
ا�ضت�ضر الطبيب اأو الممر�ضة قبل تناول 	•
اأي��ة عقاقي��ر. وت�ضم��ل تل��ك العقاقي��ر 
الإ�ضبري��ن والم�ضكن��ات )مثل تيلينول(، 

وم�ضادات اللتهابات )مثل اأدفيل(.
ا�ضت�ضر الطبيب اأو الممر�ضة قبل تناول 	•

اأية حقن اأو اأم�ضال.

ه���ل توج���د اأي���ة عالم���ات اأو تغي���رات تب���دو غير 
طبيعية بالن�صبة لك؟ ال تتردد ات�صل بالطبيب 

اأو الممر�صة على الفور.
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توا�ضل مع الطبيب اأو الممر�ضة العدوى
على الفور في الحالت التالية:

اأ�ص���بت بالحم���ى وارتفع���ت درج���ة 	• اإذا م���ا 
اأكث���ر. ا�ص���األ  اأو  اإل���ى 38 درج���ة  حرارت���ك 
الطبي���ب عن عدد المرات التي يجب فيها اأن 

تقي�س درجة حرارتك في اليوم الواحد.

االرتجاف.	•

الحكة اأو التهاب الحلق.	•

األم باالأذن.	•

ال�صداع اأو األم بالجيوب االأنفية.	•

طفح جلدي.	•

• التهابات اأو طبقات بي�صاء في الفم اأو على الل�صان.	

• التهاب���ات اأو احم���رار ف���ي اأي جزء من ج�ص���مك. 	
راقب وجود االلتهابات اإذا كنت مو�صواًل بق�صطرة.

بول دموي اأو قاتم.	•

وجود األم اأو حرق عند التبول.	•

اأخرى: 	•
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

)ا�ص���األ الممر�ص���ة عن اأية عالم���ات اأخرى   
للعدوى لتت�صل بها حال حدوثها(.

"اأنا حري�س على االبتعاد تماًما عن الجراثيم التي قد 
ت�ص���بب لي االأمرا�س، لذا اأقوم بغ�ص���ل يدي جيًدا بالماء 

وال�صابون قبل تناول الطعام".

التعامل مع االأعرا�س الجانبية للعالج الكيميائي



التعامل مع االأعرا�س الجانبية للعالج الكيميائي:العدوى

اغ�ضل يديك جيًدا.
اغ�صل يديك دائًما:	•

• قبل الطهي اأو تناول الطعام.	
• بعد ا�صتخدام المرحا�س.	
• بعد التواجد في مكان عام.	

اغ�صل يديك جيًدا بالماء وال�صابون. واجعل االآخرين من حولك 	•
ا. يغ�صلون اأيديهم اأي�صً

ا�صت�صر الطبيب اأو الممر�صة لتعرف متى يكون عليك اأن ت�صتخدم 	•
المطهر.

حافظ على نظافتك دائًما.
اغ�ص���ل اأ�ص���نانك بعد الوجب���ات وقبل الخل���ود للنوم، وا�ص���تخدم 	•

فر�صاة اأ�صنان ناعمة للغاية.

اإذا كن���ت مو�ص���واًل بق�ص���طرة، فحاف���ظ عل���ى نظاف���ة المنطق���ة 	•
المحيط���ة بها وجفافها. تعلم من الممر�ص���ة كيفية العناية بهذه 

المنطقة.
حاول اأن تتجنب الجراثيم.

تجنب التواجد بجانب االأ�صخا�س المر�صى اأو الم�صابين بنزالت 	•
البرد. حاول تجنب التواجد في التجمعات الكبيرة قدر االإمكان.

اغ�صل الفاكهة والخ�صراوات النيئة بعناية.	•

اغ�ص���ل يديك بعناية بعد االإم�صاك باللحم النيئ. اطه اللحم قبل 	•
تناوله.

حاول اأن تبتعد عن االأ�ص���خا�س الم�ص���ابين باأمرا�س الجدري اأو 	•
�صلل االأطفال اأو لقاح الح�صبة.

ا اآخر ينظف ف�صالت حيوانك االأليف.	• اجعل �صخ�صً

حاول اأن تتفادى الإ�ضابة بالجروح.
ا�صتخدم اآلة حالقة كهربية ولي�س �صفرة الحالقة.	•

نظف نف�ص���ك جيًدا برفق بعد الذهاب للمرحا�س. دع ممر�صتك 	•
تر ما اإذا كانت منطقة ال�صرج لديك ملتهبة اأو مجروحة.

ال تع�صر البثرات.	•

اأ�ضئلة لتطرحها على الطبيب اأو الممر�ضة:
ما الم�صكالت التي يجب علّي االت�صال حال حدوثها؟. 1
ما الخطوات االأخرى التي علّي اتباعها لتجنب العدوى؟. 2
متى وكيف يجب علّي اأن اأقي�س درجة حرارتي؟. 3
ما الم�ص���كالت التي يجب اأن اأذه���ب اإلى غرفة الطوارئ في حال . 4

حدوثها؟

اتبع الخطوات التالية لتقلل من فر�ص اإ�ضابتك بالعدوى:

اكت��ب الرق��م ال��ذي يج��ب الت�ض��ال ب��ه ف��ي حالة 
الطوارئ هنا:


