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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

دل�ل الموارد الصح�ة هو م�ادرة من ش�كة 
� جنوب غرب 

الرعا�ة الصح�ة األول�ة ��
 �

س�د��

ما هي؟ 
ي بعض الحاالت، ولكن إذا كان الجرح بحاجة إىل عالج متخصص 

ي الجلد أو اللحم. قد يستطيع طبيبك ترميم الجرح �ف
الجروح التهتكية عبارة عن قطع عميق �ف

ي أرسع وقت ممكن لتقليل خطر اإلصابة باإلنتان. 
. من المهم مراجعة طبيبك وترميم الجرح �ف ي المستش�ف

فقد يستدعي ذلك عالج الجرح �ف

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟ 
ائط Steri-Strips المعقمة لتضميد  سيقوم طبيبك العام عندما يرمم جرحك بتنظيفه وإزالة أي أجسام غريبة منه وتخييطه بالغرز. وقد يستخدم الغراء ورسش

ل ويعطيك نصائح لمنع حدوث اإلنتان.  ف ي الم�ف
الجروح الطفيفة. وسيوضح لك طبيبك كيفية العناية بجرحك �ف

:  بالتاىلي
ً
سيقوم طبيبك العام أيضا

إعطائك مسكنات لأللم أو حقنة ضد الكزاز، إذا لزم األمر	 
مناقشة أي أمور قد تؤثر عىل الشفاء، مثل مرض السكري أو مرض أو إصابة حديثة العهد	 
ي إذا لزم األمر	 

إحالتك إىل أخصا�ئ
ك طبيبك م�ت عليك العودة إليه إلزالة القطب. إذا تطلب جرحك إجراء خياطة، سيخ�ب

ماذا بوسعي أن أفعل؟       
ي الكشف عن 

اتبع تعليمات طبيبك العام المتعلقة بالعناية بالجرح. قاوم الرغبة �ف
ك طبيبك بأن ال تمسه. إذا  الجرح للنظر إليه أو تغي�ي ضماداتك بنفسك إذا أخ�ب

، تحدث مع طبيبك  
ً
 أو مزعجا

ً
ي جعل القيام بمهامك اليومية أمرًا صعبا

تسبب الجرح �ف
العام حول كيفية التعامل مع الوضع.

ما هي أنواع الدعم المتاحة؟
عيادة الجروح في مستشفى ليفربول

تدير مستشفى ليفربول عيادة للجروح المعقدة وغير القابلة للشفاء. سيحيلك 
طبيبك العام إليها إذا احتجت إلى هذا المستوى من الرعاية.

فريق تمريض الصحة األولية وصحة المجتمع
يمكن لفريق التمريض المتخصص المحلي هذا تقديم المساعدة في التعامل 

مع جرحك. يمكن أن يقدم فريق تمريض صحة المجتمع العالج في مركز صحة 
المجتمع المحلي أو في منزلك. تحدث إلى طبيبك العام حول إحالتك.

أين يمكنني معرفة المزيد؟      
:)Better Health Channel( إذا كنت ترغب في قراءة المزيد حول االعتناء بالجروح، فقد تستفيد من قائمة الموارد التالیة من قناة الصحة األفضل

 	 betterhealth.vic.gov.au :الجروح والسحجات الجلدية
 	betterhealth.vic.gov.au :الجروح - كيفية العناية بها

الجروح التهتكية

ي التقليل من ظهور الندبات؟ 
كيف يمكن�ن

؟ كم من الوقت سيستغرق شفاء جرحي

ي يجب أن 
ما هي بعض عالمات اإلنتان ال�ت

أنتبه لها؟ 

ي منع حدوث إنتان؟
كيف يمكن�ن

ي يمكن أن أطرحها  ما األسئلة ال�ت
ي العام؟ عىل طبي�ب

ة معلومات عن الحالة الصحية ن�ش
ي مايو/أيار 2020

صدرت �ف

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/skin-cuts-and-abrasions
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/wounds-how-to-care-for-them

