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Minor Head Injury

Your child has been examined and found to have a
minor head injury. An X-ray is not needed.
Rarely, a small number of children get problems
when they go home. It is common for children to
vomit once or twice after a bang to the head. They
may also want to go to sleep.
When should you bring your child to
hospital:

•

Repeated vomiting (more than 3 times).

•

Severe headache.

•

Very drowsy.

•

Your child has a fit.

•

Loss of consciousness or difficulty waking up.

•

Unusual behavior.

•

Bleeding or discharge from the nose or ears.

Care at home					

your child will often be sleepy and you do not need
to keep them awake. If they do fall asleep wake them
regularly to check their condition, and that they react
to familiar things.
They can eat and drink as normal, and you can give
them paracetamol for a headache.
In the next few weeks you may notice:

• Irritability
• Mood swings
• Tiredness
• Concentration problem.
• Behavioral change.
If you have any concerns, talk to your doctor.

إصابات الرأس الطفيفة

في حالة فحص طفلك و اكتشاف وجود إصابة طفيفة في رأسه
لن تكون هناك حاجة إلى إجراء فحص باستخدام األشعة.
فــي حــاالت نــادرة  ،يُعانــي عــدد قليــل مــن األطفــال مــن مشــكالت عنــد
عودتهــم إلــى بيوتهــم  .فمــن الشــائع فــي تلــك احلــاالت أن يتقيأ االطفال
مــرة أو مرتــن  ،كمــا أنــه مــن الــوارد أن تنتابهــم الرغبــة فــي النعــاس
متى يتوجب على الوالدان اصطحاب أطفالهم إلى المستشفى:

• تكرار القيء ( أكثر من ثالث مرات)
• اإلصابة بصداع حاد
• الرغبة املفرطة في النعاس
• أن تنتاب الطفل أي نوبة مرضية عنيفة بصورة فجائية
• فقدان الوعي أو وجود صعوبة في إيقاظ طفلك
• حدوث تغيرات سلوكية غير اعتيادية
• حدوث نزف دموي أو نزول إفرازات من األنف أو األذن
أسس الرعاية المزلية:

ينبغي أن يكون الوالدان متفهمني حلقيقة ميل الطفل في حاالت
إصابات الرأس النعاس ،لذا و من ثم فليس هناك ما يدعو إلى
محاولة اإلبقاء عليهم متيقظني  ،مع مراعاة إيقاظهم بصورة دورية
لالطمئنان على حالتهم  ،و الوقوف على مدى تفاعلهم مع املؤثرات
املعتادة .
ميكن أن يتناول األطفال الطعام و الشراب في احلدود الطبيعية
واملعتادة ,و من املمكن إعطائهم الباراسيتامول في حالة وجود أي
شكوى من الصداع .
في غضون األسابيع القليلة التالية  ،من اجلائز مالحظة األعراض
اآلتية على األطفال :
•
•
•
•
•

سرعة و حدة االنفعال.
التقلبات املزاجية .
الشعور باإلرهاق .
املعاناة من وجود مشكلة في التركيز .
حدوث تغيرات سلوكية .

في حالة وجود مخاوف لدى الوالدين  ،يتعني عليهم استشارة
املمارس العام أو االتصال باملستشفى.

كل ما تحتاج معرفتة عن

إصابات الرأس الطفيفة
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