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هذە المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا ع� �شخ�ص من طب�بهم.  
و�� غ�� مصممة لالستخدام ك�شخ�ص لحالة مرض�ة أو ك�د�ل للرعا�ة 

الطب�ة المستمرة

نرشات املعلومات الصادرة عن دليل املوارد الصحية معتمدة 

من قبل اللجنة االستشارية األهلية لشبكة الرعاية الصحية 
األولية يف جنوب غرب سيد� وامل رس� العموم� املحلي�

تقرحاتالساق
ة معلومات عن الحالة الصحية ن�ش

مايو/أيار2019 ي
صدرت�ف

ما هي؟ 
ال ي رةأوتلكال�ت العادةاألوردةالمت�ف ي

الساقأوالكاحل،تسببه�ف ي
قرحةالساقعبارةعنجرح�ف

تقومبوظيفتهابالشكلالصحيح،وقدتسببهاأيضاجلطاتالدمأواإلصاباتأوالبدانةالمفرطة.
شيوًعاوسطكبارالسنالذينيعانونمنضعفالدورةالدموية. أك�ث وهي

الساق. ي
طفحجلدييتطورليصبحجرًحا،باإلضافةإىلتورموألم�ف أعراضتقرحاتالساقهي

طبيبكبأسلوبالعالجاألنسبلك. يمكنعالجتقرحاتالساق،وسيوصي

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟ 
يصبحعالجهاممكًنا. سيشخصطبيبكالعامنوعقرحةالساقح�ت

: بالتاىلي
ً
سيقومطبيبكالعامأيضا

أصبتبها	  ي تحديدالسببالكامنوراءنوعقرحةالساقال�ت
مناقشةأيعواملأومخاطرقدتؤثرعىلشفائها	 
ةوالنصائحالمتعلقة	  ذلكالعنايةبالب�ش ي

تقديمنصائحلتعزيزالشفاءوالوقايةمناإلنتان،بما�ف
بالتغذية

تساعدعىلتنشيطدورتكالدموية	  ي التحدثمعكعنالتمارينالرياضيةالمناسبةال�ت
مناقشةاألدويةوتخفيفاأللم	 

،وهواختبار الضغطالعضديالكاحىلي سيحيلكطبيبكالعامإلجراءاختباربسيطيسىممؤ�ش
تعرفإنكان ،ح�ت ف اي�ي يساعدعىلاستبعادشكلمنأشكالضعفالدورةالدمويةيدىعمرضال�ش

العالجبالضغطخياًراآمًناعليك،إذأنبعضاألشخاصالذينيعانونمنضعفالدورةالدموية
يجبأاليرتدواالجواربالضاغطة.

.قدتساعدالجراحةوبرامج ي
الساقفقدتحتاجإىلمراجعةأخصا�ئ ي

يانية�ف إذاكنتمصاًبابقرحة�ش
يانية. عالجتقرحاتالساقال�ش ي

�ف ي
الم�ش

 ي منمضاعفاتمرضالسكري،وتعرفباسمجرحاالعتاللالعص�ب أنقرحةساقكهي ف أماإذاتب�ي
الهوائية ي

العالج.يشملالعالجأجهزةالم�ش ي
لتل�ت ي

السكري،فقدتحتاجإىلمراجعةأخصا�ئ
واألحذيةالمصممةخصيًصا.

يمكنعالجتقرحاتالساقاللمفاويةبالدلكوالتمارينالرياضيةوالعالجبالضغطوالمسكنات.

ما الذي سيقوم به طبيبي العام في المستقبل؟  
إذاأنتنتالقرحة.قديقومطبيبكبإجراءالمزيد ي

مراقبةقرحةساقكوالتحققمنالتئامهاجيًدا.وقدتحتاجإىلإحالةإىلأخصا�ئ ي
سيستمرطبيبكالعام�ف

مناالختباراتإذالمتلتئمقرحةساقكجيًداالستبعادأيعواملكامنة.يمكنلطبيبكالعامأنيحيلكإىلخدمةدعمأهليةللجرىحإذااحتجتللدعم
لك. ف م�ف ي

أوالمساعدة�ف
الساق. ي

اتيجياتلمنعحدوثقرحةأخرى�ف كطبيبكالعامباس�ت وسيخ�ب

هناك عدد من العوامل التي قد تزيد من 
خطر اإلصابة بقرحة الساق

السن - فقد تبطئ الدورة الدموية أكثر مع 
تقدم العمر

الدوالي 

التدخين 

مرض الشرايين

تقرحات الضغط - تشيع بين األشخاص 
طريحي الفراش

أمراض معينة مثل السكري والتهاب 
المفاصل

 األدوية التي قد تسبب تراكم السوائل 
والتورم

عوامل الخطر المتعلقة 
بقرحة الساق



ماذا بوسعي أن أفعل؟       
اتبعتعليماتطبيبكالعامبشأنالعنايةالصحيحةبالجلدألنذلكأمرحيوياللتئامالجرح.

نظفالجرحعندماتغيرالضمادةوحافظعلىنظافةوصحةالجلدالمحيطبالجرح.تحدثإلىطبيبكالعامعنمرطبمناسبلك.
يمكنكمحاولةمنعتكرارالتقرحباستخدامالجواربالضاغطةإذاكانذلكآمًنا.وسيخبركطبيبكالعامإذاكنتممنوعامنارتداءالجواربالضاغطة

قديساعداالستمرارفيالحركةوتمريناتعضالتربلةالساقبانتظامباستخدامالمضخةعلىمنعحدوثتقرحاتالساق.ابقعلىساقيكمرفوعتينأعلى
منمستوىقلبكعندرقودك.

ما هي أنواع الدعم المتاحة؟
عيادة الجروح في مستشفى ليفربول

منأخصائي.سيحيلكطبيبكالعامإليهاعندالضرورة.
ً
تقدمالعيادةتقييًماوعالًجاللجروحالمعقدةالتيتتطلبتدخل

فريق تقييم الجروح األهلي
يمكنلفريقالتمريضالمتخصصالمحليهذاتقديمالمساعدةفيالتعاملمعجرحكفيالمركزالصحياألهليالمحليأوفيمنزلك.تحدثإلىطبيبك

العامحولإحالتك.

أين يمكنني معرفة المزيد؟      
إذاكنتترغبفيمعرفةالمزيدحولتقرحاتالساقفقدتستفيدمنقائمةالمواردالتالية:

 	aimed.net.au:عن التهاب النسيج الخلوي —أهميةالعنايةالروتينيةبالجلد AIMED
 	 patient.info:تقرحاتالساقالوريدية— Patient.info
 	health.qld.gov.au :الند - التغذية والتئام الجروح ز حكومة والية كوي�ز

؟  ي
ي قرحة سا�ق

ماذا تسبب �ز

ما هي أنواع العالج المتاحة؟  

؟  ي بجرحي
ي أن أعت�ز

كيف يمكن�ز

ي ت�يــــع الشفاء؟
كيف يمكن�ز

ما علي أن أتفاداه؟       

؟  ّ هل ارتداء الجوارب الضاغطة آمن علي

هل يجب أن أستش�ي أخصائيا؟

ي معرفة المزيد عن تقرحات الساق؟
أين يمكن�ز

تقرحاتالساق

هذە المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا ع� �شخ�ص من طب�بهم.  
و�� غ�� مصممة لالستخدام ك�شخ�ص لحالة مرض�ة أو ك�د�ل للرعا�ة 

الطب�ة المستمرة

نرشات املعلومات الصادرة عن دليل املوارد الصحية معتمدة 

من قبل اللجنة االستشارية األهلية لشبكة الرعاية الصحية 
األولية يف جنوب غرب سيد� وامل رس� العموم� املحلي�

؟ ي ي يجب أن أطرحها عل طبي�ب
ما األسئلة ال�ق

https://aimed.net.au/2015/03/07/cellulitis-101-importance-of-routine-skin-care/
https://patient.info/health/venous-leg-ulcers-leaflet
http://www.health.qld.gov.au/nutrition/resources/hphe_wound.pdf

