
 

 

 زخم 

اس تیي رفتي پیَستگی ٍ یىپارچگی الیِ ّای پَست ٍ سیز خلس را سذن هی گَیین . سذن ّا تِ ؼَر ولی تِ 

 زٍ زستِ تمسین هی ضًَس:

 سذن ّای تاس  -1

 سذن ّای تستِ  -2

سذن تاس تِ آسیثی گفتِ هی ضَز وِ تاػث ًوایاى ضسى لسوتْای سیز پَست ضسُ ٍ هؼوَالً هَخة ذًَزیشی 

 ی هی گززز.ذارخ

 سذن ّای تاس تِ چٌس ًَع تمسین هی ضًَس :

 سذوی سؽحی است وِ زراثز ساییسُ ضسى پَست ایداز هی ضَز.خراشیدگی ) ساییدگی ( : -1

 سذوی است وِ زارای لثِ ّای صاف است ) هاًٌس سذن ّای ًاضی اس تزیسگی(بریدگی : -2

سذوی است وِ لثِ ّای ًاهٌظن زارز . ) هاًٌس سذن ّای ًاضی اس سین ذارزار یا چٌگال پارٌ شدگی : -3

 حیَاًات ( زر ایي سذن ّا ، ذًَزیشی ووتز اس تزیسگی است ٍلی ذؽز ػفًَت تیطتز است.

گاّی هوىي است ًسح سذوی است وِ زر آى ، لسوتی اس پَست اس تسى خسا هی ضَز . کىدٌ شدگی : -4

 سیز خلسی یا ػعلِ ّن وٌسُ ضَز.

سذن ػویمی است وِ زراثز ٍارز ضسى یه خسن ًَن تیش ) هاًٌس سَسى ، هید ، گلَلِ سًراخ شدگی :  -5

، سزًیشُ ٍ...( تِ تسى ، ایداز هی ضَز . ایي سذوْا هوىي است زارای سَراخ یه ؼزفِ ) هاًٌس فزٍ ریرتي 

 فِ ) هاًٌس ػثَر گلَلِ اس یه لسوت تسى ( تاضٌس.هید زر زست ( ٍیا زٍ ؼز

زر ایي سذن ػعَی اس تسى خسا هی گززز وِ تاػث ذًَزیشی ضسیسی اس هحل آى هی قطع شدگی :  -6

 ضَز.

 زر ٌّگام هَاخِ ضسى تا یه سذن تاس تِ تزتیة سیز ػول وٌیس :

 سؽح سذن را تا حس هوىي آضىار وٌیس تا تتَاًیس آى را ذَب تثیٌیس. -1

 تا استفازُ اس هحلَل ّای ضستطَ سذن را ضستطَ زّیس. -2



 

 

 ذًَزیشی را تا رٍش ّای گفتِ ضسُ زر فصل ّفتن هْار وٌیس. -3

 سذن را پاًسواى ٍ تاًساص وٌیس. -4

 زر صَرت تزٍس ضَن ٍ یا احتوال آى ، ووىْای اٍلیِ هزتَغ تِ ضَن را اًدام زّیس. -5

 هاًی اًتمال زّیس.زر صَرت ًیاس هصسٍم را تِ هزوش زر -6

 هٌظَر اس پاًسواى لزار زازى پَضص حفاظتی هٌاسة تز رٍی سذن است ایي پَضص تایس استزیل تاضس.

 تزای پاًسواى وززى یه سذن تِ رٍش سیزػول وٌیس :

 زستْا را تا آب ٍ صاتَى تِ زلت تطَییس . -1

ٌس الىل ، تتازیي یا ساٍلي رلیك ضسُ ( سذن ٍ اؼزاف آى را تا پٌثِ آغطتِ تِ هَاز ظس ػفًَی وٌٌسُ ) هاً -2

 اس زاذل تِ ذارج سذن تویش وٌیس.

پس اسًظافت واهل سذن یه لؽؼِ گاس استزیل را رٍی سذن تگذاریس تِ ؼَری وِ رٍی سذن ٍ اؼزاف آى  -3

 را واهالً تپَضاًس .

 گاس استزیل رٍی سذن را تِ ٍسیلِ چسة یا تاًس ثاتت وٌیس. -4

یسُ را تاًساص ) تاًسپیچی ( هی گَیین . اّساف ها اس تاًساص هحل آسیة زیسُ ػثارتٌس اس ًَار تٌسی هحل آسیة ز

: 

 ًگْساری پاًسواى اًدام ضسُ  -1

 ٍارز ًوَزى فطار هستمین رٍی پاًسواى ) تزای وٌتزل ذًَزیشی (  -2

 خلَگیزی اس ایداز ٍرم زر ػعَ ) یا واّص ٍرم ایداز ضسُ ( -3

 ام آسیة زیسُ هحسٍز وززى حزوات اًس -4

 تاًسّا اًَاع هرتلفی زارًس وِ استفازُ اس آًْا تز اساس هحل ٍ ًَع آسیة فزق هی وٌس.

 تاًسّایی وِ هَرز هصزف تیطتزی زارًس ػثارتٌس اس :

ایي تاًسّا ًَارّای تا ؼَل ٍ ػزض هتفاٍت ّستٌس وِ تِ صَرت آهازُ ٍخَز زارًس ٍ تز باود وًاری : -1

 ٌسی هی ضًَس.اساس ػزض ًَار تمسین ت



 

 

ساًتی هتز است زر اهتساز  177تا 77اگز پارچِ هزتغ ضىلی راوِ اًساسُ ّز ظلغ آى  باود سٍ گًش : -2

 یىی اس لؽزُ ّای آى تِ زٍ لسوت تمسین وٌین زٍ تاًس سِ گَش یا هثلثی ذَاّین زاضت .

 آٍرز.ایي ًَع تاًس را هی تَاى تا تا وززى تاًس سِ گَش تِ زست باود کراياتی :  -3

 زست را زر ٍسػ تاًس سِ گَش لزار زّیس ٍ رأس تاًس را رٍی زست تزگززاًیس . -1

 زٍ لسوت اظافی را زر ؼزفیي اًگطتاى تا وٌیس .-2

زٍ گَضِ لاػسُ تاًس را تاال آٍرزُ ٍ تِ صَرت هرالف ّن اس رٍی رأس تاًس ػثَر زّیس ٍ زٍر هچ زست  -3

 چزذاًسُ زر رٍی هچ گزُ تشًیس .

را اس رٍی گزُ رز وٌیسٍ لسوت اظافی را سیز گزُ پٌْاى وززُ یا آى را تِ ٍسیلِ سٌداق ثاتت رأس  -4

 ًواییس.

 چگًوگی باود پیچی دست با استفادٌ از یک وًار باود 

 اتتسا تاًس را رٍی هچ زست لزار زّیس ٍ زٍ تار تاًس را زٍر هچ تپیچاًیس . -1

 تاًس را زٍر هچ تپیچاًیس.تاًس را رٍی هچ زست لزار زّیس ٍ زٍ تار  -2

تاًس را سیز ضست تِ رٍ آٍریس تِ ؼَری وِ تاًس اس تیي زٍ اًگطت ضست ٍ سثاتِ رز ضَز . تؼس آى را اس  -3

 پطت زست تِ تاال تثزیس ٍ زٍر هچ زست تچزذاًیس.

 تِ ایي وار ازاهِ زّیس ٍ تِ ضىل ّطت التیي -4 (8)آى لسر رٍی زست تاًس 

 پَضاًسُ ضَز. پیچی وٌیس تا توام زست

 وار ذَز را تا یه چزذص تِ زٍر هچ ذاتوِ زّیس ٍ اًتْای تاًس را تا چسة ) یا گزُ ( هحىن وٌیس . -5

 چگًوگی باود پیچی کردن آروج با استفادٌ از یک باود سٍ گًش:

آرًح را زر ٍظؼیت هٌاسثی وِ هصسٍم احساس راحتی هی وٌس لزار زّیس ٍسػ تاًس را ؼَری رٍی آرًح  -1

زار زّیس وِ رأس تاًس زر تاال ٍرٍی تاسٍ ٍ لاػسُ تاًس زرپاییي ٍ رٍی ساػس تاضس . لاػسُ تاًس سِ گَش را تِ ل

اًساسُ هٌاسة ٍ هَرز ًیاس تا وٌیس . زٍ گَضِ لاػسُ تاًس را اس رٍی ّن زر سیز آرًح ػثَر زّیس ٍ تؼس آًْا را زر 

 تاالی آرًح گزُ تشًیس .



 

 

َزُ ٍ لسوت اظافی آى را سیز گزُ پٌْاى وٌیس ٍ یا آى تِ ٍسیلِ یه سٌداق ثاتت رأس تاًس را رٍی گزُ تا ًو

 ًواییس.

 چگًوگی باود پیچی کردن شاوٍ با استفادٌ از یک باود سٍ گًش :

 تاًس سِ گَش را ؼَری رٍی ضاًِ تگذاریس وِ رأس آى هماتل گَش ٍلاػسُ آى زر پاییي لزار گیزز. -1

ًس وزاٍاتی ( را سیز تغل هماتل ػثَر زازُ ٍ زٍ سزآى را رٍی ضاًِ آسیة زیسُ ٍ یه تاًس ًَاری ) یا یه تا -2

 رٍی تاًس سِ گَش گزُ تشًیس .

لاػسُ تاًس را زر حس السم تا وٌیس زٍ ؼزف لاػسُ تاًس سِ گَش را سیز تاسٍ ٍ تز ػىس ّن ػثَر زازُ ٍ  -3

تاًس ًَاری تزگززاًیس ٍ تا سٌداق ثاتت رٍی تاسٍ تِ ّن تشًیس سپس لسوت رأس تاًس سِ گَش را رٍی گزُ 

 وٌیس.

 چگًوگی باودپیچی کردن واحیٍ پشت با استفادٌ از باود سٍ گًش: 

تاًس سِ گَش را پطت تسى زر لسوتی وِ آسیة زیسُ است لزار زّیس .رأس تاًس را اس تاالی ضاًِ ٍ زٍ  -1

 گَضِ لاػسُ تاًس را سیز تغل ػثَر زّیس.

ا زر خلَ تسى تِ ّن گزُ تشًیس . اگز تالیواًسُ گزُ تِ رأس تاًس سِ گَش وِ رٍی زٍگَضِ لاػسُ تاًس ر -2

ضاًِ است تزسس آًْا را تِ ّن هتصل وٌیس . زر غیزایٌصَرت تِ ٍسیلِ تاًس ًَاری ) یا رضتِ هٌاسة زیگزی ( 

 ایي زٍ لسوت را تِ ّن هتصل وٌیس.

 چگًوگی باودپیچی کردن سربا استفادٌ از باود سٍ گًش :

ساًتی هتز تا تشًیس . لثِ تا ذَرزُ را رٍی پیطاًی ٍ رأس تاًس را پطت  5لاػسُ تاًس سِ گَش را تِ اًساسُ  -1

سز لزار زّیس . سپس زٍ گَضِ لاػسُ تاًس را تِ پطت سز تززُ اس رٍی تاًس ػثَر زازُ ٍ خلَ پیطاًی تیاٍریس ٍ 

 آًْا را زر ٍسػ پیطاًی تِ ّن گزُ تشًیس .

ا وِ زر پطت گززى آٍیرتِ ضسُ ، تاال آٍرزُ زر هحلی وِ اس ػثَر زٍ گَضِ لاػسُ تِ ٍخَز رأس تاًس ر -2

 آهسُ است لزار زّیس ٍ یا آى را تا سٌداق زر پطت سز ثاتت وٌیس.

 وکات مهمی را کٍ باید در پاوسمان ي باوداژ یک زخم بازباید رعایت کىیم: 



 

 

 یس.اس پاًسواى استزیل یا تسیار تویش استفازُ وٌ -1

 سؽح سذن را تِ ٍسیلِ پاًسواى تِ ؼَر واهل تپَضاًیس. -2

پاًسواى را اس هحل اٍلیِ خا تِ خا ًىٌیس.) چَى خا تِ خا وززى آى هوىي است زٍتارُ تاػث ذًَزیشی  -3

 ضَز. (

 تاًساص را ٍلتی اًدام زّیس وِ ذًَزیشی تِ ٍسیلِ پاًسواى لثالً وٌتزل ضسُ تاضس. -4

 تاًس را تیص اس حس سفت یا ضل ًثٌسیس. -5

 ًَن اًگطتاى زستْا ٍ پاّا را آساز تگذاریس. -6

سذن تستِ تِ آسیثی گفتِ هی ضَز وِ زر آى پَست سالن هی هاًس ٍلی تافتْای سیز پَست زچار آسیة هی 

 ضًَس.

 سذن ّای تستِ تِ زٍ ًَع تمسین هی ضًَس : 

آسیة زیسُ ٍرم هی وٌس ٍ رًگ پَست وثَز هی ضَز . زر ایي ًَع زر وَفتگی هؼوَالٌ هحل کًفتگی  :  -1

 آسیة ، هؼوَالً تافتْای سیز پَست صسهِ سیازی ًوی تیٌس.

زر لِ ضسگی تافتْای سیز پَست صسهِ هی تیٌٌس . هؼوَالً زر هحل آسیة ، زرز تَرم  ٍخَز لٍ شدگی :  -2

 تطىیل ضَز.زارز ٍ هوىي است زر سیز پَست لرتِ ذَى ) ّواتَم ( ًیش 

 کمکهای ايلیٍ دربارٌ بسته زخم بستٍ :

 وَفتگی ّای ذفیف هؼوَالً احتیاج تِ زرهاى ًسارًس. -

زر وَفتگی ّای ضسیستز تزای هحسٍز وززى وَفتگی ٍ ون وززى زرز ٍ تَرم اس ووپزس سزز استفازُ  -

 زلیمِ ( 37وٌیس.) تِ هست حسالل 

ا زر ًماغ احساس ٍحیاتی تسى هثل گززى ، ضىن ٍ پْلَ تاضس زر سذن ّای تستِ ، ذصَصاً اگز ایي سذن ّ -

، تِ ػالین ضَن زر هصسٍم ) رًگ پزیسگی پَست، سزز ضسى زست ٍ پا ، تٌفس سزیغ ، ًثط تسیار سزیغ 

ٍ ظؼیف ٍفطار ذَى پاییي ( تَخِ وٌیس . زر ایي افزاز پس اس الساهات اٍلیِ زر هَرز ضَن هصسٍم را تِ 

 ٌیس.هزوش زرهاًی هٌتمل و



 

 

تِ آسیثی وِ زر اثز هداٍرت پَست تا ػَاهل سَساًٌسُ ) حزارت، هَاز ضیویایی، خزیاى، تزق ٍ اضؼِ ( تِ 

 ٍخَز هی آیس ، سَذتگی هی گَیٌس .

 


