بولوه

اتصلوا بخط المساعدة لالستشارة إذا كنتم غير متأكدين م َّما
عليكم فعله حين يعاني طفلكم من التهابات الصدر.

ستكثر حاالت السعال ونزالت البرد والتهابات الصدر عند الصغار هذا الشتاء؛ فكونوا على استعداد.
يمكن االعتناء بمعظم األطفال بأمان في المنزل ،لكنهم سيحتاجون في بعض األحيان إلى دعم من هيئة
الخدمات الصحية الوطنية.
هل أنتم من السود أو األسيويين أو من األقليات العرقية وترغبون في
معرفة المزيد عن التهابات الصدر؟ هل ترغبون في الحصول على
دعم لالستفادة من الخدمات الصحية المناسبة؟

اتصلوا بنا على الرقم 0800 151 2605

https://helpline.barnardos.org.uk

بوسع مستشاري خط المساعدة لدينا تقديم الخدمة باللغات اإلنجليزية
والبنجابية والميربورية والبولندية واللوغندية والرونيانكورية والروكيغية
والروتوروية والكينيارواندية .ويمكن توفير مترجمين شفهيين
للغات أخرى.
اكتشفوا المزيد علىhttps://what0-18.nhs.uk :

امسحوا رمز االستجابة السريعة
لصفحات النصائح على موقعنا

إذا كنتم تشعرون بالقلق حيال صحة طفلكم ،فثقوا في غرائزكم.

إذا كان طفلكم يعاني من أي م َّما يلي:

الكهرماني

• صعوبة في التنفس؛ كما لو كان يمتص ضلوعه
• التنفس صاخب أو غير منتظم أحيانًا
• عدم ابتالل الحفاض لمدة  12ساعة
• االرتعاش أو الشكوى من آالم العضالت
• ارتفاع درجة الحرارة ألكثر من  5أيام

إذا كان طفلكم ال يعاني من أي من األعراض المذكورة أعاله:

األخضر

• تأكدوا من أنه يشرب كميات كافية من الماء واللبن
• ابحثوا عن العالمات التي يمكن أن تتفاقم

عليكم االتصال بطبيب أو ممرضة اليوم:
برجاء االتصال بعيادة ممارسكم العام أو االتصال
بالهيئة على الرقم .111

الرعاية الذاتية.
استمروا في رعاية طفلك في المنزل؛ وإذا كنتم
ما تزالون تشعرون بالقلق حيال طفلكم ،فاتصلوا
بالهيئة على الرقم .111

جمعية بارناردو الخيرية المسجلة برقم  216250و SC037605

األحمر

• لون غير طبيعي (شاحب أو أرجواني أو أزرق)
• التنفس صاخب للغاية أو غير منتظم
• غير قادر على تناول الطعام
• وهن وخمول أو اهتياج شديد
• طفح جلدي جديد ال يختفي عند اختباره بوضع كوب زجاجي عليه

توجهوا لقسم الطوارئ بأقرب مستشفى أو اتصلوا
بالرقم .999

22793shc21

إذا كان طفلكم يعاني من أي م َّما يلي:

تحتاجون إلى مساعدة عاجلة:

