به نام هستی بخش
داًشگاُ علَم پسشکی ٍخذهات بْذاشتی درهاًی ّرهسگاى
بیوارستاى پیاهبر اعظن ص قشن

هراقبت از بخیِ

ایجاد هرگونه شکاف واز بین رفتن پیوستگی بافت های بدن
چه در داخل وچه در سطح خارجی بدن را زخم می گویند
در این حالت ممکن است به پوست  ،عضالت  ،عروق خونی
واعصاب آسیب وارد شود .جهت کنترل خونریزی و جلوگیری
از عفونت زخم و همچنین پیشگیری از ایجاد بافت اضافه در
محل پارگی زخم توسط پزشک یا پرستار بخیه می گردد.
تَصیِ ّایی دربارُ پاًسواى زخن هحل بخیِ:

شناسنامه پمفلت آموزشی کد ER-2-97
عنوان
تهیه کننده
تایید کننده
سال تهیه
ناظر کیفی
دکترسارا اکبرنژاد
دکتر امیر مسعود عزیز پور

مراقبت از بخیه
زهرا نامدار کارشناس پرستاری
روح انگیز دهقان کارشناس پرستاری

کمیته آموزش به بیمار
 1397تابستان
متخصص جراحی

سوپروایزر
آموزش به بیمار
ایرما ریحانی

منابع:کتاب راهنما خودمراقبتی خانواده  1سایت وزارت بهداشت درمان
وآموزش پزشکی1394
کتاب برونر وسودارث پرستاری 2018فصل  4صفحه452

تعویض پانسمان را هر روز و یا یک روز در میان طبق
دستور پزشک به صورت استریل انجام دهید.
شستشوی زخم با سرم شستشو انجام شود.
از مصرف بتادین خودداری کنید.
دستورات دارویی طبق نظر پزشک انجام شود.
برای هراقبت از بخیِ ّا بِ ًکات ریل تَجِ فرهاییذ:

بخیه هارو تمیز وخشک نگه دارید و طبق دستور
پزشک پانسمان را تعویض نمایید .
تغذیه مناسب ،نوشیدن مایعات کافی وویتامین سی و
پروتئن به بهبود سریع زخم کمک میکند.
از مصرف پمادهای ترمیم کننده بدون مشورت با
پزشک خودداری نمائید.
محل بخیه عمل جراحی در صورت آنکه خشک باشد
بعد از  48ساعت نیاز به پانسمان ندارد .

در بیمارستان

پانسمان محل درن یک روز در میان
توسط پرستار انجام گردد.
توجه :در صورت مشاهده هرگونه ترشح ،تورم و
قرمزی وگرمی در محل بخیه و داشتن تب باالی
 37.7درجه به پزشک و پرستار اطالع دهید .
در صورت داشتن درد طبق دستور پزشک از مسکن
استفاده کنید اما آسپرین جهت کاهش درد به علت
خونریزی استفاده نکنید.
اگر در محل زخم وبخیه ورم مشاهده کردید باالتر از
سطح قلب عضو را نگه د ارید و در مورد زخم ناحیه
پا موقع استراحت یک بالشت زیر عضو قرار دهید .
از پزشک وپرستار جهت تزریق واکسن کزاز حتما
سوال کنید.
توجه :زخم های حیوان گزیدگی  ،بخیه و پانسمان نمی
شوند فقط شستشو شود.
 48ساعت
استحمام با نظر پزشک مربوطه بعد از
بعد از بخیه بالمانع است.
از لباسهای نخی استفاده نمائید .
جهت کشیدن بخیه ها طبق دستور پزشک وجدول
مقابل در زمان معین مراجعه نمائید .
با آرزوی بهبودی بیمار دلبندتان

ردیف

هحل ًٍَع عول/
زخن

پاًسواى

زهاى در آٍردى
بخیِ

1

سَختگی ّا

رٍزاًِ تا ترهین کاهل
بافت

-

2

صَرت

فقط شستشَ رٍز اٍل ٍ
پواد

 5تا  6رٍز

3

دست ٍپا ّا

یک رٍز در هیاى

10 -14رٍز

4

شکن (الپراتَهی)

تا 2رٍز پاًسواى سپس
شستشَ با شاهپَ بچِ

 7تا  10رٍز

5

آپاًذیس

تا 2رٍز پاًسواى سپس
شستشَ با شاهپَ بچِ

 7تا  10رٍز

6

سساریي

تا 2رٍز پاًسواى سپس
شستشَ با شاهپَ بچِ

7

چست تیَب

 3تا  5رٍز پاًسواى
اٍلیِ باز ًشَد.

بعذ از  7رٍز در
آٍردى درى ٍ
پاًسواى

8

سیٌَس

رٍزاًِ تا تشکیل بافت
جذیذ

-

9

آبسِ سیٌِ

رٍزاًِ تا تشکیل بافت
جذیذ

-

10

خراشیذگی

شستشَی رٍزاًِ با پواد
تتراساکلیي

-

11

لثِ ٍدّاى

قرقرُ ٍشستشَ با دّاى
شَیِ

-

12

سر

پاًسواى تا  2رٍز

 7رٍز

13

زخن بستر

پاًسواى رٍزاًِ
+ضذعفًَی با هحلَل
طبق دستَر پسشک

