
Rx ____________________ :اسم المريض: _____________________________ التاريخ ......................................... 
 

 .فيروسيةمت بها اليوم إلى عدوى تشير األعراض التي قدِ 
 

 يوما14-7عدوى السبيل التنفسي العلوي (نزالت البرد): تستمر لمدة 
 :يوما14-7تستمر لمدة اإلنفلونزا 
 أيام10≤أيام، وحتى 7-3التهاب البلعوم الحاد ("التهاب الحلق"): يستمر لمدة 
 يوما 21-7التهاب الشعب الهوائية الحاد / "برد في الصدر" (السعال): يستمر لمدة 
 يوما14-7التهاب الجيوب األنفية الحاد (" عدوى الجيوب األنفية "): تستمر لمدة .......................................... 

 لم يتم وصف المضادات الحيوية في حالتك ألن 
 المضادات الحيوية ليست فعالة في عالج االلتهابات الفيروسية، 

ل خطيرة مثل اإلسهال الحاد، وردود الفعوقد تسبب أضراراً يمكن أن تسبب آثارا جانبية (مثل اإلسهال وداء المبيضات) و
التحسسية، وإصابة في الكلية أو الكبد.

 

عندما تصاب بعدوى فيروسية، من المهم جدا أن تحصل على كثير من الراحة وأن تمنح جسمك الوقت الكافي لمحاربة 
 الفيروس.

 

 إذا اتبعت هذه التعليمات، فستشعر بالتحسن بسرعة:
 احصل على أكبر قدر ممكن من الراحة 
 اشرب الكثير من السوائل 
 اغسل يديك بشكل متكرر 
 :تناول األدوية التي تصرف دون وصفة طبية، حسب التوصيات 

 

 أسيتامينوفين (مثل تايلينولTylenol (®  لعالج الحمى واألوجاع 
 / ايبوبروفين (مثل أدفيلAdvil (®لعالج الحمى واألوجاع 
 نابروكسين (مثل أليفAleve (®لعالج الحمى واألوجاع 
أقراص االستحالب (حلوى السعال) اللتهاب الحلق 
ألنف (مثل سالينكس محلول الملح لSalinex (®الحتقان األنف 

 

خر: آدواء_______________________________________________________________ 
 

لى المدى القصير فقط!)، لالستعمال ع®Salinx(مثل مضاد احتقان األنف في حال عدم فعالية سالينكس 

 يرجى العودة إلى الطبيب إذا:
 لم تتحسن األعراض في غضون ____ يوم (أيام) أو تفاقمت في أي وقت 
 وفقاً للتوجيهات، أو _______ درجة مئوية°38ارتفعت حرارتك (أكثر من ( 
عارض آخر____ : _______________________________________________ 

 
 ______________________________________________________________الواصف

 .........................................
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 / ايبوبروفين (مثل أدفيلAdvil (®لعالج الحمى واألوجاع 
 نابروكسين (مثل أليفAleve (®لعالج الحمى واألوجاع 
أقراص االستحالب (حلوى السعال) اللتهاب الحلق 
ألنف (مثل سالينكس محلول الملح لSalinex (®الحتقان األنف 

 

خر: آدواء_______________________________________________________________ 
 

لى المدى القصير فقط!)، لالستعمال ع®Salinx(مثل مضاد احتقان األنف في حال عدم فعالية سالينكس 

 يرجى العودة إلى الطبيب إذا:
 لم تتحسن األعراض في غضون ____ يوم (أيام) أو تفاقمت في أي وقت 
 وفقاً للتوجيهات، أو _______ درجة مئوية°38ارتفعت حرارتك (أكثر من ( 
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 ______________________________________________________________الواصف
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ل خطيرة مثل اإلسهال الحاد، وردود الفعوقد تسبب أضراراً يمكن أن تسبب آثارا جانبية (مثل اإلسهال وداء المبيضات) و
التحسسية، وإصابة في الكلية أو الكبد.

 

عندما تصاب بعدوى فيروسية، من المهم جدا أن تحصل على كثير من الراحة وأن تمنح جسمك الوقت الكافي لمحاربة 
 الفيروس.
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 .فيروسيةمت بها اليوم إلى عدوى تشير األعراض التي قدِ 
 

 يوما14-7عدوى السبيل التنفسي العلوي (نزالت البرد): تستمر لمدة 
 :يوما14-7تستمر لمدة اإلنفلونزا 
 أيام10≤أيام، وحتى 7-3التهاب البلعوم الحاد ("التهاب الحلق"): يستمر لمدة 
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 لم يتم وصف المضادات الحيوية في حالتك ألن 
 المضادات الحيوية ليست فعالة في عالج االلتهابات الفيروسية، 

ل خطيرة مثل اإلسهال الحاد، وردود الفعوقد تسبب أضراراً يمكن أن تسبب آثارا جانبية (مثل اإلسهال وداء المبيضات) و
التحسسية، وإصابة في الكلية أو الكبد.

 

عندما تصاب بعدوى فيروسية، من المهم جدا أن تحصل على كثير من الراحة وأن تمنح جسمك الوقت الكافي لمحاربة 
 الفيروس.

 

 إذا اتبعت هذه التعليمات، فستشعر بالتحسن بسرعة:
 احصل على أكبر قدر ممكن من الراحة 
 اشرب الكثير من السوائل 
 اغسل يديك بشكل متكرر 
 :تناول األدوية التي تصرف دون وصفة طبية، حسب التوصيات 

 

 أسيتامينوفين (مثل تايلينولTylenol (®  لعالج الحمى واألوجاع 
 / ايبوبروفين (مثل أدفيلAdvil (®لعالج الحمى واألوجاع 
 نابروكسين (مثل أليفAleve (®لعالج الحمى واألوجاع 
أقراص االستحالب (حلوى السعال) اللتهاب الحلق 
ألنف (مثل سالينكس محلول الملح لSalinex (®الحتقان األنف 

 

خر: آدواء_______________________________________________________________ 
 

لى المدى القصير فقط!)، لالستعمال ع®Salinx(مثل مضاد احتقان األنف في حال عدم فعالية سالينكس 

 يرجى العودة إلى الطبيب إذا:
 لم تتحسن األعراض في غضون ____ يوم (أيام) أو تفاقمت في أي وقت 
 وفقاً للتوجيهات، أو _______ درجة مئوية°38ارتفعت حرارتك (أكثر من ( 
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ل خطيرة مثل اإلسهال الحاد، وردود الفعوقد تسبب أضراراً يمكن أن تسبب آثارا جانبية (مثل اإلسهال وداء المبيضات) و
التحسسية، وإصابة في الكلية أو الكبد.

 

عندما تصاب بعدوى فيروسية، من المهم جدا أن تحصل على كثير من الراحة وأن تمنح جسمك الوقت الكافي لمحاربة 
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أقراص االستحالب (حلوى السعال) اللتهاب الحلق 
ألنف (مثل سالينكس محلول الملح لSalinex (®الحتقان األنف 

 

خر: آدواء_______________________________________________________________ 
 

لى المدى القصير فقط!)، لالستعمال ع®Salinx(مثل مضاد احتقان األنف في حال عدم فعالية سالينكس 
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 لم تتحسن األعراض في غضون ____ يوم (أيام) أو تفاقمت في أي وقت 
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 أسيتامينوفين (مثل تايلينولTylenol (®  لعالج الحمى واألوجاع 
 / ايبوبروفين (مثل أدفيلAdvil (®لعالج الحمى واألوجاع 
 نابروكسين (مثل أليفAleve (®لعالج الحمى واألوجاع 
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التحسسية، وإصابة في الكلية أو الكبد.

 

عندما تصاب بعدوى فيروسية، من المهم جدا أن تحصل على كثير من الراحة وأن تمنح جسمك الوقت الكافي لمحاربة 
 الفيروس.

 

 إذا اتبعت هذه التعليمات، فستشعر بالتحسن بسرعة:
 احصل على أكبر قدر ممكن من الراحة 
 اشرب الكثير من السوائل 
 اغسل يديك بشكل متكرر 
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Rx ____________________ :اسم المريض: _____________________________ التاريخ ......................................... 
 

 .فيروسيةمت بها اليوم إلى عدوى تشير األعراض التي قدِ 
 

 يوما14-7عدوى السبيل التنفسي العلوي (نزالت البرد): تستمر لمدة 
 :يوما14-7تستمر لمدة اإلنفلونزا 
 أيام10≤أيام، وحتى 7-3التهاب البلعوم الحاد ("التهاب الحلق"): يستمر لمدة 
 يوما 21-7التهاب الشعب الهوائية الحاد / "برد في الصدر" (السعال): يستمر لمدة 
 يوما14-7التهاب الجيوب األنفية الحاد (" عدوى الجيوب األنفية "): تستمر لمدة .......................................... 

 لم يتم وصف المضادات الحيوية في حالتك ألن 
 المضادات الحيوية ليست فعالة في عالج االلتهابات الفيروسية، 

ل خطيرة مثل اإلسهال الحاد، وردود الفعوقد تسبب أضراراً يمكن أن تسبب آثارا جانبية (مثل اإلسهال وداء المبيضات) و
التحسسية، وإصابة في الكلية أو الكبد.

 

عندما تصاب بعدوى فيروسية، من المهم جدا أن تحصل على كثير من الراحة وأن تمنح جسمك الوقت الكافي لمحاربة 
 الفيروس.

 

 إذا اتبعت هذه التعليمات، فستشعر بالتحسن بسرعة:
 احصل على أكبر قدر ممكن من الراحة 
 اشرب الكثير من السوائل 
 اغسل يديك بشكل متكرر 
 :تناول األدوية التي تصرف دون وصفة طبية، حسب التوصيات 

 

 أسيتامينوفين (مثل تايلينولTylenol (®  لعالج الحمى واألوجاع 
 / ايبوبروفين (مثل أدفيلAdvil (®لعالج الحمى واألوجاع 
 نابروكسين (مثل أليفAleve (®لعالج الحمى واألوجاع 
أقراص االستحالب (حلوى السعال) اللتهاب الحلق 
ألنف (مثل سالينكس محلول الملح لSalinex (®الحتقان األنف 

 

خر: آدواء_______________________________________________________________ 
 

لى المدى القصير فقط!)، لالستعمال ع®Salinx(مثل مضاد احتقان األنف في حال عدم فعالية سالينكس 

 يرجى العودة إلى الطبيب إذا:
 لم تتحسن األعراض في غضون ____ يوم (أيام) أو تفاقمت في أي وقت 
 وفقاً للتوجيهات، أو _______ درجة مئوية°38ارتفعت حرارتك (أكثر من ( 
عارض آخر____ : _______________________________________________ 

 
 ______________________________________________________________الواصف

 .........................................
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