
  

   

 
Wound Care after stitches (Arabic) 

 

 العناية بالجروح بعد الغراء الالصق 
 أو الغرز   

يف وتعزيز االلتئام وتقليل الندبات.  ز  تم إصالح جرح طفلك بالخيوط أو الغراء الالصق لتقليل النز

ل   ز ي المنز
ز
 الرعاية ف

 الغرز  الغراء الالصق 

 ما يجب عليك فعله 

 . يط / الضمادات الالصقة تسقط بشكل طبيعي  دع الشر

 إذا تجعدوا، قصهم مرة أخرى. 

 

ا لمدة  
ً
ة    5حافظ عىل الجرح جاف أيام. يمكن لطفلك االستحمام لفنر

ة بعد    ساعة. جفف الجرح بمنشفة.    24قصنر

 ما يجب عليك فعله 

ا تماًما لمدة  
ً
ساعة األوىل. بعد ذلك،    24حافظ عىل الجرح جاف

تجنب بلل الجرح واتركه يجف برفق بمنشفة بعد االستحمام أو  

 الدش.  

 

 

 ما ال يجب عليك فعله

 ضع الكريمات أو المراهم حتر يزول الصمغ. 

 دع طفلك يفرك أو يحف أو يلتقط الصمغ أو الضمادات المعقمة.  

 

 اسمح لطفلك بالسباحة.  

 ما ال يجب عليك فعله

 دع طفلك ينظف أي قشور حول الجرح. 

 دع طفلك يذهب للسباحة حتر تتم إزالة الغرز. 

 

 

 سوف يزول الصمغ من تلقاء نفسه بينما يشفز الجرح. 

ز    أيام.   10و    5يستغرق هذا عادة ما بير

 

 إذا كان لدى طفلك غرز غنر قابلة للذوبان، سيحتاج طبيبك إىل إزالتها. 

ي من تلقاء نفسها 
إذا كان لدى طفلك غرز قابلة للذوبان، فسوف تختفز

 بمرور الوقت. 

 

 كيف يلتئم الجرح؟

. قد يحتاج طفلك إىل بعض مسكنات األلم البسيطة مثل الباراسيتامول )بانادول أ  سوف يتحول ي
 أثناء التعافز

ً
و  جرح طفلك إىل اللون األحمر ويصبح حساسا

(. اتبع التعليمات الموجودة عىل الزجاجة أو العبوة لمعرفة الجرعة الصحيحة. ال تعط طفلك أكنر مما هو   ز ز )نوروفير ي موىصديمادون( وإيبوبروفير
 به فز

ز إىل ثالثة أيام.   اليوم. يجب أن يشعر براحة أكنر بعد يومير

ك ندب. قد تكون الندبة حمراء أو أرجوانية اللون وتتحول إىل اللون الوردي الفاتح أو األبيض أو تصبح غنر مرئية تقريبً  ا )قد تستغرق ما كل الجروح ستنر

 شهًرا(.    12يصل إىل  



 العناية بالجروح بعد الغراء الالصق أو الغرز 

Page 2 of 2 

 

Wound care after stitches (Arabic) 

 

ز مظهر ندبة طفلك؟  كيف يمكنك تحسي 

ي الشمس.   •
ا عن الشمس بقدر ما تستطيع واستخدم وافر

ً
ي الجرح بعيد

 أبفر

•  . ز ي اليوم باستخدام كريم مرطب مثل سوربولير
 قم بتدليك الجرح بضغط قوي عدة مرات فز

ا بشأن شكل الندبة. قد تكون هناك حاجة لإلحالة إىل جراح التجميل إذا لم يلتئم الجرح كما هو متوق
ً
 ع. تحدث إىل طبيبك العام إذا كنت قلق

 متى يجب أن تقوم بزيارة للطبيب 

 راجع طبيبك إذا: 

ي أول  انفت •
ف فز ز  ساعة   48ح الجرح مرة أخرى أو ينز

ا و / أو أحمر حول الحواف   •
ً
 أصبح الجرح منتفخ

 أنتشر االحمرار حول الجرح إىل الجلد المحيط   •

 اصيب طفلك بالحىم   •

اء.   •  تخرج رائحة من الجرح أو وجود إفرازات صفراء أو خضز

 طوارئ.    إذا لم تتمكن من رؤية طبيبك العام، يرجى الذهاب إىل أقرب قسم

ي اليوم، سبعة    24للتحدث إىل ممرضة مسجلة عىل مدار    )13HEALTH )13 43 25 84للحصول عىل استشارة طبية غنر عاجلة، اتصل عىل  
ساعة فز

ي األسبوع مقابل تكلفة مكالمة محلية.  
 أيام فز

جم إذا كنت بحاجة لهذه الخدمة.    اطلب االستعانة بمنر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف بمساهمة   الند لألطفال. نعنر ز  ومقدمي الرعاية. تم إعداده من قبل قسم الطوارئ، مستشفز كوينز
ز المستهلكير  
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ي الرع  إخالء المسؤولية: 
ي الرعاية الصحية كدليل إرشادي فقط وي  هدف إىل دعم المناقشة مع طبيب طفلك أو أخصائ 

ز فز اية  تم إعداد هذه المعلومات من قبل المتخصصير
ء المخاوف المتعلقة  ا الصحية، وليس استبداله. يتم تحديث المعلومات بانتظام، لذا يرجى التحقق من أنك ترجع إىل أحدث إصدار. اطلب المشورة الطبية، حسب اقتض

   بصحة طفلك. 

    


