
 

 

تٍ  س صًست تشيص َش يل اص ػالئم صيش مجذداًد

 ايسطاوس يا پضضل مشاجؼٍ وماييذ

 آسية يا پاسگي تخيٍ َا 

 تاص ضذن مجذد صخم 

 دسد ضذيذ دس محل صخم 

 تًسم ي قشمضي ضذيذ دس محل صخم 

 استطمام تًي تذ اص صخم 

  01-01خًوشيضي اص صخم تٍ طًسي مٍ تؼذ اص 

 قطغ وطًد. دقيقٍ فطاس مذايم

  محذيديت حشمت مفاصل يا اوگطتان وضديل

 محل صخم

 تة 

  خشيج تشضحات سثض سوگ يا چشك اص محل

 صخم

 

 

 

 

 

  َاي تطنيل ضذٌ دس محل اص دستناسي تافت

صيشا تخطي اص مشاحل  صخم خًدداسي مىيذ

 تشميم صخم است.

  دس سيصَاي اتتذايي طثيؼي است خاسش خفيف

ي فقط پًست  اص خاساوذن محل خًدداسي مىيذ

 سا ماساط دَيذ.

 ضًد دس صًست ػذم ممىًػيت تا تًصيٍ مي

صمان تُثًد صخم اص ميًٌ يسثضيجات تاصٌ حايي 

 ييتاميه ث تيطتش استفادٌ مىيذ.

  ساػت اص  27تا  84تا تًجٍ تٍ وًع تخيٍ اص

 مىيذ.تماس صخم تا آب خًدداسي 

  ٍصمان مطيذن تخيٍ تا تًجٍ تٍ محل تخي

متفايت است تخيٍ واحيٍ صًست يگشدن تيه 

-2تخيٍ پًست سش ي اوذام َا تيه  يسيص  3-6

تٍ دستًس پضضل  لطفاً ،ضًدسيص مطيذٌ مي 08

 خًد دس ايه مًسد تًجٍ فشماييذ.

صخم ضما  رمش ضذٌ سػايت مًاسددس صًست "

 "دچاس ػاسضٍ وخًاَذ ضذ.

 

مشاجؼٍ مىىذٌ محتشم ضمه آسصيي تُثًدي   

تٍ جُت تُثًدي سشيؼتش صخم  تشاي ضما لطفاً

 محل تخيٍ ونات صيش سا سػايت تفشماييذ

 ياص تٍ پاوسمان وذاضت و دس صًستي مٍ صخم

دس واحيٍ سش ي صًست اص گزاضته  خصًصاً

 پاوسمان خًدداسي مىيذ.

  84دس صًستي مٍ صخم ضما پاوسمان داسد تا 

 .پاوسمان ايليٍ سا حفظ مىيذساػت 

  پاوسمان محل تخيٍ طثق دستًس پضضل تصًست

 سيصاوٍ يا چىذ تاس دس سيص تؼًيض گشدد.

  دس صًست تجًيض داسي خصًصا آوتي تيًتيل

 ديسٌ دسمان سا تنميل وماييذ.

 مشم  داسيَا ي ضمادَاي گياَي،، اص مصشف پماد

 ،پمادَاي مًستًن وشم مىىذٌ، َاي آسايطي ي

تتاديه ي النل تش سيي محل تخيٍ خًدداسي 

 وماييذ.

اص اوجام فؼاليتُايي مٍ تاػج ايجاد فطاس ي ضشتٍ 

َفتٍ آيىذٌ تٍ جُت  2-1ضًد دس طي تش صخم مي

 تٍ واحيٍ اجتىاب مىيذ.پيطگيشي اص آسية مجذد 

 

 

 

 



 

 

 

 

مراقبت از زخم 

 محل بخيه
54564333-35  :تلفن     

، ماسضىاس پشستاسي، سًپشيايضس خطيثي مىيشٌ : تُيٍ ي تىظيم

3531صمستان آمًصش سالمت،   

 3533صمستان تاصوگشي: 
 منبع:

 دکتر مالحت نيك روان مفرد کتاب جامع فوریتهای پرستاری

 

  .   
 

دس ايه مشمض فقط دس * تؼًيض پاوسمان   

تا دستًس  35:53-1ضيفت صثح ساػت 

 پضضل اوجام مي ضًد.

مطيذن تخيٍ تؼذ اص مؼايىٍ تًسط پضضل ي   *

 طثق دستًس پضضل اوجام مي ضًد .

*َمشاَي ي َمناسي ي اػتماد ضما تٍ تيم 

دسمان تاػج تُثًد سيوذ دسمان ي آسامص ضما 

 خًاَذ ضذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


