
6فصل
مراقبت از زخـم  

زخم باز
زخم باز، يك پارگي در سطح پوست است كه باعث خونريزي خارجي 
مي شود و ممكن است محل ورود باكتري ها به بدن و منشأ ايجاد عفونت 

بشود.
زخم هاي باز انواع مختلفي دارد كه تشخيص نوع آن در اراية كمك هاي 
پوست  فوقاني  الية  خراش،  در  است.  مفيد  بسيار  مناسب  اولية 
برداشته مي شود و خون از دست رفته ناچيز است، و يا ممكن است هيچ 
خونريزي به همراه نداشته باشد. خراش يا سايیدگي )شكل 1 الف( اغلب 
دردناك است، زيرا بيشتر پايانه هاي عصبي همراه با الية فوقاني پوست 
پاره  مي شود و ممكن است به ذرات خاك نيز آلوده شده باشد. اين نوع 
زخم اگر وسيع باشد، و يا اجسام خارجي در آن فرو رفته باشد ممكن 

است جدي و خطرناك باشد.
شکاف عبارتست از پارگي پوست با لبه هاي نامنظم. اين نوع زخم ناشي 
از عاملي شكافنده است كه بافت هاي پوستي را پاره مي كند )شكل1ب(.
بريدگي  شبيه  و  دارد  منظم  لبه هاي  معموالً  كه  است  زخمي  بريدگي 
جراحي يا بريدگي با لبة كاغذ است. شدت خونريزي در اين نوع بسته 

به عمق بريدگي، محل، و اندازة زخم دارد )شكل 1 ج(.
از ميخ،  ناشي  مانند زخم  باريك است  عميق، و  سوراخ شدگي معموالً 
يا چاقو در پوست يا اعضاي زير آن. محل ورود عامل ايجادكنندة زخم 
معموالً كوچك است و خطر عفونت بسيار باالست. در عين حال عامل 
ايجاد كنندة زخم )چاقو يا ميخ( ممكن است در درون زخم باقي بماند 

)شكل 1د(.
به بدن آويزان  يا  يا كاماًل جدا مي شود و  از پوست  پارگي، تكه اي  در 
مي شود. اين نوع زخم ممكن است خونريزي شديد داشته باشد. اگر تكة 
پاره شده هنوز در يك نقطه به بدن متصل است و فقط جمع شده است، 
آن را صاف كنيد و در جاي خود قرار دهيد. پارگي معموالً در گوش، 

انگشتان و دست ها اتفاق مي افتد )شكل 1 ه(.
قطع عضو باعث بريدن يا پاره شدن و جداشدن قسمتي از بدن مي شود، 

مانند قطع انگشت، شست پا، دست، پا، بازو يا ران.
چه بايد کرد 

1- با پوشيدن دستكش معاينه، خود را از بيماري هاي احتمالي حفظ 
يا  پوشش  تميز،  پارچة  گاز،  از چند اليه  نداريد،  اگر دستكش  كنيد. 



حیات  تهديد کنندة  و  کثیف  بسیار  و  بزرگ  زخم هاي  مبادا 
اورژانس  بخش  کارکنان  را  کار  اين  بگذاريد  کنید.  تمیز  را 

بیمارستان انجام دهند. 
مبادا زخم ها را بسايید. سايش زخم باعث آسیب ديدن بافت ها 

مي شود.

مراقبت از زخم
زخم مصدوم را بايد تميز كرد تا جلوي عفونت گرفته شود. در هنگام 
تميز كردن زخم اغلب به علت اينكه لخته را برمي داريد، زخم دوباره 
خونريزي مي كند. اما در مورد خونريزي هاي شديد، تا وقتي مراقبت هاي 

پزشكي از راه مي رسد، به بانداژ فشاري دست نزنيد.
براي تميز كردن يك زخم سطحي:

1- زخم را با آب و صابون بشوييد.
2- در شستشوي زخم از سرم شستشو يا آب لوله كشي يا مخزن آبي 
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كيسة پالستيكي، يا يك شيء ضد آب استفاده كنيد. به عالوه مي توانيد 
از مصدوم بخواهيد كه با دست خودش به زخم فشار وارد كند. در 
اقدام  بدون محافظ  با دست  نبود، مي توانيد  اگر هيچ راهي  نهايت و 

كنيد.
2-با برداشتن يا بريدن لباس زخم را پيدا كنيد تا ببينيد خون از كجا 

مي آيد.
داده شد،  توضيح   5 فصل  در  كه  همانطور  را  خونريزي  3-جلوي 

بگيريد.

احتیاط

شکل 1 د سوراخ شدگیشکل 1 الف خراش

شکل 1ه پارگی شکل 1ب شكاف

شکل 1 ج بريدگی
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كه اندازه و فشار كافي دارد استفاده كنيد. براي تميزكردن زخمي كه 
در خطر عفونت است )مانند زخم ناشي از گازگرفتگي حيوانات، زخم 
پزشكي  مراقبت هاي  دنبال  به  يا سوراخ(، زخم  كهنه،  كثيف و  بسيار 

باشيد.
3- ذرات كوچكي را كه با شستشو پاك نمي شود با يك پنس استريل 

برداريد.
4- اگر خونريزي دوباره شروع شد، زخم را مستقيم فشار دهيد.

5- از پمادهاي آنتي بيوتيك تركيبي شامل سه آنتي بيوتيك وسيع الطيف 
باسيتراسين، نئومايسين، و پولي ميكسين بي استفاده كنيد. روي آن را 
پانسمان  آنكه  براي  بپوشانيد.  غيرچسبناك  و  استريل  پوشش  يك  با 
روي بازو يا پا جابجا نشود، يك بانداژ چسب دار يا نوارچسب دور آن 

ببنديد؛ در جاهاي ديگر بدن از نوار چسب استفاده كنيد.
6- تعويض پانسمان را هر روز، و اگر مرطوب يا كثيف شد، زودتر 
انجام دهيد. اگر زخم خونريزي كرد، و پس از پانسمان به آن چسبيد، 
تا زماني كه زخم در حال ترميم است آن را رها كنيد. كندن دلمة شل 
روي زخم هنگام تعويض پانسمان آن، ترميم را مختل مي كند و خطر 
پانسمان به زخم چسبيده است، براي  افزايش مي دهد. اگر  عفونت را 
برداشتن آن، آن را در آب گرم بخيسانيد تا روي آن نرم شود و كندن 

آن آسانتر گردد.

مبادا زخم  را با محلول يد قوي )همان بتادين10%( يا الکل )%70( 
را  باکتري ها  مي تواند  همانقدر که  ترکیبات  اين  دهید.  شستشو 
بکشد، سلول هاي بدن را هم از بین مي برد و دردناک هم هست. 

به عالوه برخي افراد به يد آلرژي دارند.
مبادا از پراکسید هیدروژن استفاده کنید. اين ماده باکتري ها را 
نمي کشد، و بر جريان خون مويرگي اثر مي گذارد، و ترمیم زخم 

را طوالني مي کند.
مبادا براي زخمي که نیاز به بخیه دارد يا سوراخ شده است، از 
پماد آنتي بیوتیک استفاده کنید )پماد جلوي خونگیري بافت را 
زخم هاي  و  خراشیدگي  براي  فقط  آنتي بیوتیک  پماد  مي گیرد(. 

سطحي مناسب است.

چرکي شدن زخم
كه  كند، و هنگامي  يا كوچك، ممكن است عفونت  بزرگ  هر زخمي، 
بنابراين   .)2 )شكل  مي نمايد  وسيع تر  را  آسيب  مي شود،  اضافه  عفونت 
از  استفاده  با  اين مشكل است و  با  براي برخورد  بهترين راه  پيشگيري 

دستورالعمل هايي كه گفته شد زخم را بايد تميز كنيد. 

احتیاط

در اينجا الزم است چرك كردن زخم را بشناسيد و بتوانيد آن را درمان 
كنيد. عالئم و نشانه هاي عفونت عبارتند از:

• تورم و قرمزي اطراف زخم
• احساس گرمي
• درد ضربان دار
• ترشح چرك

• تب
• تورم غدد لنفاوي

• يك يا چند خط قرمز كه از زخم به طرف قلب مي رود
ديدن يك يا چند خط قرمز كه از زخم به طرف قلب مي رود، عالمت 
خيلي خطرناكي است و نشان مي دهد كه عفونت در حال گسترش است 
و مي تواند باعث مرگ شود. اگر لرز و تب رخ دهد، عفونت به گردش 
خون راه پيدا كرده است )به آن مسموميت خون مي گويند(. در اين هنگام 

بالفاصله به دنبال مراقبت هاي پزشكي باشيد.

کزاز
باكتري كزاز به تنهايي نمي تواند ايجاد بيماري كزاز نمايد، اما وقتي وارد 
زخمي مي شود كه اكسيژن اندكي در آن است )مانند يك زخم سوراخ شده(، 
سم بسيار خطرناكي توليد مي كند كه اين سم از طريق سيستم عصبي به 
مغز و نخاع مي رود. از آنجا باعث انقباض برخي ماهيچه ها مي شود )به 
ويژه ماهيچه هاي فك(. پس از اينكه سم وارد سيستم عصبي شد، ديگر 

هيچ پادزهر شناخته شده اي براي سم وجود ندارد.
واكسن به طور كامل مي تواند جلوي كزاز را بگيرد. همه به يك سري 
واكسيناسيون اوليه براي آماده كردن سيستم ايمني بدن در مقابل سم نياز 
دارند، و هر 5 تا 10 سال نيز يك يادآور كافي است تا حافظة سيستم 

ايمني را تحريك كند.
راهنماي يادآورهاي ايمني عليه كزاز به ترتيب زير مي باشد:

• هركسي كه زخمي شده و قباًل واكسن نزده است، بايد خيلي فوري 

شکل2 زخم عفونی





زخم هايي که نیاز به مراقبت پزشکي دارند
براي دريافت مراقبت هاي پزشكي، موارد زير راهنماي شماست:

• خونريزي شرياني
• خونريزي كنترل نشده

پارگي كه به عضله و استخوان  يا  يا بريدگي عميق،  يك شكاف،   •
برسد.

• روي مفصل يا قسمت هايي از بدن كه تا مي شود باشد مانند بازو يا 
زانو

• لبه هاي زخم راحت باز مي شود
• زخم روي شست يا كف دست باشد )ممكن است اعصاب صدمه  

ديده باشد(
• يك سوراخ شدگي بزرگ يا عميق

• يك شيئ فرورفتة بزرگ يا هر شيئ در هر اندازه كه بطور عميق فرو 
رفته باشد

• جسم خارجي در زخم جسم باشد
• گازگرفتگي انسان يا حيوان

• احتمال باقي ماندن جاي زخم بزرگ )بريدگي هايي كه بخيه مي شوند 
معموالً جاي زخم كمتري بجا مي گذارند تا آنها كه بخيه نمي شوند(

• بريدگي پلك )براي جلوگيري از جمع شدن(
• لب پاره شده )جاي زخم ناجوري به جا مي گذارد(

• خونريزي داخلي
• هر زخمي كه نمي دانيد بايد با آن چه كنيد

• تاريخ واكسن كزاز نامعلوم است

بخیه
اگر نياز به بخيه بود، در عرض شش تا هشت ساعت پس از جراحت، 
بايد توسط يك پزشك بخيه شود. بخيه زدن به جوش خوردن سريع زخم 

كمك مي كند و احتمال عفونت و جاي زخم وسيع را كم مي كند.
برخي زخم ها اغلب نياز به بخيه ندارد:

• زخم هايي كه دو لبة پوست به هم مي رسد  
• بريدگي هاي سطحي كه طول آن كمتر از 2/5 سانتيمتر است  

مهمتر از نزديك كردن دولبة زخم با بانداژ پروانه اي، پوشاندن آن با گاز 
استريل است. بستن زخم اغلب باكتري ها را در داخل آن نگه  مي دارد، و 
باعث عفونت مي شود. البته در بيشتر موارد، براي بخيه كردن مصدوم را 

به موقع به پزشك مي رسانند.
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شكل 5

فرو رفتن شیئ در بدن
چه بايد کرد 

محل  لباس هاي روي   .)5 )شكل  برداريد  را  منطقه  پوشش روي   -1
آسيب را پاره كنيد يا ببريد.

2- شيئ فرورفته را در نياوريد. هرگونه حركتي باعث خونريزي بيشتر 
مي شود و آسيب را وسيع تر مي كند.

3- هرگونه خونريزي را با فشار در اطراف شيئ فرورفته بند آوريد. 
4- با گذاشتن يك پانسمان حجيم يا پارچة تميز در اطراف شيئ، آن 

را در محل ثابت كنيد.
5- فقط اگر الزم است، شيئ را با رعايت احتياط الزم كوتاه كنيد.

زخم بسته
زخم بسته زماني رخ مي دهد كه يك شيئ غيرنافذ به بدن ضربه وارد كند. 
در اين هنگام پوست پاره نمي شود، اما بافت ها و رگ هاي خوني زير آن 

آسيب مي بيند و باعث خونريزي زير آن منطقه مي شود. 
چه بايد کرد 

1- با گذاشتن يك كيسة يخي روي آن )تا 20 دقيقه( سعي كنيد جلوي 
خونريزي را بگيريد.

2- با يك باند كشي دور آن را ببنديد و زير باند گاز بگذاريد.
3- از نظر شكستگي مصدوم را بررسي كنيد.

4- اندام آسيب ديده را باالتر از سطح قلب وي نگه داريد تا درد و 
التهاب كمتر شود.



فعاليت های آموزشی
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مراقبت از زخم
راهنما: اگر با جمله موافق هستيد دور بلي و اگر مخالف هستيد دور خير را دايره بكشيد.

1. زخم هاي سطحي را با آب صابوني بشوييد. خير  بلي 
2. شستن زخم با آب نياز به فشار دارد. خير  بلي 

3. براي تميزكردن درست زخم هايي كه در خطر باالي عفونت هستند )مانند گازگرفتگي حيوان، زخم هاي آلوده و كثيف(،                                        خير  بلي 
                       مراقبت هاي پزشكي الزم است.

4. روي هر زخمي مي توان پماد آنتي بيوتيك به كار برد. خير  بلي 
5. پراكسيد هيدروژن روي زخم ها اثر خوبي دارد. خير  بلي 

سناريو: نازنين مي خواست با يك چاقو يك جعبة مقوايي را باز كند كه ناگهان كنترل چاقو از دستش خارج مي شود، و دستش را مي برد. چه 
بايد بكنيد؟ 

.............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

قطع عضو
1. عضو بريده شده را بدون درنظر گرفتن اندازة آن تميز كنيد، و او را همراه مصدوم به نزديك ترين بيمارستان برسانيد. خير  بلي 

2. عضوي را كه تنها از طريق يك قسمت كوچك به بدن متصل شده است را جدا كنيد. خير  بلي 
3. عضو قطع شده را در يك گاز خشك و استريل بپيچيد، و آن را در جاي خنك و در يك ظرف يا كيسة ضد آب نگه    خير  بلي 

                      داريد.
4. عضو قطع شده را در درون يخ نگه داريد )البالي يخ فروكنيد(. خير  بلي 

5. نگذاريد به عضو قطع شده »آب واردشود« زيرا پيوند كردن مجدد آن مشكل خواهدشد. خير  بلي 
سناريو: مهدي در حال كوتاه كردن چمن هاي بلند بود كه تودة چمن ها خروجي دستگاه چمن زني را مسدود مي كند. او براي بيرون 

          كشيدن چمن هاي بريده شده، دست خود را درون ناودان خروجي مي كند كه انگشتان او با تيغة دستگاه آسيب مي بيند و دو تا از 
          انگشتان وي بريده مي شود. شما او را در حالي كه روي زمين نشسته  و دست بريده اش را محكم نگه داشته است مي يابيد.

           چه بايد بكنيد؟
.............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

فرورفتن شيء نوک تیز در بدن
1. بيرون كشيدن شيء فرورفته در بدن باعث خونريزي بيشتر مي شود. خير  بلي 

2. با گذاشتن يك پانسمان حجيم در اطراف شيء فرورفته در بدن، جلوي حركت كردن آن را بگيريد. خير  بلي 
سناريو: در يك كارگاه ساختماني، يك كارگر با يك تفنگ ميخ كوب يك ميخ بزرگ به دست چپ خود فرو مي كند. چه بايد بكنيد؟
.............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................


