Arabic
خدمات الطوارئ Emergency Services

الوحيدات )مونو(  -عند الكبار
َك ْث َرةُ َ
Mononucleosis (Mono) - Adult
الوحيدات؟
ما ھو داء َك ْث َرة َ

متى تطلب المساعدة الطب ّية

إيبشتاين-
داء َك ْث َرة َ
الوحيدات )مونو( عدوى ُيس ّببھا َفيروسُ ’ ِ
بار’ ) .(EBVينتشر الفيروس عن طريق اللّعاب )ال ُبصاق(.
وھذا ھو السبب في َكون ھذا المرض ُيعرف أيضا ً باسم
’مرض ال ّتقبيل’.

اذھب إلى أقرب قسم للطوارئ على ال َف ْور في الحاالت التالية:
متورّ ما ً لدرجة أنه
• إذا أصبح الجزء الخلفي من حلقك َ
يصبح من الصعب عليك التنفس أو ْ
البلع.
• إذا أصبت فجأة بألم حاد جداً في الجزء األيسر العلوي من

كثير من الناس )و يشمل ذلك األطفال الرّ ضّع واألطفال
الوحيدات .وعندما يصابون به،
الصغار( يصابون بداء َك ْث َرة َ
يكون المرض أشبه بنزلة برد بسيطة أو ح ّمى خفيفة .داء َك ْث َرةُ
الوحيدات يكون أكثر شيوعا ً بين األشخاص الذين تتراوح
َ

• إذا وجدت صعوبة في شرب ما يكفي من السوائل كل يوم.

أسابيع .بعض الناس يشعرون بالتعب لبضعة أشھر بعد ذلك.

• إذا لم تكن تشعر بأنك جيّد بما فيه الكفاية ْ
للعودة إلى العمل
أو إلى المدرسة بعد أسبوعين اثنين.
• إذا كنت ما تزال تشعر بال ّت َوعّك بعد  4أسابيع.

الوحيدات ؟
ھل ھناك مخاطر في اإلصابة بداء َك ْث َرة َ

كيف تعتني بنفسك في البيت

أعمارھم بين  15و  24عاما ً.
أسبوعين اثنين إلى أربعة
معظم الناس يتح ّسنون في ُغضون
َ

الوحيدات .طحالك يوجد في
يتورّم طِ حالك بسبب داء َك ْث َرة َ
قد َ
بطنك )الكرش( و وظيفته ھي تصف َية الدم.
في الوقت الذي تتعافى فيه ،فإنه من المھم حماية بطنك و أسفل
ظھرك .ضربة أو َخب َ
ْطة على البطن )الكرش( أو الظھر يمكن
أن تتسبب في ّ
المتورّ م و انفتاحه و نزيفه في
تمزق الطحال
َ
بطنك.

الوحيدات ؟
كيف يت ّم عالج داء َك ْث َرة َ
الوحيدات ُيس ّببه فيروس.
ال تحتاج للمضادات الح َي ِوية ألن داء َك ْث َرة َ
الراحة في المنزل واتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار الفيروس ھو

عادة كل ما تحتاج إليه.

البطن.
اذھب لرؤية طبيب أسرتك أو اذھب إلى العيادة ّ
الطبية
)المس َت ْوصف( إذا الحظت احدى الحاالت التالية:

ار َتح كثيراً
ْ
• ارتح عندما تشعر بأنك في حاجة للراحة .ال تحتاج للبقاء
في السرير.
َ
ابق في المنزل و ال تذھب إلى العمل أو إلى المدرسة حتى
•
تزول الحمّى وتتمكن من االبتالع بسھولة.
• ع ُْد تدريجيا ً إلى أنشطتك العادية.
ض درجة حرارتك
َخ ِّف ْ
أي أوجاع وآالم
ف ّ
َخ ِّف ْ
• تناول دواء اسيتامينوفين )تايلينول( أو اإليبوبروفين )أدفيل،
موترين( .ا ّتبع التعليمات على الزجاجة.
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الوحيدات )مونو(  -يتبع
َك ْث َرةُ َ

Mononucleosis (Mono) - continued

كيف تعتني بنفسك في البيت

الوحيدات
كيفية منع انتشار داء َك ْث َرة َ

المحافظة على الرطوبة

برغم أنه ال ينتشر بسھولةّ ،إال أنه يمكنك تمرير الفيروس
لآلخرين ،وخصوصا ً حين تكون مصابا ً بالحمّى.

• اشرب ما يكفي من السوائل بحيث يكون َب ْولك )ال ّت ُّبول( ذا
لون أصفر فاتح .وھذا مھم بشكل خاص حين تكون مصابا ً
بالح ّمى.
• اشرب السوائل كالماء أو شراب الزنجبيل ،أو المشروبات
الرياضية.

للح ّد من انتشار الفيروس:
• اغسل يديك بكثرة و باستمرار.
• ال تشارك أحداً في كوب الشرب أو أدوات الطعام.
• ال تشارك فرشاة أسنانك مع أحد.
• ال تقبِّل اآلخرين إلى أن تشفى من الحمّى بعدة أيام.
• تخلَّص من المناديل المستخدمة على ْ
الفور.
• اغسل أي شيء اتصل بلُعابك )البصاق( مثل األقالم

تھدئة َق ْر َحة حلقك
• اشرب السوائل الباردة.
صاصات الباردة.
• ُمصَّ مكعبات الثلج أو الم ّ
• عليْك بالغرْ غرة بالماء الدافئ المالح .لتحضير الماء
المالح ،أضف ملعقة صغيرة واحدة من الملح ) 5مليليتر(
لكوب واحد من الماء الدافئ ) 250مليليتر( .
• تناول األطعمة التي يسھل ابتالعھا كالحساء ،و َح ْل َوى
البُو ِد ْنغ ،والفاكھة المھروسة ،والعصيدة ،و المثلّجات،
واللبن ّ
الزبادي.
حماية طحالك

أوأقالم الرصاص .وبالنسبة لألطفال المصابين بداء َك ْث َرة
الوحيدات ،فيجب غسل اللعب باستمرار وعدم السماح
َ
بمشاركة اللعب مع أطفال آخرين.

لِمعرفة المزيدُ ،يستحسن أن َتسأل:

• طبيب أسرتك
• صيد ِليّك الخاص
•  - HealthLinkBCرابط كولومبيا البريطانية
للصّحة  -اتصل على رقم ) 8-1-1للصّم وضعاف

• خالل األربعة أسابيع ال ُمقبلة ،أو إلى أن يقول طبيبك أن
االمور على ما يرام ،فعليك أن ال تشارك في أي رياضة
تتطلب االحتكاك الجسدي وال تقم بأي أنشطة يمكن أن

السّمع  (7-1-1أو اذھب إلى - HealthLinkBC
رابط كولومبيا البريطانية للصّحة  -على شبكة
االنترنيت www.HealthLinkBC.ca

تؤدي إلى إصابة البطن )مثل كرة القدم ،والھوكي ،ولعبة
الكروس ،و التزلج ،والتزحلق على الجليد ،وركوب
الدراجات(.
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