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 Emergency Services      خدمات الطوارئ

    Cellulitis       َلِويّ الخِالِتھاُب الّنِسيِج َ

 

 كيف تعتني بنفسك في البيت

ناول المضادات الحَيِوية بالطريقة التي وصفھا لك تَ  •

حتى  -عليك أن تكمل تناول كل الحبوب . الطبيب بالضبط

ن  .و إن كنت تشعر بالتحس�
 

مباشرة إلى الحَيِوية لمضادات نا أن نعطيك اإذا احتجْ  •

أن تعود إلى المستشفى مرة  عليك يجبمجرى دمك، فإنه 

 .الحَيِويةن كل يوم ;جل ع:ج المضادات أو مرتيْ 

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.  

 ___________________ :Return to/الرجوع إلى

  _______________ :Date & time/التاريخ و الوقت
 

إذا كان ا�لتھاب على ذراعك أو على ساقك، فقم بتمديد  •

 .مرّ وَ ذراعك أو ساقك على وسادة للمساعدة على تقليل التّ 
 

المنطقة   في حالة ما إذا كان ھناك أي ِاْسِتْنزاف قادم من •

 :المصابة با�لتھاب

اة بالم:بس التي  حافظ على المنطقة المصابة مغطّ  -

سم طبيب أو الممرضة في قِ الك علياقتراحھا 

 .الطوارئ

اغسل يديك قبل وبعد العناية بالمنطقة المصابة  -

 .با�لتھاب

الضمادة  فH َل إذا قمت بتغيير الضمادة في البيت، فقم بِ  -

 .قھا في القمامةالب:ستيك و ألْ  القديمة في كيس من

 حوض ا�ستحمام الساخن إلىتذھب  $بح و تسْ  $ -
 

 .أكواب من الماء يومياً  8إلى  6اشرب   •

 

في أعمق طبقة من الجلد، فإن ھذا  ِالِتھابإذا كنت تعاني من 

 - سيل: باOنجليزية ى سمّ يُ و (ى ِالِتھاب الّنِسيِج َالخَلِوّي  سمّ ما يُ 

  .يحصل عادة بسبب البكتيريا و ھو). اس -ليت  -يو
 

الخَلِوّي  في أي مكان على مكن أن يحدث ِالِتھاب الّنِسيِج ي

ن ن والقدميْ على الوجه والساقيْ  الجسم، ولكنه أكثر شيوعاً 

يمكن أن تدخل البكتيريا إلى الجلد حيث . نن والذراعيْ واليديْ 

أو  أو خدشاً  كان جرحاً  سواءاً ع في الجلد طْ من خ:ل أي قَ 

  .ةعضّ 
 

أيام  10إلى  7مر ما بين مع الع:ج، عادة ما يستغرق ا;

 .لتشفى من ھذا ا�لتھاب

 

 متى تحصل على المساعدة

اتصل بطبيب أسرتك أو اذھب إلى العيادة الطبية 

 :في حالة ما) ستوصفالمُ (

 101.3(درجة مئوية   38.5صبت بحّمى تتجاوز إذا أُ  �

  ).   درجة فھرنھايت

 .عرقعشة أو التّ إذا كنت تعاني من الرّ  �

و كنت أ) الغثيان(إذا كنت تشعر بمرض شديد في المعدة  �

  .)التقيؤ(تستفرغ 

 ب المفاصلصلّ إذا كنت تعاني من تَ  �

 المنطقة المصابة ھارُ دَ صْ مَ حمراء  إذا كان لديك خطوطاً  �

 .مرار في الحجمازداد ا�حْ  إذا أو با�لتھاب

 .إذا ازداد ا;لم سوءاً  �

 .ثور على المنطقة المصابة با�لتھاببُ بِ  إذا أصبت �
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    :لمعرفة المزيد، يستحسن أن تسأل

 طبيب أسرتك •

 صيدليك الخاص •

• HealthLinkBC  -    1-1-8إتصل برقم   

أو اذھب على شبكة )   7- 1-1للّصم وضعاف الّسمع (

  www.HealthLinkBC.ca    ا�نترنيت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ِالتِھاب الّنِسيِج َالخلَِوّي   قاية منوِ للْ  رقٌ طُ 

د باستخدام الصابون عات في الجلد بشكل جيّ ط� قَ أي تَ  فنظّ  •

 .والماء
 

) خدشالأو  أو الجرحع، طْ قَ المثل (في الجلد  عقط� تَ أي  قِ بْ أ •

ً نظيف ً ومحمي ا  .ضمادةبال ا
  

ك م بفحص قدميْ كري، فقبمرض السّ  إذا كنت مصاباً  •

 .في الجلدعات ط� قَ تَ عن أي  للبحث ك يومياً وساقيْ 

 

 ماذا تراقب

 :في الجلد إذا �حظتِالِتھاب الّنِسيِج َالخَلِوّي  ب قد تكون مصاباً 

 احمراراً  −

 تورماً  −

 ُنُعوَمةأو  ألماً  −

 من المعتاد أكثر دفئاً  اً جلد −

 قة و �معة على سطح الجلدطبقة تبدو ضيّ  −

ً حطفْ  − ً جلدي ا  يحدث فجأة أو ينتشر بسرعة ا

 

 :نك قد ت:حظ ع:مات ا�لتھاب التاليةأكما 

 ىالحمّ  −

 )القشعريرة(عشة الرّ  −

 اOستفراغو ) الغثيان(بمرض شديد في المعدة  شعور −

  .)التقيؤ(

 

 

 

 


