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كيف تعتني بطفلك المصاب بجرح ناتج عن العض

ستقدم لك هذه النشرة معلومات عن الجروح الناتجة عن العض وعالجها ونصائح الرعاية المنزلية.

ما هو الجرح الناتج عن العض؟

الجرح الناتج عن العض هو الجرح الذي يصاب به طفلك عندما يعضه إنسان أو حيوان، وهو أمر شائع بين 
األطفال.

• تسبب القطط والكالب معظم عضات الحيوانات.
• يمكن أن تحدث عضات اإلنسان بشكل شائع عندما يعض األطفال بعضهم بعًضا أثناء اللعب. وتعتبر 

   حاالت العدوى الخطيرة مثل داء الكلب والتيتانوس من الحاالت النادرة للغاية في قطر.

 ما هي األنواع المختلفة للعضات؟

• يمكن تصنيف العضات استناًدا إلى الحيوان المسبب للعضة مثل عضات الكالب أو القطط أو القوارض  
   أو عضات اإلنسان.

• لدى اإلنسان والحيوان بكتيريا ضارة داخل أفواههم، األمر الذي يمكن أن يسبب اإلصابة بعدوى  
   خصوًصا عند اخترق الجلد. ونادًرا ما تكون حاالت العدوى هذه خطيرة إذا تم عالجها على الفور، ولكن في  

   بعض األحيان يمكن أن تدخل البكتيريا إلى الجسم وتسبب حاالت عدوى شديدة.
 

• من المرجح أن تنقل الحيوانات ذات الفراء داء الكلب، أما الحيوانات التي ليس لها فراء (بجانب البشر) ال  
   يمكنها حمل داء الكلب.

 



كيف يتم عالج العضة؟

يعتمد األمر على حجم الجرح الناتج عن العضة. سيطرح عليك الطبيب بضعة أسئلة حول صحة طفلك 
وسيفحصه.

ويمكن أن تشمل خيارات العالج:
• غسل وتنظيف الجرح الناتج عن العض وإزالة أي أنسجة تالفة.

• إعطاء المضادات الحيوية.
• إعطاء جرعة منشطة من لقاح التيتانوس و/أو داء الكلب.

• في بعض األحيان، قد تكون هناك حاجة إلى إجراء فحص باألشعة السينية إذا كانت العضات شديدة بما  
  يكفي لتسبب كسًرا في العظام أو كان هناك اشتباه في وجود أجسام غريبة -مثل األسنان- داخل الجرح.

• تتطلب بعض العضات المتابعة المنتظمة عن كثب في عيادة متخصصة. سيتم ترتيب ذلك وسيتم  
   إبالغك إذا كانت حالة طفلك تتطلب المتابعة.

• إذا عض طفلَك شخص معروفة إصابته بمرض معين مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو التهاب  
  الكبد، فهناك خطر ضئيل النتقال العدوى إذا كانت العضة ملوثة بالدم، لذا فقد يتم تقديم عالج محدد  

  لطفلك لتقليل فرصة انتقال العدوى.

نصائح للرعاية المنزلية 

اسَع للحصول على المشورة الطبية فوًرا إذا تعرض طفلك لعضة حيوان أو إنسان.
يمكن أن تسبب العضات في اليدين أو الوجه أو المفاصل مشاكل خطيرة مثل حاالت العدوى الخطيرة إذا 

تركت دون عالج.

• اشطف الجرح على الفور تحت ماء الصنبور الدافئ الجاري لمدة 10 دقائق على األقل.
• قم بإزالة أي أجسام غريبة من الجرح مثل الشعر أو األسنان أو األوساخ.

• حفز نزيف الجرح من خالل الضغط عليه برفق.
• إذا كان الجرح ينزف بغزارة، ضع ضمادة نظيفة عليه واضغط برفق ثم جفف الجرح وضع عليه ضمادة 

   الصقة.
• يمكن إعطاء أدوية تسكين األلم البسيطة مثل:

- 
O باراسيتامول (أي عالمة تجارية) أو إيبوبروفين (أي عالمة تجارية).

O اتبع النصائح الواردة على عبوة الدواء بشأن الجرعة الصحيحة لطفلك.
O ال تعِط طفلك أسبرين ألنه يمكن أن يسبب مشكالت خطيرة.

• تأكد من حضور جميع مواعيد المتابعة حسب وفًقا لما هو موصى به.
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متى ينبغي لي طلب المشورة الطبية؟

اسَع للحصول على المشورة الطبية إذا:
• عض طفلك أو خدشه حيوان بّري مثل الثعبان أو الثعلب

• تعرض طفلك للعض وهو يعاني من داء السكري أو مرض كبدي أو مرض مزمن آخر
• كان طفلك ينزف من الجرح الناتج عن العض

• لم يتلق طفلك اللقاحات بالكامل

اذهب إلى قسم الطواريء إذا كان طفلك:
• تعرض لعضة أدت إلى قطع جزء من الجسم مثل اإلصبع، نظفه بماء دافئ من الصنبور وقم بتغطيته  

  بمنديل نظيف واحتفظ به في كيس بالستيكي محاط بالثلج ثم اصطحب الطفل إلى قسم طوارئ  
  محلي

• يعاني من نزيف مستمر من الجرح الناتج عن العض
• قد تعرض للعض حول المفصل وال يمكنه ثنيه بسهولة

• يعاني من احمرار وتورم حول موضع الجرح
• يعاني من ألم شديد

• لديه صديد حول الجرح
• يعاني من حمى تصل إلى 37,8 درجة مئوية أو أكثر

• يشعر أنه ليس على ما يرام
• يعاني من ظهور خطوط حمراء على الجلد بسبب الجرح
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