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 پیشگیری و درمان زرد زخم 

 

ایي تیواری تیطتر در کَدکاى ًٍَجَاًاى ضایغ است ٍ فصل ضیَع آى .  یک تیواری تِ ػلت تاکتری هی تاضذزرد زخن 

 . تاتستاى هی تاضذ 

ایي دلوِ ّا تِ راحتی . کِ تر رٍی پَست قرهس ٍ زخوی ضذُ قرارداردی استضایؼات تِ ضکل دلوِ ّای زرد ػسلی رًگ

 .اکثراً ایي ضایؼات تر رٍی صَرت ٍ تخصَظ اعراف دّاى ٍ تیٌی قرار دارًذ. کٌذُ هی ضًَذ

هی تَاًذ  ایي تیواری،هؼوَالًدرخاًَادُ. اًتقال تیواری از عریق تواس هستقین ٍیا تواس تا ٍسایل ضخصی فرد تیوار است

 . تْثَد هی یاتذجای زخن رٍزُ تذٍى ۱۰ تا ۷تیواری زرد زخن هؼوَالً .از کَدکی تِ کَدک دیگر اًتقال یاتذ 

 ٍػَارض هختلفی از جولِ هی ضَدپَست ، تاػث ایجاد ػفًَت در قسوت ّای ػوقی تر درهاى ًطذى تِ هَقغ زردزخن

. ضَدهَجة هی را  التْاب تافت ّای زیرپَستی یا ٍرٍد تاکتری تِ خَى ٍ گسترش آى تِ ًقاط هختلف تذى

خَدداری ٍ دستْا قرارًذادى آًْا درکٌار ٍسایل دیگراى، ضستي هذاٍم ،...استفادُ از ٍسیلِ ضخصی هاًٌذ حَلِ، هلحفِ ٍ 

 صاتَى ٍ پٌثِ ًرم ٍ تواس ًذاضتي فیسیکی تا افراد ،  تار تا آب2 یا 1 خاراًذى ضایؼِ، ضستي رٍزاًِ ضایؼِ از 

 داًطگاُ ػلَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی تْراى

   هذیریت اهَر پرستاری–هؼاًٍت درهاى 

  فوق تخصصی پوست رازیبیمارستان
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الزم است کِ کَدکی کِ تِ ایي تیواری ّوچٌیي . دیگر از جولِ هَاردی است کِ تایذ تَسظ فرد هثتال رػایت گردد

 .هثتالست از رفتي تِ هذرسِ خَدداری کٌذ

 :در صورت ابتال به زرد زخم به نکات زیر توجه کنید 

 رػایت تْذاضت فردی ٍ  پَست کَدکاى تْتریي رٍش پیطگیری هی تاضذ. 

 درهاى تریذگیْا، خراش ّا ٍ گسش حطرات جْت پیطگیری از ػفًَت ضرٍری هی تاضذ. 

 در صَرت اتتالی فردی از اػضای خاًَادُ، اقذاهات الزم را ترای پیطگیری از اًتطار ػفًَت تؼول آٍریذ . 

 ضستطَی رٍزاًِ لثاس، پَضاک ٍ حَلِ کَدک هثتال تِ تیواری الزم است. 

 تِ آراهی ًاحیِ درگیر را تا آب ٍ صاتَى هالین ضستطَ دّیذ ٍ تا گاز استریل خطک ًوائیذ. 

  تطَیق کَدکاى تِ ضستطَی هکرر دست

  ّادستدقیق  ٍ ضستطَی هالیذًی دارٍّای هصرف ترایپَضیذى دستکص  

  ّا ًاخي کَتاُ ًگِ داضتي 

  ضًَذ در هٌسل ًگْذاریزهاًی کِ پسضک تَصیِ هی کٌذ،کَدکاى تا . 

  را تجَیس ًوایذ، ایي آًتی تیَتیک ّا تررٍی پَست هالیذُ هالیذًیپسضک هوکي است آًتی تیَتیک ّای     

 .هی ضًَذ

  ًَع آًتی تیَتیک تستِ تِ ضذت ػفًَت ٍ ساتقِ ،پسضک هوکي است آًتی تیَتیک خَراکی تجَیس ًوایذ 

 . حساسیت اًتخاب هی ضَد

  تایذ دٍرُ درهاًی را تکویل ًوائیذترای جلَگیری از ػَد تیواری. 

  ،در صَرت ترٍز ٍرم صَرت تِ خصَظ دٍر چطن ّا، کاّص ادرار ، ٍجَد خَى در ادرار، فطار خَى تاال 

قرهسی ٍ درد پیطرًٍذُ پَست  ّر چِ  استفراؽ جٌْذُ ، سردرد ٍ تة تاال، سفتی ٍ احساس درد گردى ٍ هفاصل،

 .سریؼتر تِ پسضک هراجؼِ کٌیذ
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  ػلت ایي اهر ػذم تکاهل رضذ .  سال ٍ ضیرخَراى تیطتریي گرٍُ سٌی در هؼرض خغر هی تاضٌذ2-6کَدکاى

 .سیستن ایوٌی در کَدکاى هی تاضذ

  ٍ در هحیظ ّای ضلَؽ  ٍ ضرکت در ٍرزضْایی کِ تواس پَست تِ پَست در آًْا ٍجَد دارد، ًظیر فَتثال

 . کطتی هراقثت تیطتری تؼول آیذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


