التهاب القصيبات الحاد
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ما هي الح ّمى؟

الح ّمى ليست مرضً ا ،فهي فقط ارتفاع درجة حرارة الجسم أعىل من قيمتها الطبيعية .الح ّمى هي آلية
دفاعية لجسمنا ضد الجراثيم .ظهورها يحذرنا من أن هناك شي ًئا ما يحدث يف جسمنا .عىل الرغم من
أنها عاد ًة ما تصاحب أمراض من أصل معدي ،إال أنها قد تكون هناك ح ّمى ألسباب أخرى .عىل سبيل
املثال :ميكن للمواليد الجدد زيادة درجة حرارة جسمهم إذا قمنا بتغطيتهم بشكل مفرط.
يجب أن نضع يف االعتبار ما ييل:
>معظم اإلصابات بالحمى لها أصل فريويس وبالتايل ال تحتاج إىل عالج باملضادات الحيوية.
>العدوى املسببة للحمى (بغض النظر عن خطورتها) قد ال تعطي أعراضا يف البداية ،والفحص البدين
الذي يقوم به الطبيب يف الساعات األوىل من املرض قد يكون طبيعياً متاما (وهذا ما يسمى بالح ّمى
دون سبب).

ﺯ

>ليس غريبا أن تبقى العدوى الحموية دون
أعراض أخرى ثم تختفي دون معرفة أصلها.

ﺱ

>عادة ال توجد عالقة بني درجة الح ّمى وخطورة
العدوى ،باستثناء عند األطفال الصغار جدًا.

ﺵ

>أدوية مضادات الح ّمى ال تعالج العدوى ،فهي
بالتحسن.
تساعد الطفل فقط عىل الشعور
ّ

2ﺹ

يف ه
ذا املنشور:
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كيف يتم قياس درجة حرارة الجسم؟
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متى نتحدث عن الحمى؟  /ماذا تفعل
للسيطرة عىل الحمى؟
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متى تعترب الح ّمى حالة طارئة؟ عالمات
االنذار.

أنواع مقياس الحرارة:
•الرقمي :هو األكرث املوىص بها .يقوم بقياس الحرارة يف 2-1
دقائق وعادة ما يصدر إشارة صوتية ينبّهنا بانتهاء القياس.
•الغاليوم :يشبه املقياس الحراري املصنوع بالزئبق (الذي مل يعد
يُ َس َّوق بسبب ُسميتها البيئية املحتملة) .هذا املقياس موثوق
به متا ًما عىل الرغم من أنه يتطلب  4دقائق عىل األقل إلجراء
القياس.
•الطبيل أو األوتييك :يتم القياس من األذن عىل الفور .عىل الرغم من أنها دقيقة إال
أنها ميكن أن تعطي نتائج مشكوك فيها يف ظل ظروف معينة.
•أرشطة قياس الحرارة :يتم وضعها عىل الجبهة .استخدامها بسيط للغاية ولكن بشكل
عام ال ميكن الوثوق واالعتامد عليها.
مكان القياس:
اإلبط هو املكان األكرث املوىص به.قياس درجة الحرارة عرب املستقيم (عرب فتحة الرشج) ومن األذن عادة ما يكون 0,5درجة مئوية فوق درجة حرارة اإلبط.
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ح ّمى خفيفة :تكون حرارة اإلبط بني  37,3و  37,9درجة مئوية.
ح ّمى :عندما تتجاوز درجة حرارة اإلبط  38درجة مئوية .قبل
الذهاب إىل املركز الصحي أو قسم الطوارئ تأكد من إصابة
الطفل بالح ّمى.

ليس من الرضوري خفض درجة حرارة الح ّمى يف جميع الظروف ،إال إذا
كان الطفل متضايق .يحدث هذا عادة بشكل عام عندما تصل درجة
حرارة الجسم إىل  38درجة مئوية  38,5 -درجة مئوية.
التدابري الواجب اتخاذها هي:
•إذا كانت هناك حمى خفيفة :درجة الحرارة املقاسة من اإلبط 37,3
و 37,9درجة مئوية.
يف ظل هذه الظروف سنتخذ التدابري املادية التالية:
تجريد الطفل من املالبس الدافئة ( وتركه فقط بالحفاضات أو معبيجامة خفيفة).
تهوية الغرفة جيدا وإبقائها باردة وتجنب التيارات الهوائية.إعطائه الكثري من السوائل دون الحاجة إىل إجباره.-ال تقم بتدليك الطفل بالكحول.

•إذا كانت هناك ح ّمى :درجة الحرارة املقاسة من اإلبط أكرث من  38درجة مئوية.
سنستخدم التدابري املادية املوصوفة للح ّمى الخفيفة إىل جانب األدوية املضادة
للحرارة (التي تعالج الح ّمى) ،بأخذ الجرعات املناسبة لل ّدواء وأخذ بعني االعتبار
وزن الطفل.
من األحسن استخدام نوع واحد من مضادات الح ّمى ،واملستخدمة يف طب األطفال
هي:
الباراسيتامول :هو العالج املفضل ألنه ليست لديه أثار جانبية كثرية .يتم تقديماألدوية التي تحتوي عىل الباراسيتامول الستخدام عند األطفال يف محلول عن
طريق الفم ،وبالنسبة لألطفال أكرب سنا يتم تقدميها يف التحاميل أو يف أقراص.
اإليبوبروفني :يستخدم يف حاالت ارتفاع مفرط لدرجة حرارة الجسم أو مقاومةهذه الحرارة للباراسيتامول .اإليبوبروفني يُّق ّدم عىل شكل تعليق عن طرق الفم.
امليتاميزول :يستخدم فقط كبديل عن طريق استشارة رصيحة للطبيب أو طبيبالطوارئ يف كل حالة عىل حدا .يتم تسويقه يف قطرات عن طريق الفم.
استخدم جرعات األدوية املضادة للحرارة التي أوىص بها طبيبك واحرتم الفواصل
الزمنية بينهام وتجنب تسبيق الجرعات حتى لو عادت الحمى من قبل.
ال تستخدم املضادات الحيوية قطعا إالّ إذا وصفها طبيبك.
الفريوسات ال تستجيب للمضادات الحيوية .االستخدام العشوايئ وغري امل ّربر
للمضادات الحيوية هو سبب مقاومة البكترييا وتصبح معالجة العدوى أكرث صعوبة
بسبب فقدان فعالية املضادات الحيوية .مقاومة املضادات الحيوية ميكن أن تؤثر
عىل أي شخص.
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متى تعترب الح ّمى
حالة طارئة؟
عالمات االنذار.
بالنسبة لألطفال أقل من  3أشهر.بالنسبة لألطفال الذين لديهم أكرث من  3أشهر والذينيعانون من أحد األعراض التالية:
تجاوز درجة حرارة الجسم  40درجة مئوية. تش ّنجات.خمول كبري ،خاص ًة إذا استمر بعد خفض درجة حرارةالجسم أقل من  37.5درجة مئوية.
امليول إىل النعاس بكرثة والدوخة أو السلوك غري الطبيعي.القيء والصداع أو رسعة الغضب.-تصلب الرقبة (ال يستطيع ثني الرأس).
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طفح أو بقع عىل الجلد .الحربات هي بقع حمراء ال تختفي عندما يتم متديدالجلد املحيط .القيء والسعال املتكرر ينتج حربات عىل الوجه والصدر العلوي إذ
أنها حالة ال تقلق .إذا ظهرت يف مناطق أخرى وحتى أكرث من ذلك ،إذا كان هناك
خمول فيجب استشارة طبيب األطفال دون تأخري الستبعاد اإلصابة بعدوى خطرية
والتي تتميز بالتقدم الرسيع.
تغي يف تنفّسه الطبيعي.
 ّإذا كان يعاين من مرض مزمن خطري.يف حالة ظهور أي من عالمات اإلنذار املذكورة ،يجب عليك الذهاب بطفلك إىل
أقرب مركز صحي .خالف ذلك ،يجب أن تستمر يف السيطرة عىل الح ّمى يف املنزل
حتى يتمكّن طفلك من رؤية طبيبه.
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