
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مقدمه
زخم عبارت است از گسيختگي قسمتي از بافتت اتا    

بدن كه باعث اختالل در سيستتم غذيهته ا   ن حاهيته    

 .ميگردد
 :انواع زخم باز 

اهن زخم در اثر ستاهيد    :خراشيدگي يا ساييدگي

شدن الهه فوقاحي پوست اهجتاد ميوتود بتد ين  ح ته     

ردحاك و ي بيوتر اعصاب اهن الهه  سيب ميبينند زخم د

خراشتيدگي اگتر وستي     . خوحرهز  قابن غوجه حيست 

فترو رفتته   باشد ها ذرات خاك ها اجسام خارجي در ان 

 .باشد ميتواحد جد  باشد

زخمي است كه  به اا  صاف داشته  :بريدگي 

و شبيه برهدگي با  به كاغتي استت اهتن زختم     

سوزش زهاد  داشته و شدت خوحرهز  در اهن 

گي محن و احتداز   ق برهدحوع زخم بسته به عم

 .زخم متفاوت است

زخمي است عميق كه دارا   بته اتا     :پاره شدگي

حاصاف بود  ودر اثر اجسام غيز  ماحند شيوته اهجتاد   

يب ست ميوود در اهن جراهت بافت اا  زهرهن پوست ا

 .و اهتمال خوحرهز  شدهد زهاد استدهد  

زخمي است كه قسمتي از پوستت هتا    :كنده شدگي

 .بدن جدا ها اوهخته شود عضله از 

در اهن حتوع زختم مم تن استت     :زخم هاي سوراخ شده 

دهوار زخم منظم باشد خوحرهز  كم و ا تيام به كند  صورت 

 ميگيرد ماحند زخم اا  چاقو و گلو ه 

 
 

 

 اقدامات در خصوص مداواي زخم 
  برا  مهار بهتر خوحرهز  ، : كنترل خوحرهز

 به اا  زخم را بهم حزدهك كرد  و با هك 

 . گاز استرهن فوار دايد

 حرمال  -شستوو  زخم با سرم شستوو

  ب جوشيد  سرد شد  –بتادهن –سا ين 

  اگر محلول ضد عفوحي كنند  در دسترس

حبود برا  غميز كردن زخم از اب و صابون 

 استفاد  كنيد

  پوشاحدن زخم با پوشش استرهن ماحند گاز

ها ار گوحه پارچه غميزعدم استفاد  از پماد 

  حتي بيوغيك بدون حظر پزشك 

   و خوحرهز  در صورغي كه زخم عميق بود

شدهد دارد ها دو  به زخم بهم حميرسند، 

 .برا  بخيه زدن به بيمارستان مراجعه كنيد 

 بخيه چيست ؟
  بخيه از روش اا  راهج برا  بستن زخم اا

است كه به د ين قابليت استفاد  برا  اغلب 

اسيب اا  پوستي جتز راهتج غترهن روش    

 .اهد اا  غرميم به هساب مي

    وارد  بته پوستت   برا  غرميم اسيب اتا

 .بخيه استفاد  كرد غاحدون ميتوان از عضله ،

       برا  غرميم زخم اا  ا تود  بتا  بته اتا

حامنظم زخم ااهي كه بخوي از بافت از بين 

رفته باشد بخيه هتك روش احتختابي مفيتد    

 .است

 

 (له شدگي-كوفتگي)  بسته تروماي 
 به غيرحافي شيئ هك كه داد مي رخ زماحي بسته زخم

 حمتي  پار  پوست انگام اهن در. كند  وارد ضربه بدن

 وميبينيد   سيب  ن زهر خوحي رگها  و تهافبا اما شود،

 .شود مي منطقه  ن زهر خوحرهز  باعث

 :هشدار 

در صورت مواجه با زخم هاي زير سررياا بره   

 :بيمارستان مراجاه نماييد
  شرهاحي خوحرهز 

  حود  كنترل خوحرهز 

 به كه پارگي ها عميق، برهدگي ها ش اف، هك 

 . سيب رساحد  باشد استخوان و عضله

  ها بازو ماحند يوودم  غا كه بدن از مفصن رو 

 زاحو

 ها كف پا دست فك ها شست رو  زخم 

 اتر  در شتيئ  ار ها بزرگ فرورفتة ئش هك 

 باشد رفته فرو عميق بطور كه احداز 

 باشد زخم در خارجي جسم 

 هيوان ها احسان گازگرفتگي 

 شدن جم  از جلوگير  برا ( پلك برهدگي( 

  داخلي خوحرهز 

 است حامعلوم كزاز واكسن غارهخ 

 :هدف از درمان زخم ها
   كااش اهتمال عفوحت 

 ار  وضعيت اهد  ال در غرميم زخمبرقر 

  كااش اهتمال خوحرهز 

 

 
 



 
 بيمارستان لوالگر

 بريدگي ها و مراقبت در آن

 

 :تهيه و تنظيم 
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براي مراقبت از بخيه ها به اين نكات توجه داشرته  

 :باشيد 
 بخيه اا را غميز و خوك حگهدارهد. 

   بته  بعد ، را سه روز  محن بخيه باهد بتواحيد

ان را كامال خوتك    رد  وارامي با اب پاك ك

 .و دوبار  پاحسمان كنيد 

     اگر ماه  زرد روشني از زختم بيترون بزحتد

مم ن است الزم باشد زخم را پوشيد  حگه 

 .دارهد

 : عالئم هشداردهنده 

 استت  مم تن  كوچك، ها بزرگ زخمي، ار 

 اضتافه  عفوحتت  كه انگامي و كند، عفوحت

 .حماهتد  متي  غتر  وستي   را  سيب شود، مي

 :از عبارغند عفوحت اا  هحواح و عالئم
 زخم اطراف قرمز  و غورم 

 گرمي اهساس 

 دار ضربان درد 

 چرك غرشح 

 غب 

 نفاو  غدد غورم  

 

 

 كزاز
 حماهتد،  كزاز بيمار  اهجاد حميتواحد غنهاهي به كزاز باكتر 

  ن در احتدكي  ژناكستي  كه شود مي زخمي وارد وقتي اما

 از ستم  اهتن  كته  مي نتد  غو يد خطرحاكي بسيار سم است

 بته  واكسن. رود مي حخاع و مذز به عصبي سيستم طرهق

برحامته   .بگيترد  را كتزاز  جلتو   غواحتد  يمت  كامتن  طتور 

از   اهمن  در زخمهتا  كتزاز  ساز  جهتت پيوتگير  

اهن برحامه بر اساس حوع زخم  ( غميز ها كثيتف )در 

  .شود غجوهز مي واكسن

اگر واكسيناسيون مرغتب  : در زخمها  غميز *

ستال از   01احجام شد  باشد هعنتي بتيش از   

درهافت  خرهن دوز حگيشته باشد چيز خاصتي  

 . الزم حيست
ز  ا اگتتي بتتيش  واكستتن  ستتال باشتتد، فقتت  01و تتي 

 . شود غزرهق مي كزاز

به زخمها  : در زخمها  كثيف ا   ود ،  ه زخمها  كثيف 

به كثافت، مدفوع، بزاق، زخمها  حاشتي     ود   ا  ه خاك 

ه،  ه از سوراخ گلو  سوختگي  شتدگي،  شدگي، كندگي، 

 . شود زدگي اطالق مي ها هخ
از * گر بيش  ز  خرهن 6-5ا ا فرد گيشته  واكسن سال 

بيمار سابقه واكسيناسيون كودكي باشد، در صورغي كه 

ز  ا ها بيش  دوز واكسن گرفته باشد فق   3داشته باشد 

ز گرفته و  ياز حيستواكسن كزا ح ابو ين    .غت

ز  *  ا گر كمتتر  ز در طتول عمترش      3ا دوز واكستن كتزا

ابو ين ام بگيرد غت اهد  ب  .درهافت كرد  

  

 

 


