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   Emergency Services  خدمات الطوارئ

Allergic Reaction  َسيحسّ تّ ال عِل فِ ال دّ ر    
 

على   1-1-9الطوارئ صال بقسمتعليك ا�يجب تى مَ 
  رالفوْ 

إذا حدث لك عارض من ا.عراض التالية بعد تعرضك لمادة 
 :فعل تحّسسي في الماضي كانت قد  تسببت لك بردّ 

 ت شديدصبحأي الّتَنّفس، أو صعوبة فإذا كنت تعاني من  �
 .َصِفيرِعنَد الّتَنّفسأو الِزيز ا.

 .بالدوخةفجأة ت بصِ إذا أُ  �

 صبحأأو  ِعنَد الّتَنّفساً َصِفيرأو  اً أِزيزت ُتصدر صبحأإذا  �
 .كحلق في في صدرك أو ضيقٍ بشعور لديك 

 .َتَوّرم في فمك أو في لسانك أو في حلقكإذا حدث لك  �

  

  

 بيتالبنفسك في  تعتنيكيف 

 .التاليةساعة  24 الــ ساعة إلى 12لمدة الــ سترح ا

صدرك، في ة حكّ أو الم، ورّ تّ الوأخAيا، أن تستمر اليمكن 
يمكن . خAل ا.يام القليلة المقبلة ذراعيكأو / ، و كوساقيأ

  .خAل ھذه الفترة و أن تختفي تظھر أن للخAيا
 

 :خAيااللطفح الجلدي أو ا ةلتخفيف حكّ 

 .استحمّ بارد أو  ماءاغتسل ب −

 .كرطبة على جلدو ضع قطعة قماش باردة  −

 .تناولَھاطبيب الطوارئ التي طلب منك دوية ا. تناول −

ترتيب فعليك كثر من بضعة أيام، .طفح الجلدي استمرالإذا 
 .في أقرب وقت ممكن أسرتكلرؤية طبيب موعد 

  .ابتعد عن كل ما تسبب لك في رد الفعل الّتحّسسي 

  

  

 )د في الصفحة التاليةالمزي( 

 Kجسمكيكون ل شيءل ضُ تتعرّ حدث عندما الّتحّسسي يعل فِ ال رد 
سبب بكون ييمكن أن الّتحّسسي فعل الرد . ية تجاھهحساس

غ لدْ  وألتھابات، Nواأوالمواد الغذائية، ، أا.دويةالطعام، أو 
مAمسة الوھا، أسا.شياء التي تتنفّ أوالحيوانات، أو الحشرات، 

  .مستحضرات التجميل أو الصابونك ةجمھيّ مواد ل يةلدالجِ 
 

 ذلك ، يسمىحادّ  تحّسسي لشخص رد فعللعندما يكون 
 في). أنافAكسس: باNنجليزية  يسمى و( "الحساسية المفرطة"

في سبب الحساسية المفرطة تتالحاQت ، يمكن أن  بعض
  .الموت

 

 شياء يجب أن تنتبه لھا                 أ

 هشيء كنت قد استخدمتل تحّسسيرد فعل  يحدث لكيمكن أن 
. لقب تجاھه منرد فعل  ولكن لم يحدث لكفي الماضي، 

فمن ، ما شيء تجاه تحّسسيلك رد فعل  أن يحدثبمجرد 
ت تعرضإذا تفاعل مرة أخرى ال ذلك المرجح أن يحدث لك

  .لمسبباته

معظم . ةخفيفة الى حادّ من الحساسية  تتفاوت درجة يمكن أن
رد  إلى ما يؤديلدقيقة من التعرض  30خAل  ونعلتفايالناس 
 . الّتحّسسي الفعل

 :ممكنتحّسسي قد تAحظ ھذه العAمات كرد فعل 

 طفح جلدي −

 )بارزة ة طفح جلدي أحمرحكّ ( خAيا −

 والحلق، ،واللسان ،م في الشفتينرّ توَ  −

 ا.جفان، واSذانو −

 صعوبة في التنفس −

 ضيق في الصدر بشعور  −

 شعور حقيقي بالّدوار، أو الدوخة، أو شعور باQغماء −
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 :فعل تحّسسي حادّ  إذا كان لديك ردّ  •

جراءات التي لNTنشاء خطة  أسرتكعمل مع طبيب إ −
في  ھا أنت و ا.شخاص المقربون منكيجب أن تتخذ

الجميع ان تأكد . تحّسسي فعل ردّ  حالة ما إذا حدث لك
 .الخطة ون ھذهيعرف

يبك بخصوص الحصول على وصفة ث مع طبدّ حَ تَ  −
حصين كُعّدة برنامج التّ (طبية لُعّدة الحساسية المفرطة 

 .)Epi-pen: الُمَوّسع

 .قم بارتداء عAمة إنذار طبية −

 
 

  :لمعرفة المزيد، ُيستحسن أن تسأل

 .طبيب أسرتك •

 .ك الخاصصيدليّ  •

   1-1-8 على رقم  HealthLinkBC  ــإّتصل ب •
أواذھب على شبكة )  7- 1-1للّصم وضعاف الّسمع (

 www.HealthLinkBC.ca    اQنترنيت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 البيتبنفسك في  تعتنيكيف 

 :حادّ  سيتحسّ فعل  إذا كان لديك ردّ  •

ساعة  24 للــمعك  ىبقيأن ما  شخص اطلب من −
 .دمن جدي ا.عراض حالة ما إذا عادت إليكفي  التالية

لب منك أو إذا طُ  مضادات الھيستامين ت لكإذا أعطيَ  •
 :ھاتناول

تقم بسياقة السيارة و Q تفعل أي شيء يتطلب منك  � −
يمكن لمضادات الھيستامين أن تجعلك . اQنتباه الكامل
 .ساتشعر بالنع

ت تماما، فعليك حتى و إن كنت تشعر بأنك قد تعافيْ  •
ا.سبوع  في غضون أسرتكبترتيب موعد لرؤية طبيب 

 .التالي
 

 

 الّتحّسسي فعل ال ردّ  للوقاية من

 ردّ  سبب لكحاول أن Q تعرض نفسك لWشياء التي تُ  •
 .الّتحّسسي فعل ال

، الّتحّسسي ك فعل سبب في ردّ ال منإذا كنت غير متأكد  •
التي  ا.طعمة و ،التي قمت بھا ا.نشطةبعلى قائمة  فحافظ

ة المحيطة بيئالي فت لھا تعرضا.شياء التي  أوكلتھا، أ
 .قم بكتابة ا.عراض التي تظھر عليك. بك

•  Xأدوية جديدة بما في  تناولقبل  تكطبيب أسر منق تحق
 .والفيتامينات ،Aتوالمكمّ  ،ذلك ا.دوية العشبية

إسعافات أولية للحساسية تحتوي على  حقيبة نفسكلجعل ا •
 ردّ ا.دوية والمستحضرات، أو عناصر أخرى لعAج 

 . حّسسيالتّ ك فعل

 

 


