زا٘طٍا ٜػّ ْٛپعضىی  ٚذسٔات تٟساضتی زضٔا٘ی تٟطاٖ
ٔؼا٘ٚت زضٔاٖ – ٔسیطیت أٛض پطستاضی

بیمارستان سینا

مراقبت از بریدگی

لسراسیوى چیست؟
ِسطاسی ،ٖٛسائیسٌی ،تطیسٌی یا پاضٌی ترطی اظ پٛست  ٚالیٞ ٝا  ٚتافت ٞای ظیطیٗ پٛست است .تست ٝتٔ ٝیعاٖ آسیة
تافتیٔ ،مساض ذ٘ٛطیعی ٚ ٚجٛز یا ػسْ ٚجٛز جسٓ ذاضجی (ضیط ،ٝتطاز ٜآ )... ،ٗٞزض ظذٓ ،زضٔاٖ ٔٙاسة زض ٘ظط
ٌطفتٔ ٝی ضٛز .زض غٛضت زضز ضسیس استفاز ٜاظ ٔسىٗ تطای وٙتطَ زضز ا٘جاْ ٔی ضٛز.
پاضٌی ٞای پٛستی  ٚظذٕٟای ػٕیك ٘فٛشی اغّة ذطط٘اوٙس ،ظیطا تاوتطی ٞا ٕٔىٗ است ت ٝتافت ٞای ػٕمی ضا ٜپیسا
وٙٙس .تٙاتطایٗ ٘یاظ ت ٝتٛج ٝفٛضی زاض٘س.
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ٔؼٕٛالً ِثٞ ٝای ظذٕٟای تٕیع ضا ٔی تٛاٖ ت٘ ٓٞ ٝعزیه وطز  ٚتا ٘ٛاض چسة تست ( .زض غٛضتی و ٝظذٓ زض اثط ؾطتٔ ٝ
ٚاضز ٜاظ سٛی حیٛاٖ یا زض زاذُ آب ایجاز ضس ٜتاضس ،ظذٓ ضا تثٙسیس).

هراقبت از زخن چگوًه اًجام هی شود؟
 اتتسا ظذٓ ضا تا آب تٕیع تطٛئیس .ظذٓ  ٚاططاف آٖ ضا تا آب  ٚغات ٖٛتا زلت تٕیع ٕ٘ائیس .
 ذ٘ٛطیعی ضا ٔؼٕٛالً ٔی تٛاٖ تا ٚاضز آٚضزٖ فطاض ٔستمیٓ تط ظذٓ ٔتٛلف وطز  .تٙٔ ٝظٛض واٞص ذ٘ٛطیعی،
ا٘تٟای ا٘ساْ ظذٕی ضا تایس تاالتط اظ سطح تسٖ ٍ٘ ٝزاضت.
 اٌط جسٓ ذاضجی (ٔثُ چال ،ٛضیطٔ ،ٝید )...،زض ظذٓ فط ٚضفت ،ٝآٖ ضا اظ زاذُ ظذٓ تیط٘ ٖٚیاٚضیس تّى ٝزض
ٕٞاٖ جا ٍ٘ ٝزاضیس  ٚتٔ ٝطوع زضٔا٘ی ٔٙتمُ ضٛیس.
 ظذٕٟای ٘اضی اظ اجساْ تیع ٔثُ سٛظٖ یا ٔید یا زیٍط تطضٟای ػٕمیٌ ،عیسٌی حیٛا٘ات  ٚتٚ ٝیژ ٜظذٕٟای
وثیف ،ضٕا ضا زض ٌط ٜٚپطذطط تطای اتتال ت ٝػف٘ٛت وعاظ لطاض ٔیزٞس .زض ایٗ غٛضت زض ٔطاجؼ ٝت ٝپعضه،
ظذٓ ضٕا تٕیع ضس ٚ ٜزض غٛضت ٘یاظ ،پازظٞط وعاظ (تتاتِٛیٗ) ٚ ٚاوسٗ وعاظ  ٚآ٘تی تیٛتیه تجٛیع ذٛاٞسضس.

پاًسواى زخن:
 تٙٔ ٝظٛض حفاظت ظذٓ اظ ٞط ٌ ٝ٘ٛغسٔ ٝاحتٕاِی زض ط َٛاِتیاْ ،جٌّٛیطی اظ
ٚضٚز ٔیىطٚب ت ٝزاذُ ظذٓ  ٚآِٛزٌی  ٚػف٘ٛت ظذٓ ،تطای جصب تطضحات ظذٓ ٚ
یا وٙتطَ ذ٘ٛطیعی  ،پا٘سٕاٖ ا٘جاْ ٔیضٛز  .زض تطیسٌیٟایی و ٝذ٘ٛطیعی ضسیس زاض٘س
ٔیتٛا٘یٓ تا استفاز ٜاظ پا٘سٕاٖ فطاضی ،ذ٘ٛطیعی ضا تٙس تیاٚضیٓ.
پا٘سٕاٖ فطاضی ػثاضتست اظ  :لطاض زازٖ یه ٌاظ استطیُ (یا پاضچ ٝتٕیع) تط ضٚی ظذٓ  ٚاستفاز ٜاظ چسة ت ٝضىّی وٝ
ٌاظ وأالً تط ضٚی ظذٓ فططز ٜضٛز  ٚسثة تٙس آٔسٖ ذ ٖٛضٛز.
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ٌ اٞی زض ٔؼطؼ ٛٞا تٛزٖ ظذٓ ،ت ٝتٟثٛزی آٖ وٕه ٔیٕ٘ایس ،أا پا٘سٕاٖ ظذٓ ضا تٕیع ٍ٘ا ٜزاضت ٚ ٝاظ ایجاز
ػف٘ٛتٟای ٔؿط جٌّٛیطی ٔیوٙس.
 تاِٟٚای ترّی ٝضس ٜتایس تا ظٔاٖ تٟثٛز پا٘سٕاٖ ض٘ٛس .
 لثُ اظ ضطٚع پا٘سٕاٖ ،اتتسا تایس زستٟا  ٚظیط ٘اذٗ ٞا ضا تا آب  ٚغات ٖٛضستط ٛزاز.
ٍٙٞ اْ پا٘سٕاٖ ،اظ سطف ٚ ٝػطس ٝتط ضٚی ظذٓ  ٚیا غحثت وطزٖ جٌّٛیطی وٙیس.
 تطای ؾس ػف٘ٛی وطزٖ ظذٓ اظ تتازیٗ استفاز ٜوٙیس .زض ٔٛضز ظذٕٟای آِٛز ٜلثُ اظ ؾسػف٘ٛی  ،تایس ضستطٛی
ظذٓ تا سطْ ٘طٔاَ ساِیٗ ٔرػٛظ ضستط ٚ ٛزض غٛضت ٘ثٛز ٖ ،تا آب ٔؼِٕٛی یا آب ٕ٘ه ا٘جاْ ضٛز .
(ٔحّ َٛآب ٕ٘ه ضا ٔیتٛاٖ تا ٌ 9طْ یا یه لاضك چایرٛضی ٕ٘ه ٜباؾافِ 1 ٝیتط آب جٛضیس ٜتٟی ٝوطز).
 زض ؾسػف٘ٛی ظذٓ  ،پٙث ٝآغطت ٝت ٝتتازیٗ اظ ٔطوع ت ٝسٕت ذاضج  ٚاظ لسٕت تٕیع ت ٝوثیف ت ٝغٛضت زٚضا٘ی
وطیس ٜضٛز  ٚپٙثٝای و ٝت ٝاططاف ظذٓ وطیسٔ ٜیضٛز ٘ثایس زٚتاض ٜتط ضٚی ظذٓ ٔاِیس ٜضٛز.


پا٘سٕاٖ تایس ت ٝا٘ساظٜای تاضس و ٝوأال ظذٓ  ٚاططاف آ٘طا تپٛضا٘س.

 پا٘سٕاٖ تایس جصب وٙٙس ٜتاضس ،چ ٖٛتؼطیك پٛست ،تاػث ایجاز ضطٛتت زض ٔحُ ظذٓ  ٚایجاز ٔحیط ٔٙاسثی
تطای ضضس تاوتطیٟا ٔی ضٛز و ٝاظ تٟثٛز ظذٓ جٌّٛیطی وطز ٚ ٜیا آٖ ضا ت ٝتؼٛیك ٔیا٘ساظز.
 پا٘سٕاٖ ضا ٘ثایس تیص اظ حس ضُ یا سفت تست.
 پا٘سٕاٖ ،ت ٝغٛضت ضٚظا٘ ٚ ٝزض غٛضت ٔططٛب ضسٖ ،سطیؼتط تؼٛیؽ ٔیضٛز.
 زض غٛضت حساسیت ت ٝتطذی اظ تا٘سٞا  ٚچسثٟا ،اظ ٌاظ استطیُ  ٚچسثٟای واغصی استفاز ٜضٛز .
 تٛج ٝزاضت ٝتاضیس وٞ ٝط چ ٝآِٛزٌی ٔحُ ظذٓ تیطتط تاضس ،احتٕاَ تطٚظ ػف٘ٛت تاال ٔیضٚز .
تظاٞطات تاِیٙی ظذٓ ػف٘ٛی ضأُ زضز (و ٝت ٝغٛضت غیط ٔؼِٕٛی ضسیس یا ط َٛوطیس ٜاست)ٌ ،طٔی ،تٛضْ  ٚلطٔعی
اططاف ظذٓ ٔیتاضس .تة تاالی  39زضج ٚ ٝتپص لّة ٘یع ٕٔىٗ است زیس ٜضٛز .

چه دالیلی باعث عفوًت زخن هی شود؟
آِٛزٌی ت ٝتاوتطیٞا ،طٔ َٛست ػُٕ زض ٔٛضز ظذٓٞای جطاحیٚ ،جٛز ِرت ٝذٚ ٖٛتطضحات زض ٔحُ ظذٓٚ ،جٛز
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جسٓ ذاضجیٚ ،سؼت آسیة تافتی ،سٗ تیٕاض (ٔیعاٖ ػف٘ٛت ظذٓ زض افطاز ٔسٗ حسٚز  2-3تطاتط جٛا٘اٖ استٚ ،).جٛز
تیٕاضی ٔعٔٗ (ٔا٘ٙس ٘اضسایی وّی ،ٜزیاتت ،سٛءتغصیٔ ،)ٝػطف وٛضت ٚ ٖٛزاضٞٚای ضیٕی زضٔا٘ی  ،اظ ػُّ ٔٛٔ ٚ ٟٓثط
زض ایجاز ػف٘ٛت ظذٓ ٔیتاضٙس.

هواتوم یا لخته در هحل زخن چیست؟
ٕٞات ْٛػثاضت اظ تجٕغ ذ ٖٛزض اططاف ظذٓ و ٝتا زضز  ٚتٛضْ تٙفص ضً٘ ظذٓ ٔطرع ٔیضٛز ٔ ٚحیط ٔٙاسثی
تطای ضضس تاوتطیٟا  ٚػف٘ٛت ظذٓ است ٔ ٚا٘ؼی زض تطاتط لطاض ٌیطی ِثٞٝای ظذٓ زض وٙاض ٔ ٓٞیتاضس و ٝتاػث تس
جٛش ذٛضزٖ ِث ٝظذٓ ٔیضٛز .زضٔاٖ آٖ تا ترّیٝ

.

 ،اظ ططیك تاظ وطزٖ ظذٓ است

چه زهاًی بایذ واکسي کساز تسریق شود؟
زض ظذٕٟای تٕیظ :اٌط لثال ٚاوسیٙاسیٔ ٖٛطتة ا٘جاْ ضس ٜتاضس  ،یؼٙی تیص اظ  10ساَ اظ
زضیافت آذطیٗ زٚظ ٍ٘صضت ٝتاضس واض ذاغی الظْ ٘یستِٚ .ی ايض تیص اظ  10ساَ اظ تعضیك
ٚاوسٗ ٌصضت ٝتاضس ،فمط ٚاوسٗ وعاظ تعضیك ٔیضٛز.
زض ظذٕٟای وثیف :اٌط تیص اظ  5ساَ اظ آذطیٗ ٚاوسٗ فطز ٌصضت ٝتاضس ٓٞ ،تایس ٚاوسٗ وعاظ  ٓٞ ٚایٌّٕٛٛ٘ٛتِٛیٗ
وعاظ  TIGزضیافت ٕ٘ایس و ٝایٗ سطْ ؾس سٓ وعاظ ٔیتاشز( .ظذٕٟای وثیف ت ٝظذٕٟای آِٛز ٜتٔ ٝسفٛع ،ذان یا
تعاق ،ظذٕٟای ٘اضی اظ سٛضاخضسٌی ،وٙسٌی ،ظذٕٟای ٘اضی اظ ٌِّٝ ،ِٝٛضسٌی،

سٛذتٍی یا یدظزٌی اطالق

ٔیضٛز).

هراقبت بعذ از ترخیص:
 ضٚظی ز ٚتاض اططاف ظذٓ ضا تا آب  ٚغات ٖٛتطٛئیس  ٚتا آب ساز ٜآتىطی وٙیس  ٚسپس تا ح ِٝٛیا زستٕاَ
تٕیع ذطه وٙیس( .تٛج ٝوٙیس و ٝح ِٝٛضا ٘ثایس ضٚی ظذٓ تىطیس تّى ٝفمط ح ِٝٛضا ضٚی ٘احی ٍٝ٘ ٝزاضیس تا
ضطٛتت اططاف ظذٓ ضا ذطه وٙس) .
 زض غٛضت زضز٘ ،اضاحتی یا تة ذفیف ٔی تٛا٘یس اظ زاضٚی ٔسىٗ سازٔ ٜثُ استأیٛٙفٗ استفاز ٜوٙیس.
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ٔ ؼٕٛالً تطای پیطٍیطی اظ ػف٘ٛت ظذٓ اظ آ٘تی تیٛتیه استفازٔ ٜی ضٛز .زض غٛضت تطٚظ ػف٘ٛت ،آ٘تی
تیٛتیه ضا طثك زستٛض پعضه ٔػطف وٙیس.
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