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كيف تعتني بنفسك في البيت
# تحاول القراءة أو . ساعة القادمة 24ِرْح عينيك لمدة 
 .اْبِق ا,ضواء خافتة. مشاھدة التلفزيون

 وفقاً  استعمالهفعليك ، اً قطرات العين أو مرھم قدمنا لك
 .لتوجيھات

ف7 بد أن تترك الرقعة ، عينك بوضع رقعة على
إليك  متقدساعة القادمة، ما لم  24لمدة  

بواسطة مغلقة العين  المحافظة على. توجيھات أخرى
 .في تخفيف ا,لم قد يساعد

 .الرقعة  إ# إذا شعرت بألم شديد في العين

 :العين أو المرھم قطرات تستعمل
 .الشريط السفلي منالرقعة رفع 

 .لتوجيھات مرھم وفقاً القطرات أو ال استعمل

 أعد وضع الرقعة

 .اضف المزيد من الشريط ال7صق إذا لزم ا,مر

عند  .� يمكنك أن تسوق و أنت تضع الرقعة على عينك
على الحكم  استخدام عين واحدة فقط، فإنك لن تكون قادراً 

  .على المسافات بشكل صحيح

إذا كان إصابة عينك بسبب العدسات ال7صقة، فعليك أن 
أيام على ا,قل، حتى و  7ترتدي عدساتك ال7صقة لمدة 
 .إن كنت تشعر بتحّسن في عينك

 كنت تعانب منعينيك أو كنت تعاني من قرحة في 
ا,لم مثل  تسكيندواء أن تتناول  ليكفعصداع خفيف، 
أو ) لع7مة تجارية مشابھةدواءاً تايلينول أو (اسيتامينوفين 
لع7مة تجارية أو دواءاً أدفيل، موترين، (اLيبوبروفين 

 

 
Adapted from ‘FH.700.Ey43 Corneal Abrasion’ (March 2012) with permission 
from Vancouver Coastal Health. 
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FH.700.Ey43" من فبتصرّ 

للرعاية الصحية ةالساحليّ 

 -كور: و يسّمى باLنجليزية
 جرح شائع يصيب

على  فافالشّ 
، خزُ الوَ  أو الكشطُ 

طفيفة في 
أمور  و ھناك 

تشمل فروع 
 وأا,ظافر، 

 حوافّ  وأالعدسات ال7صقة، 

ن ھنالك  شيئاً في أإذا #حظت ألماً في العين، او شعرت ب
عينك أو تحت غطاء عينك، أوكانت عينك دامعة، أوكان لديك 

مصاب بخدش  من المحتمل انك

خدوش القرنية الصغيرة عادة ما تشفى خ7ل يوم واحد أو 
ستغرق حوالي ت ان كبرا,عمق أو 

 متى تطلب المساعدة الطبّية

ة طبيب أسرتك أو اذھب إلى العيادة الّطبية 
 :إذا #حظت احدى الحا#ت التالية

إذا أصبح ألم عينك أسوأ أو إذا كان ا,لم # يتحسن برغم 
 .الدواء المسكن لZلم

 101.3(  مائويةدرجة  38.5إذا أصبت بحمى تتجاوز  
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Emergency Servicesخدمات الطوارئ    
 

   Corneal Abrasionيةرِن القَ  دشُ خَ 

  

و يسّمى باLنجليزية(القرنية  شُ دْ خَ 
جرح شائع يصيبھو ) جنْ  - أْبري - ِنيَيلْ 
الشّ القرنية ھي الغطاء و. نالعيْ 

الكشطُ . الجزء ا,مامي من العين
طفيفة في ال اتصاباLا من مأو غيرھ

و ھناك . لخدشا، يسّمى القرنية
تشمل فروع  ، وسبب ھذا الضررتُ  شائعة

ا,ظافر،  أو ,شجار أو ا,غصان،ا
العدسات ال7صقة، أو ، الفرش
  .الورق

إذا #حظت ألماً في العين، او شعرت ب
عينك أو تحت غطاء عينك، أوكانت عينك دامعة، أوكان لديك 

من المحتمل انكحساسية للضوء، فاعَلْم بأنه 
 .في القرنية

خدوش القرنية الصغيرة عادة ما تشفى خ7ل يوم واحد أو 
عمق أو للخدوش ا,يمكن و . يومْين

 .أسبوع للشفاء

متى تطلب المساعدة الطبّية
ة طبيب أسرتك أو اذھب إلى العيادة الّطبية ياذھب لرؤ

إذا #حظت احدى الحا#ت التالية) صفوْ المستَ (
إذا أصبح ألم عينك أسوأ أو إذا كان ا,لم # يتحسن برغم  •

الدواء المسكن لZلمتناولك  

 إذا اصبح نظرك أسوأ •

إذا أصبت بحمى تتجاوز   •
 .)درجة فاھرنھايت

لِمعرفة المزيد، ُيستحسن أن َتسأل
 طبيب أسرتك •
• HealthLinkBC -  رابط كولومبيا البريطانية للّصحة
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