چٌذ رٍس پظ اس ّز ػول جزاحی،

ؽوا اس تیوارعتاى

هزخص ؽذُ ٍ تِ هٌشل هیزٍ ید .در ایي هذت

جْت


هزاقثت اس هحل جزاحی تایذ تِ ًکات هْوی تَجِ کي ید .

پاًغواى خیظ هی ؽَد ٍ هحیط هٌاعثی تزای

 .5عزم فیشیَلَصی را تا اعتفادُ اس عزًگ پالعتیکی رٍی

رؽذ هیکزٍب ّا فزاّن هی ؽَد.

سخن تزیشیذ تا هحل را ظذػفًَی کٌذ .

اس جٌغی تاؽذ کِ تِ سخن ًچغثذ سیزا احتوال

پاًغواًی کِ رٍی سخن ّای جزاحی گذاؽتِ ؽذُ اعت

دارد در ٌّگام تزداؽتي اس رٍی سخن تِ تافت ّای

هؼوَال تصَرت رٍساًِ تؼَیط هی ؽَد (در تؼعی هَاقغ

در حال تزهین صذهِ تشًذ ،پٌثِ تزای پاًغواى

ایي هذت سهاى هتفاٍت ایت کِ تِ تَصیِ پشؽک تایذ ػول

هٌاعة ًیغت.


کزد).

تِ اًذاسُ کافی تشرگ تاؽذ کِ توام عطح سخن را
تپَؽاًذ ٍ لثِ آى حذاقل دٍ عاًتی هتز اس لثِ سخن

انسمان چیست؟
پ

جلَتز تاؽذ.

پاًغواى ػثارت اس ؽغت ٍؽَی اعتزیل ،پاک کزدى ٍ
قزار دادى پَؽؼ ظذػفًَی ؽذُ رٍی سخن اعت.

وسایل مورد نیاز برای پانسمان
ٍعایل هَرد ًیاس تزای پاًغواى ،تغتگی تِ ًَع سخن ٍ

هذف از پانسمان
حفاظت اس سخن در طَل هذت درهاى
خًَزیشی ،جذب خَى ٍ تزؽحات سخن

ٍعؼت آى دارد ٍلی هؼوَال تزای پاًغواى تِ لَاسم سیز ًیاس
 ،کوک تِ کٌتزل
 ،جلَگیزی اس

آلَدگی تیؾتز سخن ً ،گْذاری دارٍ رٍی سخن (در صَرتی
کِ تِ دارٍ ًیاس تاؽذ) ،کاّؼ درد

اعت :پٌظ ،قیچی ،گاس ،پٌثِ ،پذ ،هحلَل ّای ظذػفًَی
کٌٌذُ ،آب هقطز ،عزم فیشیَلَصی ٍ چغة.
نحوه تعویض پانسمان زخم
.۱اتتذا تایذ دعت ّا را تا آب گزم ٍ صاتَى کاهال ؽغت ٍ

مشخصات پوشش پانسمان زخم


تویش ٍ تذٍى آلَدگی هیکزٍتی تاؽذ تا ظوي
ایٌکِ هاًغ رعیذى هیکزٍب ّا تِ عطح سخن




تذٍى خؾک کزدى تا حَلِ ،صثز کزد تا خؾک ؽَد.
۲پاًغواى قثلی سخن خَد را در جْت رٍیؼ هَّای تذى،
اس رٍی سخن تِ آراهی جذا کٌیذ.

 .6پظ اس ؽغتؾَی هحل سخن ،تا اعتفادُ اس گاس اعتزیل،
ّز گًَِ اظافاتی کِ تز رٍی سخن هاًذُ اعت را پاک کٌیذ.
ایي کار را تا آراهی اًجام دّیذ تا هَجة خًَزیشی تیؾتز
ًؾَد .اس گاس اعتزیل تزای خؾک کزدى هحل سخن ًیش هی
تَاًیذ اعتفادُ کٌیذ.
.7تا دقت تغیار ،پاًغواى جذیذ را رٍی سخن تثٌذیذ .اس
تواط پاًغواى جذیذ تا ّز گًَِ ؽی خَدداری کٌیذ.
دالیل تعویض پانسمان زخم
آلَدگی پاًغواى

:یکی اس هْن تزیي دالیل تؼَیط

پاًغواى سخن آلَدُ ؽذى پاًغواى تا ػفًَت یا خَى اعت
محیط زنذگی :اگز ؽزایط سًذگی تِ گًَِ ای تاؽذ کِ
پاًغواى طی هذت کَتاّی کثیف هی ؽَد ،تایذ ًغثت تِ
تؼَیط آى اقذام کزد .تٌاتزایي تِ ّوِ افزاد ًوی تَاى
تَصیِ ٍاحذی کزد کِ طی سهاى هؾخصی پاًغواى را
ػَض کٌٌذ؛ هثال فزدی کِ در تیوارعتاى تغتزی اعت ،تا
کغی کِ طی رٍس دایوا در حال جاتجایی ٍ تحزک اعت،
فزق هی کٌذ .

ؽذُ ٍ خَد ًیش عثة آلَدگی هجذد آى ًگزدد.

 .3پاًغواى قثلی را دٍر تیٌذاسیذ ٍ دعت ّای خَد را

اکغیضى َّا تتَاًذ تِ عطح سخن ٍ اطزاف آى

تؾَییذ .اگز سخن دچار ػفًَت ؽذُ اعت ،پاًغواى

محل زخم :هحل سخن هی تَاًذ دلیلی تزای سهاى تؼَیط

تزعذ.

جذاکزدُ را درٍى کیغِ فزیشر قزار دّیذ ٍ درب آى را

پاًغواى آى تاؽذ ،هثال اگز پاًغواى در قغوت هفاصل قزار

اهکاى تثخیز پَعت اس سیز پاًغواى هْیا تاؽذ،

هحکن تثٌذیذ .عپظ در عطل ستالِ تیٌذاسیذ .

داؽتِ تاؽذ (هفصل آرًج یا ساًَ کِ دایوا در حال حزکت

سیزا در غیز ایي صَرت ،پَعت هزطَب ؽذُ،

اعت) ،در هقایغِ تا پاًغواى سخوی کِ در هحل تی تحزک

قزار دارد هثل ؽکن ٍ یا پؾت ،تیؾتز احتوال دارد کِ



ّزگش پٌثِ را هغتقیوا رٍی سخن قزار ًذّیذ .سیزا

دچار هؾکل ؽَد ٍ فزد تایذ ًغثت تِ تؼَیط آى اقذام

پظ اس خؾک ؽذى ،کٌذى آى هؾکل ٍ دردًاک

کٌذ.

اعت.

جنس پانسمان :تزخی پاًغواى ّا ،جٌظ هقاٍم تز ٍ
تْتزی ًغثت تِ تقیِ دارًذ .تٌاتزایي هیشاى تؼَیط

مركسآموزشي درماني نمازي

پاًغواى در حالت غیزهقاٍم افشایؼ هی یاتذ .

واحد آموزش ضمن خدمت

نکات السامی در پانسمان زخم


ّز گًَِ ًؾاًِ ػفًَت در هحل سخن

پانسمان زخم جراحی درمنسل
(قزهشی،

عَسػ ،تزؽح غلیظ ٍ عثش ٍ یا تَی سًٌذُ) را ب
تِ پشؽکاطالع دّیذ .


ٌّگام پاًغواى اس عزفِ ٍ ػطغِ هغتقین رٍی
سخن یا صحثت کزدى کِ تاػث آلَدُ ؽذى سخن
هی ؽَد ،خَدداری کٌیذ.



اگز عزم فیشیَلَصی تزای ؽغت ٍ ؽَی سخن در
دعتزط ًذاریذ هی تَاًیذ  ۹گزم ًوک را در یک
لیتز آب جَؽیذُ عزد ؽذُ حل کٌیذ ٍ تِ جای
عزم جْت ؽغت ٍؽَی سخن اعتفادُ کٌیذ.



اًذاسُ گاسی کِ رٍی سخن گذاؽتِ هی ؽَد
تغتگی تِ ٍعؼت سخن دارد .هْن ایي اعت کِ
تایذ کاهال سخن ٍ اطزاف آى را تپَؽاًذ .



ّزگش پٌثِ یا گاسی کِ تزای ًظافت اطزاف سخن تِ
کار هی رٍد را رٍی سخن ًوالیذ.
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