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عند حدوث حاالت مرضية عديدة في دار الرعاية
يجب بذل عناية خاصة عند ظهور أمراض معدية ،مثل اإلسهال أو الحصف الجلديm
يمكن لمديرة دار الرعاية أن تتباحث مع الممرضة الصحية المسئولة عن متابعة الدار حول
اإلجراءات اإلحتياطية المتعلقة بالنظافة الصحيةm

مسئولية أولياء األمور
من المهم عدم حضور األطفال المرضى إلى دار الرعاية ،وذلك للحد من انتشار األمراض
المعدية في دار الرعايةm

ينبغي على أولياء األمور أن:
ـ يبقوا األطفال المرضى في المنزل
ـ يحترموا تقدير الموظفين بخصوص مدى خطورة نقل الطفل للعدوى  /للمرض ،حين يتصل
الموظفون بأولياء األمور
ـ يطلعوا على نصائح دائرة الصحة فيما يتعلق باألمراض المعدية
ـ يبلغوا دار الرعاية عما يشكو منه الطفل
ـ يتابعوا اإلخطارات المنشورة بخصوص األمراض المعدية ،كالقوانين الصارمة في الحاالت
الخاصة
ـ يغسلوا أيدي األطفال حين يأتون بالطفل وحين يأخذونه ،وذلك لتجنب إنتشار العدوىm
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جرى إعداد هذه اإلرشادات في أكتوبر 2016

إرسال المعلومات المتعلقة بالحاالت المرضية
ـ يجب على مديرة دار الرعاية النهارية أن توصل المعلومات حول األمراض المعدية إلى
أولياء أمور األطفال
ـ عند حدوث مرض خطير ،مثل إلتهاب السحايا ،يجب على مديرة دار الرعاية ،بعد اإلتفاق
مع المندوب الحكومي للشئون الطبية ،أن توصل المعلومات إلى أولياء أمور األطفالm
ـ إن قيام المديرة بإيصال المعلومات يتوقف على قيام أولياء األمور باإلبالغ عن مرض
طفلهم ،إن وجد تقدير طبي حول ذلكm

واجبات الموظفين
إن أصيب طفل بمرض ،أو وجدت شكوك بوقوع مرض ما ،وأصيب الطفل بوعكة صحية،
فمن واجب الموظفين أن يتصلوا بأولياء األمور بغية قيامهم بإحضاره إلى المنزل في أقرب
وقت ممكنm
ينبغي القيام بتناول الدواء في المنزل قدر المستطاع mفي حالة األمراض المزمنة أو طويلة
األمد ،فقد يكون ضروريا إعطاء الدواء لعدة مرات في اليومm
يمكن الحصول على التوجيهات العامة إلعطاء الدواء في دور الحضانة ودور الرعاية النهارية
والمدارس في موقع الشبكة الخاص بالشئون القانونية:
)https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133849

اإلجراءات اإلحتياطية المتعلقة بالنظافة الصحية
تقوم الممرضة الصحية ،برفقة مديرة دار الرعاية ،بالرقابة على شئون النظافة الصحية مرة
كل سنةm
تعمل مديرة دار الرعاية على أن يتوفر لدى الموظفين المعرفة الضرورية بشئون النظافة
الصحية ،بما في ذلك التوجيهات العامة المتعلقة بالنظافة الصحية لمكافحة العدوى ،وذلك
بغرض توفير نظافة صحية سليمة في دور الرعايةm

الحضور إلى دار الرعاية بالرغم من مخاطر العدوى
عند اإلصابة بأمراض معينة يسمح للطفل بالمجيء إلى دار الرعاية ،بالرغم من وجود قدر
معين من مخاطر العدوى (بعد اإلتفاق مع طبيب الصحة العامة) mوهذا ينطبق مثال على
حاالت
ـ الداء الخامس
ـ داء اليد والقدم والفم
ـ القروح الباردة
ـ الدودة الدبوسية (معدية حتى يبدأ بالعالج)
ـ البثور

وبالرغم من وجود قدر معين من مخاطر العدوى فإن ذلك ال يزال يعني ضرورة تعافي
الطفل وتحسن وضعه الصحي العام لكي يحضر إلى دار الرعايةm
يمكن للطفل في بعض الحاالت أن يأتي بعد البدء في العالجm
وذلك ينطبق على حاالت من مثل
ـ القمل
ـ الجرب
إذا جرى اكتشاف هذه األمراض أثناء وجود الطفل في دار الرعاية ،يجب أن يبلغ الوالدين،
عند حضورهما ألخذ الطفلm

إذا حصل شك في كون الطفل سليما أم مريضا
ـ يمكن للوالدين أن يتصال بطبيب الصحة العامة الخاص بهم
ـ ال يسمح للمرضة الصحية والموظفين في دار الحضانة أن يتصلوا بطبيب العائلة دون موافقة
الوالدين
ـ عند اإلصابة بأمراض معدية وخطرة يقوم المندوب الحكومي للشئون الطبية باتخاذ القرار
(مثال إلتهاب السحايا)

األمراض المعدية
األمراض المعدية األكثر شيوعا هي:
ـ الزكام
ـ الحمى دون سبب معين
ـ إلتهاب األذن الوسطى
ـ إلتهاب الشعب الهوائية
ـ إلتهاب الرئة
ـ أمراض األطفال (جدري الماء ،الداء الخامس ،حمى األيام الثالثة ،الحمى القرمزية وداء اليد
والقدم والفم)
ـ اإلسهال
ـ الحصف الجلدي
ـ إلتهاب العينين (تورم شديد في العينين ،ورهاب الضوء وتغير الوضع الصحي العام)
عند حصول اإلسهال ،ال يصح أن يأتي الطفل إلى دار الرعاية إال عندما يصبح برازه عادياm
وعند اإلصابة بالحصف الجلدي ،ال يصح أن يأتي الطفل إلى دار الرعاية إال حين تجف
الجروح وتزول القشور (ولو كان قد بدئ في العالج قبل ذلك)m
وعند حصول إلتهاب شديد في العينين ،ال يصح أن يأتي الطفل إلى دار الرعاية إال بعد
مضي يومين على األقل من بدء العالج ،وبعد زوال التورم ،أو رهاب الضوء ،أو تغير
الوضع الصحي العام mويمكن للطفل المجيء إلى دار الرعاية في حالة اإلصابة الخفيفة بالتهاب
العينين وقليل من اإلحمرار ونزول الدمعm
والقاعدة العامة هي أن األطفال المرضى ال يسمح لهم بالمجيء إلى دار الرعاية ،وأن الطفل
المصاب بمرض معد ال يصح أن يأتي إلى دار الرعاية إال عند زوال العدوىm

متى يسمح لطفلي بالمجيء إلى دار الرعاية النهارية؟
يتسبب األطفال لحد كبير بنقل العدوة لبعضهم البعض في دور الرعاية النهارية mوللحد من
العدوى ،فمن المهم أن ال يحضر األطفال المرضى إلى دار الرعاية النهارية mوبالنسبة لألطفال
فيصعب عليهم من حين آلخر أن يقرروا إن كانوا أصحاء أم مرضىm

يكون الطفل سليما ومعافى
ـ حين يكون الوضع الصحي العام للطفل طبيعيا
ـ حين يتمكن الطفل من المشاركة في النشاطات كما هو معتاد mينبغي مثال أن يكون قادرا على
الخروج للعب والذهاب للتنزهm
ـ حين ال تكون حرارة الطفل مرتفعة
ـ يجب أن تتوفر جميع الشروط المذكورة أعاله ،وذلك مراعاة للطفل ،ولكن أيضا للتقليل من
مخاطر العدوى

يكون الطفل مريضا
ـ إذا كان الوضع الصحي العام للطفل غير طبيعي ،مثال إذا كان الطفل منهكا أو كثير الشكوى
أو مضطربا و/أو كثير البكاءm
ـ حين ال يتمكن الطفل من المشاركة في النشاطات كما هو معتادm
ـ إن وجدت عالمات محددة للمرض ،كالحرارة مثال
ـ إن توفر أحد الشروط المذكورة أعاله ،وذلك مراعاة للطفل ،ولكن أيضا للتقليل من مخاطر
العدوى
إن حضر طفل إلى دار الرعاية النهارية ولم يكن قد شفي تماما ،فهناك خطورة أكبر ألن
يتعرض الطفل لمضاعفات أو يصاب بمرض آخر بسبب ضعف قوة المناعة لديهm
إن كان الطفل قد أصيب بمرض مؤخرا ،فينصح أن يبقى في المنزل ليوم إضافي لكي يتعافى
تماماm

إلى أولياء األمور

نعلم أن المرض لدى األطفال هو أمر مرهق لألطفال وللوالدين ،ونعلم كذلك أن العدوى التي
تصيب األطفال الصغار قد ثبت أنها السبب وراء حوالي  % 40من غياب الوالدين عن العملm
وعند حدوث المرض لدى األطفال ،غالبا ما تنشأ أسئلة وشعور بالقلق والحيرة بالنسبة لوقت
شفاء الطفل ليتمكن من الذهاب لدار الرعاية النهارية (دار الحضانة  /الرعاية الخاصة)،
والوقت الذي يكون فيه الطفل مريضا وينبغي أن يبقى في المنزلm
ولذلك قمنا بإعداد هذه اإلرشادات ،التي تعتمد على توصيات دائرة الصحة بخصوص
األمراض المعدية لدى األطفال والشبابm
والهدف هو تحسين الوضع الصحي والتنموي لدى األطفال في دور الرعاية النهارية من
خالل:
ـ الحد من انتشار األمراض المعدية في دور الرعاية
ـ تسهيل اتباع هذه التوصيات من قبل أولياء األمور والموظفين بالنسبة للوقت الذي يمكن
للطفل
أن يحضر فيه إلى دار الرعاية

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sygdom-ogتوجد النصائح على الرابط التاليbehandling/smitsommesygdomme/~/media/FC52A31AC07E484793B3EE2E5950A9A5.ashx
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