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یتم رعایة النظام 
النموذجي                  
للحروق من قبل المعھد 

 الوطني 
لألعاقة، و العیش 

 المستقل، و 
بحوث إعادة التأھیل و 

 قسم الصحة 
و الخدمات اإلنسانیة 
 للمعیشة المجتمعیة.

( لمزید من المعلومات 
 أنظر 

http://www.msktc.
org/ 

-burn/model 
-system 

 centers 

تشرح ورقة الحقائق 
 ھذه

حكة الجلد بعد 
 الحرق،

عنھا مع فریق العنایة 
 الطبیة 

الخاص بك وطرق 
 معالجتھا. 

 المقدمة 
قد یصاب الجلد بالحكة عندما یشفي من إصابة بحرق. یشتكي كل شخص یتعافي من حروق شدیدة من 

خصوصاً فى أو حول مكان الحرق أو مكان الترقیع أو مكان التبرع. المصطلح الطبى  –مشاكل الحكة 
لكلمة الحكة ھو برو راي تس.   تعتبر الحكة جزء طبیعي أللتئام الحرق. وتعد أسباب حدوثھا ُمعقدة و 

غیر مفھومة. شدة حدوث الحكة و تكرارھا لیس باضرورة مرتبطة لحجم أو عمق االصابة بالحرق، 
قد تتسبب الحكة في خدش منطقة الحرق و فتح الجلد الرقیق الذي تم شفائھ.  ولكن  

قد تعوق الحكة القیام باألنشطة الیومیة، وتشمل:       

سوءاً خالل اللیل، مما یجعل ھناك صعوبة فى الدخول   الحكة  تزداد: النوم •
 واألستمرار فى النوم.  

القیام عند التركیز الصعوبة من یجعل الحكة فى  األستمرار: المدرسة  و العمل •
 . األنشطة بھذه

 الشعور یزید قد) لألطفال( اللعب و الریاضة و التمارین: الجسمانیة األنشطة •
 . بالحكة

تستطیع الحكة أن تسبب لك الشعور بالقلق وھذا یُزید الحكة. لحسن الحظ                            
 تقل الحكة بمرور الوقت. یوجد فى الوقت  

تحدث مع طاقم العنایة   ،لتجد أفضل عالج لكالحالي عالجات تُساعد علي تقلیل الشعور بالحكة.       
 الطبیة الخاص بك  

 حول مدي شدة الحكة و كیف تؤثر على حیاتك.       

 طرق تصف بھا شعورك بالحكة                     

 الحكة علیك:  تأثیرو شدة  قد یسألك فریق العنایة الطبیة الخاص بك أن تصف                                     

  معدل یقدروا  أن البالغین سؤال  یتم  ، قوتھا مدى أو الحكة، شدة لوصف •
ھو 10ھو " ال یوجد حكة " و 0 حیث  ،10 إلى 0 من مقیاس على الحكة

 "أسوأ حكة یُمكن تخیلھا". 
 لألطفال غالباً یُطلب منھم أستخدام مقیاس حكة رجل الحریق          

 (أنظر أسفل).                    
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 مقیاس حكة الرجل لتقییم شدة الحكة لألطفال. ُمصممة بقلم بالكیني و مارفن  11 

فى مستشفى شرینر لألطفال. أُعید طبعھا بإذن من مستشفى سرینرز لالطفال2000  
 

 .  D- 5لوصف كیف یُمكن أن تؤثر الحكة على حیاتك، قد یستخدم فریق الرعایة الصحیة الخاص بك مقیاس الحكة 
 ھذه مجموعة من األسئلة التى تسألك عن:  

 المدة ( عدد الساعات فى الیوم التى تشعر فیھا بالحكة)  .1
 الدرجة ( كثافة الحكة ) .2
 تسوء)األتجاه ( سواء كانت الحكة  تتحسن أو  .3
 األعاقة ( أثر الحكة على األنشطة) .4
 التوزیع ( موقع الحكة على جسمك) .5

 
 لبدء محادثات مع ُمقدمي الرعایة الصحیة لك.   D- 5یُمكنك أیضاً استخدام األسئلة الواردة فى مقیاس الحكة 

 
 العالج

 ال یوجد عالج یوقف الحكة تماماً، و لكن قد یُساعد العدید منھم.
 

 ةالعالجات الموضعی

 كریمات و مستحضرات 
تُساعد المرطبات فى الحفاظ على رطوبة البشرة و ترطیبھا. قد تُساعد فى تقلیل الحكة إذا كانت بشرتك جافة، ألن   •

الحكة تزداد مع جفاف البشرة. أستعمل المرطبات الغیر ُمعطرة أو خالیة من العطور. قد یكون وضع المرطبات بشكل 
 متكرر مفیداً.

یحُجب الھیستامین و یكون ُمفیداً فى بعض االحیان. الھیستامین   DHMأو  DPHكریم داي فین ھیدرا مین  ، مختصر  •
ھو مركب طبیعي فى أجسامنا یؤدى إلي اإلستجابة اإللتھابیة. انھ متوفر بدون وصفة طبیة وال یتطلب الحصول على  

 وصفة طبیة.
كریم دوكسیبین  )مثل زونالون أو برودوكسین (تم أستخدامھم و حققا بعض النجاح .ھم یقللوا الحكة عن طریق تعطیل  •

 .مستقبالت الھیستامین بالجلد .یُمكن أستخدام كریم دوكسیبین بكمیات قلیلة فقط وعن طریق وصفة طبیة
كریم كاب ساي سین )كابزاسین، 0.025 (%قد یُعطي راحة مؤقتة .األفضل أن یتم أختبار ھذا الكریم أوالً  على منطقة  •

ً  مع أوئل أستخدامھ .تحاشى أن یصل كریم كاب  صغیرة من جلدكألنھ من الممكن أن یسبب أحساس بالحرقان خصوصا
 ساي سین إلى عینیك و و أي أغشیة مخاطیة أخرى أو على تشققات بالجلد .أغسل یدیك بالماء و الصابون بعد وضع الكریم

 . )أال إذا كانت یدیك من المناطق التى تحتاج العالج .(إذا تم أستخدامھ لیدیك، أنتظر 30 دقیقة قبل غسلھما
 

 
 

 

  

 

  

Itchy Skin After Burn Injury 2 

حكة بسیطة،   – 1
ال تؤثر على  

 النشاط 

حكة أكثر،   – 2
تؤثر فى بعض  
األحیان على  
  

الكثیر من   – 3
الحكة، من الصعب  
     

   

الحكة بشكل   – 4
رھیب، ال یمكن  
    

   

مرتاح، ال   – 0
 یوجد حكة 



 

 
 األستحمام

 تسبب جفاف الجلد.   في أقل و األفضل ھو الفاتر الماء. بالحكة األحساس تقلیل على األستحمام  یُساعد ال أو  یُساعد قد •
 إضافات األستحمام مثل الشوفان أو بودرة الحلیب أو زیت األطفال.  تُساعد أن الممكن من •
 . المؤقتة بالراحة الشعور بعض  یُعطي بالماء  الجلد تبرید •

 
 أدویة عن طریق الفم

عن طریق تعطیل الھیستامین، وھو ُمسبب الحكة. وتشمل أدویة مضادات الھیستامین دایفین   مضادات الحساسیة تعمل •
ھیدرامین (مثل بنادریل)، سیتریزین، لوراتادین، و ھیروكسیزین. من الممكن شرائھم بون وصفة طبیة أما على شكل  

جب تناولھا) ولھذا یجب أن تتحدث  أقراص للبالغین أو الكسیر أو شراب لألطفال. تختلف الجرعة ( أى الكمیة التى ی
 مع مقدمي الرعایة الطبیة لك قبل تناول أى من االدویة التى ال تحتاج إلى وصفة طبیة.

مركزیاً على المخ لتقلیل    یعمل ھو و. طبیة وصفة بواسطة علیھ الحصول  ویتم  بالفم  تناولھ  یتم  دواء وھو جابابنتین •
 ر من الدراسات البحثیة.  األحسلس بالحكة و أظھر نتائج واعدة فى كثی

تحدث  وتُستخدم لعالج قلة النوم. تُساعد ھذه األدویة أحیاناً على النوم. إذا سببت لك الحكة صعوبة فى النوم  النوم أدویة •
 حول أدویة النوم اآلمنة التى یُمكن أن تُساعدك.  مع ُمقدم الرعایة الطبیة لك

 .الجانبیة األعراض  حول طبیبك مع تحدث االدویة من أى  تتناول أن قبل •
تحدث مع مقدم الرعایة الطبیة لك حول أنسب   -قد تُساعد فى تقلیل الحكة بعد اإلصابة بالحروق أخرى أدویة ھناك •

األختیارات لك. أسأل طبیبك أو ُمقدم الخدمة الطبیة لك لمراجعة كافة أدویتك حیث أن ھناك بعض من األدویة تُسبب  
 الحكة. 

 
 ُمقتطفات أخرى

) أو  Tubigrip Elastic Tubular ضمادة مثل(  األخرى الداعمة الضمادات و الطلب حسب المناسبة الضغط مالبس تُساعد قد •
 المالبس الریاضیة الضیقة خالل األشھر األولى من العام بعد إصابة الحروق. 

 ُمقدم مع التحقق من تأكد. الحكة تقلیل فى الملتئمة المناطق على شدید بضغط اللمس أو/و بالغسول الجلد تدلیك یُساعد أن یُمكن •
ت األخرى مثل حقن العالجا تكون أن یُمكن الحاالت بعض في .  مزعجة تزال ال الحكة كانت  إذا بك الخاصة الصحیة  الرعایة

 الستیروید أو العالجات باللیزر أو حتى الجراحة مفیدة. 
عوامل التشتیت مثل التلیفزیون واأللعاب والتمارین أو األنشطة منخفضة التأثیر أو المعتدلة فى إبعاد عقلك عن   تساعد أن یُمكن •

 الحكة. 
 الخدش لیالً أثناء النوم، من إصابة الجلد الھش.  ى إل یمیلون الذین  لألطفال  خاصة القصیرة، األظافرتُقلل  أن یُمكن •
 .الُمعطر غیر الغسیل منظف استخدام •
 ). الشمس واقیات ذلك فى بما(  العطور  من خالیة أو ُمعطرة غیر مستحضرات استخدام •
 .الشمس  واقى أستخدم و) الطویلة األكمام و القبعة(  المناسبة المالبس بأستخدام الشمس من جلدك أحمى •

 
 لمزید من المعلومات  

 الحروق من للناجین فینیكس مجتمع •
society.org/-http://www.phoenix 

 
 . األمریكیة جمعیة الحروق •

http://www.ameriburn.org/ 
 
 . األخرى المصادر و المحلیة  الدعم مجموعات حول وتسأل لك الطبیة  الخدمة بمقدمي تتصل أن تستطیع ، باألضافة •
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Meyer WJ, Sheridan RL, Ryan CM   الحروق: تعریف المسار السریرى.ألطفال الناجین من فى االحكة 
• J Burn Care Res. 2015 Jan-Feb;36(1):151-8.   

                     
 تألیف 
  ,.Gretchen J. Carrougher, R.N., M.N., and Walter J. Meyer III, M.Dتم تطویر حكة الجلد بعد األصابة بالحروق بواسطة  

 مركز ترجمة المعرفة لالنظمة النموذجیة.  مع  بالتعاون 
  
 تحدیث ورقة الحقائق  
 ,Northwest Regional Burn Model System; Karen Kowalske, MDتم مراجعة و تحدیث حكة الجلد بعد االصابة بالحروق بواسطة   

University of Texas Southwestern; Jeffrey C. Schneider, MD, Colleen M. Ryan, MD, and Barbara A. Gilchrest, , MD, 
Boston-Harvard Burn Injury Model System 

 .the American Institutes for Research Model Systems Knowledge Translation Centerتم دعم المراجعة و التحدیث بواسطة  

محتوي المعلومات الصحیة لدینا قائم على دالئل بحثیة متاحة و تُمثل أجماع رأي خبراء وموجھي النظام النموذجى ألصابات  المصدر: 
 الحروق.

  إخالء المسؤلیة:   

ھذه المعلومات ال تعني أستبدالھا عن نصیحة طبیة مھنیة. یجب علیك أستشارة مقدم الرعایة الطبیة لك بخصوص مخاوف طبیة ُمحددة أو  
عالج. تم أنتاج ھذا المنشور من قبل النظام النموذجى ألصابات الحروق بالتعاون مع مركز ترجمة المعرفة لألنظمة النموذجیة بجامعة 

. تم تحدیثھ H133A060070ن المعھد الوطني ألبحاث اإلعاقة و إعادة التأھیل فى وزارة التعلیم األمریكیة، منحة رقم واشنطن بتمویل م
اة فى إطار مركز ترجمة المعرفة ألنظمة البحث النموذجیة للمعاھد األمریكیة، بتمویل من المعھد الوطنى لألبحاث المتعلقة باإلعاقة و الحی

). HHSھو مركز داخل إدارة الحیاة المجتمعیة NIDILRR 90DP0082 .(NIDILRR )المستقلة و بحوث إعادة التأھیل ( رقم منحة 
مثل محتویات صحیفة الحقائق ھذه بالضرورة سیاسة وزارة التعلیم األمریكیة أو وزارة الصحة و الخدمات اإلنسانیة األمریكیة و یجب  ال تُ 

 أال تفترض تأیید الحكومة الفیدرالیة.

ستقلة و إعادة  (المعھد الوطني لألبحاث المتعلقة باألعاقة و الحیاة الم   NIDILRR دعم ترجمة ھذه الورقة جزئیاً من قبل  
 90DPKT0009ھیل ) رقم المنحة 

  
  
واشن سیاتل، ،  الطبي ھاربورفیو  بمركز  الفوریة الترجمة خدمات قسم رجمةت   
  
یُمكن استنساخھا و توزیعھا بُحریة مع إسناد   Model Systems Knowledge Translation Center (MSKTC) 2016 ©حقوق النشر 

إذن ُمسبق إلدراجھ فى المواد القائمة على الرسوم.مناسب. یجب الحصول على    
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