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السعال الدييك� للرضع

�
� يشتبه أو الدييك� السعال من طفلك يعاين�

.الدييك� السعال يف�

:النصائح هذه اتباع من تأكد

طفلك وإعطاء ، الوجبات تقسيم فحاول ، األكل مع يتعارض السعال كان إذا
ة كميات .متكرر بشكل الطعام من صغري9

ب طفلك اجعل Cة كميات يرش .الجفاف لمنع متكرر بشكل الماء من صغري9

تدخن ال �
لك يف� � � أو مري�

.طفلك وجود يف�

فعالة غري9 األدوية فهذه ، لطفلك  )السعال مضادات (السعال أدوية تعيط� ال
ة � وخطري9

.األحيان بعض يف�

 المجتمعات من طفلك إخراج يجب. العدوى شديد مرض  الدييك� السعال
� وعزله المحلية

لك يف� � ة ، اإلمكان قدر مري� .طبيبك يحددها لفري_

أبلغ ، استطعت إذا �
اتصال عىل كانوا الذين األشخاص ممكن وقت أقرب يف�

�( أعراضهم ظهور منذ بطفلك
حىت_ )، ساعة من ألكريo أو / و واحد مري_ نطاق يف�

�. برشعة الطبيب استشارة من يتمكنوا
وري من يكون قد ، الواقع يف� تقديم الرض�

 ، لهم الحيوية بالمضادات العالج
ً
:إذا خاصة

أمراض من يعانون الذين األشخاص ، الحوامل النساء ، الرضع: هشون هم
،)إلخ ، المزمن الرئوي االنسداد مرض ، الربو (الربو / التنفيس� الجهاز

.المناعة نقص من يعانون الذين األشخاص

ضعفاء أناس مع يعيشون إنهم.

سنوات 5 عن عمره يزيد أو مكتمل غري9 الدييك� السعال ضد تطعيمهم.

بسعال يصابون �
.بطفلك اتصال آخر من يوًما 21 غضون يف�



طفلك مربية أو طفلك حض��������انة أبلغ ، اس��������تطعت إذا �
ح��������ىت_ ، ممكن وقت أرسع يف�

.الوقائية التدابري9 اتخاذ يمكن
� استرش-

� 15 بالرقم اتصل أو الطوارئ حاالت يف1
:التالية الحاالت يف1

الزرقة إىل الفم حول أو األصابع أطراف تتحول ، السعال نوبات أثناء.

ات حىت_ ، التنفس عن طفلك توقف ة لفري_ .قصري9

رسيًعا أو صعًبا التنفس تجعل السعال نوبات.

الصعب من يبدو � .بضعف يبيك� أو / و نعسان أو / و ويتأوه طفلك تحفري9

طبييع� غري9 بشكل مضطرب طفلك.

�
.نوبات من طفلك يعاين�

مريض طفلك.

ب طفلك يرفض Cبه ما كل يتقيأ أو / و الرش Cيرش.

داكنة دوائر ولديه شاحًبا طفلك كان �
� يف� يتنفس أو / و جاف لسان أو / و العينني9

.برشعة

�
� ارتفاع من طفلك يعاين�

).مئوية درجة( 38.5 -الحرارة درجة يف�

ا طفلك يبدو
ً
.لك بالنسبة جًدا ضعيف
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