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 Emergency Servicesخدمات اضطراری 

 Cuts, Scrapes, and Other Wounds    ھاو دیگر زخم ھابریدگی، خراش
 

 Follow-up Instructions پیگیریھای دستورالعمل
 :About your wound   شما: درباره زخم

 ______ روز بھ پزشک خانوادگی خود مراجعھ کنید.ظرف مدت 
See your family doctor in _____ days.)( 

 :About your stiches     ھای شما:درباره بخیھ
 شوند.ھا بھ خودی خود جذب میبخیھ 

They will dissolve on their own.)( 
 بھ کادر درمان  ھاھیبخ دنیکش یظرف مدت ______ روز برا

 .دیمراجعھ کن
Have them removed in ______ days.)( 

 ھا را خودتان ظرف مدت ______ روز با کمک کیت و بخیھ
 ید بکشید.اهھایی کھ دریافت کرددستورالعمل

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

این  .ه استدرکھ روی پوست شما بریدگی ایجاد ک ایدجراحتی داشتھشما 
  بریدگی زخم نام دارد.

ایم و احتماالً روی آن بانداژ (پانسمان) ما زخم شما را تمیز کرده
 ایم.گذاشتھ

شاید الزم بوده کھ زخم شما با بخیھ، نوار مخصوص یا چسب مخصوص 
  پوست بستھ شود.

ساعت  48تا  24ظرف مدت  احساس دردی کھ بھ دلیل زخم دارید باید
 آتی از بین برود.

 شود.جای ھر گونھ کبودی بھ تدریج برطرف می

                                          چگونھ در خانھ از خودتان مراقبت کنید 
How to take care of yourself at home 

 .نگھ داریدتمیز و خشک  رابانداژ  •

بانداژ خیس سعی کنید  ،رویدحمام میگیرید یا بھ وقتی کھ دوش می •
روی بانداژ را با  ،در صورتی کھ برای شما مقدور است شود.ن

 پالستیک بپوشانید.

ساعت عوض کنید مگر اینکھ  24بانداژ خود را ظرف مدت  •
  توصیھ دیگری بھ شما شده باشد.

 کمک آب ھ اگر بانداژ بھ زخم چسبیده است، با شستن موضع ب
 بانداژ را از روی پوست بردارید.گرم و صابون 

 .از  بھ آرامی با آب گرم و صابون اطراف زخم خود را تمیز کنید
کننده ھای ضد عفونیالکل، پراکسید ھیدروژن یا دیگر تمیز کننده

استفاده از این موارد احتماالً طول مدت بھبودی را  استفاده نکنید.
 دھد.افزایش می

 ذارید.یک بانداژ تمیز روی زخم خود بگ 

 15تا  10 ،اگر زخم شما سر باز کرد و موجب خونریزی شد •
 دقیقھ محل زخم را فشار دھید.

خود را ھر روز یا در صورت خیس یا کثیف شدن عوض بانداژ  •
 کنید.

 Specific instructionsھای ویژه دستورالعمل
  ساعت روی یک بالش قرار دھید. 24دست یا پای خود را بھ مدت  در صورتی کھ دست یا پای شما زخم شده است

  دھان خود را بعد از خوردن غذا با محلول آب گرم و نمک بشویید. ھای شما زخم شده استدر صورتی کھ دھان یا لب
 این محلول نباید خورده شود.

یک فنجان) آب لیتر (میلی 250خوری نمک را در برای درست کردن این محلول، یک قاشق چای
  گرم حل کنید.

توانید بھ آرامی موھای خود را بشویید یا از کسی درخواست کنید کھ این کار را برای شما می در صورتی کھ سر شما زخم برداشتھ است
  انجام دھد.

 سر خود را کامل خشک کنید.
ھا بار در روز کرم وازلین بھ بخیھ 2روز جذب نشدند  10ھا ظرف مدت در صورتی کھ بخیھ ھای جذب شونده داریددر صورتی کھ بخیھ

  بزنید.
ھا بھ کمک موچین بخیھ ، سعی کنیدھفتھ جذب نشدند 4تا  3ھا ھنوز بعد از در صورتی کھ بخیھ
  را بھ آرامی بکشید.

ھا را پزشک یا درمانگاه ھا را بکشید، ترتیبی بدھید تا بخیھتوانید بخیھدر صورتی کھ خودتان نمی
  محلی برای شما بکشند.
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 When to get help   چھ زمانی باید درخواست کمک کنید
در صورتی کھ یکی از این عالئم عفونت را در زخم خود مشاھده 

 نزد پزشک خانوادگی خود بروید: ،کردید
 افزایش قرمزی یا ورم در محل زخم 

 افزایش درد در محل زخم 

 (چرک) خارج شدن مایع سفید، زرد یا سبز غلیظ از زخم 

 احساس بوی ناخوشایند از زخم 

  درجھ فارنھایت) 101.3گراد (درجھ سانتی 38.5تب باالتر از 

ش اورژانس مراجعھ ترین بخدر صورت مشاھده این موارد بھ نزدیک
 Go to the nearest Emergency Department ifکنید 

any of these happen: 
 ریزی زخم حتی پس از فشار آوردن بھ محل متوقف نشدن خون

 دقیقھ. 15زخم بھ مدت 

 زخم.محل حس شدن یا ورم کردن زیر بی 

 .ناتوانی در حرکت دادن مفصل زیر زخم 

 پوست کھ از زخم شروع شده ھای قرمز رنگ زیر مشاھده رگھ
 باشند.

                            برای کسب اطالعات بیشتر با این افراد تماس بگیرید 
To learn more, it’s good to ask: 

 پزشک خانوادگی خود •

 داروساز خود •

 Fraser Healthھای مجازی مرقبت •
 یا چت آنالین بھ نشانی 1-800-314-0999

fraserhealth.ca/virtualcare 
 شب 10:00صبح تا  10:00ھر روز از 

• HealthLinkBC -  تماس بگیرید (افراد ناشنوا  8-1-1با شماره
تماس بگیرند) یا بھ این نشانی مراجعھ  7-1-1شنوا با شماره و کم

 HealthLinkBC.caکنید: 

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