ﺧدﻣﺎت اﺿطراری

Farsi

Emergency Services

ﺑرﯾدﮔﯽ ،ﺧراشھﺎ و دﯾﮕر زﺧمھﺎ

Cuts, Scrapes, and Other Wounds

دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﭘﯾﮕﯾری Follow-up Instructions
درﺑﺎره زﺧم ﺷﻣﺎAbout your wound: :
ظرف ﻣدت ______ روز ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺧود ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
)(See your family doctor in _____ days.

درﺑﺎره ﺑﺧﯾﮫھﺎی ﺷﻣﺎ:

About your stiches:

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

ﺑﺎﻧداژ را ﺗﻣﯾز و ﺧﺷﮏ ﻧﮕﮫ دارﯾد.

•

وﻗﺗﯽ ﮐﮫ دوش ﻣﯽﮔﯾرﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺣﻣﺎم ﻣﯽروﯾد ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﺎﻧداژ ﺧﯾس
ﻧﺷود .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﻘدور اﺳت ،روی ﺑﺎﻧداژ را ﺑﺎ
ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد.

•

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

 ﺑﺧﯾﮫھﺎ ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﺟذب ﻣﯽﺷوﻧد.
)(They will dissolve on their own.

 ظرف ﻣدت ______ روز ﺑرای ﮐﺷﯾدن ﺑﺧﯾﮫھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎدر درﻣﺎن
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
)(Have them removed in ______ days.



 ﺑﺧﯾﮫھﺎ را ﺧودﺗﺎن ظرف ﻣدت ______ روز ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﯾت و
دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎﯾﯽ ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﮐردهاﯾد ﺑﮑﺷﯾد.



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

ﺷﻣﺎ ﺟراﺣﺗﯽ داﺷﺗﮫاﯾد ﮐﮫ روی ﭘوﺳت ﺷﻣﺎ ﺑرﯾدﮔﯽ اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت .اﯾن
ﺑرﯾدﮔﯽ زﺧم ﻧﺎم دارد.



اﮔر ﺑﺎﻧداژ ﺑﮫ زﺧم ﭼﺳﺑﯾده اﺳت ،ﺑﺎ ﺷﺳﺗن ﻣوﺿﻊ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ آب
ﮔرم و ﺻﺎﺑون ﺑﺎﻧداژ را از روی ﭘوﺳت ﺑردارﯾد.
ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺑﺎ آب ﮔرم و ﺻﺎﺑون اطراف زﺧم ﺧود را ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد .از
اﻟﮑل ،ﭘراﮐﺳﯾد ھﯾدروژن ﯾﺎ دﯾﮕر ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧدهھﺎی ﺿد ﻋﻔوﻧﯽﮐﻧﻧده
اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد .اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻣوارد اﺣﺗﻣﺎﻻً طول ﻣدت ﺑﮭﺑودی را
اﻓزاﯾش ﻣﯽدھد.
ﯾﮏ ﺑﺎﻧداژ ﺗﻣﯾز روی زﺧم ﺧود ﺑﮕذارﯾد.

ﻣﺎ زﺧم ﺷﻣﺎ را ﺗﻣﯾز ﮐردهاﯾم و اﺣﺗﻣﺎﻻً روی آن ﺑﺎﻧداژ )ﭘﺎﻧﺳﻣﺎن(
ﮔذاﺷﺗﮫاﯾم.

•

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

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

•

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

اﺣﺳﺎس دردی ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل زﺧم دارﯾد ﺑﺎﯾد ظرف ﻣدت  24ﺗﺎ  48ﺳﺎﻋت
آﺗﯽ از ﺑﯾن ﺑرود.
ﺟﺎی ھر ﮔوﻧﮫ ﮐﺑودی ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺑرطرف ﻣﯽﺷود.

دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی وﯾژه Specific instructions
دﺳت ﯾﺎ ﭘﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﻣدت  24ﺳﺎﻋت روی ﯾﮏ ﺑﺎﻟش ﻗرار دھﯾد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ دﺳت ﯾﺎ ﭘﺎی ﺷﻣﺎ زﺧم ﺷده اﺳت
دھﺎن ﺧود را ﺑﻌد از ﺧوردن ﻏذا ﺑﺎ ﻣﺣﻠول آب ﮔرم و ﻧﻣﮏ ﺑﺷوﯾﯾد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ دھﺎن ﯾﺎ ﻟبھﺎی ﺷﻣﺎ زﺧم ﺷده اﺳت
اﯾن ﻣﺣﻠول ﻧﺑﺎﯾد ﺧورده ﺷود.
ﺑرای درﺳت ﮐردن اﯾن ﻣﺣﻠول ،ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎیﺧوری ﻧﻣﮏ را در  250ﻣﯾﻠﯽﻟﯾﺗر )ﯾﮏ ﻓﻧﺟﺎن( آب
ﮔرم ﺣل ﮐﻧﯾد.
ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ آراﻣﯽ ﻣوھﺎی ﺧود را ﺑﺷوﯾﯾد ﯾﺎ از ﮐﺳﯽ درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر را ﺑرای ﺷﻣﺎ
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺳر ﺷﻣﺎ زﺧم ﺑرداﺷﺗﮫ اﺳت
اﻧﺟﺎم دھد.
ﺳر ﺧود را ﮐﺎﻣل ﺧﺷﮏ ﮐﻧﯾد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺧﯾﮫھﺎ ظرف ﻣدت  10روز ﺟذب ﻧﺷدﻧد  2ﺑﺎر در روز ﮐرم وازﻟﯾن ﺑﮫ ﺑﺧﯾﮫھﺎ
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺧﯾﮫھﺎی ﺟذب ﺷوﻧده دارﯾد
ﺑزﻧﯾد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺧﯾﮫھﺎ ھﻧوز ﺑﻌد از  3ﺗﺎ  4ھﻔﺗﮫ ﺟذب ﻧﺷدﻧد ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻣوﭼﯾن ﺑﺧﯾﮫھﺎ
را ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺑﮑﺷﯾد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺧودﺗﺎن ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺧﯾﮫھﺎ را ﺑﮑﺷﯾد ،ﺗرﺗﯾﺑﯽ ﺑدھﯾد ﺗﺎ ﺑﺧﯾﮫھﺎ را ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ درﻣﺎﻧﮕﺎه
ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﮑﺷﻧد.
www.fraserhealth.ca
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Cuts, Scrapes, and Other Wounds - continued

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

ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد When to get help
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻋﻼﺋم ﻋﻔوﻧت را در زﺧم ﺧود ﻣﺷﺎھده
ﮐردﯾد ،ﻧزد ﭘزﺷﮏ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺧود ﺑروﯾد:

•

ﭘزﺷﮏ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺧود

 اﻓزاﯾش ﻗرﻣزی ﯾﺎ ورم در ﻣﺣل زﺧم

•

داروﺳﺎز ﺧود

 اﻓزاﯾش درد در ﻣﺣل زﺧم

•

ﻣرﻗﺑتھﺎی ﻣﺟﺎزی Fraser Health
 1-800-314-0999ﯾﺎ ﭼت آﻧﻼﯾن ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ
fraserhealth.ca/virtualcare

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

ھر روز از  10:00ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  10:00ﺷب

 اﺣﺳﺎس ﺑوی ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد از زﺧم

•

 ﺗب ﺑﺎﻻﺗر از  38.5درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽﮔراد ) 101.3درﺟﮫ ﻓﺎرﻧﮭﺎﯾت(

 - HealthLinkBCﺑﺎ ﺷﻣﺎره  8-1-1ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد )اﻓراد ﻧﺎﺷﻧوا
و ﮐمﺷﻧوا ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  7-1-1ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد( ﯾﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻣراﺟﻌﮫ
ﮐﻧﯾدHealthLinkBC.ca :

در ﺻورت ﻣﺷﺎھده اﯾن ﻣوارد ﺑﮫ ﻧزدﯾﮏﺗرﯾن ﺑﺧش اورژاﻧس ﻣراﺟﻌﮫ
ﮐﻧﯾد Go to the nearest Emergency Department if
any of these happen:
 ﻣﺗوﻗف ﻧﺷدن ﺧونرﯾزی زﺧم ﺣﺗﯽ ﭘس از ﻓﺷﺎر آوردن ﺑﮫ ﻣﺣل
زﺧم ﺑﮫ ﻣدت  15دﻗﯾﻘﮫ.
 ﺑﯽﺣس ﺷدن ﯾﺎ ورم ﮐردن زﯾر ﻣﺣل زﺧم.
 ﻧﺎﺗواﻧﯽ در ﺣرﮐت دادن ﻣﻔﺻل زﯾر زﺧم.
 ﻣﺷﺎھده رﮔﮫھﺎی ﻗرﻣز رﻧﮓ زﯾر ﭘوﺳت ﮐﮫ از زﺧم ﺷروع ﺷده
ﺑﺎﺷﻧد.

www.fraserhealth.ca
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