
Don’t let your child catch it 

الحصبة
عراض والعالج

األأ



ويسي شديد العدوى  الحصبة مرض ف�ي
يمكن أن يكون مزعًجا جًدا وأحيانًا 

ة.   يؤدي إىل مضاعفات خط�ي
والتطعيم ضد الحصبة والنكاف 

اء( فعال  والحصبة األألمانية )الحم�ي
صابة بالحصبة  ي الحماية من األإ

للغاية �ف
)وكذلك النكاف والحصبة األألمانية(.

 ويمكن أن تصيب الحصبة أي شخص 
 إذا لم يحصل عىل التطعيم أو لم 

 يصب بها من قبل، بيد أنها أك�ث شيوًعا 
ن األأطفال الصغار. ب�ي

ي غضون 7 إىل 
 وعادًة ما يُشفى المريض �ن

10 أيام.
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أعراض الحصبة

تظهر األأعراض األأولية للحصبة خالل 10 أيام، ولكن قد 
صابة  تقرص المدة إىل 7 أيام أو تطول إىل 21 يوًما بعد األإ

ي يمكن أن تشتمل عىل:
بالعدوى. وال�ت

د، مثل سيالن األأنف والعطس  •  أعراض مشابهة لل�ب
والسعال؛ 

ن قد تتسمان بالحساسية  ن اللت�ي •  التهاب واحمرار العين�ي
للضوء؛ 

ي قد تصل إىل 
ي درجة الحرارة )ُحمى(، وال�ت

•  ارتفاع �ن
حواىلي 40o  مئوية )104o فهرنهايت(؛ 

ة بيضاء مائلة للون الرمادي عىل الخدين   •  بقع صغ�ي
من الداخل.

ة  وبعد بضعة أيام، يظهر طفح جلدي عىل شكل بقع كب�ي
. وعادًة ما يبدأ بالرأس أو أعىل العنق، قبل  ي

بلون أحمر ب�ن
أن ينت�ث باتجاه بقية الجسم.

م�ت تذهب للطبيب العام

ي أقرب 
ينبغي أن تتصل بالطبيب )الممارس( العام )GP( �ن

ي إصابتك أو إصابة طفلك 
وقت ممكن إذا كنت تشتبه �ن

بالحصبة.

ن عىل  وينبغي أن تتصل بالهاتف قبل ذهابك إذ قد يتع�ي
 عيادة الطبيب العام إجراء ترتيبات للحد من خطر 

انتشار العدوى إىل أشخاص آخرين.
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ة؟ هل الحصبة خط�ي

وس شديد العدوى يؤدي   الحصبة مرض يتسبب فيه ف�ي
صابة بالطفح الجلدي والحمى الشديدة. ويمكن أن  إىل األإ

تشكل خطورة أيًضا. 

يمكن للحصبة أن تكون مزعجة، ولكن عادة ما يُشفى 
ي غضون 7 إىل 10 أيام دون التسبب أي مشكالت 

المريض �ن
ن عىل الطفل المصاب بالحصبة مالزمة  إضافية. وسيتع�ي

ة  الفراش حواىلي خمسة أيام وقد ينقطع عن المدرسة ع�ث
ة أطول. أيام. ومن المرجح أن يصاب البالغون بالحصبة ف�ت

ة بمضاعفات  ولكن، يمكن للحصبة أن تشكل خطورة كب�ي
تهدد الحياة لدى بعض األأشخاص. وحواىلي واحد من كل 
15 طفالً مصابًا بالحصبة سوف يصاب بمضاعفات أك�ث 

ي يمكن أن تشمل عدوى األأذن والصدر، 
خطورة. وال�ت

ي يصيب المخ( 
سهال، والتهاب الدماغ )مر�ن النوبات، واألإ

وتلف الدماغ. الحصبة يمكن أن تقتل. 

صابة بالحصبة بتكوين المقاومة  يقوم الجسم عند األإ
وس ومن غ�ي المحتمل جًدا أن يصاب  )المناعة( للف�ي

الشخص بالحصبة مرة أخرى.
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كيف تنتقل الحصبة

ي تخرج من 
ات الدقيقة )الرذاذ( ال�ت ن القط�ي تحتوي مالي�ي

األأنف والفم عندما يسعل أو يعطس الشخص المصاب 
وس الحصبة.  عىل ف�ي

صابة بالحصبة عن طريق تنفس هذا الرذاذ،  ومن السهل األإ
أو إذا استقر عىل سطح فبلمس هذا السطح ثم وضع 
وس أن  اليدين بالقرب من أنفك أو فمك. ويمكن للف�ي

يعيش عىل األأسطح بضع ساعات.

 واألأشخاص المصابون بالحصبة ينقلون العدوى بدًءا 
من ظهور األأعراض إىل أربعة أيام تقريًبا بعد أول ظهور 

للطفح الجلدي.

كيف يمكن الوقاية من الحصبة

يمكن الوقاية من الحصبة بالحصول عىل التطعيم ضد 
الحصبة والنكاف والحصبة األألمانية.

ن ضمن برنامج  ويتم تلقي هذا التطعيم عىل جرعت�ي
تطعيمات األأطفال. ويأخذ الطفل أول جرعة بعد عيد 
ًة والجرعة الثانية بعمر 3 سنوات و  ميالده األأول مبا�ث

ي الذهاب للمدرسة. 
4 شهور، قبل أن يبدأ الطفل �ن

ي أي 
ن واألأطفال األأك�ب سًنا تلقي التطعيم �ن ويمكن للبالغ�ي

عمر إذا لم يكونوا قد حصلوا عىل تطعيماتهم الكاملة من 
قبل. ويجب أن تطلب من الطبيب العام المتابع لحالتك 

الحصول عىل التطعيم.
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I’m still anxious about giving my child 
three vaccines in one injection. 

We know that parents may be concerned 
about vaccination but children’s immune 
systems cope very well. 

Having MMR vaccine will not only protect 
your child against measles but also against 
mumps and rubella which can both have 
particularly serious consequences in 
young adults. 

5 

معالجة الحصبة 

 ليس هناك عالج محدد للحصبة، 
 ولكن عادة ما تتحسن الحالة خالل 

 7 إىل 10 أيام. ومن المحتمل أن 
ي 

يح �ف ح طبيبك العام أن تس�ت يق�ت
ل ح�ت تتحسن حالتك.  ف الم�ف

أل تذهب إىل العمل أو المدرسة أربعة أيام 
عىل األأقل عندما يظهر الطفح الجلدي الذي 

تسببه الحصبة ألأول مرة للحد من خطر 
انتشار العدوى. 

ينبغي كذلك أن تحاول تجنب األتصال 
صابة بالعدوى،  باألأشخاص األأك�ث عرضة لالإ

كاألأطفال الصغار والنساء الحوامل 
واألأشخاص الذين لديهم جهاز مناعة 

ضعيف.
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تخفيف األأعراض

إذا كانت الحصبة تسبب لك أو لطفلك شعوًرا بعدم 
الراحة فثمة أشياء معينة يمكنك القيام بها لمعالجتها 

وس. بينما تنتظر أن يحارب الجسم الف�ي

ف األألم مكافحة الحمى وتسك�ي
ن لتخفيض  يمكن استخدام باراسيتامول أو إيبوبروف�ي
ن أي أوجاع   درجة الحرارة المرتفعة )الحمى( وتسك�ي

أو آألم إذا كان طفلك يشعر بعدم الراحة.

ي 
اب باراسيتامول لالأطفال �ن ويمكن استخدام �ث

ين  حالة األأطفال الصغار. وينبغي عدم إعطاء األأس�ب
لالأطفال الذين يقل عمرهم عن 16 عاًما. 

تحدث إىل الصيدىلي الذي تتعامل معه إذا كنت غ�ي 
متأكد ما األأدوية المناسبة لطفلك. 

ة. تناول السوائل بك�ث
ي درجة الحرارة 

ي من ارتفاع �ن
إذا كان طفلك يعا�ن

ة ألأنه قد يكون   فاحرص أن يتناول السوائل بك�ث
صابة بالجفاف. معرًضا لخطر األإ

ي تخفيف 
ماهة قد يساعد كذلك �ن والمحافظة عىل األإ

الشعور بعدم األرتياح الذي يسببه السعال.
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ف معالجة ألم العين�ي
يمكنك تنظيف أي قشور من جفون ورموش طفلك برفق 

ي الماء.
ي منقوع �ن بقطن ط�ب

ضاءة إذا كان  ويمكن أن يساعد غلق الستائر أو تخفيض األإ
الضوء الساطع يؤلم عينيه.

د معالجة األأعراض المشابهة لل�ب
د مثل سيالن  إذا كان لدى طفلك أعراض مشابهة لل�ب
األأنف والسعال، فهناك عدة أمور يمكنك القيام بها 
. فعىل سبيل المثال،  لمساعدته يكي يشعر براحة أك�ب
طيب  يمكنك وضع منشفة مبللة عىل دفاية دافئة ل�ت

ي تخفيف سعال طفلك.
الهواء، مما قد يساعد �ن

ي تحتوي عىل الليمون 
وبات دافئة، خاصة ال�ت وتناول م�ث

خاء مجرى  ي اس�ت
أو عسل النحل، قد يساعد أيًضا �ن

الهواء )القصبة الهوائية( وتفكيك المخاط وتهدئة السعال. 
وينبغي عدم إعطاء عسل النحل لالأطفال الذين يقل 

عمرهم عن 12 شهًرا.
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األنتباه لعالمات المرض الخط�ي

إذا كنت أو كان طفلك مصابًا بالحصبة فينبغي أن تنتبه 
ة يمكن أن  ألأي عالمات عىل وجود مضاعفات خط�ي

تحدث أحيانًا. وتشمل العالمات عىل وجود مشكلة أك�ث 
خطورة:

ضيق التنفس؛  •

ي الصدر يزداد مع التنفس؛
•  األألم الحاد �ن

خروج دم أثناء السعال؛  •

•  النعاس؛

•  األرتباك؛

•  النوبات )التقلصات(.

يجب أن تذهب إىل قسم الطوارئ أو تتصل بالرقم 999 
لطلب سيارة إسعاف إذا ظهر عليك أو عىل طفلك أي من 

هذه األأعراض.
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I’ve heard that MMR can cause autism 

There is no credible evidence to support 
the link between MMR vaccine and autism. 
MMR vaccine has been used widely and 
safely around the world for more than  
30 years. Over 500 million doses have 
been given in over 100 countries. 

Numerous studies have failed to find any 
link between MMR and autism. 

My child is allergic to eggs – can they 
have MMR vaccine? 

MMR vaccine can safely be given even to 
children who have had a severe allergy 
(anaphylactic reaction) to egg. If you have 
any concerns, talk to your practice nurse, 
health visitor or doctor. 
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