Arabic
خدمات الطوارئ

Emergency Services

ي
يج َالخ َل ِو ّ
اِلت ُ
ِھاب ال ّنسِ ِ

Cellulitis

إذا كنت تعاني من اِلتِھاب في أعمق طبقة من الجلد ،فإن ھذا
يج َالخ َل ِويّ )و ُيس ّمى باإلنجليزية  :سيل-
ما ُيس ّمى اِلتِھاب ال ّنسِ ِ
يو -ليت  -اس( .و ھو يحصل عادة بسبب البكتيريا.
يج الخ َل ِويّ في أي مكان على
يمكن أن يحدث اِلتِھاب ال ّنسِ ِ
الجسم ،ولكنه أكثر شيوعا ً على الوجه والساق ْين والقدم ْين
واليد ْين والذراع ْين .حيث يمكن أن تدخل البكتيريا إلى الجلد
من خالل أي َق ْطع في الجلد سواءاً كان جرحا ً أو خدشا ً أو
ض ة.
ع ّ

كيف تعتني بنفسك في البيت
• َتناول المضادات الح َي ِوية بالطريقة التي وصفھا لك
الطبيب بالضبط .عليك أن تكمل تناول كل الحبوب  -حتى
و إن كنت تشعر بالتح ُّسن.
• إذا احتجْ نا أن نعطيك المضادات الح َي ِوية مباشرة إلى
مجرى دمك ،فإنه يجب عليك أن تعود إلى المستشفى مرة
أو مرت ْين كل يوم ألجل عالج المضادات الح َي ِوية.
If we need to give you antibiotics directly into your
bloodstream, you must return to the hospital once or
twice a day for antibiotic treatment.

مع العالج ،عادة ما يستغرق األمر ما بين  7إلى  10أيام
لتشفى من ھذا االلتھاب.

متى تحصل على المساعدة
اتصل بطبيب أسرتك أو اذھب إلى العيادة الطبية
)ال ُمستوصف( في حالة ما:
 إذا أُصبت بحمّى تتجاوز  38.5درجة مئوية )101.3
درجة فھرنھايت(.
 إذا كنت تعاني من الرّ عشة أو ال ّتعرق.
 إذا كنت تشعر بمرض شديد في المعدة )الغثيان( أو كنت
تستفرغ )التقيؤ(.
 إذا كنت تعاني من َتصلّب المفاصل
 إذا كان لديك خطوطا ً حمراء َمصْ دَ ُرھا المنطقة المصابة
بااللتھاب أو إذا ازداد االحْ مرار في الحجم.
 إذا ازداد األلم سوءاً.
 إذا أصبت ِب ُبثور على المنطقة المصابة بااللتھاب.

الرجوع إلى ___________________/Return to:
التاريخ و الوقت _______________/Date & time:

• إذا كان االلتھاب على ذراعك أو على ساقك ،فقم بتمديد
ذراعك أو ساقك على وسادة للمساعدة على تقليل ال ّت َورّ م.
•

في حالة ما إذا كان ھناك أي اِسْ ِت ْنزاف قادم من المنطقة
المصابة بااللتھاب:
ّ
مغطاة بالمالبس التي
 حافظ على المنطقة المصابةاقتراحھا عليك الطبيب أو الممرضة في ِقسم
الطوارئ.
 اغسل يديك قبل وبعد العناية بالمنطقة المصابةبااللتھاب.
 إذا قمت بتغيير الضمادة في البيت ،فقم ِب َلفِّ الضمادةالقديمة في كيس من البالستيك و ْألقھا في القمامة.
 -ال تسْ بح و ال تذھب إلى حوض االستحمام الساخن

• اشرب  6إلى  8أكواب من الماء يوميا ً.
www.fraserhealth.ca
ھذه المعلومات ال تح ُّل َمح َّل ال ّنصيحة التي يُقدمھا لك أخصائي الرعاية الصح ّية الخاص بك.
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ي  -يتبع
يج َالخ َل ِو ّ
اِلت ُ
ِھاب ال ّنسِ ِ

ُط ٌ
ي
يج َالخ َل ِو ّ
رق ل ْل ِوقاية من اِلتِھاب ال ّنسِ ِ

ّ
نظف أي َت َق ُّطعات في الجلد بشكل ج ّيد باستخدام الصابون
•
والماء.
• أ ْب ِق أي َت ُّ
قطع في الجلد )مثل ال َق ْطع ،أو الجرح أو الخدش(
نظيفا ً ومحميا ً بالضمادة.

Cellulitis - continued

لمعرفة المزيد ،يستحسن أن تسأل:
• طبيب أسرتك
• صيدليك الخاص
•  - HealthLinkBCإتصل برقم 8-1-1
)للصّم وضعاف السّمع  ( 7-1-1أو اذھب على شبكة
االنترنيت www.HealthLinkBC.ca

• إذا كنت مصابا ً بمرض ال ّسكري ،فقم بفحص قدم ْيك
وساق ْيك يوميا ً للبحث عن أي َت َق ُّطعات في الجلد.

ماذا تراقب
ً
يج َالخ َل ِويّ في الجلد إذا الحظت:
قد تكون مصابا باِلتِھاب ال ّنسِ ِ
 −احمراراً
 −تورما ً
 −ألما ً أو ُنعُو َمة
 −جلداً أكثر دفئا ً من المعتاد
 −طبقة تبدو ض ّيقة و المعة على سطح الجلد
 −ط ْفحا ً جلديا ً يحدث فجأة أو ينتشر بسرعة
كما أنك قد تالحظ عالمات االلتھاب التالية:
 −الح ّمى
 −الرّ عشة )القشعريرة(
 −شعور بمرض شديد في المعدة )الغثيان( و اإلستفراغ
)التقيؤ(.

www.fraserhealth.ca
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