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 تعلیمات الرعایة): التھاب األذن الوسطى(عدوى األذن 
(Ear Infection (Otitis Media): Care Instructions) 

تعلیمات الرعایة الخاصة بك
(Your Care Instructions) 

معظم . األلموقد تسبب الكثیر من ). التھاب األذن الوسطى(یمكن أن تبدأ عدوى األذن بنزلة برد وأن تؤثر على األذن الوسطى 
ویرجع ھذا . وغالبًا لن تحتاج إلى استخدام مضادات حیویة. حاالت العدوى التي تصیب األذن تشفى من تلقاء نفسھا خالل یومین

. والمضادات الحیویة ال تقضي على الفیروسات. إلى أن العدید من حاالت العدوى التي تصیب األذن یسببھا أحد الفیروسات
 .األدویة المسكنة لأللم ھو أفضل طریقة لتخفیف الحمى التي تعاني منھا ومساعدتك على التحسن تناول جرعات منتظمة من

تأكد من تحدید مواعید للمتابعة وحضورھا بالكامل، واتصل على خط  .تُعد رعایة المتابعة جزًءا أساسیًا من عالجك وسالمتك
الجید أیًضا أن تعرف نتائج االختبارات التي خضعت لھا  من. الھاتف الخاص بطبیبك أو ممرضتك إذا كنت تعاني من مشكالت

 .وأن تحتفظ بقائمة باألدویة التي تتناولھا

 كیف یمكنك االعتناء بنفسك في المنزل؟
(How can you care for yourself at home?)

 . تناول األدویة المسكنة لأللم تبًعا للتوجیھات تماًما •
o فة طبیة لتسكین األلم، فتناولھ حسب ما ھو موصوف لكإذا وصف لك الطبیب دواًء یُصرف بوص.
o إذا كنت ال تتناول دواًء مسكنًا لأللم یُصرف بوصفة طبیة، فتناول أحد األدویة التي تُصرف دون وصفة طبیة، مثل

لموجودة اقرأ واتبع جمیع التعلیمات ا). ألیف(أو نابروكسین ) أدفیل، موترین(أو إیبوبروفین ) تایلینول(أسیتامینوفین 
 .على الملصق

o العدید من األدویة. ال تتناول دواءین أو أكثر من األدویة المسكنة لأللم في نفس الوقت ما لم یخبرك الطبیب بذلك
قد یكون ) تایلینول(وتناول كمیة أكبر من الالزم من أسیتامینوفین . المسكنة لأللم تحتوي على أسیتامینوفین، أي تایلینول

 .ضاًرا
 .الحصول عل قسط كاٍف من النوم سیساعدك على التحسن. اول جرعة كاملة من مخفف لأللم قبل وقت النومضع خطة لتن •
ب وضع منشفة وجھ دافئة ورطبة على األذن •  .فقد تساعد على تخفیف األلم. جرِّ
فأنت تحتاج إلى . ال توقف تناولھا لمجرد شعورك بالتحسن. إذا وصف لك طبیبك مضادات حیویة، فتناولھا تبًعا للتوجیھات•

 .تناول دورة المضادات الحیویة بأكملھا
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 متى ینبغي علیك طلب المساعدة؟
When should you call for help?

اتصل بخط الھاتف الخاص بطبیبك أو ممرضتك أو اطلب الرعایة الطبیة على الفور في الحاالت التالیة: 
 .إذا كنت تعاني من ألم حدیث أو متزاید في األذن •
 .إذا كنت تعاني من إفرازات حدیثة أو متزایدة من القیح أو الدم من أذنك •
 .إذا كنت مصابًا بالحمى مع تصلب الرقبة أو الصداع الشدید •

راقب حالتك عن كثب تحسبًا لحدوث أي تغیرات في صحتك، واحرص على االتصال بخط الھاتف الخاص بطبیبك أو ممرضتك 
 :في الحاالت التالیة

 .عراض جدیدة أو إذا تفاقمت األعراضإذا أصبت بأ •
 .إذا كنت ال تتحسن بعد تناول المضاد الحیوي لمدة یومین •

أین یمكنك أن تعرف المزید؟
(Where can you learn more?) 

 www.myhealth.alberta.ca اذھب إلى الموقع

یام األسبوع، اتصل بخدمة ساعة طوال أ 24للحصول على معلومات صحیة عامة ومشورة من طاقم التمریض على مدار 
Health Link  811على الرقم. 

 .إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري، فما علیك سوى ذكر اللغة التي تحتاج إلیھا

 ساریة اعتباًرا من: 20  مایو 2022 
myhealth.alberta.ca :المصدر

ت"ال تُعتبر ھذه المادة بدیًال عن استشارة أخصائي صحي ُمؤھل. خصصت ھذه المواد لغرض المعلومات العامة فقط ویتم تقدیمھا على ""حالتھا تلك
ن، وعلى عین المكان"". بالرغم من بذل الجھود الم ناسبة للتأكد من دقة المعلومات، فإن Alberta Health Services ال تقدم أي تعھد أو ضما

صریح أو ضمني أو قانوني، فیما یتعلق بدقة ھذه المعلومات أو موثوقیتھا أو اكتمالھا أو قابلیتھا للتطبیق أو مالءمتھا لغرض معین. تُعلن
وى Alberta Health Services بكل وضوح إخالء طرفھا من أیة مسئولیة مرتبطة باستخدام األفراد لھذه المواد، وعن أیة ُمطالبات أو دعا

قضائیة أو ُمطالبات أو قضایا تنشأ عن ھذا االستخدام ."
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