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     Animal and Human Bites حیوان انسان و ه شدنگرفتگاز

انسان  ه شدنگاز گرفتزخم ناشی از احتمال عفونی شدن 

در دهان انسان  . بیشتر از سایر زخمها میباشد ، و حیوان

بسیاری ( موجودات زنده) یمیکروب هاو حیوانات  

 .است  موجود

ناحیۀ در  بجز) معموال زخمهای ناشی از گاز گرفتگی 

. آنها را بخیه نمیزنندو را  باز گذاشته  (صورت و گردن

 .این زخمها ممکن است بعدا بخیه زده شوند

، ممکن است به شما بسته به چگونگی گاز گرفته شدن

 .داروی ضد هاری بدهیم

  چگونه از خود در منزل مراقبت کنید

 با آب جاری و صابون محل . تمیز نگه دارید زخم را

.زخم را بشوئید

  اگر روی زخمتان با باند پانسمان شده است، آنرا تمیز

باند را هر روز و زمانیکه .  و خشک  نگه دارید

 .خیس یا کثیف شده باشد تعویض کنید

  ممکن است به شما نسخه ای برای آنتی بیوتیک

دارو د ، تیک باشاگر الزم به خوردن آنتی بیو. بدهیم

و دقیقا طبق دستور پزشک مصرف را با نسخه تهیه 

به مصرف  اطمینان حاصل کنید تا اتمام دارو. ائیدنم

حتی اگر عالئم عفونت از بین رفته   -آن ادامه دهید 

 .باشد

  اگر درد یا ناراحتی دارید، از مسکن هائی که بدون

 استامینوفن نسخۀ پزشک قابل خریداری هستند مانند
یا ( تایلنول، یا داروهای مشابه با مارک فروشگاهها)

ادویل، موترین یا داروهای مشابه با ) ایبوبروفن
 .استفاده کنید( مارک فروشگاهها

 چه موقع کمک بخواهیم

در صورت مشاهدۀ هر یک از موارد  زیر به پزشک 

 :کلینیک مراجعه کنید -این -خانوادۀ خود و یا به واک

  تورم در اطراف زخمافزایش قرمزی و 

 افزایش درد و سوزش زخم

  (چرک) ترشح غلیظ زرد یا سبز از زخم

 بوی بد از زخم

 38.5تب بیشتر ازC (101.3F)

 :برای آنکه بیشتربدانید خوب است سوال کنید

 از پزشک خانوادۀ خود

 تماس  1-1-8سی به شمارۀ  . با هلت لینک بی

ایان و یا کم برای ناشنو  1-1-7با شمارۀ ) ، بگیرید

 :و یا به آدرس اینترنتی (شنوایان
www.HealthLinkBC.ca  مراجعه کنید.
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