تثقيف المرضى و ُمقدّمي الرعاية

قلة العدالت (انخفاض عدد كريات الدم البيضاء)
توضّح هذه المعلومات كيفية تجنب اإلصابة بعدوى ما أثناء إصابتك بقلة العدالت (انخفاض عدد كريات الدم البيضاء) ،وكيفية التع ّرف على
عالمات العدوى.
العدالت هي نوع من خاليا الدم البيضاء .تساعد هذه الخاليا جسمك على محاربة العدوى .عندما ينخفض عدد كريات الدم البيضاء لديك ،فإنك مُعرّض لخطر
العدوى .للوقاية من اإلصابة بالعدوى ،يجب عليك اتباع التعليمات التالية حتى يعود عدد كريات الدم البيضاء لديك إلى المستوى الطبيعي.
ابحث عن أي عالمات لإلصابة بالعدوى وابلغ طبيبك أو مُمرضك .تأكد من قياس درجة حرارتك فمويًا (عن طريق الفم) ،بحسب توجيهات
طبيبك أو مُم ّر ضك .اتصل بطبيبك أو مُم ّر ضك في حال كانت درجة حرارتك  °40001فهرنهايت ( °83درجة مئوية) أو أعلى من ذلك.

النظافة العامة


االستحمام اليومي .اغسل منطق ة اإلبطين والشرج واألعضاء التناسلية وثنايا الجلد بعناية.



اغسل يديك مستخدمًا صابو ًنا ً
قاتال للجراثيم .ابحث عن كلمة "مضاد للبكتيريا" أو كلمة "مضاد للميكروبات" .مثال ذلك ® ،Dialولكن هناك
جار  .جفف
دافئ
المزيد .بلّل يديك بماء دافئ ثم افرك يديك بالصابون لمدة تتراوح من  41إلى  00ثانية على األقل .اشطف يديك جي ًدا بما ٍء
ٍ
ٍ
يديك بمنديل ورقي.



اعتن ب فمك بعد كل وجبة .استخدم فرشاة أسنان فائقة النعومة وف ّر ش األسنان واشطفها بحسب توجيهات الطبيب أو المم ّر ض.



استخدم مطهّر يدوي كحولي (مثل ® )Purellبعد المصافحة باليد وبعد التعامل مع األطفال الصغار.

طرق الوقاية من العدوى


تج ّنب استقبال زوار في بيتك من المصابين بنزالت البرد أو المصابين مؤخرً ا بعدوى ما.



ارت ِد قناعًا إذا اضطررت للذهاب إلى األماكن العامة أو استخدام المواصالت العامة أو اضطررت للتواجد في أماكن مزدحمة .فسوف يُساعدك
عل ى الحماية اإلصابة بنزالت البرد أو أي عدوى تنفسية أخرى.



ال تقم بإجراء أي عمل متعلق برعاية األسنان أو أي عمليات جراحية غير طارئة .استشر طبيبك أو مم ّر ضك ً
أوأل .



استفسر من طبيبك أو ممرضك إذا بإمكانك:



o

استخدام السدادات القطنية

o

استخدام التحاميل

o

أخذ حقن شرجية

ال تتناول اللحوم النيئة أو األسماك النيئة أو البيض النيئ .اطلب من ممرضك أو اختصاص التغذية الحصول على كتيب
نظام غذائي منخفض الميكروبات  ،إذا لم تكن قد حصلت علي ه بالفعل.



ال تُ شارك أوعية الطعام أو الشراب مع أحد.



امتنع عن تشذيب األظافر أو العناية باألقدام أو إزالة الشعر باستخدام الشمع أو عمل الوشم بدون الحصول على موافقة طبيبك أو ممرضك.



ال تحلق فروة الرأس .حاول تج نّ ب حالقة أي جزء آخر من جسمك .إذا كان عليك الحالقة  ،فاستخدم شفرة حالقة كهربية.
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امتنع عن لمس منتجات مخلفات الحيوانات (مثل صناديق الفضالت وأحواض السمك وأقفاص الحيوانات األليفة).



امتنع عن تنسيق الحدائق أو التعامل مع التربة.

اتصل بطبيبك أو ممرضك إذا كان لديك أي من عالمات العدوى التالية:


درجة حرارة  °40001فهرنهايت ( ° 83درجة مئوية) أو أعلى



ارتجاف من البرد



غثيان وقيء مستمران بدون تحسّن



احمرار الوجه



تع ّرق



سُعال



إسهال



تقرحات فموية



صداع



بداية ألم جديد



تهيّج



ألم أو حرقة أثناء التبوّ ل



ً
خاصة إذا كانت لديك أعراض ُتشبه األنفلونزا
الشعور بالتعب،

إذا كانت لديك أية أسئلة أو استفسارات ،يرجى التح ّد ث إلى طبيبك أو ممرضك أو أي عضو آخر من فريق الرعاية الطبية .يمكنك
التح ّد ث إليهم خالل أيام األسبوع من االثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة صبا ًح ا حتى الساعة الخامسة مسا ًء على الرقم:
 .بعد الساعة الخامسة مسا ًء أو خالل عُطلة نهاية األسبوع أو اإلجازات ،يُرجى االتصال بالرقم
 .في حال عدم وجود رقم أو عدم تأكدك ،اتصل بالرقم .)040( 986 -0000
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