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 Emergency Services      خدمات الطوارئ

 البيتالعناية بنفسك في  -طن البَ  مُ لَ أَ 
Abdominal Pain - Caring for Yourself at Home 

 

  :في حالة ماطوارئ للإلى أقرب قسم  إذھب
  .ا/لم يذھب عنكلم  إذا �

ا3ن لم ا/إذا كان لم أو من ا/ دمزيب تشعركنت إذا  �
 .دةمنطقة واحدة محدّ  زا فيمتركّ 

 .ككتفأو  كصدروأ كعنقألم في كنت تعاني أيضا من إذا  �

 اً جديد شيئا ھذاكان كنت تواجه صعوبة في التنفس، وإذا  �
 .عليك

ا إذما يَ في كثير من ا/حيان، < سِ ) قيءتت( تستفرغكنت ذا  �
 حبوبشبه تقطع يحتوي على  أوم يشبه الدّ  القيءكان 
 .القھوة

) الغائط(للتبرز تذھب  حينم في المرحاض إذا رأيت الدّ  �
 )بولال(ل بوّ للتّ أو عندما تذھب 

درجة  38.5 تھادرج زجاتت ىحمّ  تعاني من نتك إذا �
درجة حسب مقياس فھرنھايت  101.3(مئوية 

 .)الحراري

 .يذھب عنكلم و) اCسھال(براز سائل  تعاني منكنت إذا  �

 .لمسالمَ  و ناعم، اوصلب، ابطنك قاسي كانذا إ �

ت بعد بدأوا حاولت، مَ ھْ مَ ) طالتغوّ (ز لتبرّ امن لم تتمكن إذا  �
 .ءفي التقي ذلك

و ، الفم  زاجةو لَ  جفاف: <حظت عFمات الجفافإذا  �
 .العطش الشديد، والنعاس، والدوخة

في كيس  ألم حادّ إذا كنت تعاني من للرجال، بالنسبة  �
 .نِ الُخْصَيَتيْ أو  )نِ ِوَعاُء الُخْصَيَتيْ ( َصَفنال
 .)لبوْ ال(ل بوّ لتّ اقادرا على لم تكن  إذا �

بعض الناس  .كفخذ/على  كصدريمتد من أسفل  كبطن
 ا/عضاءعدة، ولكن البطن يحتوي على العديد من ونه المَ سمّ يُ 

ھذه أحد البطن لم أ صدرأن يكون م يمكن .الھامة ا/خرى
لم ا/ .Fثم صدركالمكان آخر،  منا/لم بدأ يقد و .ا/عضاء

لم ا/ لكنو .مشكلة خطيرة ھناك دائما أن يعنيشديد < ال
  .ليست خطيرة ن المشكلةأخفيف < يعني دائما ال
 في ةأو زيارة عيادة صحيّ  أسرتكلرؤية طبيب  د موعداً دK حَ 

  .يام القادمةأ 7 الــ خFل
 

 البيتبنفسك في  تعتني كيف

 .تشعر بالتحسن لى أنإ ستريحتأن عليك  •

ساعات على مدى ) 4(درجة حرارتك كل أربع بقياس قم  •
 .المقبلةساعة  12 ــال

 .ھاتناولَ الطوارئ طبيب التي طلب منك دوية ا/ تناول •

حساء ال رقِ الشاي والماء ومَ ك الصافيةشرب السوائل ا •
ان يمكنك أيضا . ساعة ا/ولى 24 لــاوذلك لمدة  ىالمصفّ 

<  ما  ھدفك شرباجعل . شرب المشروبات الرياضيةت
 .أكواب من الماء يومياً  8قل عن ي

مثل ا/رز  ةرقيقالتناول ا/طعمة ا/لم،  يزولعندما  •
س البطاط و ،ُفَشارالو والحبوب المطبوخة، والخبز، 

 .اح، أو صلصة التفعاديةال المشوية

نخالة، الوأالغنية بالتوابل، رة االح< تأكل ا/طعمة  •
 .والحلوى، أو منتجات ا/لبانأ

تحتوي الحليب، أو أي مشروبات أو < تشرب الكحول،  •
 ).أو ما شابه ذلكالكو<، أو القھوة، ك(الكافيين  على
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  :لمعرفة المزيد، ُيستحسن أن تسأل

 .طبيب أسرتك •

   1-1-8 على رقم  HealthLinkBC  ــإّتصل ب •

أواذھب على شبكة )  7- 1-1للّصم وضعاف الّسمع (
 www.HealthLinkBC.ca    ا<نترنيت

 


