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ات الحيوان و ا�نسان  Animal and Human Bites   عض
 

 متى تطلب المساعدة

أو اذھب إلى العيادة الطبية لرؤية طبيب ا.سرة  اذھبْ 

  :التالية الع7ماتإذا 6حظت إحدى ) صفوْ تَ سْ المُ (

 رم حول الجرحوَ ت9 الحمرار أو ا6زيادة  �

 الجرح وجعِ أو  زيادة ألمِ  �

ف من الجرح نزي خضرأأو  صفرأ سميك سائلوجود  �

 )القيح(

 من الجرح تنبعثرائحة سيئة  �

 101.3(درجة مائوية  38.5تتجاوز درجتھا  ى م9 حُ  �

 .)فارنھايت

 

 

 

    :سألستحسن أن تَ لمعرفة المزيد، يُ 

 طبيب أسرتك •

• HealthLinkBC - رابط كولومبيا البريطانية للصحة -  

 )7- 1-1للّصم وضعاف الّسمع (  1-1-8على رقم اتصل 

  اذھب على شبكة ا6نترنيت  أو 

www.HealthLinkBC.ca  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

ات الحيوان و اFنسان EB.100.An54 ‘من  مقتبس بإذن من ) 2012 مارس(‘ عض9
 )كوستل ھيلثفانكوفر (صحة فانكوفر الساحلية 

ات الحيوان و اFنسان أكثر عُ   با6لتھابرضة لHصابة عض9

الكائنات (ھناك العديد من الجراثيم . ىمن الجروح ا.خر

 .اFنسان و في أفواه الحيوان) ةالحيّ 

مفتوحة ) باستثناء الوجه والرقبة( العضّ  جروحرك تْ تُ ما عادة 

ھذا يساعد في ). درزبال خياطة الجروح( تغلق بالخياطة 6و

ح في وقت الجر غلقيُ قد . با6لتھابتقليل فرصة اFصابة 

 .6حق

للوقاية  اً طي دواءنعقد  ، ةة حدوث العضّ فيْ الحيوان وكيْ  بسَ حَ 

 .)بُسعاُر الَكل( بَل داء الكَ من 

 

 كيف تعتني بنفسك في البيت
 

 سريعِ لماء و ا الصابونبغسل الجرح ا. الجرح نظيفاً  قِ أبْ  •

 .انيَ الجرَ 

. نظيفة وجافة فابقيھاك ضمادة تغطي الجرح، إذا كان لديْ  •

 Oمتسخةأو  ةرطب تصبحوعندما أالضمادة كل يوم،  رغي. 

خذ أستإذا كنت . يحيو ة لمضادٍ عطيك وصفة طبيّ نُ قد  •

ً حيوي اً مضاد أخذ الدواء تطبية والوصفة ال فعليك أن تمR، ا

حتى  -كلّه الدواء  تناولتأكد من . بالضبط جيھاتوْ لتّ ل وفقاً 

 .ا6لتھابع7مات ع7مة من ھناك أي  لم تعد إن و

نة سكّ فتناول ا.دوية المُ ، َعاجزنْ اFلم أو شعرت با.إذا  •

Rة مثل دون وصفة طبيّ  يمكن شراءھاالتي لم ل

ا.دوية المماثلة الموجودة  أوتايلينول أو (سيتامينوفين ا6

ا.دوية  أدفيل، موترين، أو(و اFيبوبروفين أ) في السوق

 ).المماثلة الموجودة في السوق
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