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ما هو التهاب النسيج الخلوي؟
التهاب النسيج الخلوي هو عدوى بكتيرية تصيب الجلد. ويمكن أن يظهر في الجلد الطبيعي، لكنه عادًة ما 

يحدث بسبب إصاباٍت طفيفة مثل عضات أو إصابات قد تحدث في المياه.

ما أعراض التهاب النسيج الخلوي؟
• حمى و/أو قشعريرة.

• الصداع.
• آالم في العضالت أو تيبس في المفاصل.

• تورم في الجلد.
• ألم وعدم شعور بالراحة في المنطقة المصابة .

• كدمات و/أو بثور.
• انتفاخ الغدد.

كيف يتم تشخيص التهاب النسيج الخلوي؟
سيطرح الطبيب عليك بضعة أسئلة حول صحة طفلك وسيفحصه. وسيقرر طبيبك ما إذا كان يلزم إجراء 

المزيد من الفحوصات واختبارات دم.
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كيف ُيعالج التهاب النسيج الخلوي؟
سُيعالج طفلك بالمضادات الحيوية ويجب أن يبدأ في الشعور بتحسن خالل بضعة أيام. وقد ُتنصح بحجز 

موعد متابعة للتأّكد أن التهاب النسيج الخلوي يتحّسن.

إذا نصح طبيبك بإعطاء طفلك أدوية لأللم أو الحمى، فيمكنك إعطاء باراسيتامول (أي عالمة تجارية) أو 
إيبوبروفين (أي عالمة تجارية).

• اتبع النصائح الواردة على عبوة الدواء بشأن الجرعة الصحيحة لطفلك.
• ال تعِط طفلك أسبرين ألنه يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة.

نصائح للرعاية المنزلية 
• تأّكد أن طفلك يتلقى المضادات الحيوية بانتظام وكما هو موصوف.

• اغسل يديك قبل لمس منطقة العدوى وبعدها.
• رفع منطقة العدوى بالكامل. سيساعد هذا في تقليل التورم وفي عملية االلتئام.
             - إذا كانت منطقة العدوى في الذراع، فيجب أن يظل فوق مستوى القلب.

             - إذا كانت منطقة العدوى في الساق، فيجب أن يظل فوق مستوى الوركين.
             - تأّكد أن طفلك يحضر مواعيد المتابعة.

متى يجب أن أسعى للحصول على المشورة الطبية؟
اسَع للحصول على المشورة الطبية إذا كان طفلك:

• ال يتلقى المضادات الحيوية بانتظام.
• يعاني من الحمى لمدة تزيد عن 3 أيام.

• ال تتحسن صحته مع نصائح الرعاية المنزلية.
• يعاني من ازدياد في مساحة االحمرار.

• إذا كنت تشعر بالقلق من أن طفلك ال يتحسن وال يستجيب للعالج.

اذهب إلى قسم الطواريء إذا كان طفلك:

• غير قادر على تناول أي سوائل.
• يبدو ذابًال وأقل نشاًطا.
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