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,عزیزي ولي األمر  

إلیزابیت دویل،  ةفي وقت سابق من ھذا األسبوع ، عقد الدكتور برنت روسین ، كبیر مسؤولي الصحة العامة في مانیتوبا ، والدكتور
واإلنفلونزا بین  التنفسي المخلوي فیروسالللحدیث عن العدد الكبیر من ھلت صاینس سنتر, مؤتمر  طب األطفال في مستشفى ةرئیس

. األطفال  

.المرض ھذا الشتاءب طفلك  اصیبطالعك وتقدیم الدعم لك إذا إل دار البلدیة أدناه  مؤتمر نقدم بعض المقتطفات من  

 كیف یمكنني حمایة طفلي في موسم اإلنفلونزا ؟

یمكنك التأكد من أن اللقاحات محدثة ، البقاء في المنزل عند المرض ، , یمكننا أن نأخذھا لحمایة أنفسناخطوات د. روسین: ھناك عدة 
. (السعال أو العطس في مرفقك) ، ویمكنك ارتداء قناع في األماكن العامة الداخلیة بالطریقة الصحیحةالسعال وغسل یدیك ،   

 متى یجب تطعیم طفلي؟

ادا كانوا مرضي یجب االنتطار حتي  في اقرب وقت ممكن . )لوانزااو االنف 19سواء ضد كوفید ( یجب على االشخاص القیام بالتطعیم
المكلف بالرعایة الصحیة حول افضل االحتماالت.التعافي من المرض و االستشارة مع   

؟او الحضانة ویبقى في البیت متى یتغیب ابني عن المدرسة   

فیجب  ،بمجرد ظھور االعراض یجب ابقاء االطفال في البیت. اذا اصاب الفیروس الجھاز التنفسي و لم یكن ھناك تشخیص د. روسین:
لبضعة ایام.على االطفال البقاء في البیت حتى یتحسنوا.مما یعني عدم وجود حمي وتحسن االعراض االخرى بشكل واضح   

ص االنتظار لمدة خمسة ایام علي االقل بعد االختبار االیجابي او ظھور االعراض قبل علي وجھ التحدید بالنسبة لكوفید یجب علي االشخا
 العودة الي المدرسة او الحضانة.

؟متى یجب ان اخد ابني الى المستشفي   

محاولة امتصاص الھواء من بین  ،قد یعني دلك  اتساع فتحات االنف، التنفس فيد.دویل: في اي وقت ترى ظقلك یعاني من صعوبة 
. خاصة مع ادا كان لدیھم توقف مؤقت في التنفس ،وربما یقومون باشراك عضالت بطنھم في التنفس. ادا كان لونھم شاحب ،االضلع 

 االطفال الصغار فھدا سبب للدھاب الى قسم الطوارىء.

و ادا كان  كان الطفل یشعر بالنعاس و عدم القدرة على االستیقاظادا  ،ادا كان طفلك ال یشرب ما یكفي من الماء ،باالظافة الى دالك 
فھده اسباب تستدعي الدھاب الى قسم الطوارىء ،الرضیع اللدي یقل عمره عن ثالثة اشھر لدیھ حمى  

؟مادا افعل ،من ارتفاع درجة الحرارة  یعاني طفلي  

. بااستثناء ادا كان الرضیع مثل اعطائھم السوائل و تشغیل مروحة لتخفیط حرارة الطفل ،. دویل : ھناك طرق عدة للتعامل مع الحمي د
ارتفاع  درجة الحرارة ال یعتبر سببا للدھاب الى الطوارىء ،اقل من ثالثة اشھر  

ن مثل تایالنول او قد یكون من الصعب العثور على دواء الحمي لالطفال بسبب مشاكل سلسلة التورید. یمكن لالباء اخد ادویة البالغی
.مناسبة لالطفالاللجرعات ا بشكل صحیح الى ایببروفان الى الصیدلي  اللدي سوف یعمل على تقسیمھا  

 االلكتروني  الموقع   فیمكنك العثور على المزید من المعلومات على ،ادا كانت لدیك اسئلة حول صحة طفلك 
https://sharedhealthmb.ca/patient-care/where-to-go/children-and-teens/ 

  204 788 8200او االتصال  بھیلت لینك 

. متمنین لك و السرتك الصحة الجیدة في ھدا الموسم الشتوينتمنى ان تكون ھده المعلومات افادتك  
 ااتنالا
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