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 Emergency Services                   خدمات الطوارئ 
 

 Insect Bites     اتات الحشرعَ سَ َل 
 

 متى تطلب المساعدة

دغات أو لسعات بعض َل ة لِ ھم حساسيَ بعض الناس لديْ 

 .اً حادّ  ھمعلفِ  الحشرات، ويمكن أن يكون ردّ 

إذا كان لديك أي واحدة من  روْ على الفَ   1-1-9اتصل برقم 

 :سي الشديد التاليةمات التفاعل التحسّ ع7

َنف:س أو الصعوبة في التنفس �  الَصِفيٌر ِعْنَد الت;

م في الحلق أو  �  اللسانفي َتَور:

 

العيادة الطبية أو اذھب إلى  لرؤية طبيب ا!سرة اذھبْ 

  :إذا Bحظت إحدى الع7مات التالية) صفالمستوْ (
 

 .أيام 5أو  4 ل خ7دغة لّ لاة أو عضّ ة المنطقإذا لم تتحسن  �

في ھذه الورقة على تخفيف التي التعليمات إذا لم تساعدك  �
 .م أو الحكةرّ وَ التّ 

 سعةدغة أو اللّ لّ الخارج منطقة التي  المنطقة تبحاذا أص �
ھذه ع7مات فإن . ةمرّ توَ م ، ونةو ليG دافئة،  و حمراء،
 .اBلتھاب

درجة مائوية  38.5تتجاوز درجتھا  ى حمّ إذا أصبت ب �
 .)فارنھايت 101.3(

 

 

    :سألستحسن أن تَ لمعرفة المزيد، يُ 

 طبيب أسرتك •

 صيدليك الخاص •

• HealthLinkBC  -  للّصم (  1-1-8على رقم  اتصل

  اذھب على شبكة اBنترنيت  أو  ) 7-1-1وضعاف الّسمع 

www.HealthLinkBC.ca  

  

م أحمر في رّ وَ شرة يمكن أن تظھر في شكل تَ دغة حَ سعة أو َل َل 

أو  سعاتلّ ال. على ثقب صغير في وسطه توي أحياناً الجلد يح

والنمل أوالبراغيث أكون من البعوض تيمكن أن  دغاتاللّ 

 .، أو غيرھا من الحشراتوالبقّ أوالعناكب أبابير والدّ أوالنحل أ

ة واBحمرار وتشمل ع7مات لدغات الحشرات اMلم والحكّ 

  .أيام 3ومين أو خ7ل يَ عادة ما تختفي  وھي. مرّ وَ والت; 

 

 كيف تعتني بنفسك في البيت
 

 قِ أبْ . اغسل المنطقة بالماء والصابون والماء البارد •

 .المنطقة نظيفة وجافة

سيتامينوفين اBمثل  اً اMلم، تناول دواءب تشعرإذا كنت  •

أو ) و اMدوية المماثلة الموجودة في السوقتايلينول أو أ(

مماثلة اMدوية ال أدفيل، موترين، أو(اNيبوبروفين 

 .)الموجودة في السوق

 :حاول ما يلية، م وتھدئة الحكّ رّ وَ من الت;  لحدّ ِل  •

 6بعد . ساعات 6مدة تصل إلى باردة ِل كمادات  −

ً كون مھدئيل الكمادات الدافئة قد اساعات، استعم  .ا

 الذي يحتوي على مثل ) ةالمضاد للحكّ (ة لحكّ لمرھم  −

 .كاBمينال

ة صغيرة من لط كميّ عجينة مصنوعة عن طريق خ −

 .ُصودا الُخْبز مع الماء

يمكن أن فلدغة، ال تحككْ إذا . المصابة المنطقة تحكّ  1 •

 .ن تلتھبأيمكن  نھاأكما  ،ل للشفاءأطوَ  ستغرق وقتاً ت
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