
 

 

خَاست آزهایص خَى ٍ کطت از زخن دّذ در ،  

 درهاى: 

ّا هی چٌاًچِ تیواری تحت درهاى قرار ًگیرد. تاکتری

تر گسترش یافتِ ٍ ّای عوقیتَاًٌذ تِ سرعت تِ الیِ

در سرتاسر ّای لٌفاٍی ضًَذ ٍ از ایي طریق ٍارد گرُ

.تذى گسترش یاتٌذ  

در هَارد خفیف، هعوَالً پسضک تِ تجَیس آًتی تیَتیک  

از ًظر  یکی دٍ رٍز تعذتیوار راٍ  کردُخَراکی اکتفا 

دارٍی هصرف هجذدا هعایٌِ هیکٌذ پیطرفت درهاى  

ّر کٌذ پیذا اداهِ رٍز 41-41 هذت تِ تایذ خَراکی  

 از پس   سلَلیت ًطاًْْای ٍ عالئن هَارد اغلة در چٌذ 

آخر تا را تایذ درهاى ٍجَد ایي هیرًٍذ تا تیي ا ز رٍز چٌذ  

 اتتذا از یا ٍ تَدُ پایذار تیواری عالئن اگر ٍلی. داد اداهِ

 صَرت آى در تاضذ تاال تة تا ّوراُ ٍسیع تیواری یک

 آًتی از ٍکردُ  تستری تیوارستاى در را تیوار پسضک

کٌذ هی استفادُ درهاى ترای تسریقی ّای تیَتیک  

. 

 

 

تَاًذ تاکتری ّا ًیس هیحتی گسش حطرات ٍ یا عٌکثَت 

عاهل تیواری را تِ داخل تذى هٌتقل کٌذ. ًَاحی پَستی 

تَاًٌذ تِ عٌَاى یک ًقطِ تسیار خطک ٍ ضکٌٌذُ ّن هی

ّا عول کٌٌذ، یکی از هَاردی کِ تِ طَر ٍرٍدی ترای تاکتری

ضایع تاعث اتتال تِ سلَلیت دست هی ضَد، تریذگی دست 

 تِ دلیل گاز گرفتگی است. 

 عَاهل خطر 

  افسایص سي،  دیاتت 

 ِی ظرتِ ٍ آسیة جلذی ساتق 

 ّایی کِ سیستن ایوٌی را ظعف سیستن ایوٌی: تیواری

ّا، استفادُ از دارٍّای کٌٌذ ًظیر سرطاىظعیف هی

 سرکَب کٌٌذُ ایوٌی ٍ ایذز 

 ّای پارُ ضذُ در ایي تیواری آتلِ هرغاى: ترٍز تاٍل

تَاًٌذ تِ عٌَاى عاهلی جْت افسایص ٍرٍد ضایع، هی

 تاکتری ّا تِ داخل تذى عول کٌذ 

 تِ پسضک یا اٍرشاً   هراجعِ ّطذارعالئن 

ّر قسوتی  ْای پَستی را سادُ ًگیریذ. اگر رٍی پَستوزخ

از تذًتاى، ًَاحی قرهس، هتَرم، دردًاک یا گرم هطاّذُ 

کردیذ ّواى هَقع تایذ تِ پسضک هراجعِ کٌیذ خیلی ٍقت 

ّای ظریفی رٍی ّا تذٍى ایٌکِ هتَجِ ضَیذ. خراش

اًٌذ از ّویي هی تَّا ضَد کِ هیکرٍبپَستتاى ایجاد هی

هوکي است ترای تطخیص  هحل ٍارد تذى ضًَذ، پسضک

 قطعی

 

 

 

 سلَلیت چیست؟  

سلَلیت )التْاب حاد پَست(یک تیواری عفًَی است کِ 

ّای پَستی سادُ خَد تِ ٍیصُ در هیاى افرادی کِ تِ زخن

ضَد ٍ در صَرت تَجْی هی کٌٌذ تِ ٍفَر دیذُ هیتی

 تَاًذ تِ عَارض جذی هٌجر ضَد. عذم درهاى هٌاسة، هی

 عالئن سلَلیت: 

  .ًاحیِ عفًَی ضذُ، ٍرم هی کٌذ 

 .قرهس هی ضَد 

  .اگر آى را لو  کٌیذ، کاهال گرم ٍ دردًاک است 

 ی سلَلیت: عاهل تَجَد آٍرًذُ

ّا تتَاًٌذ از طریق دّذ کِ تاکتریسلَلیت زهاًی رٍی هی

یک ضکاف ٍ یا آسیة پَستی کِ در اثر هَاردی چَى 

ّا ّای اخیر، ترکْا ٍخراضیذگی ،سَختگی جراحی

ّای ّای تاز، التْاب ٍ یا سایر تیواریّا، زخنتریذگی

اًذ ٍارد تذى ضًَذ. استرپتَکک ٍ پَستی ایجاد ضذُ

استافیلَکک ًام دٍ تاکتری است کِ تیص از ّوِ هَجة 

 ایي تیواری هی ضًَذ. 

 



 

 

 

 

  ليتسلو  
 )التهاب حاد پوست(

 

54564333-35:تلفن   

، كارشناس پرستاري، سوپروايسر م خطيبيتهيه و تنظين :

 4911 آهوزش سالهت بازنگري:پاييس 

   هنبع: پرستاري داخلي جراحي برونر سودارث

 گيوري اعظن و رضوي اهاهي دكتر راهنواي باليني پرستاري 

  

افراد هثتال تِ دیاتت ٍ ًیس افراد هسي کِ گردش   

خَى ظعیفی دارًذ الزم است کِ هراقثت ٍ 

تیطتری جْت جلَگیری از ترٍز ّای پیطگیری

ّای پَستی اًجام دٌّذ ٍ در صَرت ایجاد زخن

درهاى هٌاسة ٍ تریذگی ٍ یا زخن پَستی، حتواً 

 دقیق کٌٌذ

 سالهت پَست  حفظ جْت الزمرعایت هَارد 

*جْت جلَگیری از پَستِ ریسی ٍ ترک خَردى پَست 

 ّویطِ پَست خَد را هرطَب ًگِ داریذ.

*ًاخي ّای خَد را تِ دقت تگیریذ ٍ هراقة تاضیذ تا تِ 

 پَست اطراف ًاخي خَد آسیة ًرساًیذ. 

ّای ّا ٍ دستکصّا ٍ پاّایتاى تا پَضیذى جَراب*از دست

 هٌاسة تِ خَتی هراقثت کٌیذ. 

*ّر گًَِ عفًَت پَستی سطحی ًظیر تیواری ّای قارچی 

طحی قاتلیت پا را تِ دقت هذاٍا کٌیذ، زیرا عفًَت ّای س

 زیادی ترای گسترش سریع دارًذ. 

ّای عفًَت تاضیذ: تَرم، قرهسی، درد ٍ *هراقة ًطاًِ

ترضحات چرگی ّوگی ًطاى دٌّذُ یک عفًَت احتوالی 

 .است ٍ ًیاز تِ تررسی ٍ ارزیاتی پسضکی دارد

 

 

 

 هراقثت از زخن جْت پیطگیری از سلَلیت    

جلَگیری  جْتیک زخن پَستی ضذیذ، در صَرت ترٍز 

 ّای پَستی از اتتال تِ سلَلیت ٍ یا سایر عفًَت

  ِرٍزاًِ زخن را تا آب ٍ صاتَى تطَییذ ایي کار را ت

 تاى قرار دّیذ. عٌَاى قسوتی از ترًاهِ زًذگی رٍزهرُ

  ُاز یک کرم یا پواد آًتی تیَتیک ترای زخن استفاد

ّا، یک پواد آًتی تیَتیک کٌیذ در هَرد اغلة زخن

 تٌْا، هحافظت کافی را در تراتر عفًَت ایجاد هی کٌذ. 

  زخن را تا تاًذاش تویس تپَضاًیذ، اًجام ایي عول تِ تویس

-ًگاّذاضتي زخن ٍ از تیي رفتي تاکتری ّا کوک هی

ّایی تر رٍی پَست ضوا ٍجَد دارد کٌذ. چٌاًچِ تاٍل

ّا را تا زهاى ٍلضَد ایي تاکِ از آًْا ترضح خارج هی

خطک ضذى تویس ٍ پَضیذُ ًگاُ داریذ ّیچ ٍقت 

 تاٍل ّا را ًترکاًیذ. 

 تاى را عَض کٌیذ حذاقل رٍزی هرتثاً تاًذاشّای زخن

یک هرتثِ ایي کار را اًجام ٍ ّر تار کِ ایي تاًذاشّا 

 هرطَب یا کثیف ضذًذ، دٍتارُ آًْا را تعَیط کٌیذ

 
 


