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خدمات الطوارئ

Emergency Services

العناية بال ُحروق

Burn Care

ضر ٌر يصيبُ ِجلدَ جسمك ،ويمكن أيضا ً أن يصيب
الحرْ ُق َ
َ
طبقات تحت الجلد .يمكن لل ُحروق أن تكون بسبب أشعة
الشمس ،أوالحرارة ،أوالمواد الكيميائية ،أوالكھرباء ،أو
اإلشعاع.

 .5اغسل الحرق ِبلطف بماء دافئ.
 .6إرْ ْ
بت برفق على المنطقة الجافة بمنشفة نظيفة وناعمة.
ضعْ طبقة رقيقة من مسحوق العالج أو المرھم على
.7
َ
ضمادة نظيفة_________________________ .

كم تستغرق الحروق من الوقت لكي تشفى؟

Put a thin layer of medicated ointment or cream on a clean
bandage.

الحروق الخفيفة تستغرق حوالي  3إلى  6أيام لكي تشفى .من
ٌ
الممكن أن َتتق ّ
طبقة من الجلد في اليوم األول أو الثاني.
شر
وھذا أمر طبيعي.
يمكن للحروق األكثر خطورة أن تستغرق  3أسابيع لكي
تشفى.

 .8قم بتغطية الحرق بھذه الضمادة الداخلية.
ضعْ ضمادة خارجية نظيفة في األعلى .تأ ّكد من أن
َ .9
الضمادة ُتغطي الحرق كله.
 .10ألصق الضمادة الخارجية في مكانھا.
ال تضع الشريط الالصق مباشرة على الحروق.

كيف تعتني بضمادتك
إذا قمنا بتضميد حرقك ،فسيكون لديك أحد ھاذين النوعين من
الضمادات.
 لديك ضمادة عادية

ال تثقب الفقاعات الناتجة عن الحروق .إذا فعلت ذلك ،فيمكن
ْ
انثقبت فقاعة ) َن ْف َطة َ -ب ْثرة(
تلتھب و تتلوّ ث .إذا
أن ِ
ضعْ طبقة رقيقة من
بطريق الخطأ ،فأبقيھا نظيفةَ .
مسحوق العالج أو المرھم على الفقاعة المفتوحة قبل
وضع الضمادة النظيفة.

You have a special Acticoat™ bandage.

ضمادات "أكتيكوت"

You have a regular bandage.

 لديك ضمادة "أكتيكوت" خاصة.

الضمادات

العادية Regular bandages

قم بتغيير الضمادة كل يوم أو عندما تصبح ُمبلّلة.

لتغيير الضمادة:
 .1اغسل يديك بالصابون والماء لمدة ال تقل عن  45ثانية.
 .2ج ّفف يديك بمنشفة نظيفة.
 .3قم بإزالة الطبقة الخارجية للضمادة.
 .4قم بإزالة الطبقة الداخل ّية للضمادة .إذا كانت عالقة
بالحرق ،ال َتنزع الضمادة .انقع الضمادة في ماء نظيف
دافئ لبضع دقائق ثم قم بتقشير الضمادة ِب ُبطء.

Acticoat™ bandages

تستخدم ھذه الضمادة الخاصة للحروق األكثر خطورة.
الحروق الخطيرة لديھا إمكانية أكبر للتعرّ ض لإللتھاب .ھذه
ضة مما يساعد على منع اإللتھاب
الضمادة تحتوي على الف ّ
ً
وعالجه .سوف يصبح ْلون بشرتك داكنا حول الحرق .وھذا
ضة ثم يتالشى و يختفي مع الوقت.
ِبسبب الف ّ
نين الم ِْغناطيسِ يّ )(MRI
**إذا كان لديك َفحص تصْ وير بالرَّ ِ
فيجب أن ُتخبر ِت َقنيّ التصوير أن لديك ضمادة تحتوي
ض ة.
على الف ّ
ال تقم بتغيير ھذه الضمادة بنفسك.
ص حروقك
فح َ
يجب أن ُتغ َّير لك ضمادتك وأن ُت َ
وذلك بتاريخ(date) __________________________ :
في )المكان((location) _________________________:
You must have your bandage changed and your burn checked
on this date at this location.
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العناية بالحروق  -يتبع

Burn Care – continued

كيف تعتني بنفسك في البيت

متى تطلب المساعدة

حافظ على الضمادة نظيفة وجافة.

اتصل بطبيب أسرتك إذا ظھرت على حروقك إحدى عالمات
اإللتھاب التالية:
 إذا كان األلم يزداد سوءاً أو إذا لم تكن تتح ّسن.

عند االستحمام ،قم بحماية الضمادة بغالف بالستيكي وشريط
اوم ل ِْلماء .تأ ّكد من تغليف الشريط خارج حا ّفة الضمادة
ُم َق ِ
بمقدار بوصة واحدة إلى بوصتين.
إذا كان الحرق على ذراعك أو على ساقك:
ضعْ ذراعك أو ساقك على
لـمدة الــ  24ساعة القادمةَ ،
وسادة أثناء الجلوس أو االستلقاء .ھذا يساعد على إبقاء
ال َتورّ م أسفل.
تناول الدواء المخ ِفف لأللم إذا كنت في حاجة إليه .تح ّقق من
طبيب أسرتك أو من الصيدلي عمّا يمكنه أن َيعمل بشكل
أفضل بالنسبة لك.
عندما يبدأ الحرْ ُق يتماثل للشفاء ،سوف يصبح حا ّكا ً وجافا َ.
ال تقم ِب َخ ْدشه أو ِبح ّكه.
يمكنك ترك الضمادة عندما يلت ِئم الجرح أو يتوقف عن ال ّنزيف.
بمجرد أن ُتزيل الضمادة و يشفى جلدك ،يمكنك استخدام كمية
ّ
محلول غير
صغيرة من
معطر للحفاظ على البشرة ناعمة
ٍ
ورطبة.

 إذا كان اإلحمرار حول الحرق يزداد سوءاً أو لم َي ُز ْل مع
مرور الوقت.
 إذا كانت ھناك رائحة كريھة تنبعث من الحرق.
 في حالة وجود سائل أخضر أو ُب ّنيّ )القيح( يخرج من
الحرق )أو من الفقاعات الناتجة عن الحروق  -البثور(.
 إذا كنت تعاني من قشعريرة و ح ّمى تتجاز درجتھا 38.5
درجة مئوية ) 101.3درجة حسب مقياس فھرنھايت
الحراري(.

إذھب إلى أقرب قسم للطوارئ في حالة ما:
 إذا كنت تعاني من إحدى عالمات اإللتھاب المذكورة
أعاله و لم تتمكن من االتصال بطبيب أسرتك.
 إذا الحظت َتورّ ما ً ،أوتخدراً ،أو وخزاً أسفل منطقة الحرق
)وذلك بالنسبة للحروق على الذراع أو على ال ّساق(.

لمعرفة المزيدُ ،يستحسن أن تسأل:
•
•
•

طبيب أسرتك.
صيدليك الخاص.
إ ّتصل بــ  HealthLinkBCعلى رقم 8-1-1
)للصّم وضعاف السّمع  ( 7-1-1أواذھب على شبكة
االنترنيت www.HealthLinkBC.ca
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