
                          
  

 

  
  

                  

SIGNS

SIGNSاض( هي معلومات  )األعر
ألي شخص يعتني بحديثي الوالدة 

اهقين. ضع واألطفال والمروالر

اض، فاطلب ا من األعرإذا الحظت أي
العناية الطبية على الفور.

ً

ر في التنفستغّي تغيير السلوك
صعوبة في التنفس ك، ال يستجيبال يتفاعل، ال يتحر

يبة، كالم مشوشكات غير عادية، غرحر

ات التنفسات توقف طويلة بين مرفتر

ة تنفس في لك مر
خلاللد يرلصدا لقفصا متصي
شفط ت وأ قبةلرا سحبت وأ
خلاللد ةبشد لبطنا

ُ
ُ ُ

تفعالمر تللصو
للمس

 للتحدث معه
ابرشالأو ام عطلل

لعينبا صلاتو جديو ال
كتتحرالتي األشياء  دةاهشمدم ع
يقلتحدا

يظهر أكنه أعمى

على  ةرلقدا معد
مستيقظا ءلبقاا

متشنجة اكت حر: بةنو
اعين أو الساقين ة للذرمتكرر

أو الشفتين أو العينين

الجسم تخاء ار: انزاتدم ع
اعين أو القدمينأو الذر

أو الجسم تصلب : لتشنجا
اعين أو الساقينالذر

 مختلط أو غير واضحاللكام:

التنفس...
حة الرا ءثناأ تفعمر تصو له

اًدجع ريوس

م للكاا في بةصعوتوجد 
عليه  لصعبا منأنه الطفليقول 

 يتنفس  نأ
تنفس يهلد يوجدال 
بلشرا يمكنه ال

ً ا بين  ثانية تقريب20 
ة تنفس لك مر

  
اخ ك أو الصرالفريحتاج إلى 

حتى يمكنه التنفس

ة فتربعد بالتنفس  يلهث
توقف عن التنفس لكمات 

مشوشة أو 
مختلطة

Arabic / العربية

911.  ف على الفور. اتصل بـ  العالمات، فعليك التصرا من هذهًأي إذا الحظت 
إذا كنت في المستشفى، فاحصل على المساعدة. 



911.  ف على الفور. اتصل بـ  العالمات، فعليك التصرا من هذهًأي إذا الحظت 
إذا كنت في المستشفى، فاحصل على المساعدة. 

فقدان السوائل
 ساعات أو أكثر8

ل لتبوا معد
للتبوا معد نتيجة تضالحفاا بلل معد

ابرشالأو ة( عضرال)أو ام عطالاول نتدم ع

جيعء / الترالقي

ةاعسلك التقيؤ 
 ساعات4ألكثر من 

 أور ماألحيء قال
وداألس/ ق امغال

 ينبالأو ر ضاألخ لقيئا
 حجمها لتيا لبطنا و

أكبر من المعتاد

ازالبر

 رمأحدم ود وج

تغيير الجلد

يساعد في 

العادة

ة جديدجة لون أو لون بشردر  

ً

 
 

ُ

ً

 كمية متوسطة )خطوط(
 تستمر في الحدوث 

ة )نقط أو أكثر( أو كمية كبير

األزرقون للان سلاة/الفشالول حت
احةمع الباكء أثناء األلك أو الر

أو  بنفسجي نهالو قعب
ة لصغيرا طلنقاا من يدلعدا

بنفسجي نهالو

ا جدشاحب /  يدمار
د / به بقع/ بار

  ةوبطرودة/رب
اليدين أو القدمين

ضيع األصغر من شهر واحد الر

الجلد  ونلار رفاص
ر لشعوا ووالعينين 

م عدو مللنو جةلحابا
ةاعضرالاول نت

عدم التحسن مع العالج

إذا لم تتحسن مشلكة صحية طويلة األمد 
  مع العالجات التي تساعد عادة

مع وجود أي عالمات: 
. رلفوا على فلتصرا عليك

. ةعدلمساا على حصلا

ابات وتشمل هذه الحاالت الربو واضطر
ها الكثير.ي وغيرالنوبات والسكر

يد من لمز
المعلومات

 و/دون عين ذيالاص خاألشة. يحصالة ايعرالي ائصأخص يخشتدال بتاسأو ددة حمة يبطة حيصنم ديقته بد صقُيال ط. قفة يميلعت/ ة يفريعتاض رألغو وهو" ها م"كد ورمالذا هر يوفتم تيط. قفة اريجتالر يغاض رألغلدا نكل داخد ورمالذا هاج تإنادة إعأو دام ختاسبح مسُي. Z Parshuramة: ينفالات ميمصتالال. فاألطة ايعراد حالت SIGNSف: يألتن م
.Health Canadaاء آرة رورضالبل ثمتال ا نهدة وارالاء واآلر؛ Health Canada قبل من سيساأ بشلك لتمو بحللر فةدها غير مستقلة يةخير سسةمؤ هي )HEC(. HECة دينكالة يحصالة ايعرالز كرمل بقن مل معالذا هم دعم تة. ينمضأو ة حريصت اكنواء سوع، نأي ن مات انمضأو ات يؤولسمة أيون لمحتيال ور شنمالذا هي فون ماهسيأو 
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