عالج العدوى التي أصابتك

اسم المريض
يوصي طبيبك أو ممرضتك أن تخضع للرعاية الذاتية
عادة تستمر
لفترة

كيف تعالج نفسك بشكل أفضل من هذه العدوى،
اآلن وفي المرات القادمة

عدوى األذن الوسطى

 8أيام

التهاب الحلق

 4أيام





العدوى التي أصابتك

نزلة برد عادية
التهاب الجيوب األنفية
سعال أو التهاب
القصبات

 15أيام



 14يو ًما
 3أ ساب يع


عدوى أخرى:
.............................

 .......أيام



خذ قسطا وفيرًا من الراحة.
اشرب كمية كافية من السوائل لتجنب الشعور بالعطش.
اطلب من الصيدلي في منطقتك المحلية أن يوصي لك
بأدوية للمساعدة على تخفيف األعراض أو األلم (أو
كليهما).
تعتبر الحمى عالمة على أن الجسم يحارب العدوى
وعادة ما تتحسن من تلقاء نفسها في معظم الحاالت.
كيف يمكنك استخدام الباراسيتامول
(أو اإليبوبروفين) إذا كنت أنت أو طفلك غير مرتاحين
نتيجة لإلصابة بحمى.
ج يدا ي دي ك وأغ سل ال ورق ية ال م نادي ل ا س تخدم
ألف راد ال عدوى إن ت شار م نع ف ي ل لم ساعدة
اآلخ ري ن واأل شخاص وأ صدق ائ ك أ سرت ك
.ت قاب لهم ال ذي ن
أشياء أخرى يمكنك القيام بها يقترحها الممارس العام
( )GPأو الممرضة:

...................................................
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متي يجب عليك الحصول على المساعدة:
اتصل بالممارس العام ( )GPالخاص بك أو اتصل على ( NHS 111إنجلترا)( NHS 24 ،اسكتلندا اتصل على
 ،)111أو ( NHS Directويلز الهاتفي )8484 5480
 .1إلى  .8هي العالمات المحتملة لمرض خطير وينبغي تقييمها بصورة عاجلة.
اتصل هاتفيا للحصول على المشورة إذا كنت غير متأكد من مدى خطورة األعراض.
 .1إذا أصبت بصداع شديد و شعرت بالغثيان.
 .2إذا كان جلدك باردًا جدًا أو لونه غريب ،أو أصبت بطفح غير عادي.
 .3إذا كنت تشعر باضطراب أو تهمهم ب َكالَ ِم ُمتَدا ِخل أو تشعر بنعاس شديد.
 .8إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس .ويمكن أن تشمل العالمات ما يلي:
 oالتنفس بسرعة
 oازرقاق المنطقة حول الشفتين و الجلد تحت الفم
 oانجذاب أو انسحاب الجلد بين األضالع أو فوقها إلى الداخل مع كل عملية تنفس.
 .0إذا أصبت بألم في الصدر.
 .4إذا كنت تعاني من صعوبة في البلع أو سيالن اللعاب.
 .4إذا أصبت بسعال مصحوب بدم.
 .4إذا كانت حالتك تزداد سوءاً.
العالمات األقل خطورة التي عادة ما يمكن معها االنتظار حتى موعد الممارس العام ( )GPالمتاح القادم:
 .9إذا لم تتحسن حالتك بحلول الوقت المحدد في عمود "عادة تستمر لفترة".
 .15في األطفال الذين يعانون من عدوى األذن الوسطى :إذا كان هناك سائل يخرج من آذانهم أو إذا كان لديهم حالة صمم جديدة.
 .11أخرى
…………………………………………………………………………………………………
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في كثير من األحيان تتحسن نزالت البرد ومعظم حاالت السعال ،التهاب الجيوب األنفية ،حاالت عدوى األذن ،التهاب الحلق ،وحاالت العدوى األخرى بدون تناول المضادات الحيوية ،ويمكن لجسمك مكافحة هذه العدوى ذاتيًا دون الحاجة ألدوية.
إل يها ت ح تاج ال ذي ال وق ت ف ي ال م س ت ق بل ف ي ب نجاح ت عمل أن اح تمال أن ي ع ني ،وهذا .ل ها ال ب ك ت يري ا م قاومة ي زي د ذل ك ف إن إل يها ،اجةب ح ت كون ال ع ندما ال ح يوي ة ال م ضادات ب ت ناول ق مت إذا
.أق ل س ي كون ب حق
يمكن أن تسبب المضادات الحيوية آثارً ا جانبية مثل الطفح الجلدي ،مرض القالع ،آالم المعدة  ،اإلسهال  ،ردود فعل ألشعة الشمس  ،بعض األعراض األخرى أو اإلصابة بالغثيان إذا كنت تشرب الكحول مع ميترونيدازول.

ال تتقاسم مطلقًا المضادات الحيوية وداما أعد أي مضادات حيوية غير مستخدمة إلى الصيدلية للتخلص منها بطريقة آمنة

وضعت النشرة بالتعاون مع هذه الجمعيات المهنية.
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