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 Emergency Services   خدمات الطوارئ

 Burn Care  روقالعناية بالحُ 
 

 .ماء دافئطف بلحرق بِ الغسل ا .5

 .منشفة نظيفة وناعمةبجافة المنطقة على ال برفق بتْ رْ إ .6

على  المرھمالع8ج أو  مسحوقطبقة رقيقة من  عْ ضَ  .7
 _________________________ .ضمادة نظيفة

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

 .الضمادة الداخلية هھذبتغطية الحرق قم ب .8

 أن د منتأكّ . في ا>علىنظيفة  ةضمادة خارجي عْ ضَ  .9
 . غطي الحرق كلهالضمادة تُ 

 .ھافي مكان ةالضمادة الخارجيألصق  .10

  .الحروقمباشرة على ال8صق تضع الشريط  �

يمكن فذلك، فعلت إذا . تثقب الفقاعات الناتجة عن الحروق �
) ةرثْ بَ  -َنْفَطة (فقاعة  انثقبتْ إذا . ثب و تتلوّ تلتھِ  أن

طبقة رقيقة من  عْ ضَ  .نظيفة فأبقيھا بطريق الخطأ،
مفتوحة قبل ال الفقاعةعلى  المرھمالع8ج أو  مسحوق

   .نظيفةالوضع الضمادة 

  
 Acticoat™ bandages   "أكتيكوت"ات ضماد

 .تستخدم ھذه الضمادة الخاصة للحروق ا>كثر خطورة
ھذه  .لتھابلE للتعّرض أكبرإمكانية  االحروق الخطيرة لديھ

 اFلتھاب ة مما يساعد على منعالفضّ على الضمادة تحتوي 
ً داكن ن بشرتكلوْ  يصبحسوف  .هوع8ج ھذا و .حول الحرق ا

 .مع الوقتفي و يختيت8شى ثم ة الفضّ  سبببِ 

نيِن الِمْغناطيِسيّ  حصفَ إذا كان لديك ** Iتْصوير بالر (MRI) 

تحتوي  ضمادةأن لديك  رالتصوي نيّ قَ تِ  خبرأن تُ  يجبف
 .ةالفضّ على 

  .تقم بتغيير ھذه الضمادة بنفسك �

   كقوحر صَ فحَ ن تُ أو تكضمادلك ر غيI يجب أن تُ 
     __________________________  (date) :بتاريخذلك و

 _________________________ (location):)المكان( في
You must have your bandage changed and your burn checked 
on this date at this location. 

أن يصيب  جسمك، ويمكن أيضاً  لدَ جِ  يصيبُ  ررٌ ضَ  قُ رْ الحَ 
سبب أشعة بكون تأن روق للحُ يمكن . طبقات تحت الجلد

والكھرباء، أو أ ،والمواد الكيميائيةأوالحرارة، أ ،الشمس
 .اFشعاع

 

 ؟ىشفلكي تقت ق من الوولحراستغرق تكم 

من . ىشفكي تأيام ل 6إلى  3ستغرق حوالي تخفيفة الحروق ال
. من الجلد في اليوم ا>ول أو الثاني طبقةٌ ر تقشّ أن تَ مكن الم
 .ھذا أمر طبيعيو

كي أسابيع ل 3تستغرق  أن لحروق ا>كثر خطورةليمكن 
  .ىشفت

 

 تكضمادب كيف تعتني

نوعين من ن اليذھاأحد  فسيكون لديك، كحرق قمنا بتضميدإذا 
 .الضمادات

 ضمادة عاديةلديك  �
You have a regular bandage.  

 .خاصة" أكتيكوت" ضمادةلديك  �
You have a special Acticoat™ bandage. 

 

 Regular bandages  عاديةال اتضمادال

 .لةبلّ تصبح مُ ضمادة كل يوم أو عندما التغيير قم ب

 :لتغيير الضمادة
  .ثانية 45عن ماء لمدة O تقل بالصابون وال كغسل يديا .1

 .بمنشفة نظيفة كيدي فجفّ  .2

 .إزالة الطبقة الخارجية للضمادةقم ب .3

 ةقالعكانت إذا . للضمادةة الطبقة الداخليّ  إزالةقم ب .4
نقع الضمادة في ماء نظيف ا. الضمادة َتنزع � حرق، بال

  .طءبُ بِ  ر الضمادةيتقشقم بدافئ لبضع دقائق ثم 
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 متى تطلب المساعدة

ع8مات إحدى  كقوحرعلى  تظھرإذا  أسرتك تصل بطبيبا
 :التالية اFلتھاب

 .نإذا لم تكن تتحسّ أو  ا>لم يزداد سوءاً إذا كان  �

� Fمع  لْ زُ لم يَ أو  سوءاً يزداد ق حرالحمرار حول إذا كان ا
 .مرور الوقت

 .من الحرق تنبعثھناك رائحة كريھة إذا كانت  �

يخرج من ) القيح( يّ نّ سائل أخضر أو بُ في حالة وجود  �
  ). البثور - أو من الفقاعات الناتجة عن الحروق(رق الح

 38.5تتجاز درجتھا ى إذا كنت تعاني من قشعريرة و حمّ  �
درجة حسب مقياس فھرنھايت  101.3(درجة مئوية 

 ).الحراري

 

 :أقرب قسم للطوارئ في حالة ماإذھب إلى 
المذكورة  اFلتھابع8مات إذا كنت تعاني من إحدى  �

 .أسرتكطبيب باOتصال تتمكن من   لم و أع8ه 

ً مرّ Oحظت توَ إذا  � أسفل منطقة الحرق  اً وخزأو ، اً خدرتوأ، ا
 ).اقالسّ على للحروق على الذراع أو وذلك بالنسبة (

 

 

 :لمعرفة المزيد، ُيستحسن أن تسأل

 .طبيب أسرتك •

  .صيدليك الخاص •

   1-1-8 رقمعلى   HealthLinkBC  إّتصل بــ •

أواذھب على شبكة )  7- 1-1 للّصم وضعاف الّسمع(
 www.HealthLinkBC.ca    اOنترنيت

  

  

  

  

  

  

  

 كيف تعتني بنفسك في البيت

 .حافظ على الضمادة نظيفة وجافة

شريط حماية الضمادة بغ8ف ب8ستيكي وقم بعند اOستحمام، 
 ة الضمادةحافّ  خارج الشريط تغليفد من تأكّ  .ُمَقاِوم لِْلماء

 .تينبوصإلى بوصة واحدة  بمقدار

 :كساق على حرق على ذراعك أوكان الإذا 

على  كذراعك أو ساق عْ ضَ ساعة القادمة،  24 الــ لـمدة
يساعد على إبقاء  اھذ. وسادة أثناء الجلوس أو اOستلقاء

 .أسفل مرّ توَ ال

 منق تحقّ . إذا كنت في حاجة إليه لTلم فالمخفِ  دواءالتناول 
عّما يمكنه أن َيعمل بشكل الصيدلي  من أو تكأسرطبيب 

 .أفضل بالنسبة لك

ً صبح حاكّ ي، سوف اءشفتماثل للي قُ الحرْ  بدأيعندما  َ وجاف ا     .ا
 .حّكهبِ أو  هشدْ خَ تقم بِ  �

 .زيفالنّ  يتوقف عن أو الجرحم يلتئِ عندما يمكنك ترك الضمادة 

جلدك، يمكنك استخدام كمية و يشفى الضمادة  زيلأن تُ  بمجرد
بشرة ناعمة الللحفاظ على  رغير معطّ  صغيرة من محلولٍ 

 .ورطبة

 


