
  

1 
 د. سالي داغر

 2 – حاالث ألاطفال

 Thread Worm (Enterobius vermicularis)الاقصور  –الحرقص  –السرميت الدوديت 

ظ نباعة نً صوصة جىدشغ نىض البالًحن وألاؾُاٛ و لً٘ مهضٛ اهدشاعها لضي ألاؾُاٛ أٖبر. مً الطهب  الحْغ

 إلى أن نضصا ٖبحًر ا مً اإلاطابحن ًأزظون الضواء 
ً
جدضًض وؿبت اإلاطابحن بها ألنها ْض جٙىن ال نغغُت، إغاَت

ظ ف  .لىخضهم صون الغحىم إلى الطُضلي أو الؿبِب ي الضٛو اإلاخٓضمت طاث اإلاىار اإلاهخضٛ جىدشغ ؤلاضابت بالحْغ

صوع الطُضلي ؾمأهت اإلاٍغؼ إلى أن  و في الضٛو الىامُت، نلما أن ؤلاضابت جخهلٔ بٓىانض الىكاَت الصخطُت. 

ظ مغع مىدشغ ب٘ثرة و ال صام للخجل  .ؤلاضابت بالحْغ

  مراطيت:آلاليت ؤلا 

 ّ ظ بثالر ؾغ  :جيخٓل بُىع الحْغ

- Auto-infection  الظاجُت أي ٌهضي الصخظ اإلاطاب هُؿه، خُث حهلٔ البُىع جدذ ألاقاَغ الهضوي

ٔ َم   شغج. –هدُجت نضم الًؿل الجُض. جيخٓل نً ؾٍغ

- Retro-infection  اث مً الشغج إلى اإلاعي  . حهىص الحْر

ظ بمٓاومتها للكغٍو البُئُت، و ًمً٘ للؿُل أن   : Inhalation الاؾخيشاّ - خُث جخمحز بُىع الحْغ

 ٌؿخيشٓه
ً

ٔ إلاـ ألازار اإلالىر مثال  .ا مً الهىاء، أو ًطاب بها نً ؾٍغ

، و جخدغع )نىضما جبخلو البُػت، جطل إلى الجهاػ الهػمي َخظوب ْشغتها في الؿائل الهُجي  )الازني نشغي 

اث لخظهب إلى ألامهاء الضُْٓت والًلُكت )الٙىلىن الؿُني( ٗي جطبذ بالًت و ْاصعة نلى التزاوج. تهاحغ  الحْر

 إلى الشغج و جػو بُىغها ما بحن زىاًا الجلض ايححُـ بالشغج و جمىث دهض وغهها للبُىع، في خحن ؤلا 
ً
هار لُال

اث التي حهاوص الضوعة إما    Auto-infection أو Retro-infection جبٓى الحْر

 :الدشخيص الخفريقي 

ظ حهخبر الح٘ت اللُلُت خٛى الشغج ٔ الغئِـ اإلامحز لإلضابت بالحْغ و جتراوح مً خ٘ت زُُُت نل شٙل  الؿٍغ

ْض جٙىن الح٘ت شضًضة جؤصي إلى إًٓاف الؿُل مً هىمه وبالخالي حؿبب  .خـ صيضيت إلى خ٘ت شضًضة مؤإلات

ٖما ْض جٙىن الح٘ت مهىضة جترأَ مو حشٓٓاث  اغؿغاباث في الىىم ونضم الىىم الٙافي َُطبذ الؿُل مخهبا،

. لظلٚ ًخىحب نلى ضُضلي ايحجخمو ؾؤاٛ ألاهل نً Secondary infection أو جٓغخاث و خضور زمج زاهىي 

 . وحىص حشٓٓاث حلضًت

تها في البراػ و ًمً٘ بىاؾؿت جٓىُت ال  في البراػ نلًما أهه ًخم جأُٖض الدصخُظ بغٍي
ً
ت الضًضان صائما  ًمً٘ عٍي

ت البُىع جدذ ايحجهغ ـ الالضٔ عٍي  .الشٍغ
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 الحاالث الواجب اسدبعادها: 

ظ نًًجب جمُحز الح  :ْغ

 .التي جدضر نىض البالًحن Roundwormؤلاضاباث بضًضان أزغي  -

 مو خ٘ت شغحُت و زاضت  Contact irritant dermatitisالتهاب الجلض الخماس ي التهُجي  -
ً
الظي ًترأَ أخُاها

ظ ت الحْغ  نىض البالًحن. ًجب الشٚ بالتهاب الجلض الخماس ي في خالت خ٘ت صون ْطت نائلُت و نضم عٍي

  .في البراػ

 الحاالث الواجب جحويلها للطبيب: 

 َشل الهالج -

 الخمج الثاهىي هدُجت الدشٓٓاث خٛى الشغحُت الىاججت نً الح٘ت -

  أدويت الـOTC  

Mebenadazole 

  ٌهخبر الخُاع الهالجي 

ىػ الػغوعي لحُاة الضوصة َخمىث ًمىو الخٓاؽ  الًلٗى

 في الُىم مو وحبت صؾمت وحهاص دهض أؾبىنحن ملٌ مغة 100 ٌهؿى للبالًحن ولألؾُاٛ َّى ؾيخحن

 ال ٌهؿى للحىامل و لً٘ ًمً٘ إنؿايه للمغغو

Albendazole 

 ملٌ مغة في الُىم وحهاص دهض أؾبىنحن 400بجغنت  ٌهؿى للبالًحن ولألؾُاٛ َّى ؾيخحن

Piperazine 

 ٌشل الضوصة وجبٓى في البؿً مشلىلت ونىضما ًؼوٛ جأزحره حهىص الضوصة. 

 لؿغص الضوصة اإلاشلىلت. Pepirazine  +cennaناصة جٙىن الىضُت نباعة نً 

ٗان البض مىه َال ٌهؿى في ألاشهغ الثالزت ألاولى.   يحر مىطىح به نىض الحامل وإطا 

 ًؤزظ مو أو بضون ؾهام 

 ؾيخحن. ٌهؿى لألؾُاٛ َّى نمغ

2 to 8 years of age: 2 grams once a day for one day. 

8 to 14 years of age: 2 grams two times a day for one day. 

Adults and teenagers—2 grams three times a day for one day. 

Treatment may need to be repeated in two weeks. 
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Pyrantel Pamoate 

ٔ اخضار شلل لل  ضوصة. ٌهمل نً ؾٍغ

 في الُىم وحهاص دهض أؾبىنحنللبالًحن والاؾُاٛ الاٖبر مً ؾيخحن : حغنت واخضة 

Adults and children 2 years of age and older: Dose is based on body weight and will be 

determined by your doctor. It is taken as a single dose and may need to be repeated in two to 

three weeks. 

11 mg (base)/kg PO q2week 

 :مالحظت •

ظ اؾهاٛ وؾُذ ح - ت نالج الحْغ  ؿبب أصٍو

هاص دهض أؾبىنحن -  .ًجب إنؿاء صواء الضًضان لٙل أَغاص الهائلت، َو

ل -  لألؾُاٛ جدذ الؿيخحن ًجب الخدٍى

 النصائح التي حعطى إلارض ى الحرقص 

 :جخهلٔ الىطائذ بٓىانض الىكاَت الصخطُت -

 ايححاَكت نلى ألاقاَغ مٓطىضت وهكُُت صائًما -

 ْبل الؿهام و دهض الخغوج مً اإلاغخاع ججىًبا للهضوي الظاجُتيؿل الُضًً حًُضا  -

 أو دشٙل مخ٘غع دؿبب ٗىن البُىع مٓاومت للكغٍو الخاعحُت ٖما  -
ً
حًُحر اإلاىاشِ و الشغاشِ ًىمُا

ا و حؿخؿُو الهِش صون عؾىبت ًٓ  طٖغها ؾاب

 إلباؽ ألاؾُاٛ مالدـ مًلٓت مً ألاؾُل إلاىو الؿُل مً الح٘ت -

  الاؾخدمام الطباحي -
ً

  للخسلظ مً البُىع اإلاىغىنت لُال
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    Fever الحرارة –الحمى 

 

ت ، بِىما جٙىن صعحت الحغاعة الهاصًت خىالي  83الحمى اإلاهخضلت )اعجُام صعحت الحغاعة َّى    8.63صعحت مئٍى

ت( شائهت حًضا وناصة ما جٙىن يحر غاعة ؛ ٌهخٓض دهؼ الخبراء أن الحمى اإلاهخضلت ًمً٘ أن ًٙ ىن لها صعحت مئٍى

 ٛ  .آزاع مُُضة في دهؼ ألامغاع. ًمً٘ إصاعة مهكم الحاالث في اإلاجز

ظلٚ ألاؾُاٛ الظًً  83أشهغ مو صعحت خغاعة  8ألاؾُاٛ الظًً جٓل أنماعهم نً  ت أو أنلى، ٖو صعحت مئٍى

ت أو أنلى ، ًٙىهىن أٖثر نغغت لإلضابت  83أشهغ مو صعحت خغاعة  .و  8جتراوح أنماعهم بحن  بمغع صعحت مئٍى

ا ًُ خؿلبىن جًُُٓما ؾب  .زؿحر ٍو

ؼ جىكُم الحغاعة في الىسامي .  ٔ مٖغ خغاعة الجؿـم نباعة نً نملُت إهخاج خغاعة نً جىكم صعحت الحغاعة نً ؾٍغ

ٔ الخهّغ والخبسغ .  ٔ نملُاث الاؾخٓالب في الجؿم ونً نملُت َٓضان خغاعة نً ؾٍغ  ؾٍغ

ٔ الشغح  ٔ جدذ ؤلابـ هًجب اهٓاص إطا أزظث الحغاعة نً ؾٍغ ض طِ صعحت , نً ؾٍغ هطِ صعحت . هٍؼ

ٓت نملُت ل٘نها لِؿـذ صُْٓت.  ٔ الجبحن وهي ؾٍغ  نً ؾٍغ
ً
ٔ ألاطن وهي  جٓاؽ أخُاها  جٓاؽ الحغاعة نً ؾٍغ

ً
خالُا

ٓت خؿاؾت .   ؾٍغ

ٗان الؿُل بصحت حُضة.   ًىصح دهضم الاؾخسضام الغوجُني إلاػاصاث الحغاعة لخٓلُل صعحت الحغاعة َٓـ إطا 

حن في الانخباع نىضما ًٙىن الؿُل اإلاطاب خُث  جىص ي اإلاباصئ الخىحيهُت بأزظ الباعاؾِخامٛى أو ؤلاًبىبغَو

انخاص الهضًض مً آلاباء نلى َٓض بالحمى في غائٓت ، ولً٘ لِـ لًغع زُؼ صعحت خغاعة الجؿم َٓـ. 

 إنؿاء ألاؾُاٛ زاًَػا للحغاعة للحمى وله الطُضلي صوع مهم في جٓضًم اإلاشىعة. 

 الدشخيص الخفريقي 

 شهىع ًدٛى مباشغة إلى الؿبِب ْض حشحر الحغاعة إلى ازخالحاث نمُٓت .  8: جدذ  عمر اإلاريض -1

وفي هظه الحالت ال  8363اعة ختى لى اعجُهذ إلى : خُث ًىحض أؾُاٛ ًخدملىن الحغ  مالحظت هدوء الطفل -2

ىحض أؾُاٛ ال ًخدملىن   م  8.63هخسظ أي إحغاء ، ٍو

افقت :  -3  وجود أعراض مر

ت بلهىم .•   وحىص أزماج َحروؾُت في الجهاػ الخىُؿـي ، جٙىن الحغاعة مترآَت مو ؾهاٛ وخْغ

ت ناصة نىض اإلاغ •   اهٓحن.خمى يضًت مطاخبت الهخُار الًضص اللمُاٍو

ٗان الهمغ َهي صلُل زمج حغزىمي •  ل الؿُل للؿبِب مباشغة مهما  ٗاهذ الحغاعة مهؼولت ًجب جدٍى إطا 

 ويالبا ما ٌشحر إلى أزماج الجهاػ البىلي.
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بت  التهاب السحاًا الحغاعة مغآَت لـطـضام شـضًـض ، وهاؽ، عهاب غـىء ، جُبـ ْع

ىاث أدويت حسبب الحرارة -4 , مػاصاث الازخالج , مػاصاث الالتهاب , مػاصاث الاٖخئاب  : الؿُُالىؾبىٍع

زالزُت الحلٓاث , البيؿلُىاث اإلااٖغولُضاث )في خاٛ جدؿــ الؿُل لها( .أو نملُاث الخسضًغ جؤصي إلى اعجُام 

 زؿحر في الحغاعة . 

 الحاالث التي يجب جحويلها 

خغاعة مترآَت مو ؾُذ   -  Stiff neckخغاعة مترآَت مو   - أشهغ  8ؾُل مدمىم جدذ   - خغاعة مهؼولت 

غي   .مو ازخالج التي حؿبب أطًت صمايُتخغاعة   - ََغ

  أدويت الـOTC 

Paracetamol   أشهغ 3صواء أمً ٌهؿى مً نمغ 

15 mg/kg/dose PO every 4 - 6 hours with a maximum of 60 mg/kg daily 

Ibuprofen  ًأشهغ دهض ألاٗل  6ٌهؿى م 

4-10 mg/kg/dose PO every 6-8 hours with a maximum daily dose is 40 mg/kg/day  

ً جدذ  الؿُل الغماصي ) زؿحرة ومهضصة للحُاة ( ، وهاؽ ،  Rayؾـىت ، ًؤصي إلى مخالػمت  16ال ٌؿخهمل ألاؾبًر

 هٓظ ؾ٘غ الضم , َشل ٖبضي ، ازخالحاث , ؾباث . 

 اث مالحظ •

ٔ مُٓاؽ الحغاعة الؼئبٓي ًجب عحه دشٙل حُض .  -  إطا أزظث صعحت الحغاعة نً ؾٍغ

ٔ الُم ًجـب الاهخكاع  -  صْائٔ لخٙىن الٓغاءة صحُدت .  3-2إطا أزـظث صعحت الحغاعة نً ؾٍغ

 صْائٔ دهض جىاٛو ش يء باعص أو ؾازً ْبل أزظ صعحت الحغاعة 10ًجب الاهخكاع إلاضة  -

ّ ؤلاٖثاع مً الؿىائل لخه - ؼ الخهغ  ٍى

  



  

6 
 د. سالي داغر

 Atopic Dermatitis التهاب الجلد الخأجبي

 نباعة نً خالت حلضًت جدؿؿُت جطِب الغغو وألاؾُاٛ أما جبٓى وجطبذ مؼمىت أو جؼوٛ. 

 ؤلامراطيت:  •

 وعازت  .1

 الػًـ الىُس ي  .2

 دهؼ الاؾهمت  .3

 دهؼ اإلاىكُاث  .4

 البرص أو الحغ الشضًض .5

 أو أٖثر مً اإلاهاًحر الخالُت:  3خ٘ت حلضًت +  الدشخيص الخفريقي:  •

 نمغ أْل مً ؾيخحن .1

 حلض حاٍ .2

ش نائلي لغبى أو التهاب أهِ جدؿس ي .3  جاٍع

ما في الخضوص .4  أٍٖؼ

بت مً الخلِ( .5 ٔ، الٖغ ما في الثيُاث )اإلاَغ  أٍٖؼ

 ألاسئلت:  •

بت(  –الح٘ت  ٔ، اإلاهطم،  الٖغ  الٓطت الهائلُت –الهمغ  –جىػم الؿُذ )الىحىخحن، اإلاَغ

 ألاعراض:  •

 بٓو خمغاء وحاَت مً الجلض .1

 ؾماٖت الجلض وجُبؿه .2

ّ  ←خ٘ت شضًضة  .3  وأزماج شٓى

 :OTCأدويت  •

1. Anti histamine  

Brompheniramine: ≥ 3 years  

Ciprohyptadine: ≥  2 years  

Promethazine: ≥  2 years  

Chlorpheniramine: ≥  1 year  

Clemastine: ≥  1 year   

Hydraxyzine: ≥  6 months 

2. Emullients  

3. Hydrchortizones : ≥  10 years  
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 ألاخماج اإلاصادفت في مرحلت الطفولت

 Meningitisالتهاب السحايا  .1

مً٘ الخد٘م به أنغاغه أْل زؿىعة مً   ٍو
ً
ْض ًٙىن ؾببه َحروس ي أو حغزىمي ، الُحروس ي هى ألاٖثر اهدشاعا

 الجغزىمي . 

ألانغاع : أنغاع يحر هىنُت لظا ال ًمً٘ الخيبؤ بها دؿهىلت : خمى ، يثُان ، ضضام ، إُْاء ، وجخؿىع هظه 

 ألانغاع دؿغنت . 

أشهغ إلى ؾيخحن : نضم الٓضعة نلى الىىم، تهُجاث ، خمى ، ْض هالخل ضـضام شـضًـض  3هالخل نىض ألاؾُاٛ 

 
ً
ٙىن هظا ألازحر شـائها  والبالًحن .  جـطـلب هٓغة وعهاب غىء ٍو

ً
 نىض ألاؾُاٛ ألاٖبر نمغا

ت أعحىاهُت اللىن هاججت نً الخمج باإلاٙىعاث  ٍغ ت أو ََغ في اإلاغاخل اإلاخٓضمت ْض هالخل اهضَاناث حلضًت بثًر

 السحائُت.

 هظه الحالت جدٛى إلى الؿبِب

 

 Varicelle , Chicken poxجدري اإلااء أو الحماق  .2

 )َحروؽ الىؿاّ الحماقي( varicelle zosterؾببه 

يحر مهخاص ه ًمً٘ أن ًدضر نىض البالًحن ، ل٘ىؾىىاث.  10ٌهض حضعي اإلااء أٖثر شُىًنا نىض ألاؾُاٛ صون ؾً 

  ألن مهكم الىاؽ ًؿىعون مىانت في مغخلت الؿُىلت.

 ًىم 20-10 تحػاهال

ت جكهغ دهضها  ت خلٔ حؿخمغ إلاضة أنغاع باصٍع  أًام  3: خمى ، ضـضام ، خْغ

 بالغأؽ والهىٔ زم ًيخٓل  5-3نلى شٙل مجمىناث مً ب٘خل خمغاء ضًحرة ًبضأ حضعي اإلااء 
ً
اهضَاناث بضءا

 للجظم وألاؾغاٍ

طالث(. جخؿىع دؿغنت إلى    بثىع ضًحرة )خٍى

. جكهغ البٓو دشٙل عئِس ي نلى الجظم والىحه، ول٘نها ْض جطِب بًٓها مخٓشغةأًام جىُجغ البثىع لدشٙل  5دهض 

 يشُت ايحخاؾُت للُمأًًػا ألا 

 جيخهي مغخلت الهضوي ألن الهضوي جيخٓل دؿائل الٓؿحراث .  بالٓشىع نىضما جطبذ البشغة مًؿاة 

طالث أنها   في خاٛ اهُجاع الحبت، الح٘ت ْض جؤهب لخمج حغزىمي زاهىي .  خاٖتمحزة الحٍى
ً
 دشضة، جتٕر هضبا
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ٙا نام  غ خالُا لٓـاح ؾبٔ في أمٍغ ؿاهُا نام  90-70 طو َهالُـت 1995ًخَى ،  2002% ٖما جم جؿبُٓه في بٍغ

ا ل٘ىه لِـ غمً الجضٛو الىؾني خُث ًدطغ اؾخسضامه لألؾُاٛ الطًاع مػهُي   ًىحض في ؾىٍع
ً
وخالُا

 ، َال ًدمي 
ً
 % مً َحروؽ الجضعي و ال ًضزل غـمً الجضٛو الىؾني للٓاخاث 100اإلاىانت وهى لِـ َهاال حضا

ت حًُضا لهامت الىاؽ ، أهه ًجب ججىب  مً الىٓاؽ اإلاهمت التي ًجب مالخكتها ، واإلاشٙلت التي ْض ال جٙىن مهغَو

ضًت اإلاػاصة لاللتهاباث( نىض ألاؾُاٛ والبالًحن اإلاطابحن بجضعي  ت يحر الؿخحرٍو حن )ويحره مً الاصٍو ؤلاًبىبغَو

اصة زؿغ ؤلاضابت دهضوي الجلض.  اإلااء ألن هظا اإلاغجبؿت بٍؼ

  : الخدبير 

ٗاال  حر  –محن يؿٛى   مػاص هِؿخامحن –اؾُٙلَى

 Measlesالحصبت  .3

 .جيخٓل باؾخيشاّ الٓؿحراث

 ًىم  14-7خػاهت الُحروؽ 

ت جكهغ دهضها  أًام : ؾهاٛ ، عشح ، خمى ، التهاب ملخدمت ، أهم ما ًمحزها بٓو ٗىبلُٚ  3-4إلاضة أنغاع باصٍع

 وهي بٓو بُػـاء ٖىثراث اإلالح في باؾً الُم واللثت 

مخض إلى الىحه والجظم. الؿُذ الؿُذ الجلضي زم ًدبو طلٚ  الىاجج نً الحطبت. ًبضأ مً زلِ ألاطهحن ، ٍو

نباعة نً بٓو ضًحرة خمغاء والتي ؾٍى جخدٛى إلى اللىن ألابُؼ إطا جم الػًـ نليها. في دهؼ ألاخُان جىضمج 

ً مىاؾٔ خمغاء ٖبحرة.  ال٘ثحر مً البٓو لخٍٙى

ذ جىدؿغ الحمى أًًػا. ومو طلٚ ، إطا أًام  3الش ى الؿُذ الجلضي دهض ًخفي مهكم الحاالث ،  ، وفي طلٚ الْى

ٗان هىإ وحو في ألاطن ، َُجب البدث  ٗان هىإ ضهىبت في الخىُـ أو  اؾخمغث الحمى ، أو جُاْم الؿهاٛ أو 

ض مً الهىاًت الؿبُت خُث ْض جخؿىع اإلاػانُاث.   نً مٍؼ

ًبا دهض قهىع الؿُذ الجلضي. 5إلاضة  امهضًً ًٙىن الصخظ اإلاطاب بالحطبت   أًام جٍٓغ

، ْض جخؿىع مػانُاث جىُؿُت مثل طاث عئت مػانُاث زؿحرة مً أزؿغ أمغاع ألاؾُاٛ والغغو ألن له 

 .والتهاب أطن وؾـؿى والتهاب صماى

ُاث ألاؾُاٛ  أضبدذ الحطبت آلان نضوي أْل شُىًنا في البلضان ألاٖثر جٓضًما ، ل٘نها ال جؼاٛ ؾبًبا مهًما لَى

 ناًما في البلضان الىامُت.  16نلى هؿاّ واؾو في ألامغاع التي جطِب الغغو وألاؾُاٛ ختى ؾً 

 أو جدطحن.شضًضة الهضوي في ألاشخاص الظًً لِـ لضيهم مىانت م٘دؿبت مً نضوي ؾابٓت 

 .  MMRًجب أن ًخلٓى ٗل ؾُل حغنخحن مً لٓاح الحطبت والىٙاٍ والحطبت ألاإلااهُت 

هؿى ألٛو مغة بحن ؾً  هاص ْبل بضء الضعاؾت )أي ْبل ؾً  15و  12ٌُ  ؾىىاث(. 5شهًغا َو
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 Rubella ( German Measlesالحصبت ألاإلاانيت )  .4

ُُُت للًاًت ، وأهمُتها الغئِؿُت هي اإلاشاٗل التي الحطبت ألاإلااهُت هي نضوي َحروؾُت جٙىن دشٙل نام ز

ذ مب٘غ مً الحمل.   ًخهغع لها الجىحن إطا أضِبذ ألام بالهضوي في ْو

ض جمغ نابغة بضون أنغاع .  ب ْو  جيخٓل بالٓؿحراث اإلاخؿاًغة في الهىاء أو بالخماؽ الصخطـي الٍٓغ

 ًىم 21-14الحػاهت 

بُت  أنغاعجترأَ مو   عشح ، اعجُام خغاعة ، جطخم نٓض ْع

ىدشـغ دؿـغنت للجظم وألاؾغاٍ ، ًخمحز الاهضَام الجلضي بأهه ًٙىن نلى شٙل عأؽ ًبضأ الؿُذ زم  في الىحه ٍو

 الضبىؽ . 

ُٓت حضا وخمغاء. ًبُػىن مو الػًـ. ال ًخجمهىن ٖما هى الحاٛ في الحطبت.   البٓو ْع

 ألاإلااهُت مو آالم في اإلاُاضل )وهظا هاصع الحضور نىض ألاؾُاٛ والغحاٛ(.في اليؿاء جترأَ الحطبت 

 أًام. 5-3ٌؿخمغ ؾُذ الحطبت ألاإلااهُت إلاضة 

 Mumpsالنكاف  .5

الهضوي لِؿذ ؾهلت ) ٌهخبر ألاْل نضوي مً بحن أمغاع الؿُىلت ( ألنها جخم نبر الٓؿحراث اإلاىحىصة في الهىاء 

 مً ألاهِ أو الحلٔ . 

 اعجُام خغاعة زم جطخم نٓض هُُ٘ت )أخاصي أو زىائي الجاهب(، ألم نىض َخذ الُم.ألانغاع : 

 جٙىن ؤلاضابت أؾىأ في خاٛ خضور الهضوي في ؾً البلىى 

الحغاعة إلى التهاب في  اعجُام% مً الظٗىع الظًً ًطابىن باإلاغع في ؾً البلىى ًخهغغىن هدُجت  20-30

 الخطُت الظي ْض ٌؿبب الهٓم. 

 التهاب السحاًا.  أًػا مػانُاجهمً 

 Molluscum Contagisum اإلاليساء اإلاعديت .6

 الهامل اإلاؿبب: َحروس ي

ٔ الاصواث الخ ٓت الاهخٓاٛ: الخالمـ يحر اإلاباشغ أي نً ؾٍغ  ؾٍغ

ت اللىن ْؿغها أْل مً  ؼي  0.5ألانغاع: نٓض خمغاء لؤلٍؤ  ؾم لها زٓب مٖغ

 شهغ  12حشُى جلٓائُا ناصة زالٛ 

ونالحها بالىُتروححن في خاٛ الٓلٔ ًمً٘ الاخالت و مىغهُا Salicylic acidأو  Tretinionانؿاء  للطُضلي ًمً٘

 الؿائل 
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 Glandular Feverالحمى الغديت   .7

 ؾـىت دشٙل أؾـاؾـي  24-15جطِب ألانماع  Epestein Barr virusؾببها 

 أؾابُو  7-4خػاهت جمخاػ بُترة 

 (Kissing Diseaseم باللهاب )صاء الٓبل ًيخٓل الُحروؽ بالخماؽ الحمُ

بُت اإلاىلم.  ت الْغ ت بلهىم وخلٔ، جىعم الًضص اللمُاٍو  ألانغاع: : حهب ، خغاعاة مغجُهت ، ضضام ، خْغ

لها  ًجب جدٍى

 Impetigo  القوباء  .8

 الهامل اإلاؿبب: حغزىمي

ٓت الاهخٓاٛ: بالخالمـ   ؾٍغ

 خٛى ألاهِ
ً
ًبا،  ألانغاع: ؾُذ أخمغ نلى الىحه، زاضت والُم، ونلى الُضًً والٓضمحن. وزالٛ أؾبىم جٍٓغ

ِّن ْشىع ضُغاء صبٓت بيُت اللىن 
طالث وجٙى   جىُجغ الحٍى

 اإلاىغعي OTC  :Fucidic acidبـ  الهالج

 Roseola infantum (sixth disease)الورديت  .9

ا  ًُ  ؾىىاث(.  4أشهغ و  3جدضر يالًبا في ألاؾُاٛ صون ؾً الثاهُت )جكهغ بحن نضوي َحروؾُت شائهت وزُُُت وؿب

 ًمً٘ الخلـ بِىه وبحن هىبت الحطبت الخُُُت. 

ت مً  حلضي مشابه للحطبت ، ل٘نها جٓخطغ دشٙل أؾاس ي نلى  ؾُذجليها  الحمىأًام مً  4إلى  3هىإ َترة باصٍع

 بمجغص قهىع الؿُذ الجلضي ، ناصة ما ًٙىن هىإ جدؿً في ألانغاع ، نلى ن٘ـ الحطبت و  الطضع والبؿً. 

 ؾانت 24ٌؿخمغ َٓـ خىالي 

 ORAL THRUSH (ORAL CANDIDIASIS) السالق الفموي  .11

 ولى مً الحُاة. في دهؼ ألاخُانالُمىي شائًها نىض ألاؾُاٛ ، زاضت في ألاؾابُو الٓلُلت ألا الؿالّ ٌهخبر مغع 

 الهضوي مً ألام أزىاء الىالصة. جيخٓل 

الُمىي دشٙل أْل ، ول٘ىه ْض ًدضر دهض اؾخسضام الؿالّ نىض ألاؾُاٛ ألاٖبر ؾًىا والبالًحن ، ًكهغ مغع 

ض اإلاؿخيشٔ. ٖما أهه مً الشائو خضوزه مو مغع الؿ٘غي. ت أو مو الهالج بالٙىعجُٙىؾخحرٍو  اإلاػاصاث الحٍُى

 الخوطع واإلاظهر :  •

الٓالم الُمىي نلى ؾؿذ اللؿان وصازل الخضًً. نىضما جطِب نضوي اإلابُػاث ألاؾؿذ ًؤزغ مغع  -

داث ، والتي حشبه زثاعة الحلُب.  هٍغ باؾم اللٍى
ُ
 ايحخاؾُت ، جدشٙل بٓو بُػاء ح
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داث دؿبب اإلابُػاث هي أهه ال ًمً٘ إػالتها دؿهىلت مً الًشاء ايحخاؾي ، ونىضما ًخم  - - الؿمت اإلامحزة للٍى

ة مً الًشاء ايحخاؾي جدتها ، والتي ْض ججٍز أخُاًها. ٖشـ ؾؿذ دت ، ؾخكهغ مىؿٓت مؤإلات ومدمغ   اللٍى

 ؤلاحالت: •

 أشهغ 4ألاؾُاٛ أْل مً  -

 البالًحن وألاؾُاٛ ألاٖبر ؾًىا بضون ؾبب واضح -

 اإلاخ٘غع / اإلاؿخمغالؿالّ  -

 OTCدهض الهالج بالـ في يػىن أؾبىم واخض  إطا لم جسخُي ألانغاع -

 :OTCبالـالخدبير  •

 حل مُٙىهاػوٛ الُمىي 

ا دهض جىاٛو الؿهام للبالًحن  - ًُ داث باؾخسضام إضبو هكُِ أعبو مغاث ًىم ًجب أن ًىغو نلى اللٍى

ا نىض ألاؾُاٛ الطًاع والغغو 6وألاؾُاٛ َّى  ًُ  . أشهغ 4ألاٖبر مً  ؾىىاث ومغجحن ًىم

 الجل مالمًؿا لبؿاهت الُم )الًشاء ايحخاؾي للُم( ألؾٛى َترة مم٘ىت.  ًجب إبٓاء -

 ًجب أن ٌؿخمغ الهالج إلاضة ًىمحن إغاَُحن دهض ػواٛ ألانغاع -

 


