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خدمات الطوارئ Emergency Services

دش ال َقر ِنية Corneal Abrasion
َخ ُ
َخ ْدشُ القرنية )و يسمّى باإلنجليزية :كور-
نِي َي ْل  -أبْري  -جنْ ( ھو جرح شائع يصيب
الع ْين .والقرنية ھي الغطاء ال ّشفاف على
ُ
الوخ ُز،
الجزء األمامي من العين.
الكشط أو َ
عين يمنى طبيعية
أو غيرھما من اإلصابات الطفيفة في
القرنية ،يسمّى الخدش .و ھناك أمور
القرنية
شائعة ُتسبب ھذا الضرر ،و تشمل فروع
األشجار أو األغصان ،أو األظافر ،أو
الفرش ،أو العدسات الالصقة ،أو حوافّ
رؤية جانبية
الورق.
إذا الحظت ألما ً في العين ،او شعرت بأن ھنالك شيئا ً في
عينك أو تحت غطاء عينك ،أوكانت عينك دامعة ،أوكان لديك
حساسية للضوء ،فاع َل ْم بأنه من المحتمل انك مصاب بخدش
في القرنية.
خدوش القرنية الصغيرة عادة ما تشفى خالل يوم واحد أو
يوميْن .و يمكن للخدوش األعمق أو األكبر ان تستغرق حوالي
أسبوع للشفاء.

متى تطلب المساعدة الطب ّية

اذھب لرؤية طبيب أسرتك أو اذھب إلى العيادة ّ
الطبية
)المس َت ْوصف( إذا الحظت احدى الحاالت التالية:
• إذا أصبح ألم عينك أسوأ أو إذا كان األلم ال يتحسن برغم
تناولك الدواء المسكن لأللم.
• إذا اصبح نظرك أسوأ
• إذا أصبت بحمى تتجاوز  38.5درجة مائوية )101.3
درجة فاھرنھايت(.

لِمعرفة المزيدُ ،يستحسن أن َتسأل:

• طبيب أسرتك
•  - HealthLinkBCرابط كولومبيا البريطانية للصّحة -
اتصل على رقم ) 8-1-1للصّم وضعاف السّمع (7-1-1
أو اذھب إلى  - HealthLinkBCرابط كولومبيا
البريطانية للصّحة  -على شبكة االنترنيت
www.HealthLinkBC.ca

كيف تعتني بنفسك في البيت
• أَ ِرحْ عينيك لمدة  24ساعة القادمة .ال تحاول القراءة أو
ْق األضواء خافتة.
مشاھدة التلفزيون .اب ِ
• إذا قدمنا لك قطرات العين أو مرھما ً ،فعليك استعماله وفقا ً
للتوجيھات.
• إذا قمنا بوضع رقعة على عينك ،فال بد أن تترك الرقعة
في مكانھا لمدة  24ساعة القادمة ،ما لم تقدم إليك
توجيھات أخرى .المحافظة على العين مغلقة بواسطة
الرقعة قد يساعد في تخفيف األلم.
رخ الرقعة إال إذا شعرت بألم شديد في العين.
ال ُت ِ
لكي تستعمل قطرات العين أو المرھم:
 −إرفع الرقعة من الشريط السفلي.
 −استعمل القطرات أو المرھم وفقا ً لتوجيھات.
 −أعد وضع الرقعة
 −اضف المزيد من الشريط الالصق إذا لزم األمر.
ال يمكنك أن تسوق و أنت تضع الرقعة على عينك .عند
استخدام عين واحدة فقط ،فإنك لن تكون قادراً على الحكم
على المسافات بشكل صحيح.
• إذا كان إصابة عينك بسبب العدسات الالصقة ،فعليك أن
ال ترتدي عدساتك الالصقة لمدة  7أيام على األقل ،حتى و
إن كنت تشعر بتحسّن في عينك.
• إذا كنت تعاني من قرحة في عينيك أو كنت تعانب من
صداع خفيف ،فعليك أن تتناول دواء تسكين األلم مثل
اسيتامينوفين )تايلينول أو دواءاً لعالمة تجارية مشابھة( أو
اإليبوبروفين )أدفيل ،موترين ،أو دواءاً لعالمة تجارية
مشابھة(.

Adapted from ‘FH.700.Ey43 Corneal Abrasion’ (March
March 2012) with permission
from Vancouver Coastal Health.
بتص ّرف من "َ – FH.700.Ey43خ ْدشُ القرنية" )مارس  (2012بإذن من "فانكوفر
الساحل ّية للرعاية الصحية" ).(Vancouver Coastal Health
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