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خدمات الطوارئ

Emergency Services

النزيف األنفي  -كيفية العناية بنفسك في البيت
Nosebleed - Caring for Yourself at Home
ھناك العديد من األوعية الدموّ ية الصغيرة التي تبطن األنف
من الداخل .مھمة ھذه األوعية ھي المساعدة على تدفئة
موية أن
وترطيب الھواء الذي تتنفسه .يمكن لھذه األوعية ال ّد ِ
تنكسر و تنزف .النزيف األنفي  -أو الرّ عاف  -األكثر شيوعا ً
يكون من الجزء األمامي من األنف .أما النوع الثاني من
النزيف األنفي فيكون من الخلف أو من الجزء األعمق من
األنف .ويمكن أن يكون توقيف ھذين النزيفين األخيرين أكثر
صعوبة من النزيف األنفي الذي يصيب الجزء األمامي من
األنف.
الح ْشو لل ّسيطرة على نزيف أنفك.
 لقد استخدمنا َ

الح ْشو.
يجب عليك الرجوع إلى قسم الطوارئ إلزالة َ
تاريخ الرجوع __________________________:

إذا بدأ أنفك ينزف مرة أخرى
لوقف نزيف األنف:
 .1احصل على بعض المناديل الورقية أو قطعة قماش رطبة.
 .2اجلس.
 .3عليك أن تنحني برأسك إلى األمام لكي ينصرف الدم إلى
أنفك وليس إلى أسفل حلقك.
 .4تنفس عن طريق الفم.
 .5باستخدام أصبعيك ،اإلبھام والسبابة ،اضغط بقوة على
الجزء الل ّين من األنف أي الجزء اللّحمي منه )المسمّى
أرنبة األنف( الذي يوجد تحت الجزء العظمي و ذلك
ليكون الضغط على الجزء األوسط من األنف )الذي يسمى
الحاجز( .ھذا ھو المكان الذي يأتي منه النزيف عادة.

We have used packing to control your nosebleed.
You must return to the Emergency Department to
_________ have the packing removed. Return Date:

 .6استخدم مناديل ورقية أو قطعة قماش لالمساك بالدم.
 .7اضغط لمدة  10دقائق قبل ال ّتح ّق ِق لمعرفة ما إذا كان
ال ّنزيف قد توقف.
 .8إذا استمر أنفك في ال ّنزيف ،امسك أنفك مجدداً لمدة 10
دقائق أخرى.

لمدة الــ  12ساعة بعد نزيف أنفك:

إنّ وضْ َع قطعة قماش باردة أو كيس من الثلج عبر األنف
يمكنه أن يساعد أحيانا ً في الح ّد من ال ّنزيف.
غالبا ً ما يتوقف نزيف األنف بعد  10إلى  20دقيقة من
الضغط على الجزء الليّن من األنف.

كيفية العناية بنفسك في البيت
استرح بھدوء للساعات القليلة التي تلي النزيف.

• ال تقم باالستنشاق أو اإلستنثار بأنفك.
• ال تضع أي شيء آخر داخل أنفك.
• ال ترفع األشياء الثقيلة أو تجھد نفسك.

عليك دائما أن تب َ
ْصق ال ّدم الذي يدخل في فمك أوحلقك .يمكن
لل ّدم إذا ابتلعه أن ُي ِخ ّل بمعدتك ويسبّب لك ال َقيْ ء .في حالة ما
إذا تقيئت ،فإن أنفك يمكنه أن ينزف أكثر أو أن يبدأ بالنزيف
مرة أخرى.
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ال ّنزيف األنفي  -يتبع

ُ
ف األنف
منع نزي ِ
ط ُر ٌق لِ ِ

لوقاية أنفك من الجفاف من الداخل:
ّ
برفق الجزء الداخلي من أنفك بمواد التشحيم مثل
غط
•
ٍ
ھالم البتروليوم )مثل الفازلين( .ضع كم ّية صغيرة من
الفازلين على عود قطن و ْادلك بلطف عود القطن داخل
كل ِمنخر.
• استخدم قطرات أنف ماء الملح )المياه المالحة( أو ال َب ّخاخ
حسب توجيھات طبيبك.
• استخدم مرطبا ً في غرفة نومك ليالً.
• حاول أن ال تتناول األدوية المضادة للھيستامين أو تستخدم
ّ
بخاخ األنف المحتقن.
افتح فمك عند العطاس) .ال تنسى أن تغطي فمك!(
تذكر ان ال تنظف أنفك بال ّنفخ )االستنثار( لمدة  12ساعة على
األقل بعد نزيف أنفك .عند تنظيف األنف بالنفخ  ،افعل ذلك
بلطف دائما.
ال تقم باستخراج المخاط األنفي بإصبعك.
دخانّ .
تدخن أو تعرّ ض نفسك لبيئات فيھا ّ
ال ّ
الدخان يھ ّيج
ويج ّفف أنفك من الداخل.

Nosebleeds – continued

متى تطلب المساعدة:
اذھب إلى أقرب قسم للطوارئ في حالة ما:
 إذا لم يتوقف نزيف أنفك بعد  20دقيقة من محاولة توقيف
النزيف )الخطوات  8 -1في الصفحة األولى(.
 إذا أصبت بنزيف أنف بعد إصابة في رأسك.
 إذا اعتقدت أن أنفك كسر بعد إصابة في وجھك أو أنفك.
اتصل بطبيب أسرتك في حالة ما:
 إذا أصبت بأربعة حاالت نزيف في األنف أو أكثر في
أسبوع واحد.
 إذا كنت تصاب بنزيف في األنف بانتظام.
 إذا كنت تبدو و كأنك ترعف من جرّاء نزيف األنف أكثر
مما كنت في الماضي.

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
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