عدوى:
إذا رأيت أيًا من هذه العالمات على طفلك
في أحد مواقع الجرح أو موقع أنابيب
تصريف الصدر  ،اتصل بطبيبك مباشرة
أو أحضر طفلك إلى قسم الطوارئ :

مستشفى جامعة الملك عبد العزيز
العناية بالجروح بعد العملية الجراحية

 -1درجة حرارته عالية.
 -2أصبح موقع الجرح أكثر احمرارا من
قبل أو االحمرار أنتشر.

الشق الرئيسي من
جراحة القلب
المفتوح ،ملتئم
بشكل جيد

 - 3أصبح موقع الجرح أكثر سخونة من
باقي الجلد المحيط.
-4أصبح موقع الجرح يخرج أي سوائل.

 -5أصبح موقع الجرح منتف ًخا.
 -6إذا خرج من موقع الجرح رائحة.
-7إذا شكي طفلك من األلم الشديد في موقع
الجرح.

الندوب
الصغيرة حيث
موقع أنابيب
تصريف
الصدر

إعداد األستاذة :أروى الغامدي
منسقة جراحة قلب األطفال
ود .عثمان الراضي
استشاري جراحة قلب األطفال

رعاية الجرح (قطع جراحي):
تلتئم مواقع الجروح في غضون أسبوعين إلى
ثالثة أسابيع بعد الجراحة.
ستذوب الغرز في الجرح الرئيسي تحت الجلد
وال تحتاج إلى إزالتها.
يجب إزالة غرز أنابيب الصدر بعد خمسة أيام
من خروج األنابيب.
االستحمام:
 من المهم الحفاظ على الجرح والجلد المحيطنظيفا.

 بمجرد إزالة جميع الغرز وجميعالضمادات  ،يمكن لطفلك االستحمام.

 يجب غسل الجرح برفق بالماء الدافئوالصابون المعتدل غير المعطر او
صابون االطفال باستخدام أسفنجه نظيفة
ناعمة أو قطعة قماش.
ال تنقع الجرح في الماء حتى تختفيالقشور التي تكونت وقت التئام الجرح ،
عادة يحث ذلك بعد حوالي أربعة أسابيع
من الجراحة.
 قبل مغادرة الحمام أو الدش تأكد من أنتشطف الجرح الشطف النهائي بالماء
الدافئ النظيف النقي.
 من المهم تجفيف الجرح بالكامل ؛ يجبأن تربت على المنطقة بمنشفة جافة
ونظيفة أو إذا أمكن السماح للمنطقة أن
تجف قبل ارتداء المالبس.

من األفضل لطفلك أن يرتدي مالبس قطنيةنظيفة بينما تلتئم الجروح.

 من الصعب أن تغسل عالمات الشريطالالصق الثابتة بحيث يكون مزيل الصمغ
مفيدًا ؛ يرجى السؤال عن ذلك قبل مغادرة
الجناح إذا كنت تعتقد أنك ستحتاج إلى بعض
من مزيل الصمغ .
 لتعزيز التئام الجروح بشكل جيد  ،النوصي باستخدام الكريمات والمستحضرات
أو الزيوت في المنطقة إلى ان يتم متابعة
طفلك .وهو عادة بعد ستة إلى ثمانية أسابيع
من الجراحة.

