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ما هو؟ 
تك بالحكة، فقد تكون مصاًبا بطفح جلدي أو مرض جلدي أخر،  ي حكة الجلد. تتعدد األسباب الداعية إىل إصابة ب�ش ي يع�ن الهراش أو الحكاك هو مصطلح ط�ب

ي بقعة واحدة أو يصيب 
ي الجلد. يمكن أن يتوضع الهراش �ن

كما ويمكن أن تؤدي أمراض أخرى من مشكالت الكىل أو إجراء غسيل الكىل إىل اإلصابة بحكة �ن
ره.  ة أو طويلة )يعرف حينها بالهراش المزمن(. يجوز أن يؤدي حك الجلد المصاب بالهراش إىل ت�ن ة قص�ي الجسم بأكمله. ويمكن أن يستمر لف�ت

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟ 
: قد يحاول طبيبك العام حيثما أمكن اكتشاف السبب الكامن وراء إصابة جلدك بالحكة وعالجه. قد يقوم طبيبك العام أيضا بالتاىلي

تك جافة	  ينصحك باستخدام كريم أو مرهم إذا كانت ب�ش
يجري تحلياًل للدم أو يأخذ خزعة من الجلد	 
ي أمراض جلدية	 

يحيلك إىل أخصا�ئ

كما وسيعطيك طبيبك العام نصائح عامة عن كيفية االعتناء بجلدك )أنظر “ماذا بوسعي أن أفعل؟”(

ما الذي سيقوم به طبيبي العام في المستقبل؟ 
ويد. ويجوز  ن أو الست�ي ي مقابلتك مرة أخرى للتحقق من س�ي العالج، فإذا لم تتحسن الحكة قد يصف لك أدوية مثل مضادات الهيستام�ي

غب طبيبك العام �ن س�ي
ي إذا لم تكن قد راجعت أخصائًيا بعد.

ح عليك اإلحالة إىل أخصا�ئ أن يق�ت

 ماذا بوسعي أن أفعل؟       
ة ح�ت ال تخدش الجلد إذا قمت بالحك. خذ دًشا أو حماًما بارًدا، ولكن  تجنب حك المنطقة المصابة بالهراش، ألن ذلك يمكن أن ي�ن بجلدك. أبق عىل أظافرك قص�ي

ي االستحمام أو الوقوف تحت الدش ألن ذلك قد يزيد الوضع سوًءا. جفف نفسك بعد االستحمام بالطبطبة برفق عىل جسمك بمنشفة نظيفة، وال 
احذر اإلفراط �ن

تك وتزيد من اإلحساس  تفرك جلدك بها أو تستخدمها للحك. تجنب استخدام أي صابون أو سوائل االستحمام أو منتجات االستحمام ذات الرغوة، فهي تجفف ب�ش
ي الحكة. 

بالحكة. ارتدي مالبًسا قطنية فضفاضة كلما أمكن، فذلك يخفف من ارتفاع درجة حرارة جسمك الذي يسبب زيادة �ن

الهراش
ة معلومات عن حالة صحية ن�ش

ي مارس/آذار 2020
صدرت �ن

هل يجب أن أتناول أي أدوية؟ 

ماذا أفعل إذا لم تتحسن الحكة؟

؟  ي
�ت ما هي أفضل وسائل العناية بب�ش

ّ أن أتفاداها؟       ي علي
ما هي المهيجات ال�ت

؟ ي ي يمكن أن أطرحها عل طبي�ب
ما األسئلة ال�ت

ما هي أنواع الدعم المتاحة؟
ي مستش�ف ليفربول:

قسم األمراض الجلدية �ف
. يقدم الفريق  ن ة عىل يد أطباء األمراض الجلدية المتخصص�ي ي مستش�ن ليفربول مجموعة واسعة من خدمات طب الب�ش

يقدم قسم األمراض الجلدية �ن
ي الوالدة إىل كبار السن والنساء الحوامل. اطلب من طبيبك العام  ي األمراض الجلدية الشائعة والنادرة العالج لجميع األعمار، من األطفال حدي�ث

المتخصص �ن
إحالتك. 

العيادات الخاصة
ي الصحية. اطلب من طبيبك العام إحالتك.

ي منطقة جنوب غرب سيد�ن
هناك عيادات متخصصة خاصة �ن
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