
 

 یبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 زخم دبریدمان

دبریدمان زخم الزامی است آموزش بیمار حین بستری و ترخیص  ،همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار

 طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیرد

 

 رژیم غذایی ❖

 تواند شما را در انتخاب رژيم غذايی مناسب راهنمايی نمايد.میکارشناس تغذيه مرکز  استفاده کنيد. پرپروتئين غذايی رژيم ، زخم التيام در تسريع براي ✓

 مايعات فراوان بنوشيد.در صورتی که محدوديت مصرف مايعات وجود ندارد ،  ✓

 فعالیت  ❖

 . کنيددر بستر انگشتان و مچ پاهاي سالم را حرکت دهيد، تا از لخته شدن خون در پاها پيشگيري  ✓

 باتکس، دو بين باسن، زيرمانند  حساس نواحیاز همراه خود بخواهيد  و شده جابجا تخت در باريک ساعت 2 هردر صورتی که استراحت مطلق هستيد  ✓

  .دده ماساژمیآرا به سر را پشت کتف، پشت و آرنج زير گردن، هايمهره کمر، هايمهره

راه در صورت اجازه پزشک براي خروج از تخت ابندا نشسته و سپس پاهاي خود را از لبه تخت آويزان نماييد و در صورت نداشتن سرگيجه با کمک هم ✓

 خود و يا پرستار از تخت خارج شويد.

 مراقبت  ❖

 48معموال  گويند. اين لولهمیباشد که به آن هموواگ میگذاشته شود که به يک مخزن وصل  جهت خروج ترشحات در ناحيه عمل لولهيک ممکن است  ✓

 خارج کردن آن خودداري نماييد.و از کشيدن لوله هموواگ شود.میساعت بعد از عمل خارج 

 خش اطالع دهيد.در صورت خونريزي از محل عمل جراحی و خيس شدن پانسمان به پرستاران ب ✓

 در صورت داشتن درد، به پرستار اطالع داده تا طبق تجويز پزشک اقدامات الزم جهت تسکين درد را انجام دهد. ✓

 خودداري کنيد. بيماراز دستکاري سرم ها و رابط هاي متصل به  ✓

 بدون اجازه پزشک خودداري کنيد. دارو بغير از داروهاي تجويز شدهاز مصرف خودسرانه  ✓

  خواهد شد. دادهشما  بهداروها طبق تجويز پزشک و در فواصل مشخص توسط پرستار  ✓

شود از برداشتن آن بدون اجازه بپرهيزيد حتی اگر میروزانه پانسمان محل زخم عوض خواهد شد. در صورتی که از پانسمان هاي مخصوص استفاده  ✓

 خيس شده باشد.

 .کنيد جلوگيري بدن زير مالفه شدن چروک و خوردن تا از ✓

 اطالع دهيد تا کمک پرستار آن را تعويض کند. بالفاصله شد خيس بيمار مالفه که صورتی در ✓

داد که ژل شيري رنگ به نزديکی لبه هاي پانسمان رسيده و پانسمان اشباع  مپانسمان را بی جهت نبايد تعويض کرد و اين کار را تنها بايد زمانی انجا ✓

 .باشدشده 
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 ترخیص نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 زخم دبریدمان

 رژیم غذایی ❖

 استفاده کنيد.غالت، لبنيات کم چرب  حبوبات، و ماهی مرغ  ،مانند گوشت پرپروتئين غذايی رژيم ، زخم التيام در تسريع براي ✓

  ميوه ها و سبزيجات و مايعات فراوان استفاده کنيد.مانند جهت پيشگيري از يبوست از رژيم پرفيبر  ✓

 کند. زخم کمک سريعتر بهبود به تواندمی ، C ن سیويتامي حاوي تازه هاي ميوه آب و مرکبات و سبزيجات صرفم ✓

 فعالیت  ❖

 . کنيددر بستر انگشتان و مچ پاهاي سالم را حرکت دهيد، تا از لخته شدن خون در پاها پيشگيري  ✓

 و فعاليت نماييد تا از ايجاد لخته جلوگيري شود.شده سعی کنيد هر چه سريعتر از بستر خارج  ✓

 مراقبت ❖

 شود. میشدن مراحل ترميم زخم آهسته کشد، زيرا نيکوتين با انقباض عروق باعث کاهش جريان خون در محل زخم و نسيگار  ✓

 .اگر زخم خارش داشت، آرام باشيد و آن را نخارانيد تا زودتر بهبود پيدا کنيد ✓

آموزش کامل در مورد چگونگی تعويض پانسمان در منزل را از سعی کنيد تعويض پانسمان را به افرادي که صالحيت انجام اين کار را دارند بدهيد و يا  ✓

 پرستار خود ياد بگيريد.

  عوض کنيد. به روش استريل اگر پانسمان زخم کثيف و يا خيس بود، فورا آن را ✓

 .برداريدمیرا به آراپس بهتر است چسب يا بانداژ  .شودمیبه سرعت برداشتن چسب يا بانداژ موجب برداشتن پوست روي زخم و خونريزي مجدد آن  ✓

  .به زخم چسبيده است، ابتدا آن را با آب گرم خيس کنيد تا نرم شود کنيد که باندمیاگر احساس  ✓

 .برداريدمیبراي جلوگيري از کنده شدن موي اطراف زخم، بانداژ و يا چسب را در جهت رويش مو به آرا ✓

 .دست هاي خود را قبل و بعد از پانسمان، ضدعفونی کنيد ✓

 .هرگز از موادي که حاوي الکل است به طور مستقيم روي زخم ها استفاده نکنيد ✓

خم اثر سعی کنيد مکانی تميز را براي تعويض پانسمان زخم خود انتخاب کنيد. محيط هاي آلوده براي اين کار مناسب نيستند، زيرا آلودگی بر روي ز ✓

 .کندمیکرده و احتمال بروز عفونت زخم را زياد 

 جعه بعدیزمان مرا ❖

 در فواصل منظم و مشخص شده توسط پزشک جهت ادامه درمان به پزشک مراجعه نماييد. ✓

 به پزشک معالج يا بيمارستان مراجعه نماييد:مشاهده عالئم زير در صورت  ✓

 درد شديد در محل عمل جراحی  •

 درد و قرمزي در محل زخم •

 ترشح چرکی از زخم •

 خونريزي  •

 تب و لرز •

 بی اشتهايی •
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