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Emergency Services   خدمات الطوارئ

Cuts, Scrapes, and Other Wounds  والجروح األخرى السحجاتالجروح القطعیة و

 تعلیمات المتابعة
 :About your wound: حول جرحك

 زر طبیب األسرة في غضون _____ یوما.
(See your family doctor in _____ days.)

 :About your stiches: حول غرزك
 ستذوب من تلقاء نفسھا.. 

(They will dissolve on their own.)

 رتب إلزالتھا في غضون ______ یوما. 
(Have them removed in ______ days.)

  قم بإزالتھا بنفسك في غضون ____ یوما باستخدام عدة
 .والتعلیمات التي نعطیك إیاھااألدوات 

(Remove them yourself in ______ days using the kit and 
instructions we give you.)

لقد تعرضت إلصابة تسببت في إحداث قطع في بشرتك.  ھذا 
 یسمى جرحا.

لقد قمنا بتنظیف حرجك وربما نكون قد قمنا بتغطیتھ باستخدام 
 ضمادة (ضمادة).

 وأ) خیطد احتجنا أن نقفل جرحك باستخدام غرز (ربما نكون ق
 الصق خاص أو صمغ بشرة.

 48إلى  24ینبغي أن یختفي األلم من جرحك في غضون الـ 
 ساعة القادمة.

 ستختفي أیة كدمات مع مرور الوقت.

 كیف تعتني بنفسك في المنزل
 احتفظ بالضمادة نظیفة وجافة. •
الضمادة.  إذا حین تستحم أو تأخذ حماما، حاول أال تبل  •

 .كان ذلك ممكنا، غط الضمادة بالبالستیك
ما لم یتم إبالغك بغیر ذلك، قم بتغییر الضمادة في غضون  •

 .ساعة 24
  إذا التصقت الضمادة بالجرح، استخدم الماء الدافئ

 .والصابون لنقع الضمادة وإزالتھا
  نظف برفق حول الجرح بالماء الدافئ والصابون. ال

بیروكسید الھیدروجین أو أیة تستخدم الكحول أو 
منظفات مطھرة أخرى. یمكن لھذه األشیاء أن تبطئ 

 .الشفاء
 .ضع ضمادة نظیفة على الجرح 

 10إذا بدأ جرحك في النزف، اضغط على الموضع لمدة •
 دقیقة. 15إلى 

 غیّر الضمادة كل یوم أو حین تبتل أو تتسخ.•

 تعلیمات خاصة
 ساعة القادمة. 24ارح ذراعك أو ساقك على وسادة لـ  كان جرحك على ذراعك أو ساقكإذا 

 اشطف فمك بعد الوجبات بمحلول من الماء المالح الدافئ.إذا كان جرحك على فمك أو شفتیك 
 ال تبلع المحلول.

 ئ.كوب) من الماء الداف 1مل ( 250لكي تعد المحلول، قم بإذابة ملعقة صغیرة من الملح في 
 یمكن أن تغسل شعرك برفق أو تجعل شخصا آخر یغسلھ لك. إذا كان جرحك على رأسك

 جفف المنطقة جیدا.
إذا كانت لدیك غرز من النوعیة التي 

 تذوب
 فازلین علیھا مرتین یومیا. بدھانأیام، قم  10إذا لم تذب في غضون 

 أسابیع، حاول أن تزیلھا برفق باستخدام ملقاط. 4إلى  3إذا كانت ال تزال موجودة بعد 
 إذا لم تستطع إزالتھا، رتب ألن یتم إزالتھا من قبل طبیب أو في عیادة مجتمعیة.
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 متى تحصل على المساعدة
رتّب لزیارة طبیب األسرة إذا أظھر جرحك أیا من عالمات 

 االلتھاب التالیة:
 تزاید االحمرار أو التورم حول الجرح 

 تزاید ألم الجرح أو وجعھ 

  أخضر كثیف من الجرح خروج سائل أبیض أو أصفر أو
 (صدید)

 خروج رائحة كریھة من الجرح 

  فھرنھایت) 101.3درجة مئویة ( 38.5حمى أعلى من 

 توجھ إلى أقرب قسم طوارئ في حالة حدوث أیا مما یلي:
  حدوث نزف من الجرح ال یتوقف حتى بعد أن تضغط على

 دقیقة. 15موضع النزف لمدة 

 .شعورك بخدر أو تورم أسفل موضع الجرح 

 .عدم قدرتك على تحریك المفصل الذي تحت الجرح 

 .وجود خطوط حمراء تحت الجلد تكون خارجة من الجرح 

 لمعرفة المزید، من الجید أن تسأل:
 طبیب األسرة•
 الصیدلي الذي تتعامل معھ •

 وحدة الرعایة االفتراضیة في فریزر ھیلث
 (Fraser Health Virtual Care) على 

أو الدردشة المباشرة على  0999-314-800-1الرقم 
 fraserhealth.ca/virtualcareاإلنترنت على الرابط 

 م 10:00ص إلى  10:00یومیا من الساعة 
• HealthLinkBC لضعاف  1-1-7( 1-1-8، اتصل برقم

السمع) أو توجھ إلى اإلنترنت على الرابط: 
HealthLinkBC.ca 

https://www.fraserhealth.ca/patients-and-visitors/fraser-health-virtual-care
http://www.healthlinkbc.ca/
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