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TARGET is operated by the UK Health Security Agency



 .www.nhs.uk :مراجعه نمایید NHS Choicesسایت برای دریافت اطالعات بیشتر، به وب
 

 .یابندبیوتیک بهبود میآنتیهای معمولی بدون استفاده از اغلب عفونت
ها داشته بیوتیکتوانید استفاده بهتری از آنتیسایت متوجه شوید چگونه میبا مراجعه به این وب

 .www.antibioticguardian.com: باشید

  

برای جلوگیری از احساس 
 تشنگی، مایعات کافی بنوشید

 شویدتا زمانی که بهتر می
 به اندازه کافی استراحت کنید

از پزشک داروساز خود جهت 
 بهبود 

 عالئم خود سؤال کنید

برای جلوگیری از گسترش عفونت، 
هنگام عطسه زدن از دستمال استفاده 

 کنید

 نحوه کمک به بهبود خود. 1
 

 .توانید برای رفع آن این کارها را انجام دهیدمهم نیست چه عفونتی دارید، می

برای جلوگیری از گسترش عفونت، 
 های خود را بشوییددست

برای بهبود تب پاراستامول 
مصرف کنید؛ همیشه از دستور 

 مصرف پیروی کنید



 . اگر تا زمانی که در باال مشخص شده است بهبود نیابید، از پزشک عمومی کمک بگیرید
 

 : اگر حالتان بسیار بدتر شد، تماس بگیرید
NHS111 ،NHS Direct Wales  یاNHS 24 ( را مشاهده نمایید 4مرحله.) 
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 بررسی مدت زمان عالئم. 2
 

 گوش درد
 معموالً بهتر

 شود می
 ظرف 

 روز 8
 
 

 گلو درد
 معموالً بهتر

 شود می
 ظرف 

 روز 8-7
 
 
 

 سرماخوردگی
 معموالً بهتر

 شود می
 ظرف 

 روز 14
 
 
 

 سرفه
 معموالً بهتر

 شود می
 ظرف 

 روز 21
 
 



 .تماس بگیرید 999در موارد اورژانسی، بالفاصله با 

 

 سرفه خونی

 سردرد شدید

 مشکل در تنفس

 مشکل در بلع درد قفسه سینه

 احساس گیجی

 احساس ناخوشی شدید

با . فوراً به پزشک مراجعه نماییددر صورت عفونت و تشدید هریک از عالئم زیر، باید 
 . تماس بگیرید NHS 24یا  NHS 111 ،NHS Direct Walesیا با پزشک عمومی 

 

 پوست بسیار سرد

NHS DIRECT NHS انگلستان 

 

NHS ایرلند شمالی اسکاتلند 
  

تماس با پزشک عمومی خود 
 بگیرید

 
  

 مراقب عالئم جدی بودن. 3
 

 های دریافت کمکمکان. 4




