
 

 

 درجة مئوية( أو أكثر: 38درجة فهرنهايت ) 100.4                                        اتبع التالي عندما تعاني من ح مى تصل إلى 
 

حتى ولو كنت في عطلة نهاية األسبوع، أو  - اتصل بطبيب السرطان الخاص بك على الفور  -1

 اإلجازات، أو منتصف الليل.

 

ال تتناول األدوية التي تخفض درجة الحرارة مثل: األسبرين، أو األسيتامينوفين )تايلينول(، أو 

 اإليبوبروفين )أدفيل، موترين(، أو النابروكسين )أليف( دون إذن طبيبك.

 

(. اتصل EDدقيقة، فاذهب إلى أقرب قسم طوارئ ) 20في غضون  بك إذا لم يعاود أحد االتصال  -2

 بعيادة طبيبك مرة أخرى وأخبرهم بقسم الطوارئ الذي تنوي التوجه إليه.

 

 إذا ذهبت إلى قسم طوارئ، فأخبر موظفي القسم، عند وصولك مباشرة، بما يلي:  -3

 

 ا كيماوي ا للسرطان                                  أنك تتلقى عالج 

  الخاص بكاسم طبيب عالج السرطان 

 أنك تعاني من ح مى وأنها ت عد حالة طارئة                                        

 

 إذا كنت تعاني من الحمى، فتأكد من إخبار موظفي قسم الطوارئ على الفور.

                                                                                            الحمى تعني أنك قد تكون مصاب ا بعدوى. ومن الممكن أن تكون هذه مشكلة مهددة للحياة، ويجب أن يتم 

 فحصك بسرعة.

 

فقد يحيلك إلى الذهاب إلى قسم الطوارئ في سيارة إسعاف. وإذا قرر                                إذا اعتقد طبيبك أنك مريض جد ا، 

 ذلك، فسيكون ذلك بغرض الحفاظ على سالمتك.

 

                                                     ال تنس  إعطاء موظفي قسم الطوارئ نسخة من قائمة األدوية.

 

 

 
 

  _______________________________________________ الطبيب الخاص بي: 

  _________________________________________ رقم هاتف الطبيب الخاص بي: 

 أنها تمثل حالة طارئة.عند التعرض ألي مشكالت تشعر  911اتصل على الرقم 

 

                                                                                         طبيبك وكانت مغلقة، يجب أن تكون متصال  بخدمة استقبال المكالمات الخاصة بنا. إذا لم تتمكن من  بعيادة إذا اتصلت 

ساعات العمل، أو في عطالت نهاية األسبوع، أو في  بعد  UH Seidman Cancer Centerسرطان  بمركز االتصال 

 .1-877-669-2902استقبال المكالمات مباشرة على الرقم  بخدمة يمكنك االتصال  اإلجازات،

 

 

 

  2018أكتوبر  
  



 

 

 

 

 اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تعاني مما يلي:
 

 

 عالمات اإلصابة بعدوى، والتي قد تشتمل على ما يلي:
 

  درجة فهرنهايت  100.4             ح مى تصل إلى 

 درجة مئوية( أو أكثر 38)

  قشعريرة، أو تعرق حدثت حالة ارتعاش، أو

ا أو تزداد سوء ا                       مؤخر 

  ح )قيح(، ألم أو تورم في أي                                             ح مرة، قرحة، ن ز 

منطقة، بما في ذلك الجروح، والبوابات، 

 ومواضع المعالجة الوريدية

 ضيق في التنفس جديد أو يزداد سوء ا                                  

 طفح جلدي أو قروح جديدة على بشرتك 

  بقع التهاب الحلق، أو قروح الفم الجديدة، أو

 بيضاء في فمك

  ألم في الجيوب األنفية، أو ضغط، أو احتقان

 األنف

 )القيء )استفراغ 

 بول عكر أو به دم 

 حاجة متكررة للتبول أو ألم أو حرقة عند التبول 

  سعال جديد، أو تغير في السعال أو سعال

 مصحوب بمخاط أخضر أو أصفر )بلغم(

   إفرازات مهبلية أو حكة غير معتادة بالنسبة لك                                              

 تيبس الرقبة 

  24مرات أو أكثر خالل  3براز مائي رخو 

 ساعة )إسهال(

 ألم جديد 

  االرتباك أو الشعور بالنعاس أو االضطراب

 الشديد دون سبب

 

 

 

 أسباب أخرى تستدعي االتصال بالطبيب:
 

  عدم القدرة على تناول الطعام أو الشراب لمدة

 ساعة 12

 نزيف أو كدمات جديدة 

  ،أو طفح جلدي، أو بثورتغيرات جلدية جديدة 

 مخاوف أو أسئلة 

  األعراض أو اآلثار الجانبية الجديدة أو التي

            تزداد سوء ا

 

 

 عند التعرض ألي مشكالت تشعر أنها تمثل حالة طارئة. 911اتصل على الرقم 

 
 


