
ا لدرجة متنع ذهابك إىل رعاية األطفال؟ هل أنت مريض جدًّ
هل تتساءل إذا كان طفلك مريًضا لدرجة ال تسمح له بالذهاب إىل الحضانة أو مركز رعاية األطفال؟ إليك بعض األمور التي 

يجب تذكرها.

الربد. يُصاب الطفل بالربد 6–8 مرات يف السنة يف املتوسط. إذا كان عمره أكرث من 4 أشهر، فال حاجة إلبقائه يف املنزل 
مع الزكام أو االحتقان— وما دامت درجة حرارته أقل من 100 درجة فهرنهايت، وليس لديه أي عالمات أخرى عىل املرض.

التقيؤ أو اإلسهال. أبِق طفلك باملنزل. اتصل بالطبيب إذا استمرت هذه املشاكل أو إذا بدا طفلك كأنه يعاين من الجفاف. ميكنها العودة 
إىل مركز رعاية األطفال عندما تستطيع رشب السوائل دون مشاكل—عىل األقل 24 ساعة بعد آخر مرة تقيأت فيها، و12 ساعة عىل 

األقل بعد آخر مرة تعاين فيها من اإلسهال.

أمل املعدة والصداع وأوجاع األذن وأوجاع األسنان. راقب طفلك. إذا كان يعاين من أمل شديد، فاتصل بطبيبه عىل الفور. وإذا مل يبُد 
مريًضا أو يترصف كمريض، فحاول تشجيعه بلطف )مثل تذكريه بيشء ممتع سوف يقوم به يف ذلك اليوم(. اتصل بطبيبه إذا كان يشكو 

من األمل بشكل متكرر، وما زال األمل مستمرًا، أو إذا كنت غري متأكد من أنه مريض.

التهاب امللتحمة )»pinkeye«( أو التهاب الحلق. يجب أن تبقى طفلتك يف املنزل إىل أن مير عىل تناولها مضادًّا حيويًا مدة 24 
ساعة وال يوجد لديها حمى. تعترب العيون الحمراء »املحتقنة بالدم« واإلفرازات الصفراء أو الخرضاء من العينني من بني العالمات التي 
تؤكد عىل حاجتها لرؤية طبيب. إذا كانت تعاين من التهاب الحلق أو التهاب حلق مع حمى، يجب إجراء تحليل للكشف عن عدوى 

البكترييا املكورة العقدية يف مكتب الطبيب.

طفح جلدي. لست بحاجة إىل إبقاء طفلك يف املنزل عندما يعاين من طفح جلدي بسيط بسبب الحفاضات أو الحرارة. إذا كان يعاين 
من طفح جلدي غري عادي مع حمى أو يبدو يف حالة صحية غري جيدة، فراجع الطبيب قبل إرساله إىل رعاية األطفال أو املدرسة. طفل 

يعاين من مرض القوباء )عدوى جلدية تتميز بفقاعات تتسبب يف الحكة( ينبغي أن يبقى يف املنزل ملدة 24 ساعة بعد البدء بتناول 
املضادات الحيوية. قم بتغطية أي فقاعات متبقية أو قشور باستخدام ضامدة أو رباط عند عودته إىل مركز رعاية األطفال.

قمل الرأس. أبِق عىل طفلتك يف املنزل حتى الصباح بعد أول جلسة عالج لها. قد تطلب منك بعض الربامج أن تبقيها باملنزل لفرتة 
أطول. مالحظة: تعمل بعض العالجات بشكل أفضل من غريها، لذا، تحقق من رأس طفلك بدقة قبل إعادته إىل مركز رعاية الطفل.

الجدري. أبِق طفلك يف املنزل إىل أن مير 6 أيام عىل األقل بعد ظهور الطفح الجلدي ألول مرة.

اقرتاحات عامة أخرى:
• اسأل عن سياسات مقدم الرعاية أو الربنامج الخاص باألطفال املرىض قبل تسجيل طفلك. مبوجب القانون، يتعني عىل مقدمي 	

الرعاية الصحية لألطفال يف إلينوي أن يعملوا عىل فحص األطفال بحثًا عن عالمات واضحة تدل عىل املرض كل يوم. وتساعد املبادئ 
التوجيهية للدولة مقدمي الخدمات يف تحديد ما إذا كان ينبغي إرسال الطفل إىل املنزل. قد تكون بعض الربامج أكرث رصامة من 

متطلبات املبادئ التوجيهية للدولة.
• التخطيط املسبق. قد تحتاج إىل البقاء يف املنزل أو البحث عن قريب أو صديق موثوق به ليبقى مع الطفل يف غضون فرتة قصرية 	

من اإلبالغ باألمر.
• بشكل عام، أبِق طفلك باملنزل إذا مل يكن يف حالة صحية جيدة مبا يكفي للمشاركة يف أنشطة الصف املعتادة أو عندما يكون من 	

املحتمل أن ينقل العدوى لألطفال اآلخرين. اسأل مقدم الرعاية الصحية إذا كنت غري متأكد.
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