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خدمات الطوارئ

Emergency Services

س َعات الحشرات
َل َ

Insect Bites

َلسعة أو َلدغة َحشرة يمكن أن تظھر في شكل َت َورّ م أحمر في

متى تطلب المساعدة

الجلد يحتوي أحيانا ً على ثقب صغير في وسطه .اللّسعات أو
اللّدغات يمكن أن تكون من البعوض أوالبراغيث أوالنمل

بعض الناس لد ْيھم حساس َية ِل َلدغات أو لسعات بعض
الحشرات ،ويمكن أن يكون ر ّد ِفعلھم حا ّداً.
اتصل برقم  9-1-1على ال َف ْور إذا كان لديك أي واحدة من

وتشمل عالمات لدغات الحشرات األلم والح ّكة واالحمرار

عالمات التفاعل التح ّسسي الشديد التالية:
الص ِفيرٌ عِ ْندَ ال َّت َن ُّفس أو الصعوبة في التنفس

َ

ّ
والبق ،أو غيرھا من الحشرات.
أوالنحل أوال ّدبابير أوالعناكب أ
وال َّت َورّ م .وھي عادة ما تختفي خالل َيومين أو  3أيام.

 َت َورُّ م في الحلق أو في اللسان

كيف تعتني بنفسك في البيت
• اغسل المنطقة بالماء والصابون والماء البارد .أ ْب ِق
المنطقة نظيفة وجافة.
• إذا كنت تشعر باأللم ،تناول دواءاً مثل االسيتامينوفين
)تايلينول أو أو األدوية المماثلة الموجودة في السوق( أو
اإليبوبروفين )أدفيل ،موترين ،أو األدوية المماثلة
الموجودة في السوق(.
• ِللح ّد من ال َّت َورّ م وتھدئة الح ّكة ،حاول ما يلي:
−

−

اذھب لرؤية طبيب األسرة أو اذھب إلى العيادة الطبية
ْ
ْ
المستوصف( إذا الحظت إحدى العالمات التالية:
)
ضة أو اللّدغة خالل  4أو  5أيام.
 إذا لم تتحسن منطقة الع ّ
 إذا لم تساعدك التعليمات التي في ھذه الورقة على تخفيف
ال ّت َورّ م أو الحكة.
 اذا أصبحت المنطقة التي خارج منطقة اللّدغة أو اللّسعة
حمراء ،و دافئة ،و ل ِّينة ،و م َتورّ مة .فإن ھذه عالمات
االلتھاب.

كمادات باردة ِلمدة تصل إلى  6ساعات .بعد 6
ساعات ،استعمال الكمادات الدافئة قد يكون مھدئا ً.

 إذا أصبت بح ّمى تتجاوز درجتھا  38.5درجة مائوية
) 101.3فارنھايت(.

مرھم للح ّكة )المضاد للح ّكة( مثل الذي يحتوي على
الكاالمين.

لمعرفة المزيدُ ،يستحسن أن َتسأل:

 −عجينة مصنوعة عن طريق خلط كم ّية صغيرة من
صُودا ال ُخبْز مع الماء.
ْ
حككت اللدغة ،فيمكن أن
ك المنطقة المصابة .إذا
• ال تح ّ
أطول للشفاء ،كما أنھا يمكن أن تلتھب.
تستغرق وقتا ً َ

• طبيب أسرتك
• صيدليك الخاص
•  - HealthLinkBCاتصل على رقم ) 8-1-1للصّم
وضعاف السّمع  ( 7-1-1أو اذھب على شبكة االنترنيت
www.HealthLinkBC.ca
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