Arabic

خدمات الطوارئ

Emergency Services

ب ال َّ
شعْ ِريّ Pilonidal Abscess
ُخ َرا ُج الج َُري ِ
كيس ٌة َ
ش ْع ِر َّية بالقرب من
لديك َ
عجب الذ َنب ،فوق األرداف
مباشرة .عادة ما ينتج من ال َشعْ ر
ب )يسمى باإلنجليزية
الناشِ َ
'بيلونيدال' ' -بيلو' يعني
'الشعر'' ،نيدال' يعني 'ال َت َجمّع'(.
عندما يصاب باإللتھاب ،يسمى
ب ال َّشعْ ِريّ .
ب ُخ َرا ُج الج َُري ِ

كيف تعتني بنفسك في البيت
• حافظ على الضمادة نظيفة وجافة.
• قم بتغيير ضمادتك على األقل  3مرات في اليوم .قم
بتغيير الضمادات عدة َمرّ ا ٍ
ت إذا أصبحت رطبة بسبب
القيح والسوائل.
بسبب المكان الذي توجد فيه الضمادات ،فقد تحتاج
لشخص آخر ليغير لك ضماداتك.

ب
لقد فتحنا ُخ َرا ُج الج َُري ِ
ال َّشعْ ِريّ للسماح بتصريف
القيح .وقد تركناه مفتوحا لكي يستمر في التسرب ،مما يساعده
بحشو الجرح ب َنسِ ي ٌج َرقِيق خاص
على الشفاء .أحيانا نقوم
ِ
ُ
ْ
للمساعدة في استخراج القيح والسوائل .يشفى الجرح ِبال َمقلوب
)من الداخل الى الخارج( .ويغطي ُخ َراجُك بر َباط )ضمادة(
لجمع القيح والسوائل ،وللحفاظ على نظافته.
قد يحتاج جرحك لشھر على األقل للشفاء بشكل كامل .كلما
شفى الجرح ،فإنه ينزف بشكل أقل .في معظم الحاالت ،ال
َ
ترجع اإللتھابات مرة أخرى.
إذا تكررت التھابات في ھذه المنطقة ،فإن طبيبك قد يقترح
عليك عملية جراحية بسيطة إلزالة الكيس.
قم بترتيب موعد لرؤية طبيب أسرتك خالل  7أيام .إذا كان
الحشو سيتم إزالته في ذلك الوقت.
جرحك قد تم حشوُ ه ،فإن
َ

•

قم بتغيير ضمادتك إذا أصبحت متسخة بالبراز )الغائط(.

• قم بغسل يديك دائما:
-

قبل و بعد تغيير ضماداتك

-

بعد التعامل مع الضمادات المستخدمة

• قم بلف الضمادات المستخدمة في كيس من البالستيك
وارمھا في القمامة.
• االستحمام
)افعل فقط ما عليه اشارة( )(Do only what is checked off
___ ال تستحم و ال تغتسل بال ِمرشة )ال ُدشّ ( .اغسل بقدر
ما تستطيع بمنشفة.
Bathing

:

Do not bath or shower. Wash as much as you can with a
washcloth.

___ يمكنك أن تغتسل بالمرشة )ال ُدشّ ( .لكن ال تستحم.
You can shower. Do not bath.

• إذا أعطينا لك وصفة طبية للمضادات الحيوية ،فعليك
تناول الدواء تماما حسب التعليمات .ال تتوقف عن تناول
المضادات الحيوية حتى تكمل كل الحبوب.
• تناول االسيتامينوفين )تايلينول أو دواء عالمة تجارية( أو
اإليبوبروفين )أدفيل ،موترين ،أو دواء عالمة تجارية(
المس ّكن لأللم.
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ب ال َّ
ج ال ُج َري ِ
ي
ش ْع ِر ّ
ُخ َرا ُ

-

يتبع

Pilonidal Abscess - continued

لمعرفة المزيد ،يستحسن أن تسأل:

اتصل بطبيب أسرتك في حالة ما:
 إذا كانت لديك ح ّمى تتجاوز  C 35درجة مئوية )101.3
 Fفارنھايت(
التورم أو النزيف من الجرح.
 إذا حصل لك المزيد من َ

•

طبيب أسرتك

• إتصل بالرابط الصّحي لكولومبيا البريطانية
" "HealthLinkBCعلى رقم 8-1-1
)للصّم وضعاف السّمع  ( 7-1-1أو اذھب على

 إذا بدأت تنزف من الجرح.
 إذا زاد ألمك سوءا أو لم يتوقف حتى بعد تناول الدواء
المس ّكن لأللم.

شبكة االنترنيت
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 إذا بدأت تشعر بالقرفان )الغثيان( أو بدأت تستفرغ
)تتقيؤ(.
 إذا كان برازك سائال )اإلسھال(.

ب ال َّ
ي
ج ال ُج َري ِ
ش ْع ِر ّ
طرق للوقاية من ُخ َرا ُ
• عندما تشفى ،قم بتنظيف المنطقة كل يوم بصابون
"الغليسيرين" .شطف المنطقة جيدا إلزالة الصابون .جففه
تماما.
• أبق المنطقة نظيفة وجافة.
• حاول ان ال تجلس لفترات طويلة من الوقت ،وخصوصا
على األسطح الصلبة.
• إرتد مالبس داخلية من القطن.
• تحدث مع طبيبك حول إمكانية إزالة الشعر من المنطقة
المصابة

ب ال َّشعْ ِريّ
الصور المستخدمة بإذن من " َتجْ فِيف أو إزالة ُف ْتحَ َة ُخرَ ا ُج ال ُجرَ ي ِ
) "FB.723.D73يناير  (2011من طرف "فانكوفر الساحلية للصحة"
Vancouver Coastal Health
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