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 العناية بالجبيرة أو بالقالب

  .حافظ على القالب أو الجبيرة جافة

  :ل1غتسال ام أو,خذ حمّ 

إذا كانت الجبيرة على . بمنشفة تكأو جبير كقالب لفّ  •
 .يدك كلھا إصبعك، فقم بلفّ 

منشفة بحيث يتم ال كيس من الب1ستيك على قم بلفّ  •
 .تغطيتھا بالكامل

لمنع  الكيسفتوحة من مالنھاية الشريط حول  لفّ قم ب •
 .الماء من التسرب الى الداخل

  
  ةِجْبِسيّ و الجبائر ال والبٌ قلل

رتب لرؤية ف، ةعتصدّ منة، أو ليّ أو ، أصبحت مبللةإذا  −
 .عائلتكطبيب 

  الزجاج الليفي رائجبل

 .أصبحت مبللة من الخارج فقم بمسحھاإذا  −

 ابارد اھواءفانفخ عليھا الداخل،  أصبحت مبللة منإذا  −
 .مجفف الشعر سطةبوا

 .عائلتكرتب لرؤية طبيب ف، ةتصدعأصبحت مإذا  −

ھواء قم بنفخ . شائع أمرجبيرة الأو  القالبحكة الجلد تحت  
  .مجفف الشعر داخل القالب بواسطةبارد 

 يمكن,ن ذلك . جبيرةالأو  القالبداخل في تضع أي أجسام  �
  .العدوىبسبب أن يت وأبشرتك بيضر  أن

جبيرة الأو  القالبق أو مستحضرات تحت تضع أي مساحي �
  .كوسيلة لع1ج الحكة

  .جبيرةالأو  القالبم، وإعادة تشكيل، أو إزالة يتقلب تقم �

.سطح صلب علىجبيرة الأو  القالبتضرب  �  

 

  

  

  

  

  

  خدمات الطوارئ

   بالجبيرة العناية بالقالب أو
 
Emergency Services 

Cast or Splint Care 
والقالب . تحمي الجزء المصاب من الجسمالجبيرة تدعم و

أوالجبيرة تمنع المنطقة المصابة من التحرك، وذلك لكي تشفى 
المدة التي تحتاج فيھا الى ارتداء القالب أوالجبيرة . بسرعة

  .تعتمد على نوع اHصابة

:ھذا النوعقالب أو جبيرة من لديك   

 قالٌَب ِجْبِسّي     �

 اصبح جافيل واحد يومعلى ا,قل ل القالب الجبسي يحتاج
خ1ل ھذه القالب أو ضغط على  ثقلH تضع أي . وقاسيا
انه يمكن لك  و قيلعلى ساقك  قالبإذا كان لديك . الفترة
 ث1ثةلمدة  عليه ثقل أي 1 تضعف، عليه ثق1تضع  لك ان

  .أيام

  الزجاج الليفي قالب  �

أقوى وأخف ھو جف بسرعة، ويقالب الزجاج الليفي 
لك  و قيلإذا كان لديك قالب على ساقك . بسالجوزنا من 

فيمكنك أن تضع ثق1 ، عليه ثق1تضع  انه يمكن لك ان
  . على القالب مباشرة

 َجبِْيَرةٌ ِجبِسي(ة �

عقد مع يالذي  القالبنصف الخلفي من ھي الجبيرة الجبس 
اذا جبيرة النستخدم ھذا النوع من . ضمادة العضلة الشادة

في نقوم بوضع قالب قد . تكلديك تورم حول إصاب كان
  .تورمينتھي الوقت Hحق عندما 

ةٌ    �  َجبيَرةٌ َمْعِدنِي(

في و بيدك إصبعك ب ل1مساكمعدنية الجبيرة صممت ال
الشريط . جبيرةالأو تغيير شكل  بثنيِ  تقم H. معين اتجاه

 . جبيرة في مكانھابال يمسك

 

 

Arabic 

cwilson11
Typewritten Text
Plaster Cast

cwilson11
Typewritten Text
Fibreglass Cast

cwilson11
Typewritten Text
Plaster Splint

cwilson11
Typewritten Text
Metal Splint
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  :في حالة ماإلى أقرب قسم طوارئ  اذھب
 

إذا كان لديك ألم شديد أو زيادة في ا,لم H يذھب  �
بالرغم من تغيير الوضعية و بالرغم من تناول دواء 

 . تخفيف ا,لم

  .ضيقة جدا تكأو جبير كذا شعرت أن قالب �

 :إذا أصبحت أصابع يديك أو أصابع رجليك �

 زرقاء أو رمادية −

 .إذا أصبحت منتفخة جدا −

 .رجلكإذا شعرت بتخدير أو توخز في يدك أو  �

إذا كان الجلد تحت القالب أو الجبيرة يحرقك، أو  �
يلذعك، أو إن شعرت وكأن شيءا يضغط على 

 . جلدك

 إذا انبعثت رائحة كريھة من القالب أو الجبيرة �

درجة  38.5إذا أصبت بقشعريرة و حمى أكثر من  �
درجة حسب مقياس فھرنھايت  101.3(مئوية 

 )الحراري

  :لأن تسأ يستحسنلمعرفة المزيد، 
 

 طبيب ا,سرة الخاص بك •

 اخصائي الع1ج الطبيعي الخاص بك •

• HealthLinkBC  -    1-1-8إتصل برقم   
أو اذھب على شبكة )   7- 1-1للّصم وضعاف الّسمع (

   www.HealthLinkBC.ca  اHنترنيت  
  
  
  
  
 

Images used with permission from ‘Cast Care Following 
Surgery or Orthopedic Treatment’ (June 2012) by Providence 

Health Care 

  
 

"العظام  ع1جة أو يجراح عملية بعد بالجبيرة العناية'الصور المستخدمة بإذن من   
Providence Health Care    من قبل ) 2012يونيو(

  إصابتكب العناية
   

.إذا كنت في حاجة إليھاتناول أدوية تخفيف ا,لم   
تحقق من طبيب ا,سرة أو الصيدلي عما يمكنه أن يعمل بشكل 

  .أفضل بالنسبة لك
  

للمساعدة على تقليل التورم وتخفيف ا,لم، ضع ذراعك أو 
  .ساقك بحيث تكون فوق قلبك

للقيام بذلك، ضع ذراعك أو ساقك في وضعية مريحة على 
.الوسائد عند الجلوس أو اHستلقاء  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

.إذا كان لديك قالب  ذراع ، فاستخدم حمالة كتف عند المشي  

ھزھز أصابع يديك أو قدميك كثيرا، إH إذا كان لديك جبيرة 
 )أو على أصابعك(معدنية على إصبعك 

على  في وضعية مريحة الذراع
 أثناءالوسائد وفوق القلب 

 اHستلقاء
 

على  في وضعية مريحة الذراع
 أثناءالوسائد وفوق القلب 

 الجلوس
 

في وضعية الساق مرتفعة و 
 أثناءعلى الوسائد  ريحةم

 الجلوس
 

 ةالساق في وضعية مريح
على الوسائد وفوق القلب 

اHستلقاء أثناء  

 




