعطاءه هذه السوائل ملدة
أسبوعني بعد توقف اإلسهال لتعويض جسمه السوائل التي خسرها
خالل مرضه.
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< استعملي محلول معاجلة اجلفاف املتوفر في الصيدليات واملراكز الصحية لتعويض جسم طفلك عما يفقده
من سوائل (كما ميكن حتضير هذا احمللول في البيت إذا تعذر احلصول عليه جاهزا).
< اهتمي بتغذية طفلك ملساعدته على مقاومة املرض والشفاء بسرعة ،فإذا كان قد جتاوز الشهر السادس من
عمره وبدأ يتناول أطعمة أخرى الى جانب حليبك ،قدمي له وجبات مغذية مثل األرز املسلوق والفواكه
واخلضروات املسلوقة كالبطاطا ،اجلزر ،شوربة اخلضار وشوربة اللحم اخلالي من الدسم واملطبوخ جيدا.
< أدخلي تعديالت على وجبات طفلك لفتح شهيته وترغيبه باألكل إذا الحظت ضعف في شهيته مع
اإلقالل من كمية الطعام في كل وجبة وزيادة عدد الوجبات التي تقدميها له ،خاصة إذا كان يعاني
من التقيؤ الى جانب اإلسهال.
< التزمي مبواعيد املراجعة التي يحددها الطبيب لالطمئنان على حالة طفلك ومتابعها.
< تشير الدراسات أن حبوب الزنك تقلل من حدة اإلسهال ومن احتمال اإلصابة من جديد خالل الشهرين أو
الثالثة الالحقة ،وتعطى حسب إرشادات الطبيب.

عزيزتي األم /عزيزي األب

مضادات اإلسهال والتقيؤ واملضادات احليوية ليست مفيدة لعالج جميع أنواع اإلسهال ويجب عدم استعمالها
دون استشارة الطبيب.
وعند استعمال املضادات احليوية املوصوفة من قبل الطبيب ملعاجلة اإلسهال الديزنطاري فقط (املصحوب بالدم)
يجب إعطاء طفلكما الكمية املوصوفة من الدواء في األوقات احملددة وإكمال العالج حتى انتهاء الدواء.
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أعراض اجلفاف هي:

< عطش زائد وتلهف على املاء
< جفاف الشفتني والفم
< قلة التبول
< جفاف الدموع وتصبح العيون غائرة
< جفاف اجللد وفقدانه ملرونته
< تقعر اليافوخ (أعلى رأس الطفل) عند األطفال الرضع

ما هو محلول مكافحة الجفاف؟
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محلول مكافحة اجلفاف هو محلول تعطيه لطفلك عند إصابته باإلسهال لتعويض السوائل التي يفقدها
جسمه وليمنع إصابته باجلفاف ،ويتوفر في جميع املراكز الصحية والصيدليات بأسعار زهيدة.
ّ
يحضر احمللول بتفريغ محتوى املغلف وإذابته في كمية من املاء الصالح للشرب بعد غليه وتبريده
حسب التعليمات املرفقة على املغلف ،مع ضرورة فحص املادة املوجودة داخل الكيس وإتالفها إذا
كانت رطبة أو بنية اللون أو إذا كان تاريخ صالحيتها منتهيا.
ً
وميكن حتضير محلول مكافحة اجلفاف في البيت في حالة تعذر احلصول علية جاهزا مع
مراعاة الدقة باستخدام ما يلي:
كوب من املاء املغلي واملبرد (سعتة 200ملم) ،يضاف له:
< ملعقة صغيرة ممسوحة من السكر.
< ربع ملعقة صغيرة من امللح.
< بضع قطرات من الليمون.
< رشة صغيرة من كربونات الطبخ.

<
<
<
<

تذاب املكونات جيدا فيصبح احمللول جاهزا لالستعمال.
هذا احمللول يظل صاحلا لالستعمال خالل  24ساعة من حتضيره ،وبعد ذلك يجب إتالف ما يتبقى منه
وإعداد محلول جديد.
تذوقي احمللول ،فإن كان طعمه أملح من دمع العني فهذا يعني أن هناك خطأ في املقادير ،عندها يجب
التخلص منه وإعداد محلول آخر جديد.
ال يتم غلي احمللول بعد حتضيره بل يقدم للطفل باردا.

يعطى احمللول على شكل رشفات وجرعات صغيرة ومتكررة باستعمال امللعقة والكأس،
وإذا تقيأ طفلك بعد أخذ احمللول انتظري  10دقائق قبل إعطاءه له مرة أخرى.

ما احلل إذا رفض طفلي تناول احمللول؟

سيقبل طفلك املصاب باجلفاف تناول احمللول على األغلب ،و لكن إن وجدت صعوبة في إعطاء احمللول له بسبب
مذاقه ،ميكنك إضافة مادة لها طعم محبب الى احمللول ،مثل قطرات من ماء الورد أو ماء الزهر أو النعناع.

هل يوقف محلول مكافحة اجلفاف اإلسهال؟

ال ،فاحمللول ليس دوا ًء ملعاجلة اإلسهال وال يساعد على إيقافه ،وفائدته هي تعويض السوائل واألمالح
املفقودة بسبب اإلسهال ومنع حدوث جفاف لدى طفلك ألن اجلفاف مصدر خطر كبير وسبب رئيسي
للوفيات بني األطفال.

هل يساعد احمللول على زيادة إقبال طفلي على الطعام؟

نعم ،يساعد محلول مكافحة اجلفاف على حتسني شهية طفلك ورغبته في تناول الطعام ،وهذا يزيد من قدرته
على مقاومة املرض ،وباملقابل يؤدي ضعف شهيته الى زيادة مخاطر اإلسهال والى ضعف جسمه ونقصان وزنه.
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ما هي عالمات الخطر التي تستدعي التوجه للطبيب بسرعة؟

إن احلديث عن عالمات اخلطر عند طفلكما املصاب باإلسهال ليس الهدف منه التخويف ،بل هو
للتأكيد على ضرورة عدم االستخفاف بهذا املرض وبضرورة اإلسراع وأخذ الطفل الى الطبيب
إذا ظهرت لديه أي من هذه األعراض:
< استمرار اإلسهال أكثر من أسبوع.
< وجود دم أو مخاط في البراز.
< تبرز الطفل عده مرات خالل ساعة أو ساعتني.
< التقيؤ املستمر.
< رفض األكل والشرب.
< اخلمول وارتخاء جسمه.
< ظهور أحد أعراض اجلفاف السابقة الذكر.

عزيزتي األم /عزيزي األب

نتمنى ألطفالكم الصحة والسالمة ونؤكد بأن إتباع إرشادات الوقاية البسيطة هي أفضل ضمانة
لعدم إصابتهم باألمراض بشكل عام وبأمراض اجلهاز التنفسي واإلسهال بشكل خاص ،ولنتذكر
دائما احلكمة القائلة

“درهم وقاية خير من قنطار عالج”
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من سلسلة
كتيبات حنان
للعناية باألم والطفل

يتقدّ م مشروع حنان بالشكر والتقدير لألخوات العامالت في برنامج التعبئة املجتمعية في جمعية اإلغاثة الطبية
الفلسطينية واملركز الفلسطيني لتنمية املوارد البشرية (بيكارد) ملساهمتهم في إعداد كتيبات حنان التثقيفية.

أعزائنا
يحتوي هذا الكتيب من سلسلة كتيبات حنان للعناية باألم والطفل ،على الرسائل
الصحية التالية:
< األلتهابات التنفسية  :طرق إنتقالها والوقاية منها ،الرعاية البيتية وعالمات اخلطر التي
تستدعي التوجة الى الطبيب فور ًا.
< اإلسهال :أعراضة ومخاطره ،وسائل الوقاية منه ،الرعاية البيتية وعالمات اخلطر التي
تستدعي التوجة الى الطبيب فور ًا.

