
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الحاالت التاليةمباشرةً في الرجاء التوّجه إلى قسم الطوارئ 

تجنب . وارتعاش ، قشعريرة أعلىأو  38حّمى مع درجة حرارة مثل  لتهابعالمات اال .1

انتبه إلى أن تناول الباراسيتامول قد  لتخفيف الحمى. )بانادول( تناول الباراسيتامول

 .لتهابالحمى وبالتالي يؤخر عالج اال يخفي

 لزج براز أو في البول أو البراز، الحديث دمال من كبيرة كمية نزيف مثلالعالمات  .2

 .متعددة أو/  و كبيرة كدمات أو أسود،

 ة.في موقع الحقن ألم وتورمشديد،  احمرار .3

 .أو ضيق في التنفس كبير جلدي طفح ،مثل تورم الوجه الحساسيةعالمات  .4

)بما في ذلك زيادة  مرات في اليوم 3 أكثر منفي عدد مرات التبرز  اإلسهال / زيادة .5

عدد مرات التبرز  من أكثر كان إذا ، خاصة(""ستوماالـ من الفغرة المعوية التبرزكمية 

ً  كان إذا أو المعتاد  .شديد إلى متوسط بطني بألم مصحوبا

 اً مؤثر ةطويل لمدةأو  شديدال الشهية فقدان أو ،اليوم في مرات 4 إلى 3 من أكثر القيء .6

 .قيءتناول األدوية المانعة لل، على الرغم من يوم من ألكثر كل والشرابألعلى ا

 في ألم ،التنفس صعوبة في مثل الرئة أو القلب في مشاكل إلى تشير قد التي األعراض .7

 .رجلاأل في مفاجئ تورم أو ،الصدر

، الطبيب يذكرها لم شديدة إلى متوسطة بنسبة االنزعاج أو األلم من أخرى أي أعراض .8

هذه  تخفيفل كافية غير لك أعطيت التي األدوية أن أو الصيدلي أو، الممرض

 .األعراض

 أو خطيرة جانبية آثار أي هناك كان إذا الطوارئ قسم إلىالتوّجه  يرجى شاملة، قائمة ليست هذه

 .الحياة تهدد

 

عالمات وعوارض تستدعي الذهاب لقسم الطوارئ للمرضى 
 للسرطان. ذين يتلقون عالجال

   2020ستشفى تان توك سينج ، سنغافورة م 
 
. ال 2020\ 1شهر من  كل الحقوق محفوظة. جميع المعلومات صحيحة اعتبارا

ي 
ى
ا أو عرضه أو تخزينه ف يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المستند أو نسخه أو االمتثال له أو تعديله أو توزيعه أو استغالله تجاري 

جاع أو نقله بأي شكل من األشكال دون إذن مسبق من مستشفى تان توك سينج   .قاعدة بيانات أو نظام استر

ي هذا ا
ى
معلومات فقط وليس المقصود منها أن تحل محل أي نصيحة يقدمها للمستند هي لجميع المعلومات والمواد الواردة ف

ى  ى الطبيير ه من المهنيير  .طبيبك أو غتر
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