الطفح الجلدي :معلومات وحقائق
يعاني العديد من األطفال من الطفح الجلدي وهناك أنواع مختلفة من الطفح الجلدي .وغالبا ً ما يكون
بسبب عدوى فيروسية .الغالبية العظمى من الطفح الجلدي غير ضارة وتزول تلقائياً.
يمكن أن يكون سبب الطفح أيضا ً التهاب موضعي في الجلد ،ولذلك قد يصبح الجلد أحمر اللون ،وساخنا ً ومتقرحا ً ومنتفخاً.
وهناك نوع واحد من الطفح الجلدي على وجه الخصوص يجب أن تكون على دراية به ،يطلق عليه نمشات أو
حبرة .النمشات هي بقع أو نقاط حمراء أو بنفسجية أو وردية اللون يمكن أن تنتشر خالل دقائق أو بضع ساعات.
ما يميز النمشات/الحبرة هو أنها ال تختفي عند الضغط فوق الطفح الجلدي بكأس ،وال يمكنك الشعور بالطفح
الجلدي بأصابعك إذا لمسته .إذا كان طفلك يعاني من مثل هذا الطفح الجلدي ،أو حال كان لديك شك ،فيجب
عليك االتصال بالطبيب على الفور ألنه قد يكون عالمة على المرض الذي يتطلب عال ًجا عاجالً.
النصائح:
•راقب حالة طفلك العامة
•ال تتردد في إعطاء الباراسيتامول
(مثل ) panodil junior, pinex , Arax® junior eller pamol
لتخفيف آالم الجلد .اتبع التعليمات الموجودة على العبوة
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•توفير بيئة باردة.
•قم باالتصال بطبيبك خالل فترة النهار ،أو باالتصال بطبيب الطوارئ أو رقم الطوارئ بعد ذلك إذا كان طفلك:
•يبدو عليه الوهن والخمول
•يعاني من حمى وعالمات التهاب في الجلد حيث ينتشر االحمرار في غضون ساعات قليلة
األمور ال تسير على ما يرام ،حتى لو جربت النصائح الواردة في هذا الدليل.
أو إذا كنت تعتقد بأن
َ

قم باالتصال على الرقم
 112إذا كان طفلك:
•لديه طفح جلدي ال يختفي
عند الضغط بكأس على
الجلد (نمشات/حبرة)
•لديه تصلب في الرقبة ويواجه
صعوبة في تحريك الرأس كالمعتاد

يمكنك أيضا ً مشاهدة فيديو نصائح أطباء
األطفال حول الطفح الجلدي عبر هذا الرابط
www.børnelægernesbørnetips.dk

قم بمسح المربع من خالل خاصية
( )QR kodeالمسح الضوئي في
هاتفك الذكي وشاهد الفيديو.
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•انتفاخ في الجلد حول األنف والفم
•أو إذا بدا على طفلك الخمول
أو لم يتجاوب معك كالمعتاد
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