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 إصابات الرأس املقصودة لدى األطفال الرضع
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�����א� �
��ز� ا��
	 ا�����"إ��ب�ت ا��أس ا���0/دة �.ى ا!�
�ل ا��+* أو � ی'�&  "

9� ا!�
�ل ا�8���ة، ���6 �5 ا ه/�:�5  ��'�رع ا�.وران� ا���?��ش>	 <�9 5 أش>�ل إ �ءة 
Bر�/�� C�
	 أو ا��ج واGر���م، ب�>	 ی�>5 ��5 ی��ه. ا�E.ث أن ی��9� �
   . ب'I/�� ا��ج ا�:6

�I�K�6 �/اLا��.ة و�� ���� إن إ��ب�ت ا��أس ا�L��6� �5 رج ا��
	 ه� إ��ب�ت 

�	 #�/ل ا!ذی�K �ی�K/9& ا�� C�  .ا�'�O� ی�L ا���آ

 

�P� �ی.'Lءة ا�� Qلا�

�ل ه� أآ�S أ ��ب إ��ب�ت ا��أس ا�8���ة ش�/�� �.ى ا!� 

9� ا!�
�ل ب:. ا ��6Sءو ،��/�. ا��+*�:اG���#Gت  ��T8 ا��Qب�ت ا�L��6� �5 إ �ءة 
ب���أس �.یYI،  أ��ى، إG أن هXا ی�L أن G ی��W �9& ا!�
�ل ا��+*، #�V أن أي إ��ب�

��+�� ��Z �9، ه�Z!ا Y�!9& ا�.  

 

E�Bان G5 إ��6  5 	Kأ Yی5 أ���رهXل ا��
�Y  .ث ��ز� ا��
	 ا����� ��دة ]� ا!�
5 ��'�  6/ات 	Kأ Yل أ���ره�
  . �/ث�W #.وث�I ]� أ�

5ا�0��Gد ا�'�ئ.، ش�ئ:� ا�E.وث وT8�� .K ��? ]�  هX^ ا����ز�، و�9& ا�:>[ 
�LE� ُ.K أو �a�bت ا�G�Eا� Y�9  ��Z T�  . ��/ر��I ب��8

إ#.اث ا��Qب� أو K.  ��دة � ی�/^ وُیEّ�ف �gوف) ا��'�� ���dب�(ا�� ا��
	 ر
 	
�� ا��'��(ی.�� ب:.م :�]�B ب? ��ب #.وث�I، أ� را�� ا��Z �ب��d� ( &9� ی>/ن G .K

.9L9& ا�� ��  .�Y9 ب�� #�	 �9�
	 ب'�� �.م و</د إ��ب�ت ��ر<

�� و��90 ا�:��تbب�، و���Qوف ا�g ض/�Z ا�����، إن 	
 ا��� ی��ه. ب�I ا��
* أي إ��ب� رأس ��
	 ر+�*،  ی/<� B9�� أن ی>/ن #Xرا وی�l0 بk]�اط �6. �:���9& ا��
B�  .أن ی>/ن +9�:� ]� ا����ه.ات ا�'�ی�ی� وا��:���� ��S	 هX^ ا�G�Eت و�9

 

���  :א �

ه/ ]:	 �6
� �.ر<� أن أي شT8 " ����ز� ا��
	 ا�����"رج ا��
	 ا��E.ث 

	ی.رك ��/ر�B وا# ی��ه.^�9� B����0/د وLَ�َُ�*. ���ل إ o6� �أذی �L� هX^ ا����ز� ه� ن�


* �Kی� �� 5S	(ا����ه.ات ا�'�ی�ی� ا��>/ن� �XI^ ا����ز� G �?�� ب'�� ا�'0/ط  

5)ا�'0/ط 5 �9& ا�'�ی� �
��a p'� ، وG ��/�. �5 ن/ب�ت ��ع إ���<��، وه� �


�ت ��:�Y ا��
	 !ي �ض 5 ا!��a�اض .  
���، و]� ب:r ا!#��ن ی>/ن  رج ا��
	 بE. ذا�B یqدي إ�& #.وث أذی����ة أو ��
��  ه�6ك إ��ب�ت أ��ى ب���أس ن��L� �5 اQر���م�ا���ا]W ��9ج، و�XIا 5 ا!]a	 إ �8.ام �:

"Y�ا����� ا���� 	
��ز� ا�� ."  
�>�ء ا��
	 ا��
	 ب�>	 �o6 ی��6 �5 �/�� وإ#��ط �.ى ا��'�ء آ�L� kب�  رج� ���9 

��ر 6��0 أو �Kن/ن� QیXاء ا��
	 ب?ي ش>	 أو5  نBKC، وهX^ ا!/ر �.ى ا��
	 G �:�� أي 
  .ا!ش>�ل

B6 أو ��:Kوا ��Z ت�:K/� YI5 ]� أن �.ی�<� B>ب� 	
 �/ا	 ا�8�/رة �0��م را�� ا��

	
5 ��ل ا�� ���# &�9�  B��>���s !نB ی�/K* أن ا#�Eی Bأن . .K5  ی>/ن ا��/�� ن���و�
B9
��� ب���ا�� و�Eا�� ��O���� أو ا�����>Gا ،��>/�/���� یqدي �9&  ا!و+�ع ا���KGدی�، ا�

��وا��8.رات و��b  و</د �o6 أ �ي، �:/د �9& ا�>E/ل.  9/آ��ت �I/رة، 6.]:� و�.وان
  .#YL أو ��� ا��
	 ��>	 �/ا	 ��/رة إ+�]�� ��:�ض ا!�
�ل ��9ج
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  :#�"א!��

�� أن إ��ب�ت ا��أس ه� أآ�S ا! ��ب ش�/�� ��9/ت��5 ا�.را �ت ]� ا�.وری�ت ا����� 

�9 ا��0	 ه/ ]� �9�:� أ ��ب. ا��Gب�، وه� ]� �9�:� أ ��ب /ت ا!�
�ل 5  /ء ا��:�

5 ث�ث  6/ات 	Kل أ�
�P� ��� %95 ب:. ا ��6Sء و</د آ'� ]� ا��L�L� ]?ن. ا��Qب�ت ا���

9� ا!�
�ل5 إ��ب�:5  6� وا#.ة ن��L� �5 إ �ءة  	K5  %80 .�ت ا��أس �.ى ا��+* أ
��+�� ��Z 5 إ��ب�ت� �L5 ن����6  5 	Kل أ�
  .أذی�ت ا��أس ]� ا!�

��ز� ا��
	 ا����� ه/ ��[ #.ث C:6ل ب	 K. ی>/ن <Cء 5 ا ���ار �:�ض 
	
�5 أ#.ى ا�.را ا���� V��� أ��ى، #+�� ��Z ب�ت��Q ت� �ت أنB آ�ن ه�6ك ��

5 ا�G�Eت% ٣٣]� ا�.�غ ]�  ��Qب�ت  �ب0� . �Sآ/ر أآXءة ]?ن ا�� Qت اG�# �Kب� 	S
5  .اQن�ث ��+� 

 

$%%�  :א�)�'��א���&�&���א��

E.دة إ�&  ��Zدة و�# ��Z ت��� 5��ت ��ز� ا��
	 ا����� ���اوح ب��
�ت�� �E+ش.ی.ة ووا . .K ا��.ی.ة ��Z تG�Eر<� أن ا�.� �5 �/ا�K ا����ز o�وه�6ك �

G أب.ا T8�� G .Kء و��9
p ان���^ ا!�� .  
�� �:.ة أی�م أو أ �ب�* وهX^ ا�:��ت  أو/K. ی>/ن ه�6ك ر]r �9�:�م، �0�q، ن:�س، وI�

�� ا��E.دة ��[ ب���aورة أن �VE را��Z  �9�� ا��'�ء ��Z 	
��ا���أ� . ا��'��.ة ا��
��ش�ة ب:. ا��ج، �.ر<� أن ا��
	 ی
0. ا�/�� وK. ی��ب  ا�:��ت ا��.ی.ة وا�/ا+E�[ �E.ث

��9�B ب'�� ا��ج ی/+*  و�� یCی.. ب6/ب�ت إ���<� &�bا�� 	
ا!� ��/رة و�Z/+� أن ا��
�	 ا��'�ءK 5ن�0ذ #���B أو �B�E �9& ا]��اض أنB ن�ئY وبy�X ی
0. ا��
	 ا#���ل إ ]� ا�'�ی� 

�>� ب�.�	 ��<� . *9�S	 �:/ب� ا��+��� أو ا� �E+وا ���K. ی��ب ا��
	 ب:��ت ��
وK. ی��6 �5 . أو إ�.ار أی� أ�/ات، وی:Cى ذ�y أی�a �6:�س ا��
	 أو ن/B و�.م ا��Eآ�
  .�:/ب� ب���6
[ وبs ]� د�Kت ا��90 ا��� ����9 ��9��ت أن:�ش ��<9� إ��ب� ا�.�غ

 

 5� �Lب�ت ن����Q ت�:�ی6� ا��
	 ا���:�ض ��9ج ی�L ن
� و</د أي �� .6�
S	 ا�>.�ت ب?��ب* ا��. �9& ا�:a.ی5 أو آ'/ر ا!+�ع  اQ �ءة 5ا�L'.ی� ب�>	 ��م 
  .ا�:�lم، و#�& ا#���ل و</د إ��ب�ت ]� ا���5 ون�Iی�ت

6�5 ه/ ��� ا�:<� ز� ا��
	 ا�����،G�# 5ت ��% ٧٥ا#���ل #.وث ا�C6ف ]� ش

�5، ���9 ب?ن ش.ة ا�C6ف ی:>[ ش.ة ا��Qب� ب�>	�6�. ��م وی>/ن ذ�y ]� إ#.ى أو آ��9 ا�:
�� ه� ا�C6ف ]� ا�'�ئ	<�6�5 ب�C69� �[�+Qف ]� ا���ا�C<�<�  ا�:��ت ا!��ى ]� ا�:

��<�  .وو</د ث6��ت ]� ا��

�.و ���ت � ���ز� ا��
	 ا�����"��دة  "Qا ���  :�ف و�9/ه9� ا!و�& �9&��

��ت �I��Gب  �Eی� ا�.�غ، و �ئ	 ا��86ع ا��/آ� K. ی>/ن دا� وی�9�[ ا!�� �I9&  أن�
�غ.9� ��[�L0� ا!م ا��� pE� فC6ا� ]��� ب?ن ذ�y ن��� �5 ا�/�C و��  .ا��

�ت �>'/�� �Il� .Kب�ت ا��ئ/ی� و�I��Q5 ا ���:� و���� را��/ر ا��:���� ��9.ر �
  .  �ب0� ]� ا!+�ع

  .K. ی:�ن� ا��
	 ا����� 5 ]�0 ا�.م و�:/ب� ]� ��S8 ا�.م
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  :-�%��,��+�א!*�(�

�[ �KC�� ث.Eی �� ،��L�Lا� 	دوران دا� 	غ ب�>� رج ا��
	 ی/دي إ�& ��Eك ا�.

�� ا�.�غ�/�<6� �0��غ ب�.9� ��[�L0� ا!م ا��� sة ا��� ��ب�'Lف ش ی>/ن. ا!وردة ا��C6ی.ا ا�.
��  ]� ا��6�0� � ب�5 ]�� ا�.�غ وأK	 ش.ة �  &9���IE، و]� وW#G pK یE.ثZ�وذ� د

�� ا�.�غ�/�<6� pE� فC6. #�/ل ن� ���� .Gوث إ.Eغ ن�در ا��أن أذی�ت ا���Eور  �>.م ا�.
�� ش�ئ* ]� أG�# �9Zت ���ز� ا��
	 ا�����"ا�:�"  

 

  :א�/�א�.

���Qاض وا�Qا �� ا��+* +�Eی� ا��ج ����� <.ا، #�V أن ن'��  ب�5 - ا��/ت -ن'
	�� ���Q٣٨ -١٥إ�&  ا) % s /�٢٠( % ��5 ا!�
�ل ا�Xی5 و�9/ا % ٦٠، وه�6ك ن'

���# �[ ����/ی� ��/ا أو �o98 إ��K� ش.ی.ة دائ�� �5 ا��Qب� ا!و���  ا���Z) ��90� �Kإ�� 	S
  ) . ]� ا!��اف أو إ��K� #�آ�� وش9	

�Qی��6 �5 ا .K.0[ ،*�'0.ان ا�[ ،���ا�0.رة �9& ا�>�م، �o98  �ب� ]0.ان ا�
9��  أو إ �'�0ء ا�.�غ، وK./إ���<�ت دائ��، +�/ر ا�.�غ و�0�' ��ی��I6� o98 �/ا�K  9/آ

Y9:ب�ت ا��/:� �Kو�/ا.  

 

  א���*0�%

o �Kا�:�ج، و�/ا ،T��5 ا��:�]�� #/ل ا��:�ف ا���>�، ا���8�6Iءة ا���
 زی�دة آ

��ز� ا��
	 ا�����.  

o ت ذات�IL9� تG�E5 ا�� ��9��9� YI��5 وا+���YI ب/ا<�6Iزی�دة و�� ا�� 

��  .ا���#

o ^Xه * 5�96�� ا���:.دة ا���:�Iت ا����/�Lء ا���a�! ��� �0.یY ا��:9/�ت ا��

  .ا�G�Eت

o ���:
9� ا!�
�ل ا��:�LبI� إ �ءة  �  .د�Y ب�ا

o YI��
* أ� 	0�o ا�/ا�.ی5 #/ل ا���9b �9& ا����آ	 �6. ا��:�S� �[ �ا��'�ه�.   

 

  أ�ن-�آC ا�.را �ت -ا���.ر 

  


