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ضات الحيوان و اإلنسان
ع َّ

Animal and Human Bites

عضَّات الحيوان و اإلنسان أكثر ُعرضة لإلصابة بااللتھاب

متى تطلب المساعدة

من الجروح األخرى .ھناك العديد من الجراثيم )الكائنات
الح ّية( في أفواه الحيوان و اإلنسان.
عادة ما ُت ْترك جروح العضّ )باستثناء الوجه والرقبة( مفتوحة

اذھبْ لرؤية طبيب األسرة أو اذھب إلى العيادة الطبية
)ال ُمسْ َت ْوصف( إذا الحظت إحدى العالمات التالية:
 زيادة االحمرار أو ال َّت َورم حول الجرح

وال تغلق بالخياطة )خياطة الجروح بالدرز( .ھذا يساعد في
تقليل فرصة اإلصابة بااللتھاب .قد ُيغلق الجرح في وقت

وجع الجرح
ألم أو
 زيادة ِ
ِ
 وجود سائل سميك أصفر أو أخضر ينزف من الجرح

الحق.
ضة  ،قد نعطي دواءاً للوقاية
َح َسب الحيوان وك ْيف ْية حدوث الع ّ
من داء ال َك َلب )سُعا ُر ال َكلب(.

)القيح(
 رائحة سيئة تنبعث من الجرح
 ُح َّمى تتجاوز درجتھا  38.5درجة مائوية )101.3
فارنھايت(.

كيف تعتني بنفسك في البيت
سريع
• أ ْب ِق الجرح نظيفا ً .اغسل الجرح بالصابون و الماء
ِ
الجر َيان.
َ
• إذا كان لد ْيك ضمادة تغطي الجرح ،فابقيھا نظيفة وجافة.
غ ِّير الضمادة كل يوم ،أوعندما تصبح رطبة أو متسخة.
• قد ُنعطيك وصفة طب ّية لمضا ٍد حيوي .إذا كنت ستأخذ
مضاداً حيويا ً ،فعليك أن تمأل الوصفة الطبية وتأخذ الدواء
وفقا ً لل ّت ْوجيھات بالضبط .تأكد من تناول الدواء كلّه  -حتى
و إن لم تعد ھناك أي عالمة من عالمات االلتھاب.
• إذا شعرت باأللم أو اإل ْنز َعاج ،فتناول األدوية ال ُمس ّكنة
لأللم التي يمكن شراءھا دون وصفة طب ّية مثل
االسيتامينوفين )تايلينول أو أو األدوية المماثلة الموجودة
في السوق( أو اإليبوبروفين )أدفيل ،موترين ،أو األدوية
المماثلة الموجودة في السوق(.

لمعرفة المزيدُ ،يستحسن أن َتسأل:
• طبيب أسرتك
•  - HealthLinkBCرابط كولومبيا البريطانية للصحة -
اتصل على رقم ) 8-1-1للصّم وضعاف السّمع (7-1-1
أو اذھب على شبكة االنترنيت
www.HealthLinkBC.ca

مقتبس من ‘ EB.100.An54عضَّات الحيوان و اإلنسان‘ )مارس  (2012بإذن من
صحة فانكوفر الساحلية )فانكوفر كوستل ھيلث(
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