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في عيادات العطرة  الروائح

 الدم سحب
  علم األمراض وطب المختبرات،قسم 

  منطقة هاليفاكس

  

 

 إزالة الروائح العطرة

أثناء تواجدك  المعطرةإذا كنت تستخدم المستحضرات 

لب منك العاملون يط فسو ف، سحب الدمفي عيادة 

إجراءات التسجيل ب المباشرة. وقد يحدث هذا قبل إزالتها

 أو بعدها.

في المراحيض الرائحة العطرة إزالة أن تحاول يمكنك 

ت عذر عليك القيام بذلك إذا ما كانإال أنه قد يت العامة

  شعرك أو مالبسك.  تفوح من
  

 :الشعر والمالبس

دة مرات ع أو الشعر قد تحتاج إلى غسل المالبس

غير معطرة" قبل ""خالية من العطور" أو  بمنتجات

 التخلص من العطر على نحو كامل.
 

  :دخان السجائر

 أثناء ترتديها سيرجى االحتفاظ بالمالبس التي

حتى ال عياداتنا بعيدًا عن رائحة الدخان زيارتك ل

 . دخان السجائر تمتّص 

 في سيارتك:
السيارات وتهوية سيارتك قبل زيارة معطرات  إزالةيرجى 

  عياداتنا.
  

  ماذا لو بقيت رائحة العطر تفوح مني؟
استمارة طلب في هذه الحالة، سوف يعيد إليك الموظف 

. يرجى استخدام هذا الدليل لمساعدتك على التحاليل

 ادتنا مجددًا. قبل مراجعة عي الروائح العطرةالتخلص من 
 

  : للمزيد من المعلومات
   يرجى زيارة الموقع التالي:

  
  
  
  
  

إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف، يرجى التواصل 
   على:  معنا

DPLMCustomerService@nshealth.ca 
 

 المعطرة المستحضرات استخدام عدم

  سليمالخيار لا وه

http://www.cdha.nshealth.ca/integrated‐
chronic‐care‐service‐
iccs/patients/fragrance‐free‐policy 

Also available in English: QY85-1724

Aussi disponible en français :
Le parfum dans les cliniques de prélèvement sanguin (FF85-1737)

AR85-1736 Created May 2017
The information in this pamphlet is to be updated every 3 years or as 
needed.
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Suspendisse
potenti.

  المضاعفات الصحية

يمكن لبعض األشخاص أن يعانوا من بعض أو كافة 

  : للروائح العطرة تعرضهم لدىالمضاعفات التالية 

صداع 

شعور بالدوخة 

) ي التقيوءرغبة فغثيان( 

تعب( إرهاق( 

وهن 

(عدم القدرة على النوم) أرق 

(انزعاج) ضيق 

ارتباك 

فقدان الشهية 

اكتئاب 

قلق 

أو تنميل خدر 

صعوبة في التنفس 

صعوبة على التركيز 

طفح جلدي 

  

 نوبةردة فعل أرجية أو بب تسبّ يأن لمطلق عطر يمكن 

 تتراوححيث  لو كان مستخدمًا بكميات ضئيلةو حتى  ربو

 الحادة.و  الخفيفةبين الحساسية  هذه ضأعرا

نصائح حول مستحضرات العناية 

 الشخصية

ات سحب الدم في عياد عطرةال ةرائحالغالبًا ما تفوح 

  :ةالتاليالمستحضرات من 

 العطورات، الكولونيا، أو مستحضرات ما بعد

 الحالقة

 االستحمام منتجاتالشامبو، بلسم الشعر أو  

مزيالت أو مضادات التعرق 

ل المالبسمساحيق غس 

منّعمات األقمشة 

بودرة أو لوسيونات أو زيوت الحمام 

الصابون 

رذاذ أو جل تثبيت الشعر 

معطرات الهواء 

مستحضرات التجميل 

 المعطرةنطلب منك عدم استخدام أي من المنتجات 

  لدى زيارة عياداتنا. 

إن مستحضرات العناية الشخصية يجب أن تحمل 

الصادر شعار "خالية من العطور" أو "غير معطرة" 

ال تفوح منها أي رائحة  حتىإدارة الصحة الكندية عن 

اختيار  علىرات . سوف تساعدك هذه الشعاعطرة

  المنتج الذي ترغب في شرائه.

 في عيادات سحب الدم الروائح العطرة

يعاني العديد من الذين يزورون أو يعملون في عيادات 

 سحب الدم من الحساسية على العطور (الروائح

أن يتعرض  ي). وفي بعض الحاالت، يكفالعطرة

 تنتابهحتى  لفترة وجيزة ولو لعطر خفيف الشخص 

  . ة شديدةمضاعفات صحي

 يحرصهذه العيادات، ل سالمة كافة المراجعينولضمان 

 المنتجاتعدم استخدام "تطبيق سياسة على العاملون 

  بشكل صارم.  "رةالمعط

عندما يدرك أحد الموظفين وجود رائحة عطرة، يتخذ 

  الخطوات التالية:

 .سياستناعلى المعني طلع الشخص يُ .1

 يطلب منه إزالة العطر..2

ي حال تعذر عليه إزالة العطر، فيشرح له أنه .3

بدون مغادرة العيادة والعودة الحقًا يطلب منه سوف 

 . عطر

 مستقبًال. رةالمعط المنتجاتبعدم استخدام  ُيذّكره.4

 

 

 

  

 

  هل لديك أسئلة؟ 

يرجى عدم التردد في طرحها. نحن هنا 

للحصول  الغالف من الخلف راجعلمساعدتك. 

 على تفاصيل االتصال.


