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 (טעמּפערַאטור-געהעכערטע גוף)ֿפיבער  

 ?ֿפַאר וועמען איז ָאט דָאס ביכל
.  מַאמע-הָאבן ַא קינד װָאס איז קרַאנק קָאן זַײן זײער מוראדיק ֿפַאר די טַאטע

אױב איר ֿפַארשטײט מער װעגן דער קרַאנקײט קָאן עס העלֿפן צו געבן אַײך  

און עלטערע  )מַאמעס -דָאס ביכל איז ֿפַאר טַאטע. מער געֿפילן ֿפון קָאנטרָאל

,  און בַאהַאנדלט זיך מיט די געװײנטלעכע אינֿפעקציעס ֿפון קינדער( קינדער

עס הָאט נישט בדעה קינדער װעלכע הָאבן  . ּכלל געזונט-װעלכע זַײנען בדרך

-ָאדער נירן -הַארץ, שטענדיקע געזונטהײטס ּפרָאבלעמען ַאזױ װי ַאסטמע

איר זָאלט זיך נישט ֿפַארלָאזן אױף די עצות אין ָאט דעם ביכל  . ּפרָאבלעמען

עוֿפעלעך װעלכע זַײנען  . חדשים 6ֿפַאר קינדער װעלכע זַײנען װײניקער ֿפון 

ַ .יִינגער ֿפון דעם קָאנען זיך ָאּפרוֿפן ַאנדערש ֿפון אינֿפעקציעס
 

 ?װָאס איז אַײער גרעסטע דאגה
איז עס זייער  , קרַאנקענשוועסטערָאדער  (GP)אויב איר זעט דעם דָאקטער 

 .וויכטיק צו זָאגן זיי וועגן ווָאס איר זענט ַאמשווערסטן ֿפַארדאגהט
 

 ?אױף װָאס ריכטעט איר זיך ֿפון דער קָאנסולטַאציע
ַאז איר װעט גײן ֿפרעגן ַאן עצה בַײם דָאקטער ָאדער בַײ דער  

איז עס זײער גוט  ַארַײנצוטרַאכטן אױף װָאס איר  , קרַאנקענשװעסטער

,  אױב איר הָאט רעיונות װעגן װָאס איר װָאלט געווָארן ָאּפגעטָאן. ריכטעט

ַאזױ װעט עס  .זָאלט איר זָאגן דעם דָאקטער ָאדער קרַאנקענשװעסטער

 .דערלָאזן זײ צו ּפרּוװן בַאהַאנדלען די זַאכן אױף װָאס איר ריכטעט זיך

Who is this booklet for? 

Having an ill child can be a very scary 

experience for parents. If you understand 

more about the illness it can help you to 

feel more in control. This booklet is for 

parents (and older children) and deals 

with common infections in children who 

are normally healthy. It is not meant for 

children who have ongoing health 

problems such as asthma, heart, or 

kidney problems. You should not rely on 

the advice in this leaflet for children who 

are less than 6 months old. Babies 

younger than this can respond differently 

to infections. 

What is it that you are most worried 

about?  

If you are seeing your GP or nurse, it is 

important to tell them what it is you are 

most worried about.  

What are you expecting from the 

consultation? 

When you consult with a doctor or nurse, 

it is a good idea to think about what you 

are expecting. If you have any ideas 

about what you would like done, you 

should tell the doctor or nurse. This will 

allow them to try and deal with the things 

that you are expecting. 

Fever (Raised Body Temperature)  

• Fever is a normal response that may 

even help to fight infections. 

• Fever does not harm your child. Bringing 

temperature down does not seem to 

prevent fits (see next page). 

• Children with a high temperature (40°C 

or more) are more likely to have a more 

serious infection (though most will not). 

Look at page 7 to see other signs of 

more serious infections. 

What can you do about it? 

To make your child more comfortable, 

you may want to try and lower their 

temperature by giving them Paracetamol 

and / or Ibuprofen (see also page 6). 

Take off outer clothing (do not wrap your 

child up if they have a fever). Sponging a 

child with water can sometimes make 

matters worse by upsetting a child or 

making them shiver (which can raise their 

temperature more). However, as long as 

it does not upset your child, 

bathing/sponging with luke warm water 

may help a little. 

װָאס קָאן ַאֿפילו צוהעלֿפן בַאקעמֿפן  , ַא ֿפיבער איז ַא געװײנטלעכער ָאּפרוף•

 .  אינֿפעקציעס

ַאז מע ברענגט ַאנידער די  . ַא ֿפיבער קָאן נישט שַאטן אַײער קינד•

זעט דָאס  . )ֿפַארמַײדעט נישט קײנע ָאנֿפַאלן, װַײזט עס אױס, טעמּפערַאטור

 .(קומעדיקע צַײטל
קָאן עס זַײן ַאז  ( ָאדער מער 40c)ַאז קינדער הָאבן ַא הױכע טעמּפערַאטור •

רוֿב ֿפון זײ  'נָאר ס)עס איז מעגלעך ַאז זײ הָאבן ַאן ערנסטע אינֿפעקסיע 

ּכדי צו זען ַאנדערע צַײכנס ֿפון מער   7גיט ַא קוק אױף זַײטל (. װָאלטן נישט

 .ערנסטע אינֿפעקציעס
 

 ?װָאס קָאנט איר טָאן װעגן דעם
איר מעגט אֿפשר װעלן ּפרּוװן ַארָאּפלָאזן  , ּכדי צו מַאכן אַײער קינד מער בַאקװעם

ָאדער אַײבוּפרָאֿפען  /זײער טעמּפערַאטור מיטן געבן זײ  ּפַארַאסעטעמָאל און

נעמט ַאװעק די אױסנװײניקסטע קלײדער  (. 6גיט ַא קוק אױך אױף זַײטל )

לעגן װַאסער אױף ַא קינד  (. ַאנטװיקלט נישט אַײער קינד אױב עס הָאט ַא ֿפיבער)

מיט ַא שװָאם קָאן ַאמָאל ֿפַארערגערן זַײן מצֿב מיטן צערודערן דָאס קינד ָאדער  

ַאזױ  , ָאבער( װָאס קָאן ֿפַארהעכערן מער די טעמּפערַאטור)מַאכן עס ציטערן 

אױסבָאדן ָאדער לעגן מיט לעבלעך װַאסער  , לַאנג װי עס צערודערט אַײער קינד

 .מיט ַא שװָאם מעג העלֿפן ַא ביסל
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 (ֿפעברילע ַאּפָאּפלעקציעס)טעמּפערַאטור ָאנֿפַאלן  
Temperature Fits (Febrile Seizures)  

• Young children can sometimes have a 

fit as a result of having a temperature. It 

can be very scary if your child has a 

seizure, but it is usually not serious. 

Treating fever with paracetamol or 

ibuprofen does not prevent fits.  

• If your child has a fit – try to stay calm. 

Most of these fits will not cause your 

child any harm and will last less than 5 

minutes.  

• Unless your child has had previous 

febrile seizures and you are familiar with 

what to do, it is best to dial 999 

immediately for an ambulance.  

• It is a good idea to make sure a child 

who is having a fit is away from things 

they may hurt themselves on, and to roll 

them on their side (recovery position). 

Cough/Chesty Cough 

• When young children catch a cold they 

often develop a ‘noisy chest’ or a 

‘chesty cough’. This can be worrying for 

parents who believe that a chesty 

cough is a sign of a ‘chest infection’.  

• Young children often get noisy chests. 

This is because they have smaller 

airways and thinner rib cages than 

adults.  

• A child with a true chest infection will 

generally be more ‘unwell’. See page 7 

for signs of a more serious problem.  

How long will it last?  

This chart shows you how long cough 

often lasts in children. The faces represent 

ten children who have seen their GP with 

a cough. Green faces are those who 

have recovered at each time period.  

What can I do about it?  

Coughing helps the body fight against 

infection and can take a while to go. 

Cough syrups probably do not help. See 

page 6 for other things that may help.  

Do antibiotics help?  

Most people who take antibiotics do not 

get better any faster than people who do 

not take them. Looking at adults and 

children with bronchitis (chesty cough), 

on average, people taking antibiotics will 

have a cough for only half a day less 

than those who don’t.2 

יוצא ֿפון ַא  -יונגע קינדער קָאנען ַאמָאל הָאבן ַאן ָאנֿפַאל װי ַא ּפועל•

,  עס קָאן אַײך זײער שרעקן אױב אַײער קינד כַאּפט ַאן ָאנֿפַאל. טעמּפערַאטור

קורירן ַאן ָאנֿפַאל מיט  . ּכלל איז עס נישט ַאזױ ערנסט-ָאבער בדרך

 .ּפַארַאסעטעמָאל ָאדער אַײבוּפרָאֿפען װעט נישט ֿפַארהיטן ָאנֿפַאלן

די מערסטע . ּפרּוװט צו בלַײבן רוִיק -אױב אַײער קינד כַאּפט ַאן ָאנֿפַאל •

  5און זײ װעלן נישט געדױרן מער ֿפון , ָאנֿפַאלן ֿפַארשַאטן נישט אַײער קינד 

 .מינוט

סַײדן אַײער קינד הָאט געכַאּפט ֿפרִיער ֿפעברילע ַאּפָאּפלעקציעס און איר זַײט  •

ּתיּכף  999װָאלט עס דָאס בעסטע צו טעלעֿפָאנירן , קענטיק מיט װָאס צו טָאן

 .ֿפַאר ַאן ַאמבולַאנס

סיאיז ַא גוטער געדַאנק צו מַאכן זיכער ַאז ַא קינד װָאס כַאּפט ַאן ָאנֿפַאל איז  •

װַײט ֿפון זַאכן ֿפון װעלכע זײ װָאלטן געקָאנט װערן צעמזיקט און צו  

 )ּפָאזיציע-גענעזונגס)ֿפַארקַאטשן זײ אױף דער זַײט 

 ברוסטיקע הוסטן/הוסטן 

זײער ָאֿפט ַאנטװיקלט עס בַײ זײ ַא  , װען יִינגערע קינדער װערן ֿפַארקילט•

דָאס קָאן ֿפַארזָארגן  . 'הוסטן-ברוסטיקע'ָאדער ַא ' ברוסטקַאסטן-רעשיקע'

הוסטן איז ַא צַײכן ֿפון ַא  -מַאמעס װעלכער גלױבן ַאז ַא ברוסטיקע-טַאטע

 .'אינֿפעקסיע-ברוסטקַאסטן'

די סיבה ֿפַאר  . ברוסטקַאסטנס-זײער ָאֿפט כַאּפן יִינגערע קינדער רעשיקע•

דעם איז ַאז זײ הָאבן קלענערע לוֿפטװעגן און שיטערע ריּפשטַײגן װי ֿפון  

 .דערװַאקסענערר

ָאנשטעקונג װָאלט אין ַאלגעמײן װערן  -ַא קינד מיט ַאן אמתער ברוסטקַאסטן•

ֿפַאר צַײכנס ֿפון ַא מער ערנסטער   7גיט ַא קוק אױף זַײטל . 'קרַאנק'מער 

 .ּפרָאבלעם
 

 ?װי לַאנג װעט עס געדױרן
די ּפנימער  . די טַאבעלע װַײזט ָאן װי לַאנג הוסטן ָאֿפט געדױערט מיט קינדער

ַא  מיט  (GP)רעּפרעזענטירן צען קינדער װעלכע הָאבן געזען דעם דָאקטער 

די גרינער ּפנימער זַײנען זײ װעלכער זַײנען געװָארן געזונט מיט יעדן צַײט  . הוסט

 .ּפעריָאד
 

 ?װָאס קָאן איך טָאן װעגן דעם
הוסטן העלֿפט דעם גוף צו בַאקעמּפֿפן אינֿפעקציעס און קָאן געדױרן ַא װַײלע ביז  

ֿפַאר   6זעט זַײטל . סירעּפן-מסּתמא העלֿפן נישט הוסטן. עס וועט ֿפַארשװינדן

 .ַאנדערע זַאכן װָאס מעגן אױסהעלֿפן
 

 ?צי העלֿפן אױס ַאנטיביָאטיקן
סירוֿב מענטשן װעלכער נעמען ַארַײן ַאנטיביָאטיקן װעלן װערן נישט בעסער  

ַאז מע גיט ַא קוק  . גיכער ֿפון די מענטשן װעלכער נעמען זײ נישט ַארַײן

ברוסטיקע  )דורכשניטלעך אױף דערװַאקסענער און קינדער מיט ברָאנכיט 

מענטשן װעלכע נעמען ַארַײן ַאנטיביָאטיקן װעלן דורכשניטלעך הָאבן ַא  ( הוסטן

 2.הוסט נָאר ֿפַאר ַא הַאלבן טָאג װעניקער ֿפון זײ װָאס נעמען נישט ַארַײן
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 ּפשוטע ֿפַארקילונג 

Common Cold  

• Colds are very common. Normal, 

healthy children can sometimes have 8 

or more colds in a year!  

How long will it last?  

This chart will give you an idea of how 

long colds often last. The faces represent 

ten children who have seen their GP with 

a cold. Green faces are those who have 

recovered at each time period.  

Do antibiotics help?  

There is no evidence that antibiotics help 

with colds.  

Green Phlegm/Snot  

• Some parents and doctors have long 

believed that the colour of nasal 

discharge (snot) gave an indication of 

the type (or seriousness) of an infection.  

• Recent research suggests that this is not 

the case. Green nasal discharge can be 

caused by many types of infection and 

does not need to be treated with 

antibiotics.4 

Sore Throat  

• A sore throat does not need any 

treatment to make it go away. It will get 

better by itself  

• If your child seems very unwell or has a 

sore throat and temperature, but no 

cough, for more than 3 days, he or she 

should see a doctor or nurse.  

• You do not need to look in your child’s 

throat. If you have, and you are worried 

about large tonsils, this is not, by itself, 

something to be concerned about. 

However, if your child is having difficulty 

breathing, or seems very unwell (see 

page 7), you should consult your doctor 

urgently.  

How long will it last?  

This chart shows you how long sore 

throats often lasts in children. The faces 

represent ten children who have seen 

their GP with a sore throat. Green faces 

are those who have recovered at each 

time period.  

Do antibiotics help?  

After one week, more than three-quarters 

of those with a sore throat will be better 

whether they take antibiotics or not. Most 

(13 out of 14) who take antibiotics will get 

better just as quickly as if they had not 

taken them.6 

געזונטע קינדער קָאנען ַאמָאל , נָארמַאלע. ֿפַארקילונגען זַײנען זײער ֿפַארשּפרײט•

 !ָאדער מער ֿפַארקילונגען אין אײן יָאר 8הָאבן 
 

 ?װי לַאנג װעט עס געדױרן
די  . די טַאבעלע װעט געבן אַײך ַא הׂשגה ֿפון װי לַאנג ֿפַארקילונגען ָאֿפט געדױרן

ַא  מיט  (GP)ּפנימער רעּפרעזענטירן צען קינדער װעלכע הָאבן געזען זײער דָאקטער 

די גרינער ּפנימער זַײנען זײ װעלכער זַײנען געװָארן געזונט מיט יעדן צַײט  . ֿפַארקילונג

 .ּפעריָאד
 

 ?צי העלֿפן אױס ַאנטיביָאטיקן
 .איז נישט ֿפַארַאן קײן רַאיה ַאז ַאנטיביָאטיקן קָאנען ַארױסהעלֿפן מיט ֿפַארקילונגען'ס

 שלײם/גרינע לײכעץ 

מַאמעס און דָאקטוירים הָאבן שױן לַאנג געגלױבט ַאז דער  -עטלעכע טַאטע•

קָאן געבן ַאן ָאנװַײז ֿפונעם טיּפ  ( שלײם)קָאליר ֿפון נָאזלעכער אױסגָאס 

 .  ֿפון ַא אינֿפעקציע( ָאדער ֿפון דער ערנסטקײט)

גרינע  . ֿפרישע ֿפָארשונג סוגערירט ַאז דָאס איז נישט ַאזױ אין דעם ֿפַאל•

און מע דַארף אים  , מיני אינֿפעקציעס-נָאזלעכער אױסגָאס װערט גורם ֿפון ּכל

 4.ַאנטיביָאטיקןנישט קורירן מיט 

 Cold  / 

טעג 4  
4 days 

ַא װָאך   
1 week 

 הַאלדזװײטיק   

ער װעט זיך ַאלײן  . מע דַארף נישט קורירן ַא הַאלדזװײטיק ּכדי ער זָאל ַאװעק•

 .קורירן

אױב אַײער קינד זעט אױס װי זײער קרַאנק ָאדער הָאט ַא הַאלדזװײטיק און ַא •

ער ָאדער זי דַארף  ,טעג 3מער ֿפון , ָאבער נישט קײן הוסט, טעמּפערַאטור

 .זען ַא דָאקטער ָאדער קרַאנקענשװעסטער

אױב איר הָאט ַאזױ  . איר דַארֿפט נישט ַארַײנקוקן אין אַײער קינדס הַאלדז•

דָאס ַאלײן דַארֿפט  , געטָאן און איר װערט ֿפַארזָארגט װעגן גרױסע מַאנדלען

אױב אַײער קינד הָאט שװעריקײטן מיטן ָאטעמען  , ָאבער. נישט אַײך בַאזָארגן

דַארֿפט איר ֿפרעגן ַאן  ( 7קוקט אױף זַײטל )ָאדער זעט אױס זײער קרַאנק 

 .עצה דרינגלעך בַײם דָאקטער
 

Sore Throat /  

 ?װי לַאנג װעט עס געדױרן
די טַאבעלע װַײזט אַײך ָאן װי לַאנג הַאלדזװײטיקן  

די ּפנימער  . ָאֿפט געדױרן מיט קינדער

רעּפרעזענטירן צען קינדער װעלכע הָאבן געזען  

די גרינער  . דעם דָאקטער מיט ַא הַאלדזװײטיק

ּפנימער זַײנען זײ װעלכער זַײנען געװָארן געזונט 

 .ּפערִיָאד-מיט יעדן צַײט
 

 ?צי העלֿפן אױס ַאנטיביָאטיקן
ֿפערטלעך ֿפון די מיט  -מער ֿפון דרײַ , נָאך אײן װָאך

הַאלדזװײטיקן װעלן בעסער װערן צי זײ נעמען  

ֿפון   13)די מערסטע . ַארַײן ַאנטיביָאטיקן צי נישט

װעלכע נעמען ַארַײן ַאנטיביָאטיקן װעלן  ( 14

בעסער װערן ַאזױ גיך װי זײ װָאלטן זײ נישט  

 6.ַארַײנגענומען

 3ֿפַארקילונג

 3,5הַאלדזװײטיק

טעג 4  
4 days 

 ַא װָאך
1 week 



Earache  

• There is normally no need to treat ear infections 

with antibiotics. Pain control with Paracetamol 

and / or Ibuprofen is all that is normally needed.  

• If your child is having hearing problems, or the 

ear is draining, they should see a GP.  

How long will it last?  

This chart shows you how long earache often lasts 

in children. The faces represent ten children who 

have seen their GP with earache. Green faces 

are those who have recovered at each time 

period.  

Do antibiotics help?  

After one week, more than three-quarters of 

children will be better whether they take 

antibiotics or not. Most (14 out of 15) children who 

take antibiotics get better just as quickly as if they 

had not taken them.8 Children under the age of 

two with ear infections in both ears, and those 

with an ear infection that is draining, are more 

likely to benefit from antibiotics than other 

children and should be seen by a doctor or 

nurse.9 

Croup  

Croup can occur in children from 6 months to 12 

years, but is most common in children under 3 

years old. It is caused by a virus in the voice box 

and upper airway and causes a ‘barking’ cough 

(like a seal bark). It is usually worse at night.  

What can I do about it?  

Comfort and hold your child to keep them calm – 

anxiety seems to make croup worse. Give your 

child sips to drink to prevent dehydration. Sitting 

your child up may help them with the cough. 

Most croup will improve with simple measures like 

this. If this does not settle your child or they are 

having difficulty breathing you should call for help 

(see p.8).  

Your child should see a doctor urgently if:  

• Their breathing is rapid  

• The tissues around the neck or below the ribs are 

pulled in when they breathe  

• They are becoming agitated, exhausted, bluish-

grey or pale, or  

• They can not swallow, or are drooling  

Do antibiotics help?  

Antibiotics do not help with croup.  

Not Eating/Drinking  

• Children often eat and drink less when they are 

unwell. Encourage them to drink plenty. Most will 

start to drink before becoming dehydrated. 

However, you should watch for signs of 

dehydration, such as drowsiness, dry eyes / 

mouth, or peeing less. This is especially so for 

young children (under 1) and those who are 

vomiting.  

• Most children can go a few days without eating 

much. See page 7 for advice on when you 

should seek further help.  

ָאבער מערסטנס מיט  , יָאר 12חדשים ביז  6קרוּפ קָאן מען טרעֿפן מיט קינדער ֿפון 

קַאסטן און  -עס װערט גורם ֿפון ַא װירוס אינעם קול. יָאר 3קינדער װעניקער ֿפון 

איז  'ס(. הונט בילן-װי ַא ים)הוסט -אינעם העכערן לוֿפטװעג און עס איז גורם ַא בילן

 .געװײנטלעך ערגער בַײ נַאכט
 

 ?װָאס קָאן איך טָאן װעגן דעם
װַײזט אױס ַאז די דאגה 'ס. טרַײסט און הַאלט אַײער קינד ּכדי זיי זָאלן בלַײבן רוִיק

גיט אַײער קינד זיּפן צו טרינקען ּכדי צו ֿפַארהיטן ֿפון  . מַאכט קרוּפ ערגער

קרוּפ װעט װערן  . אױֿפזעצן אַײער קינד קָאן אים צוהעלֿפן מיטן הוסט. דעהידרירן

אױב דָאס בַארוִיקט נישט . מערסטנס בעסער מיט ּפשוטע מיטלען ַאזױ װי ָאט די

. איר זָאלט רוֿפן אױף הילף, ָאדער זײ הָאבן שװעריקײטן מיטן ָאטעמען, אַײער קינד

 (. 8קוקט אױף זַײטל )
 

 :אַײער קינד דַארף דרינגענד זען ַא דָאקטער אױב
 זײ ָאטעמען גיך•

דָאס געװעב ַארום דעם הַאלדז ָאדער אונטער די ריּפן װערט ַארַײנגעצױגן  •

 .מיטן ָאטעמען

 ָאדער, גרױ ָאדער בלַאס-בלויאיש, אױסגעשעּפט, זײ װערן אומרוִיק•

 זיךזײ קָאנען נישט אַײנשלינגען ָאדער זיי ֿפַארסלינען •
 

 ?צי העלֿפן אױס ַאנטיביָאטיקן
 .ַאנטיביָאטיקן העלֿפן נישט מיט קרוּפ
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 טרינקען/נישט עסן 

ָאנמוטיקט זײ צו . קינדער ָאֿפט עסן און טרינקען װײניקער װען זײ זַײנען קרַאנק•

רוֿב ֿפון זײ װעלן ָאנהײבן טרינקען אײדער זײ װעלן װערן  'ס. טרינקען בשֿפע

ַאזױ  , זָאלט איר ָאנקוקן ֿפַאר צַײכנס ֿפון דעהידרירן, ֿפונדעסטװעגן. דעהידרירט

דָאס איז בעיקר  . ָאדער װעניקער ּפישן, מױל/טריקענע אױגן, װי שלעֿפעריקײט

 .און זײ װָאס אױסברעכן( 1אונטער )ַאזױ ֿפַאר יִינגערע קינדער 

 7גיט ַא קוק אױף זַײטל . רוֿב קינדער קָאנען הָאבן ַא ּפָאר טעג ָאן עסן ַאזױ ֿפיל'ס•

 .ֿפַאר עצות װיַאזױ איר זָאלט ֿפַארזוכן אױף װַײטערע הילף

 אױערװײטיק 

בכלל דַארף מען  . אינֿפעקציעס מיט ַאנטיביָאטיקן-בכלל דַארף מען נישט קורירן אױער•

 .ָאדער אַײבוּפרָאֿפען/נָאר קָאנטרָאלירן דעם װײטיק מיט ּפַארַאסעטַאמָאל און

איר  , ָאדער עס רינט ָאּפ ֿפון ַאן אױער, אױב אַײער קינד הָאט ַא ּפרָאבלעם מיטן הערן•

   (GP)דַארֿפט אים נעמען צו ַא דָאקטער 
 

 ?װי לַאנג װעט עס געדױרן
די ּפנימער  . די טַאבעלע װַײזט אַײך ָאן װי לַאנג ַאן אױערװײטיק געדױערט מיט קינדער

די  . רעּפרעזענטירן צען קינדער װעלכע הָאבן געזען זײער דָאקטער מיט ַאן אױערװײטיק

 .ּפערִיָאד-גרינער ּפנימער זַײנען זײ װעלכער זַײנען געװָארן געזונט מיט יעדן צַײט
 

 ?  צי העלֿפן אױס ַאנטיביָאטיקן
דריטלעך ֿפון קינדער װעלן בעסער װערן צי זײ נעמען ַארַײן  -מער ֿפון צװײ, אײן װָאךנָאך 

װעלכע נעמען ַארַײן ַאנטיביָאטיקן װעלן  ( 14ֿפון  13)די מערסטע . ַאנטיביָאטיקן צי נישט

די קינדער װעלכע זַײנען יִינגער   8 .בעסער װערן ַאזױ גיך װי זײ װָאלטן זײ נישט ַארַײנגענומען

אינֿפעקציע װָאס  -און די מיט ַאן אױער, אינֿפעקציעס אין בײדע אױערן-יָאר מיט אױער 2ֿפון 

און זײ  , קָאנען מער מעגלעך נוץ הָאבן ֿפון ַאנטיביָאטיקן װי ַאנדערע קינדער, גיסט ַארױס

 9. דַארֿפן זען ַא דָאקטער ָאדער ַא קרַאנקענשװעסטער

 קרוּפ 

 Earache  / 

טעג 4  
4 days 

װָאך1  
1 week 

 7אױערװײטיק
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 ?װָאס קָאן איך טָאן 

און זי װעט זיך ַאלײן אױסרַאמען די  , סיטעם ֿפון ַא קינד איז זײער מעכטיק-די אימון•

 .מערסטע געװײנטלעכע אינֿפעקציעס

איר קָאנט צוהעלֿפן אַײער קינד צו בַאקעמּפֿפן די אינֿפעקציע מיטן ֿפַארזיכערן ַאז זײ  •

 (.למשל ּפירות)און מיטן געבן זײ געזונטע עסן , רוען זיך ָאּפ ַא סך

לױז  , דָאס װעט צוהעלֿפן ֿפַארהיטן ֿפון דעהידרירן. גיט אַײער קינד ַא סך צו טרינקען•

ּפרּוװט אױסצומַײדן געטרַאנקען מיט ַא  . און אַײנשמירן דעם הַאלדז, מַאכן לײכעץ

 .סך צוקער

ָאדער  /אין בעסטן ֿפַאל קָאן מען קורירן װײטיק און די היץ מיט  ּפַארַאסעטַאמָאל און•

 .אַײבוּפרָאֿפען

מע קָאן זײ אױסנוצן צוזַאמען  . ּפַארַאסעטַאמָאל און אַײבוּפרָאֿפען ַארבעטן ַאנדערש•

איר דַארֿפט נָאר זַײן זיכער ַאז איר גיט  . אױב אײנער ַאלײן הָאט נישט געּפועלעט

נישט מער ֿפון דעם מַאקסימַאלן דָאסע װָאס װערט רעקָאמענדירט ֿפון יענעם ֿפון  

 .זײ

מַאמע ַאז זײ טָארן נישט בַאנוצן זײ מער  -ָאט די ּפרָאדוקטן זָאגן ָאֿפט צו די טַאטע•

אױב איר הָאט נישט עטלעכע ֿפון די  . ֿפון ַא ּפָאר טעג מיטן נישט זען דעם דָאקטער

קָאנט  , און איר װערט נישט איבעריק בַאזָארגט װעגן זײ, 7סימנים װָאס אױף זַײטל 

 .איר זײ װַײטער קורירן מיט ָאט די ּפרָאדוקטן לענגער ֿפון דעם

 .איר מוזט זַײן זיכער װָאס קײנער רױכערט ַארום אַײער קינד? •

קוקט ָאן די חלקים װעגן ֿפיבער און הוסט ֿפַאר עצות װיַאזױ צו בַאהַאנדלען די  •

 .  סימּפטָאמען

  ?ֿפַארװָאס נישט ַארַײננעמען ַאנטיביָאטיקן 

איז נישט ַאזַא גוטער געדַאנק  'זַײנען ֿפַארַאן עטלעכע גרונדן ֿפַארװָאס ס'ס

 .סַײדן מע דַארף זײ אמתדיק, ַארַײנצונעמען ַאנטיביָאטיקן
מיט  . בַאנוצן ַאנטיביָאטיקן קָאנען מַאכן בַאקטעריעס קעגנשטעליק צו ַאנטיביָאטיקן•

.  די ַאנטיביָאטיקן װעלן נישט מער ּפועלן קעגן די בַאקטעריעס, ַאנדערע װערטער

עמעצער װעלכער הָאט לעצטנס ַארַײנגענומען ַאנטיביָאטיקן װערט מער עלול צו  

עטלעכע בַאקטעריעס זענען . הָאבן קעגנשטעליקע בַאקטעריעס אין זײער גוף

 .געװָארן קעגנשטעליק צו ּכמעט ַאלע ַאנטיביָאטיקן

 .אױסשיטן און בױכװײטיק, למשל שילשול, װירקונגען-רוֿב ַאנטיביָאטיקן הָאבן זַײט'ס•

די ַאנטיביָאטיקן דערהרגענען אונדזערע נַאטורעלע בַאקטעריעס װָאס העלֿפט  •

יוצא קָאנען ַארױסקומען אינֿפעקציעס ַאזױ װי  -װי ַא ּפועל. אונדז צו זיך צו בַאשיצן

 .  קָאנװַאליע

זײער ָאֿפט זַײנען זײ נָאר  . ַאנטיביָאטיקן קָאנען אױך גורם זַײן ַאלערגישע רעַאקציעס•

 .קָאן זַײן ַא שװערע רעַאקציע'ס, ָאבער אין עטלעכע ֿפַאלן, זלידנע אױסשיטן

What can I do?  

• A child’s immune system is very 

powerful, and will clear up 

most common infections by 

itself.  

• You can help your child fight 

the infection by making sure 

they get plenty of rest and 

offering them healthy food (like 

fruit).  

• Give your child plenty to drink. 

This will help prevent 

dehydration, loosen phlegm, 

and lubricate the throat. Try to 

avoid very sugary drinks.  

• Pain and fever are best treated 

with Paracetamol and / or 

Ibuprofen.  

• Paracetamol and Ibuprofen 

work differently. They can be 

used together if one alone has 

not worked. Just make sure you 

do not give more than the 

maximum recommended dose 

of either of them.  

• These products often tell 

parents not to use them for 

more than a couple of days 

without seeing a doctor. If your 

child does not have any of the 

features on page 7, and you 

are not overly worried about 

them, you can continue to 

treat with these products for 

longer than this.  

• Make sure no-one smokes 

around your child.  

• See sections on fever and 

cough for advice on dealing 

with these symptoms.  

Why not take antibiotics?  

There are several reasons why it 

is not a good idea to take 

antibiotics unless they are really 

needed. 

• Using antibiotics can make 

bacteria resistant to antibiotics. 

In other words, the antibiotics 

will no longer work against the 

bacteria. Someone who has 

recently had antibiotics is more 

likely to have resistant bacteria 

in their body. Some bacteria 

have become resistant to 

almost all antibiotics!  

• Most antibiotics have side 

effects, e.g. diarrhoea, rashes 

and stomach upset.  

• Antibiotics kill our natural 

bacteria that help to protect 

us. This can result in infections 

such as thrush.  

• Antibiotics can also cause 

allergic reactions. These are 

often just annoying rashes, but 

can, in some cases, be severe 

reactions. 



 ?װען זָאל איך ֿפַארזוכן װַײטערע הילף 

אױב איר בלַײבט ֿפַארזָארגט װעגן אַײער  . קײן װעגװַײזער קָאן נישט זַײן ַא ֿפולקומער

דָאס קָאן זַײן ַא  . איר דַארֿפט ֿפַארזוכן װַײטערע עצות, קינד נָאכן לעזן דָאס ביכל

הַאלטונג מיטן דָאקטער ָאדער מיט דער  -עצה ָאדער ַאן עצה-טעלעֿפָאן

 NHSעצות קָאן מען בַאקומען ֿפון -טעלעֿפָאן.   קרַאנקענשװעסטער בַײ אַײער סורגערי
אױב איר   (.נומערן אױֿפן הינטערן ביכל-זעט קָאנטַאקט)שעהן דינסטן -און מחוץ 111

ָאדער אױב איר ֿפילט ַאז  , (ענגלַאנד) 111טעלעֿפָאנירט , דַארֿפט דרינגענד ַאן עצה

 .אױף ַאן ַאמבולַאנס 999מצֿב זָאלט איר טעלעֿפָאנירן -עס איז ַא נױט

 
  :די װַײטערדיקע זַײנען צַײכנס ֿפון ַא מעגלעכער ערנסטער קרַאנקײט

When should I seek further help?  

No guide can be complete. If 

you are still worried about your 

child after reading this leaflet 

then you should get advice. This 

could be telephone advice or a 

consultation with a doctor or 

nurse at your surgery. Telephone 

advice is also available from 

NHS 111 and out-of-hours 

services (see contact numbers 

on the back of this leaflet). If you 

need urgent advice then dial 

111 (England), or if you feel that 

it is an emergency you should 

dial 999 for an ambulance.  

The following are signs of 

possible serious illness:  

• Your child is drowsy or irritable. 

(Although children with a 

temperature are often more 

sleepy, irritable and lacking 

interest than usual, they usually 

improve after treatment with 

paracetamol and / or 

Ibuprofen. If they do not 

improve, or if they are very 

drowsy indeed, they should see 

a doctor urgently).  

• Your child has problems 

breathing - including rapid 

breathing and being short of 

breath or ’working hard’ to 

breath. (It sometimes looks as 

though the tissues between the 

ribs and below the ribs get 

sucked in each time they 

breath). Any child who has a 

lot of difficulty breathing needs 

to see a doctor urgently.  

• Cold or discoloured hands or 

feet with a warm body  

• Severe arm and/or leg pains 

(for no obvious reason)  

• Unusual skin colour (pale, blue 

or dusky around lips) 

• High temperature (40°C or 

higher) (not necessarily a sign 

of serious infection, but if the 

temperature does not come 

down with treatment or your 

child has other features on this 

list then you should seek help).  

• An infant who is not feeding or 

any child that is showing signs 

of dehydration  

Symptoms related to meningitis:  

- Unusually severe headache 

- A stiff neck (difficulty putting 

chin to chest)  

- Dislike of bright lights  

- A rash that does not fade with 

pressure (see page 8) 

 

Other symptoms that should be 

assessed by a GP: 

• A cough lasting more than 3 

weeks (or sooner if becoming 

breathless more easily or there 

is a family history of asthma).  

• A fever for 24 hours or more 

with no other sign of infection 

(cough, runny nose, earache 

etc.)  

• Your child loses weight and 

does not re-gain it within two 

weeks in an under 5 year old, 

or within four weeks in an older 

child. 
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כָאטש קינדער מיט ַא טעמּפערַאטור  . )אַײער קינד איז שלעֿפעריק ָאדער גערײצט•

-בדרך, גערײצט און ֿפעלן אױס בעלנות װי געװיינטלעך, זַײנען ָאֿפט מער שלָאֿפעדיק

.  ָאדער אַײבוּפרָאֿפען/ּכלל זײ ֿפַארבעסערן זיך נָאכן קורירן מיט ּפַארַאסעטַאמָאל און

ָאדער אױב זײ זַײנען ַאװדאי זײער שלעֿפעריק מוזן זײ  , אױב זײ ֿפַארבעסערן זיך נישט

 )דרינגענד (GP)זען ַא דָאקטער 
ַארַײנגערעכנט ָאטעמען גיך און װערן   -אַײער קינד הָאט ּפרָאבלעמען מיטן ָאטעמען•

ַאמָאל װַײזט עס אױס ַאזױ װי די  )ּכדי צו ָאטעמען ' ַארבעטן שװער'ֿפַארסָאּפעט ָאדער 

.  געװעבן צװישן די ריּפן און אונטער די ריּפן װערן ַארַײנגעצױגן יעדעס מָאל זײ ָאטעמען

 .ַא קינד װָאס הָאט ַא סך שװעריקײטן מיטן ָאטעמען דַארף זען ַא דָאקטער דרינגענד

 .  קָאלירטע הענט ָאדער ֿפיס מיט ַא װַארעמען גוף-קַאלטע ָאדער ניט•

 (מיט ניט קײן קלָארע סיבה)ָאדער ֿפוסבײן װײטיקן /שװערע ָארעם און•

 (  בלױ ָאדער טונקל ַארום די ליּפן, בלַאס)קָאליר -מָאדנע הױט•

דװקא ַא צַײכן ֿפון ֿפון ַאן ערנסטער  -לאװ( )ָאדער העכער 40)הױכע טעמּפערַאטור   •

נָאר אױב די טעמּפערַאטור ֿפַאלט נישט ַאנידער מיטן קורירן ָאדער אַײער  , אינֿפעקסיע

 (.  זָאלט איר ֿפַארזוכן הילף, קינד הָאט ַאנדערע שטריכן װָאס אױף ָאט דער רשימה

ָאדער ַאבי װעלכע קינד װָאס בַאװַײזט  , ַאן עוֿפעלע װָאס נעמט נישט ַארַײן קָארמע•

 .צַײכנס ֿפון דעהידרירן

 
  :סימּפטָאמען אין שַײכות מיט מענינגיטיס

 שװערער קָאּפװײטיקאומגעװײנלעכער ―

 (  שװעריקײטן מיטן שטעלן זיך דעם קין אױֿפן ברוסטקַאסן)שטַײֿפער נַאקן ַא ―

 הָאבן העלע ליכטן ֿפַײנט ―

 (8זעט זַײטל )אױסשיט װָאס װערט נישט ֿפַארֿפַאלבט מיטן ָאנדריקן ַאן ―

 
 :  (GP)דָאקטערַאנדערע סימּפטָאמען װָאס דַארֿפן װערן בַארעכענט ֿפון דעם 

ָאדער ֿפרִיער אױב מע װערט גרינגער  )װָאכן  3ַא הוסט װָאס געדױערט מער ֿפון •

 (.איז ֿפַארַאן ַא משּפחה געשיכטע ֿפון ַאסטמע'ֿפַארסָאּפעט ָאדער ס

,  הוסט)שעה ָאדער מער מיט נישט קײן ַאנדערע צַײכנס ֿפון אינֿפעקציע  24ַא היץ ֿפון •

 (  וּכדומה, אױערװײטיק, גיסן-נָאז

אַײער קינד ֿפַארלירט לַײב און געװינט עס נישט צוריק אין נישט מער ֿפון צװײ װָאכן  •

 .ָאדער ניט מער ֿפון ֿפיר װָאכן מיט ַאן עלטערן קינד, יָאר ַאלט 5מיט ַאן אונטער 
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 קָאנטַאקטן 

'סעּפטיסעמיע אױסשיט/מענינדזַײטיס'  
(Meningitis/Septicaemia Rash) 

 .נאמנות-בילדער צוגעגעבן ֿפון מענינדזַײטיס
Images provided by the Meningitis Trust.  

 טעסט  -גלָאז
ַאן אױסשיט װָאס װערט נישט ֿפַארֿפַאלבט אונטערן  

דרוק װעט זַײן נָאך ָאנזעװעדיק ַאז די זַײט ֿפון ַא  

 .קלָארן גלָאז װערט ֿפעסט צוגעדריקט קעגן דער הױט
 

טעסט אױסגעטרַאכט ֿפון דָאקטער ּפעטער  -גלָאז

  GLASS TEST ברַאנדטזַאעג

A rash that does not fade under 

pressure will still be visible when 

the side of a clear glass is 

pressed firmly against the skin  

Glass test devised by Dr Petter 

Brandtzaeg 

If you urgently need medical 

help or advice, call NHS 111 

(England) 

In an emergency dial 999  

Summary 

• Most common infections do 

not get better quicker with 

antibiotics.  

• Most children with a cold, 

cough, sore throat or earache, 

who see their GP, will still be ill 4 

days later. This does not mean 

that they need treatment or 

need to be seen again.  

• One third of children who have 

seen their GP with a cough will 

still be coughing 2 weeks later. 

This does not mean that they 

need treatment.  

• Only children with signs of 

more serious illness generally 

need to be seen by a doctor 

or nurse. These signs include: - 

Excessive drowsiness - Difficulty 

breathing or rapid breathing - 

Cold or discoloured hands &/or 

feet with warm body - 

Abnormal pains in arms &/or 

legs - Abnormal colour (pale or 

blue) 

This booklet was developed by 

The Department of Primary Care 

and Public Health, Cardiff 

University, May 2006, and revised 

in June 2010. We would like to 

thank the parents, GPs, and 

paediatricians who helped us 

develop the booklet, and the 

Medical Research Foundation 

who funded this project.  

GP phone number 

GP out of hours number 

 .999מצֿב טעלעֿפָאנירט -אין ַא נױט
 הּכל-סך

מַײ , אוניװערסיטעט ֿפון קַארדיף, און עֿפנטלעכע געזונט( ּפרימַארי קער)ָאט דָאס ביכל װערט ַאנטװיקלט בַײם ָאּפטײלונג ֿפון ערשטיקע ֿפַארזָארגן 

-קינדעראון  (GP)דָאקטוירים , מַאמעס-מיר װָאלטן געגעבן אונדזער הַארציקן דַאנק צו די טַאטע. 2010און װערט איבערגעַארבעט יוני , 2006

 .װָאס הָאט ֿפינַאסירט דעם ּפרָאיעקט, ֿפונדַאציע-און צו דער מעדיצינישע ֿפָארשונגס, װעלכע הָאבן צוגעהָאלֿפן ַאנטװיקלען דָאס ביכל, דָאקטױרים
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 .רוֿב ֿפון די ַאלגעמײנע אינֿפעקציעס װערן נישט בעסער גיכער מיט ַאנטיביָאטיקן'ס•

װעלכע  , ָאדער אױערװײטיק, הַאלדזװײטיק, ַא הוסט, רוֿב קינדער מיט ַא ֿפַארקילונג'ס•

דָאס בַאדַײט נישט  . טעג שּפעטער 4בלַײבן קרַאנק װעלן , (GP)דָאקטער זעען זײער 

 .ַאז זײ דַארֿפן ַא קורַאציע ָאדער מע דַארף זײ נָאכַאמָאל זען

ַא הוסט װעלן  מיט  (GP)ַא דריטל ֿפון די קינדער װעלכע הָאבן געזען זײער דָאקטער •

 .דָאס בַאדַײט נישט ַאז זײ דַארֿפן ַא קורַאציע. װַײטער הוסטן צװײ װָאכן שּפעטער

ּכלל נָאר קינדער מיט צַײכנס ֿפון ַא נָאך ערנסטער קרַאנקײט דַארֿפן װערן געזען  -בדרך•

 :  אין די צַײכןַארַײנגערעכט  .קרַאנקענשװעסטערֿפון ַא דָאקטער ָאדער ַא 

 שװערע שלעֿפעריקײט―

 מיטן ָאטעמען ָאדער גיכע ָאטעמען שװעריקײטן ―

 ָאדער ֿפיס מיט ַא װַארעמען גוף  /ָאדער בליַאקירטע הענט אוןקַאלטע ―

 .בײנער-ָאדער אין די ֿפיס/װײטיקן אין די ָארעמס אוןמָאדנע ―

 (.בלַאס ָאדער בלױ)קָאליר מָאדנע ―

 

 נומער-טעלעֿפָאן(GP)דָאקטער 

 שעהן-מחוץ(GP)דָאקטער 

 (ענגלַאנד( NHS 111רוֿפט, אױב איר דַארֿפט דרינגלעך מעדיצינישע הילף ָאדער עצות


