
Health
Resource
Directory

South 
Western
Sydney

ما هو؟ 
يا. قد تكون المنطقة المصابة به متورمة وحمراء وساخنة ومؤلمة للمس. يمكن أن ينت�ش التهاب الهلل الشائع  التهاب الهلل هو إنتان جلدي ناجم عن البكت�ي

ًرا بالغا إذا لم تتم معالجته، حيث يتم ذلك عادة بالمضاد الحيوي. ا ب�عة، ويمكن أن يسبب �ض
ً
والمؤلم أحيان

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟ 
قد يعطيك طبيبك العام مضاد حيوي لعالج التهاب الهلل و أيضا:

يداوي أي جروح أو تهتك بالجلد	 
يفحصك لمعرفة إن كانت لديك حىم أو ألم أو تورم	 
يعطيك مسكنات لآلالم وحقنة ضد الكزاز )التيتانوس(، إذا لزم األمر	 
يعلمك كيف تعتان بجرحك ويساعدك عىل معرفة المزيد عن التهاب الهلل	 

ي مستش�ض محىلي أو من خالل خدمة منطقة 
قد يحتاج طبيبك إىل حصولك عىل المضادات الحيوية بالوريد إذا كان التهاب الهلل حاًدا، ويمكن أن يتم ذلك �ض

.)HiTH( ل ض ي الم�ض
ي الصحية المحلية للمستش�ض �ض

جنوب غرب سيد�ض

ما الذي سيقوم به طبيبي العام في المستقبل؟  
ي  ي غضون أيام قليلة للتحقق من وضع إصابتك. وقد يعالج أيًضا أي أمراض جلدية أخرى مثل التهاب الجلد التأت�ب

تيب لمراجعة �ض سيقوم طبيبك العام بال�ت
ي ت�يــــع الشفاء ومنع تكرار المرض. 

اتيجيات تساعدك �ض )اإلكزيما( ويعلمك اس�ت
ي تماًما. قد تحتاج إىل 

ي غضون أيام قليلة مع الرعاية المناسبة، ومع ذلك قد يستغرق األمر عدة أسابيع ح�ت يخت�ض
ض أن يتحسن التهاب الهلل �ض من المف�ت

ي من الحىم واأللم والتورم.
الذهاب إىل المستش�ض إذا كنت تعا�ض

ماذا بوسعي أن أفعل؟    
ي تناول أدويتك حسب توجيهات طبيبك العام واتبع نصائحه.  اح�ض جميع مواعيد المتابعة للتأكد من تحسن التهاب الهلل. قد يفيدك تدوين 

استمر �ض
األعراض الخاصة بك. وعليك االتصال بطبيك العام عىل وجه ال�عة إذا ساءت حالتك.

ما هي أنواع الدعم المتاحة؟ 
 من المستشفى. يمكن لطبيبك العام إحالتك إلى هذه الخدمة 

ً
إذا كنت بحاجة إلى مضادات حيوية بالوريد ،يمكن لخدمة )HiTH( توفير العالج في منزلك بدل

إذا لزم األمر.

أين يمكنني معرفة المزيد؟  
 	aimed.net.au :ة AIMED – التهاب الهلل 101: أهمية العناية الروتينية بالب�ش
 	aci.health.nsw.gov.au :وكالة االبتكار الرسيري – صحيفة حقائق للمر�ض عن التهاب الهلل

التهاب الهلل )التهاب النسيج 
الخلوي(

هذە المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا ع� �شخ�ص من طب�بهم.  
و�� غ�� مصممة لالستخدام ك�شخ�ص لحالة مرض�ة أو ك�د�ل للرعا�ة 

الطب�ة المستمرة

نرشات املعلومات الصادرة عن دليل املوارد الصحية معتمدة 

من قبل اللجنة االستشارية األهلية لشبكة الرعاية الصحية 
األولية يف جنوب غرب سيد� وامل رس� العموم� املحلي�

ة معلومات عن الحالة الصحية نرسش
ي أبريل/نيسان 2020

صدر �ض

https://aimed.net.au/2015/03/07/cellulitis-101-importance-of-routine-skin-care/
https://www.aci.health.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/274033/cellulitis-patient-factsheet.pdf

