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جوالة واألولية ()Ambulatory and Primary Health Care
الرعاية الصحية ال ّ

كيف تقوم بتضميد الجرح

)(How To Dress Your Wound

الخطوة  .1قم بتنظيف يديك بمعقّم كحولي أو بالصابون والماء.
الخطوة  .2قم بوضع القفازات وانزع الضمادة القديمة.
الخطوة .3تخلص من القفازات.
كرر الخطوة رقم ( 1تنظيف اليدين) والبس قفازات جديدة.
الخطوة ّ .4
الخطوة  .5قم بتنظيف الجرح كما نصحك أخصائي الرعاية الصحية.
الخطوة  .6تخلّص من النفايات.
الخطوة  .7قم بتضميد الجرح كما نصحك أخصائي الرعاية الصحية.
الخطوة  .8تخلص من النفايات وتخلص من القفازات وكرر الخطوة رقم ( 1تنظيف اليدين).
احرص على إبقاء الضمادة نظيفة وجافة واتبع تعليمات أخصائي الرعاية الصحية.

عالمات التهاب الجرح









زيادة األلم في مكان الجرح.
زيادة الحرارة حول الجرح (يصبح الجلد أكثر دفئًا بالقرب من الجرح مقارنة بمكان آخر).
زيادة االحمرار حول الجرح.
يصبح القيح أكثر سم ًكا ويتغير لونه (أخضر أو أصفر على سبيل المثال).
تكون للجرح رائحة كريهة.
قد يصبح مكان الجرح أكثر تور ًما.
قد ترتفع حرارتك (أعلى من  37درجة مئوية) وتشعر بتوعك.

إذا كنت تعاني أي من األعراض المذكورة أعاله وتشعر بالقلق ،يرجى االتصال بطبيبك العام أو المركز الطبي المحلي.
إذا كنت غير قادر على االتصال بطبيبك العام للحصول على مزيد من النصائح ،فاتصل بممرضات المجتمع ( 8:30صبا ًحا حتى  5بعد
الظهر) على األرقام التالية:
من االثنين إلى الجمعة رقم الهاتف___________________ :
السبت واألحد رقم الهاتف( 1300 792 755 :نصيحة عبر الهاتف فقط).

تعليمات تنظيف وتضميد الجرح
اسم المريض___________________________________________________________________ :
مكان الجرح__________________________________________________________________________ :

استعمل للتنظيف_________________________________________________________________ :

الضمادات:
حماية الجلد____________________________________________________________________ :
الطبقة األولى_________________________________________________________________________ :
الطبقة الثانية_________________________________________________________________________ :

قم بتثبيتها في مكانها باستخدام:
( .1شريط الصق على سبيل المثال)_____________________________________________________ :
( . 2ضمادة على سبيل المثال)________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________ .3

تعليمات أخرى:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

هل تحتاج إلى مترجم؟ يتوفر لدينا مترجمون محترفون إذا كنت بحاجة إلى مساعدة للتواصل مع الموظفين .يمكن أيضًا لموظفينا طلب مترجم/ة لك،
وهذه الخدمة مجانية وسرية .سنقوم بحجز مترجم/ة لك ،كما يمكنك االتصال بخدمة الترجمة التحريرية والشفوية (Translating and
) Interpreting Serviceعلى الرقم  131 450إذا كنت بحاجة إلى التحدث إلينا قبل موعدك.
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