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  کلیات مدیریت زخم 
 پوست فیزیولوژي و آناتومی درباره مختصري

 بـدن  حیـاتی  اعمـال  از بسـیاري  در و اسـت  خـارجی  محـیط  و داخلـی  اعضـاي  بـین  سـدي  پوست
 وزن بـا  وسـیع  انـدامی  پوسـت  .بمانـد  زنـده  توانـد  نمـی  آن بـدون  انسـان  طوریکه به .دارد دخالت

 شـامل  پوسـتی  اجـزاء  .پوشـاند  مـی  را مربـع  متـر 2 معـادل  سـطحی  کـه  اسـت  کیلوگرم4 مولکولی
  .است جلد زیر چربی و پوستی ضمائم درم اپیدرم
 اپیدرم

 تغذیـه  و نگهـداري  لئومس که دارد قرار درم عروقی الیه اپیدرم زیر در و است اپیدرم بدن اصلی حائل
 .است اپیدرم سلولهاي

 بـه  نهایت در و شروع بازال سلولهاي الیه با درم اتصال محل از که میشود تقسیم طبقه چهار به اپیدرم
 :از عبارتند ها الیه این .میشود ختم شاخی الیه

 در سلولی تقسیم( نیافته تمایز زننده جوانه سلولهاي :اپیدرم مادري سلولهاي یا بازال سلولهاي الیه - 1
 .)شود می امانج بازال سلولهاي

 کـراتین  کـه  دهش تشکیل کراتینوسیتهائی از و دارد قرار بازال سلولهاي الیه باالي در :خاردار طبقه- 2
 این از شدن کراتینی .شاخداراست طبقه جزء ترین اصلی و اي رشته پروتئینی  کراتین( .کنند یم تولید
 .)شود می آغاز طبقه

  .شوند می تر پهن و آورند می بدست زیادي کراتین سلولها و یابد می ادامه تمایز روند :دار دانه طبقه 3
 هم روي عمودي الیه ستونهاي در و هستند ضلعی چند و بزرگ و پهن و مرده سلولهاي :شاخی طبقه - 4

 .است اصلی فیزیکی سد هالی این .دان شده انباشته
 النگرهانس سلولهاي و مالنوسیتها نامهاي دیگربه سلولی رده 2 کراتینوسیتها و بازال سلولهاي بر عالوه

 .دارد وجود اپیدرم در
 حـاوي  و )اتصالی فیبرهاي پایه شفاف( الیه سه داراي که میگویند را اپیدرم و درم فاصل حد پایه غشاء

 .است تعدديم  هاي برآمدگی و رفتگیها فرو
 درم

 .است پوست الیه عمقیترین و سومین زیرجلد چربی و گیرد دربرمی نیز را پوستی ضمائم درم
  .است اي زمینه ماده و االستیک هاي رشته و کالژن شامل
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 پوستی ضمائم

 اپیـدرم  از همگـی  کـه  نـاخن  و سـبابه  غـدد  - مـو  فولیکولهاي واکرین آپوکرین عرق غدد از عبارتند
 .گیرند می منشاء
 تنظـیم  و غـذائی  مواد مینأت وظیفه خونی عروق که است خونی عروق و اعصاب شامل :جلد زیر چربی

  .دارند برعهده را حرارت
 زخم و زخم بستر و زخم سوختگی 

 زخمهاي باز

هرگاه در اثر عوامل مختلف قسمتی از پوست بدن تغییر شکل دهد و این تغییر شکل باعث خروج خون 
  .از بـدن قابـل روئیـت اسـت    در ایـن نـوع زخـم خـونریزي     . نمایـد  از بدن شود ایجاد زخم بـاز مـی  

 انواع زخمهاي باز

در این زخم دیواره زخم منظم و مستقیم است که با وسایل برنـده مثـل    :ها زخمهاي شکافدار یا بریدگی
هاي بیرونی پوسـت از   تواند سطحی باشد که تنها الیه شود این زخمها می چاقو ، شیشه و غیره ایجاد می

تواند تمام ضخامت پوست و یا نسوج زیر پوسـتی ، عضـالت ، عـروق     میرود و یا عمقی باشد که  بین می
 .باشد و التیام سریع می خونریزي زیاد این زخمها همراه با. خونی و اعصاب را درگیر کند

هاي زخم نامنظم و ناهموار هستند و ممکن است بر اثر تماس بـا   در این نوح زخم لبه :زخمهاي پاره پاره
سیم خاردار برخورد ترکش خمپاره و یا گاز گرفتگی حیوانات ایجاد شود التیام این زخم به کندي صورت 

 .تري دارد و معموال آلوده هستندگیرد و خونریزي کم می
شود و گاهی اوقات نسج زیر جلـدي و   در این نوع زخم قسمتی از پوست از بدن جدا می :زخمهاي کنده

تواند ناقص یا کامل باشد گاهی قسمت کنده شده در نزدیکی بدن مجروح  شود که می عضله نیز کنده می
 .وح انتقال دادشود که در این صورت باید آن را همراه مجر پیدا می

کـه الیـه سـطح    . آیـد  معموال براثر ساییده شدن یا سر خوردن روي سطح زبر به وجود می :خراشیدگی
ایـن زخـم   . هاي کوچک خون همراه است شود و زخم به رنگی قرمز روشن و با لکه پوست خراشیده می

اسـت و بـه سـادگی    تر است و اغلب آلوده به غبار و کثافـت   نسبت به زخمهاي دیگر خفیفتر و سطحی
 .شود عفونی می

در این نوع زخمها ممکن است دیوار زخم منظم باشد، خونریزي کم و التیـام بـه    :زخمهاي سوراخ شده
در ایـن زخمهـا   . مانند زخمهاي چاقو ، گلوله ، سوزن ، خار گیاه و حتی تیزي نرده.گیرد کندي صورت می

به علت نفوذ غبار یا ذرات ریز آلوده امکـان   ممکن است صدمه داخلی شدید باشد اگر زخم عمیق باشد
 :ضمنا زخمهاي سوراخ شده خود به دو دسته تقسیم می شوند.عفونت وجود دارد
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مانند ورود گلوله به بدن که ممکن است در بدن باقی بماند و یا این که از بدن عبور کند کـه  : زخم گلوله
اغلب آلوده هستند به علـت ایـن کـه گلولـه      این زخمها. شود در این صورت دو منفذ در بدن ایجاد می

شوند و به همین دلیل زخم گلولـه   نسوج آسیب دیده گرد و غبار و ذرات لباس به داخل زخم کشیده می
تواند مسیر گلوله را  را باید آْلوده فرض کرد ضمنا زخم گلوله ممکن است منظم نباشد چون استخوان می

 .منحرف کند
 .ماند خ یا سایر اجسام نوك تیز که در زخم میمانند چاقو ، می: زخم خنجر

 اقدامات الزم

در صورتیکه محلولهاي استریل مانند سرم شستشو یا نرمال سالین ، بتادین یـا آب جوشـیده ولـرم در    
   .دسترستان هست، گرد و غبار و آلودگی را از روي زخم بشویید

هـر گونـه پارچـه تمیـز دیگـر       زخمهاي باز را بالفاصـله بـا یـک پوشـش اسـتریل ماننـد گـاز یـا         -
  )پانسمان.(بپوشانید

خـارج  جسم خارجی عمقی از جمله جسم خارجی نوك تیز مثل میله یا سوزن یا چاقو را هرگز از زخم  -
، چون ممکن است سبب آسیب بیشتر بـه عـروق خـونی و    ) به خصوص در قفسه سینه یا شکم(نکنید 

   .خونریزي شود
جـدا شـود چـون    ... در مورد زخمهاي خونریزي دهنده لخته خونهاي روي زخم نباید با کشیدن گاز و -

   .شود باعث ایجاد خونریزي مجدد می
 پیشگیري از کزاز در زخم باز

در خاك و ورود آن بـه زخـم   ) تتانوس(بیماري خطرناکی است که معموال در اثر وجود باکتري کزاز  کزاز
کند که سبب آسیب به دستگاه عصـبی و   در زخم یک سم خطرناك تولید می این باکتري. شود ایجاد می

ــالت    ــی عض ــم و گرفتگ ــا اسپاس ــل و ی ــج ش ــی (فل ــالت تنفس ــج عض ــوص فل ــی) بخص ــود م   .ش
درصورتی که بیش . باشد چون درمان کزاز بسیار مشکل است، بهترین کار پیشگیري با واکسیناسیون می

و هـم پـادتن ضـد کـزاز      واکسن کزاز گذشته باشد، باید همسال از تاریخ آخرین واکسن مصدوم  10از 
   .تزریق کند

 هاي بسته زخم

دیدن بافتهاي داخلی بدن ، بدون اینکه راه ارتباطی به بیرون و زخم بسته عبارت است از صدمه و ضایعه 
این زخمها معموال نتیجه تحت فشـار قـرار گـرفتن بوسـیله اشـیاء سـنگین       . سطح بدن داشته باشند

   .باشد می
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در این نوع زخم احتمال دارد، اعضا داخلی نرم و توخالی پاره شده و یا له شوند و نیز اسـتخوانها دچـار   
زخم بسته از یک کوفتگی زیر پوستی ساده تـا  . ند بدون این که از بیرون قابل دید باشندشکستگی شو

به عنوان مثال له شدگی یا پارگی کبـد ، ریـه و یـا    . پارگی و سوراخ شدگی اعضا داخل بدن متغیر است
هاي آسیب(تواند به صورت کوفتگی روي پوست آن قسمت و یا حتی بدون عالیم قابل دید  می... طحال و 

   .اتفاق بیافتد) مخفی
 انواع زخم بسته

تر  هاي عمقی تواند باعث له شدن و جداشدن الیه ضربه غیر برنده به بدن می :(کوبنده(زخمهاي کوفتگی 
در اثر آسیب دیدگی سـلولها و  . پوست و نسوج زیر جلدي شود بدون این که خونریزي قابل روئیت باشد

کند و باعث ایجـاد تـورم و درد    یده زیر پوست تجمع پیدا میعروق خونی مایع و خون در نسج آسیب د
. مانند خوردن چکـش روي نـاخن و غیـره   . گردد شود و به رنگهاي سیاه ، آبی و یا کبود مشخص می می

 .تجمع موضعی خون در داخل بافتها را هماتوم گویند
ست و التیام به کندي صورت در اینجا دیواره زخم نامنظم و خونریزي زیاد ا :(له شدگی(زخمهاي له شده 

هم  شکستگی در صورتی که ضربه بسیار شدید باشد احتماال عالوه بر آسیب وسیع به نسج نرم. گیرد می
یـا   شوك هیپوولمیک نه مصدومین اگر له شدگی شدید داشته باشند معموال عالئماین گو. به همراه دارد

 .شوك ناشی از کاهش حجم خون را نشان خواهند داد
 :کمکهاي اولیه در زخمهاي بسته

ولی اگر ایـن کـوفتگی در   . ین نوع زخم بسته است که نیازبه کمکهاي اولیه سریع نداردکوفتگی شایعتر
چرا که ممکن . نقاط حساس و حیاتی بدن همچون گردن ، شکم و پهلوها باشد نیار به بررسی بیشتر دارد

است اعضاء نرم زیر این قسمتها دچار آسیب و پارگی شده باشند و خطرات بیشتري و مهمتـري فـرد را   
البته . باشد لذا بهترین اقدام براي اینگونه افراد انتقال به مرکز درمانی جهت معاینه کامل می. تهدید کند

  .براي مصدوم باید انجـام گیـرد  ) شوكدرصورت وجود عالیم ) درمان شوك قبل از انتقال درصورت نیاز
شامل رنگ پریدگی صورت ، سرد شدن دست و پا ، تنفس سـریع ، نـبض بسـیار سـریع و      عالیم شوك

   .باشد ضعیف و فشارخون پایین می
 ر سوء زخمهاعوارض و آثا

ساعت کـامال بهبـود    48اگر زخم پس از . ورود و رشد ونمو میکروبها را در زخم ، عفونت گویند :عفونت
. نیافت احتماال به علت ورود گرد و غبار نسوج مرده و میکروبهایی که در زخم مانده عفونی شـده اسـت  

دیاد درد و سوزش زخم و در نهایت عالئم عفونت شامل حرارت باال و تب ، تورم و قرمزي اطراف زخم ، از
 .باشد می کزاز در زخمهاي کثیف یا زخمهاي عمیق ، عفونت
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بینجامد  شوك تواند در صورت عدم خونریزي به آسیب وسیع به نسج نرم می :از دست دادن مایعات بدن
و و نهایتا به تخریب سلولی منتهی شود که این امر باعث از دست دادن مقادیر زیادي مایع داخل سلولی 

 .گردد خارج سلولی می
تواند باعث آسیب شدید داخلـی   به سینه و شکم یا لگن می) غیر برنده(ضربات  :آسیب به احشاء داخلی

 .شود )قلب ها ، شکم ، مغز و ریه(
آسیبهاي شدید به پوست، عضالت ، اعصاب یـا رگهـاي خـونی     :تغییر شکل محل آسیب دیدهناتوانی و 

و نـاتوانی شـدید در ناحیـه     بافت ناجور کلوئید تواند منجر به ایجاد تغییر شکل و تشکیل جوشگاه و می
 .آسیب دیده شود

 :درمان

 بوسـیله  خـونریزي  کنتـرل  بـراي  نه؟ یا هست آن در خارجی شی که ببینید و کنید باز را زخم روي 1-
 هـم  بـه  انرا هاي لبه است بزرگ جراحت اگر .کنید وارد فشار زخم روي مستقیما دست کف یا انگشتان
 .بفشارید

 نگـه  بـاال  را عضو نمیدهید شکستگی احتمال و پاست و دست در جراحت اگر .بخوابانید را مصدوم 2-
 . دارید

 روي جراحـت  از بـاالتر  را مربوطـه  شریان نبود موثر مستقیم فشار و وپاست دست در جراحت اگر 3-
 سـایر  به خونرسانی چون داد انجام دقیقه 15 از بیش نباید را اینکار . دهید فشار و کرده پیدا استخوان

 .میکند قطع هم را قسمتها
 را ان محکـم .بپوشـاند  را زخم کل که طوري بگذارید زخم روي دارو به آغشته غیر استریل باند یک 4-

 !را خون گردش نه اورد بند را خون که باشد محکم انقدر باید باند گره .بپیچید باند ان روي و دهید فشار
 و گذاشـته  گاز یک زخم روي ندارید اختیار در مناسبی باند اگر .کنید بیحرکت را جراحت برداشته عضو

 .کنید استفاده میتوانید بنداوردن براي تمیز و مناسب ماده هر از .کنید باندپیچی و دهید قرار پنبه ان بر
 قبلی پانسمان برداشتن . بگذارید قبلی باندهاي روي بیشتري هاي پوشش داشت ادامه خونریزي اگر 5-

 .میشود خونریزي مجدد شروع و تشکیل حال در لخته شدن کنده باعث
 )زخم فشاري(مقدمه

 حرکتـی  بـی  دچـار  علتـی  بـه  کـه  بیمـارانی  در شود یم نامیده بستر زخم نام به که فشاري زخمهاي
 .رود می شمار به مهم اي هعارض اند شده
 عـدم  آن متعاقـب  و پوسـت  روي بـر  مـدت  طوالنی فشار وجود به مربوط بستر زخم ایجاد عمده علت

 .است عضو این به خونرسانی
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 دیگـر  کشـور  بـا  کشـور  هر در شده هارائ آمار و داد هئارا نمیتوان بستر زخم بروز میزان از دقیقی آمار
 دچار مددجو نفر هزار صد هر از نفر 86 اسکاتلند در و 43 دانمارك کشور در مثال بعنوان . است متفاوت
 مبتال منزل در پرستاري اکز مر در پذیرفته بیماران درصد 28 تا 18 هلند در و بوده فشاري زخم عارضه

 ایران در بستر زخم به مبتالیان آمار خصوص در داوري از نقل به پیشگویی .اند ه شد ذکر عارضه این به
 از نگهداري مراکز در بستري بیماران در و درصد  5یعموم بخشهاي در بستري بیماران در را میزان این

 .کند می ذکر% 38 معلولین
 تاریخی پیشینه

 در .اند بوده آشنا بستر زخم مشکل با باستان مصریان .است بشر عمر اندازه به زخم درمان و زخم قدمت
 پوست از اي قطعه با که شد مشاهده بستري زخمهاي ) مصري شاهزاده یکً احتماال( ها مومیایی از یکی
 .داشـتند  نیـز  التیام از هایی نشانه خود در حتی زخمها این از برخی و بودند شده پوشانده حیوان یک

 " واژه کـه  است هیلدانوس فابریکوس به متعلق بستر زخم خصوص در موجود نوشته دست قدیمیترین

 رفته کار به 1777 سال در بار اولین " دکوبیتوس " واژه . است بکاربرده ها مزخ این ايبر ا ر " قانقاریا
 سـال  در اما . است شده اشاره بستر در خوابیده و رنجور بیماران و " قانقاریا " میان ارتباط به آن در و

 تاثیر علت به فشاري تأثیر بعلت فشاري زخم که رسیدند نتیجه این به دانشمندان از زیادي تعداد 1858
 .نمودنـد  توجـه  فشاري زخمهاي بروز از پیشگیري اهمیت به همچنین و دگرد می ایجاد پوست بر فشار

 .است خارجی و داخلی عوامل از ترکیبی معلول فشاري ایجاد که اند نموده ثابت پژوهشگران امروزه
  

 فشاري زخم واژه

 Decubitus ulcer آنها معمولترین که است رفته کار به فشاري زخمهاي جهت متعددي هاي واژه

 .است Bedsore و
 است شده مشتق کشیدن دراز معناي به Decumber کومبرد التین ازکلمه Decubitus واژه

 علـت  شـوند  مـی  ایجـاد  طـوالنی  مدت به خوابیدن درنتیجه صرفاً ها زخم این که دارد براین وداللت
 .باشد می تخت در بستري بیماران در زخمها این مکرر بروز bedsore نامگذاري

 زخـم  یا pressure ulcer واژه است فشار زخم ایجاد اصلی عامل آنجائیکه از تعاریف به توجه با
 .ست زخمها این توصیف براي واژه مناسبترین و صحیحترین فشاري
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 فشاري زخم تعریف

 مهمتـرین  به زیر در که است گردیده عنوان مختلف منابع در متفاوتی تعاریف موضوع اهمیت به باتوجه
   .میکنیم اشاره آنها

 32 ( مویرگهـا  طبیعـی  فشار از بیش فشاري آوردن وارد علت به که میشود گفته زخمی به فشاري زخم
 بافتهاي از محدودي ناحیه نکروز موجب که میگردد ایجاد پوست سطح بر طوالنی مدت به )میلیمترجیوه

   .میشود نرم
 برجسـتگی  یـک  بـین  نـرم  بافت هنگامیکه که استت بافتی نکروز از متمرکزي ناحیه فشاري زخم یک

 . شود یم ایجاد گیرد می قرار فشار تحت طوالنی مدت به خارجی سطح یک و استخوانی
 :ذیل موارد جمله از دارد وجود فشاري زخم از متعددي تعاریف

ایجاد ناحیه آن در خون گردش فقدان اثر در که سلولی نکروز ناحیه یک از است عبارت فشاري زخم 
 "تایلور" .میشود

اثر در ناحیه آن به کافی خون جریان فقدان نتیجه در که است نکروزهاي ناحیه از عبارت فشاري زخم 
 " HARKNESS& DIBCLTER ".شود می ایجاد فشار

 margo lis  عملکـرد  و آناتومیـک  سـاختمان  رفتن بین اززخم فشاري را این طور تعریف کنید 
 طبـق  و شـود  مـی  ایجاد استخوانی هاي برجستگی بر وارد خارجی فشار نتیجه در که پوست نرمال
 "پوتروپري".یابد نمی بهبود معین زمان یک در و منظم اي قاعده

 فشاري زخم پاتوفیزیولوژي

 :موثرند فشاري زخمهاي پیدایش در عامل سه پاتوفیزیولوژي نظر از
  مویرگها شدن بسته جهت الزم فشار و فشار شدت - 1
  فشار مدت طول - 2
  بافت تحمل - 3

 مـواد  دفـع  و بافتها تغذیه مسئول که وریدي شریانی مویرگی سیستم جیوه متر میلی 32 از بیش فشار
 تغذیـه  مسـئول  که وریدي شریانی مویرگی سیستم نتیجه در و کند می مسدود را دباش یم آنها از زائد

 یا و)  Anoxia (آنوکسی موجب نتیجه در و کند می مسدود را باشد می آنها از زائد مواد دفع و بافتها
 بـه  بطـورطبیعی  که بافت متابولیستم وضعیت ترتیب بدین .میگردد بافتی (Ischemia) ایسکمی

 را دارد بسـتگی  اکسـیدکربن  دي و متابولیسـم  از حاصـله  مواد دفع و خون از اکسیژن دریافت میزان
 متعاقـب  گردیده بافتی اسیدوز حالت پیدایش و هوازي بی متابولیسم موجب نتیجه در و ساخته متحمل
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 در و شـود  مـی  سلولی مرگ سبب سرانجام و تورم ادایج باعث و یافته افزایش مویرگها نفوذپذیري آن
 .کند می پیدا تظاهر فشاري زخم صورت به نهایت
 طوریکـه  بـه  اسـت،  فشـاري  زخم عالمت اولین Blanching  فشار تحت ناحیه پوست رنگ تغییر

 .میگردد سفید و پریده رنگ نواحی سایر با مقایسه در خون جریان دنش کم علت به نواحی این پوست
 )پرخونی نرمال واکنش( Normal reactive hyperemia شود، رفع فشار اگر حالت دراین

 .است جبرانی واکنش یک که میشود، ایجاد میباشد، محل در گرمی و قرمزي با همراه که
 سپ بکشد، ولط بیشتري زمان مدت فشار اگر .شود طرف واکنش این تا میکشد طول ساعت یک حدوداً

 به که شود می ایجاد )پرخونی آنرمال واکنش ( Abnormalreactive hyperemia رفع از
 ناحیـه  یـک  Induration (.شود می ایجاد محل در induration و حد از بیش اتساع صورت

 تـا  کشـد  مـی  طـول  هفته دو تا ساعت 1 از بیش نیز واکنش این که ، )است پوست زیر در لوکالیزه ادم
 سسـپ  و سـلولی  مـرگ  شود، تر طوالنی هم مرحله این از فشار زمان مدت اگر همچنین .شود برطرف

 میباشـد،  بـدن  دفـاعی  سـد  مهمتـرین  کـه  پوسـت  شـدن  شکافته با .داشت خواهیم را افتیب نکروز
 زخـم  محل در ثانوي عفونتهاي و پسودومونا استتافیلوکوك، استرپتوکوك، قبیل از میکروارگانیسمهایی

 عضـله  بـه  و گـردد  عمیقتر است ممکن حتی و است دشوار آن با مقابله حالت این در که میکنند نفوذ
 .شود بدن نقاط تمام به خون جریان طریق از عفونت انتقال موجب و یابد راه واستخوان

 کاهش سبب محل، از بدن الکترولیتهاي و مایعات زیاد مقدار رفتن ازدست عفونت، ایجاد خطر از غیر به
 دست از همچنین و میگردد پتاسیم کمبود باعث نهایت در و شده الکترولیتها تعادل در اختالل و مایعات

 .میگردد خون آلبومین کاهش به منجر جلدي زیر هاي بافت از روتئینپ زیتادي مقادیر رفتن
 رسانی اکسیژن کاهش و فشار میتواند ساعت 2 مدت به طبیعی شرایط در پس گفت میتوان کلی طور به

 .دارد بستگی پوست بر وارد فشار مقدار به حدودي تا زمان این د،البتهنمای تلتح را تلول هب
 خطر معرض در پوزیشنهاي

ـ  شـود،  مـی  وارد بـدن  از معینـی  نقـاط  روي بـر  فشـار  غالبـاً  مختلف هاي وضعیت در  ایـن  ابراینبن
ـ  در نقاط  در نقـاط  ایـن  بـه  زیـر  در .دارنـد  قـرار  فشـاري  زخمهـاي  نظـر  از بیشـتري  خطـر  رضمع

 :پردازیم می مختلف هاي وضعیت
 (supin position) - پشت به خوابیده وضعیت - 1

 آرنـج  ، (vertebrae) هـا  مهـره  ،سـتون  (occipital bone) سـري  پـس  اسـتخوان 
(elbow) ، ،پا پاشنه دنبالچه، ساکروم 

 (prone position) - شکم به خوابیده وضعیت- 2
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 پا انگشتان لگن، هاي برجستگی زانو، استرنوم، ، (frontal bone) پیشانی استخوان
 (lateral position) - پهلو به خوابیده وضعیت - 3

 پا قوزکهاي ران، استخوان بزرگ برجستگی کرست، کتف،ایلیاك استخوان
 (sitting position) - نشسته وضعیت - 4

 عانه استخوان هاي برجستگی و ساکروم
 - .باشد می دنبالچه و ساکروم ،استخوان فشاري زخمهاي محل ترین شایع کلی طور به
درصـد   67،  (umbilicus) ناف سطح زیر در زخمها ایندرصد  96 که شد مشخص بررسی یک در

 و لـوین  توسـط  که تحقیقی در.باشد می تحتانی اندام دردرصد  29 و (pelvic) ، لگن ناحیه اطراف
 و (clavicle) ترقوه واحین در بستر زخم بروز لمح در نادر مورد دو معرفی به شد انجام همکارانش

 .نمود اشاره (wirst) دست مچ
 زخمها بندي تقسیم

 که اند نموده ذکر فشاري زخمهاي مختلف مراحل مورد در را بندي تقسیم نوع چندین مختلف محققین
 .شود می اشاره مورد دو به

 - .است گرفته قرار توجه مورد زخم وسعت بیشتر که شی خانم به مربوط زخم بندي تقسیم
 زخـم  دچـار  اپیدرم از نازك الیهاي یا شود فشار تحت محل قرمزي موجب است ممکن فشار :1 مرحله
 .ماند می باقی سالم درم مرحله این در که طوري به شود می محدود درم به اما گردد

 چربی داخل به اما یابد می گسترش نیز درم به و کند می گرفتار را پوست هاي الیه تمام زخم :2 مرحله
 .کند نمی دازيان دست پوست زیر

 .گردد می محدود عمقی فاسیاي به اما کند می اندازي دست پوست زیر چربی داخل به زخم :3 مرحله
 اوقـات  گـاهی  کـه  طوري به یابد می گسترش عضالنی توده به و ندارد محدودیتی هیچ زخم :4 مرحله

 .گیرد می قرار ددی رضمع در نیز استخوان
 این روي پوستی هاي الیه که میشود نمایان شدهاي بسته حفره یا سوراخ یک صورت به زخم :5 مرحله
 وسعت تعیین مرحله این در .میشود باز پوست سطح به کوچکی ضایعه صورت هب یا و است بسته را حفره
 .نیست دسترسی لقاب براحتی زیرا میباشد مشکل دیده آسیب ناحیه

 بـه  بیشـتر  کـه  فشـاري  هاي زخم مشاوره المللی بین انجمن NPUAP - توسط زخم بندي تقسیم
 :است پرداختهبالینی  نظر از زخم خصوصیات
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 در فشـاري  زخـم  از نشـان  فشـار،  تخت محل در نمیشود، سفید انگشت فشار با که اریتمایی :1 مرحله
 ظاهر است ممکن سفتی و گرمی ،)کبودي(پوستی هاي لکه نظیر دیگري عالیم همچنین .دهد می آینده
 .میباشد مشکل دارند تیره پوست که افرادي در مرحله این بررسی .شود

 سـطحی  زخم .یابد می کاهش جزئی پوست ضخامت دو هر یا و درم اپیدرم، رفتن بین دراثراز :2 مرحله
 مرحله این در .میشود مشخص عمق کم گودي یا و تاول خراشیدگی، یک صورت به بالینی نظر از و است

 .است دردناك زخم معموالً
 بـه  کـه  اسـت  جلدي زیر بافت نکروز یا و آسیب شامل که میرود بین از کامالً پوست ضخامت :3 مرحله
 است عمیق گودي یک صورت به مرحله این در بالینی نظر از زخم .یابد می گسترش فاشیا تا پایین طرف

 می طول به ها ماه مرحله این در زخم بهبودي باشد، می اطراف هاي بافت به گسترش با همراه گاهی که
 .انجامد
 ها، ماهیچه به آسیب بافتی، نکروز بافت با همراه که میرود بین از کامل طور به پوست ضخامت :4 مرحله

 ایـن  در بهبـودي  .دارد وجـود  مفصلی کنسول و تاندونها نظیر آن به مربوط ايه ساختمان و استخوان
 .انجامد می طول به سالها تا گاه و ماهها مرحله
 فشاري زخمهاي پیدایش در موثر عوامل

 :کرد تقسیم دسته دو به توان می را فشاري هاي زخم پیدایش در موثر عوامل
 - فشاري زخمهاي پیدایش در خطرساز عوامل - 1
 - فشاري زخمهاي تشکیل شرایط کننده مساعد عوامل یا ساز زمینه فاکتورهاي - 2

 فشاري زخمهاي پیدایش در خطرساز عوامل

 بیحرکتی 1-

 موجـب  بیحرکتی زیرا است فشاري زخمهاي مستعد میکشد دراز یا مینشیند طوالنی مدت به که فردي
 خـواب  هنگـام  در انسان دلیل همین به و شود می بدن خاص نقاط از بعضی روي النیطو مدت به فشار

 در فلـج  افـراد  مانند هستند ناتوان مستقل ورط به پوزیشن تغییر در که بیمارانی .دارد حرکت به تمایل
 تغییـر  بـه  قـادر  مسـتقل  طـور  به اما کنند درك را فشار میتوانند بیماران این .دارند قرار خطر معرض

 حرکـت  هـم  و سح درك در هم اختتالل SCI بیماران در .کنند رفع را وارد فشار تا نیستند پوزیشن
  .نیستند نیز فشار درك به قادر حتی بیماران نای یعنی .دارد ودوج
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 حسی درك کاهش 2-

 جا جابه خود به خود فشار احساس و درد این پی در متقابالً کند احساس را فشار و درد میتواند که فردي
 مقابل در درکش حس که فردي اما میکند کمک تقاضاي ازدیگران یا و میدهد پوزیشن تغییر و ودش  یم

 .گیرد می قرار فشاري اییه مزخ خطر معرض در مییابد کاهش فشار و درد
 هوشیاري سطح کاهش 3-

 گیج بیماران .میکند حفظ را خود پوست تمامیت بهداشت، و تغییرپوزیشن وسیله به هوشیاري حالت در
 فشـاري  هـاي  زخـم  برابر در خود حفاظت به قادر است یافته کاهش شان هوشیاري سطح که افرادي و

 مرتفـع  را آن چگونه بفهمند توانند نمی اما باشند فشار درك به قادر است ممکن گیچ بیماران .نیستند
 بیمـاران  یـا  بیهوش بیمارن .باشند نمی نیز فشار درك به قادر حتی هستند کما در که بیمارانی اما کنند

 معـرض  در بگیرند قرار تخت در پوزیشن یک در طوالنی مدت به اگر ICU بخشهاي بیماران یا بیهوش
 حرکـت  به تمایلی و هستند هدافسر روانی نظر از که افرادي مورد در مطلب این همچنین .هستند خطر

 .کند می صدق ندارند
 تجهیزات سایر و ارتوپدي وسایل ،تراکشن، گچ 4-

 گرفتـه  گـچ  را عضـوي  که فردي در .میدهد کاهش انتهاها در خصوص به را بیمار حرکت تراکشن و گچ
 از کـه  است فشاري مکانیکی نیروي همچنین دارد، وجود محل پوست و گچ سطح بین اصطکاك نیروي
 نیروهـا  ایـن  کـه  شوند متورم انتهاها یا و باشد تنگ گچ اگر خصوصا میشود اعمال پوست بر گچ سوي

 به منجر دتوان می کند فشار اعمال پوست روي بر که اي وسیله هر میدهند، قرار خطر درمعرض را پوست
 اشـاره  بـریس  و تراپی اکسیژن سوند N.G.Tube به میتوان آنها رایجترین از که شود فشاري زخم
 .کند بررسی فشاري هاي زخم اولیه عالیم نظر از را نواحی این زیر پوست باید پرستار .کرد

  
 فشاري هاي زخم تشکیل شرایط کننده مساعد عوامل یا ساز زمینه فاکتورهاي

 شرینگ نیروي- 1

 .میشود ایجاد شود کشیده بدن حرکت جهت خالف در بافت از چندالیه یا دو هنگامیکه که است نیروي
 نیروي باشد داشته قرار نشسته تا نشسته نیمه وضعیت در هنگامیکه بیمارستان  تخت در که بیماري هر

 در و خـورد  مـی  سـر  تخت پایین طرف به مریض آید می باال سرتخت وقتی .کند می تجربه را شرینگ
 ولـی  بمانند باقی ثابت پوزیشن در دارند تمایل اند چسبیده مالفه به که پوست خارجی هاي الیه نتیجه

 ایجـاد  شرینگ نیروي و میخورند سر تخت پایین سمت به استخوان و ها ماهیچه شامل زیرین بافتهاي
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 سبب نتیجه در و بگیرند قرار فشار تحت جلد زیر خونی عروق که میشود سبب شرینگ نیروي .میشود
 .شود می ناحیه آن در نکروز و خون جریان انسداد

 اصطکاك نیروي- 2

 کشـیده  خنثـی  سـطح  روي بر پوست هنگامیکه که است خارجی مکانیکی نیروي حقیقت در اصطکاك
 .میشـود  پوسـت  در خـراش  ایجاد با و اپیدرم جداشدن سبب میتواند نیروها این .میشود ایجاد میشود

 در حمایتی وسایل از استفاده همچنین و بیماران جابجایی در صحیح تکنیکهاي باالبر، وسایل از استفاده
 هیدراتاسـیون  حفـظ  منظـور  به ها کننده مرطوب کاربرد و جایی هجاب هنگتم در آرنج و ها پاشنه محل

 اصطکاك برابر در مسن افراد شکننده پوست همچنین .میدهد کاهش را عامل این زیادي حد تا اپیدرم
 .میباشد عفونت آن دنبال به و زخم مستعد

 رطوبت - 3

 و رمن آب جذب اثر در رطوبت معرض در پوست .میکند برابر 5 را فشاري زخمهاي تشکیل خطر رطوبت
 مـی  کـاهش  شرینگ نیروي فشار مثل فیزیکی فاکتورهاي برابر در مقاومتش نتیجه در و شود می نازك
 جهـت  در پرسـتاري  مراقبتهاي به نیستند خود بهداشتی نیازهاي رفع به قادر حرکت بی بیماران .یابد

 ق،سیسـتم تعری هـا،  زخـم  تـاژ در از یناش میتواند رطوبت .نیازمندند پوست نگهداشتن تمیز و خشک
 تحریکـات  علـت  به مدفوع و ادرار مثل بدن خاص مایعات .باشد اختیاري بی و استفراغ تراپی، اکسیژن

 .میدهند افزایش را پوست انهدام خطر یمیاییش
 تغذیه سوء - 4

 دیـده  زیرجلدي بافت در کاهش و شدید عضالنی آتروفی اغلب هستند سوءتغذیه دچار که بیمارانی در
 اثـر  لذا دارد وجود آن زیر استخوان و پوست بین محافظ بعنوان کمتري بافت مذکور تغییرات با .میشود

 و خون آلبومین کاهش دچار دارند سوءتغذیه که بیمارانی .شود می تشدید هباقیماند بافت روي بر فشار
 .ودش می استفاده بیمار پروتئین میزان ارزیابی وسیله یک بعنوان آلبومین .میشوند آنمی

 اسـتفاده  بیمار پروتئین میزان ارزیابی وسیله یک بعنوان آلبومین .میشوند آنمی و خون آلبومین کاهش
 زخمهـاي  نظـر  از بیشـتري  خطـر  معرض در را بیمار gr/ml 03/0از کمتر رمس ومینآلب کاهش .میشود
 کاهش همچنین .میگردد زخمها دیرتر بهبودي باعث پائین ومینآلب طحس همچنین .میدهد قرار فشاري

 تجمـع  بـه  منجر که داده کاهش را کلوئیدي اسموتیک فشار gr/ml 054/0 زیر به توتال پروتئین سطح
 مقابل در را پوست مقاومت ادم .رددگ می ها بافت به رسانی اکسیژن کاهش و بافتی میان فضاي در مایع

 خطـر  زائـد  مـواد  تجمع و خونرسانی کاهش علت به همچنین و داده کاهش خارجی مکانیکی نیروهاي
 .میدهد افزایش را فشاري زخمهاي پیدایش
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 عوامـل  از .میکنـد  زخم مستعد را فرد و میزند هم بر را بدن والکترولیت آب تعادل همچنین سوءتغذیه
 ایـن  هنگامیکه و میشود مویرگها شدن شکننده سبب که کرد اشاره  cویتامین کاهش به میتوان دیگر

 .شود می زخم مستعد پوست و یابد می کاهش بافت ونخ جریان روند، می بین از بافت در مویرگها
 آنمی- 5

 را هـا  بافت به تحویل قابل اکسیژن مقدار و خون توسط اکسیژن حمل ظرفیت هموگلوبین سطح کاهش
 .اندازد می تأخیر به را زخمها بهبودي و داده کاهش را سلولی متابولیسم همچنین آنمی .میدهد کاهش

 کاشکسی- 6

 دیده ریوي قلبی بیماریهاي نهایی مراحل و کانسر مثل شدید بیماریهاي در که بوده مفرط الغري حالت
 از فشار برابر در را استخوانی ها برجستگی از محافظت جهت الزم چربی بافت کاشکسیک بیمار.شود می

 .دهد می دست
 چاقی- 7

 برابـر  در نتیجـه  در و دارنـد  کمتـري  خـونی  عروق آن زیر بافتهاي و چربی شدید تا متوسط چاقی در
 .میشوند تخریب زودتر ایسکمیک آسیبهاي

 عفونت - 8

 لذا و میدهد افزایش را بدن متابولیک نیازهاي عامل دو این که دارد وجود نیز تب عفونت با همراه معموالً
 تعریـق  بـه  منجر همچنین تب .میگیرد قرار خطر معرض در بیشتر که شود می ایجاد هینوکسیک بافت
 .میکند زخم مستعد را پوست طریق این از و داده زایشاف را پوست رطوبت هک میشود زیاد

 محیطی خون گردش در اختالل - 9

 داروهـاي  که افرادي یا و هستند شوك دچار که افرادي یا دارند محیطی عروق بیماریهاي که افرادي در
 مـی  هینوکسی باعث بافت به خون جریان کاهش .شود می دیده حالت این کنند می دریافت وازوپرسور

 .هستند ایسکمیک تخریب مستعد بیشتر لذا و شود
 سن- 10-

 دادن دسـت  از بعلـت  مسن افراد .میافتد اتفاق بیشتري شیوع با فشاري زخمهاي نیز مسن بیماران در
 .هستند فشاري زخمهاي مستعد و دارند چروکیدهپوست  دي،زیرجل بافت چربی

 بیماریها- 11-

 نقـص  کلیـوي،  بیماریهـاي  نوروپاتیها، آنمی، عروقی، قلبی بیماریها ملیتوس، دیابت نظیر بیماریهایی در
  .شود می دیده بیشتر فشاري زخمهاي ریوي هاي بیماري ایمنی، سیستم
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 روانی وضعیت 12-

 را گلوکوکورتیکواسـتروئیدها  میـزان  زیـرا  .شـود  می فشاري بروز موجب نیز روانی عاطفی اضطرابهاي
 .گردد می تر آماده زخم ایجاد جهت پوست بنابراین میکند محدود  را کالژن کیلتش و داده افزایش
 فشاري زخمهاي از پیشگیري

 مـالش  و داغ آب از اجتنـاب  و مالیم شوینده عوامل از استفاده شخصی، حمام دفعات تعداد افزایش- 1
  حد از بیش

 یک سریعاً که جاذب پدهاي از استفاده و پوست موقع به بهداشت رعایت بیاختیاري، معالجه و بررسی- 2
 .است کننده کمک آورند می وجود به پوست براي را خشک سطح

 به منجر که محیطی فاکتورهاي رساندن حداقل به و خشک پوست براي ها کننده مرطوب از استفاده 3
 هوا سردي رطوبت کاهش جمله از ودش می پوست خشکی

  .ندهید مالش را استخوانی ها برجستگی روي - 4
ـ ر حداقل به منظور به بیمار به دادن پوزیشن و انتقال چرخش، صحیح تکنیکهاي از استفاده - 5  اندنس

 پوست به شرینگ نیروي و اصطکاك بوسیله شده ایجاد آسیب
 - اصطکاك از ناشی آسیب کاهش منظور به حمایتی پوششهاي یا )روغن( لوبرکانت از استفاده - 6
 و غـذایی  هـاي  مکمـل  بـه  توجه و کالري دریافت و پروتئین دریافت آن عوامل تصحیح و شناسایی- 7

   افراد اي تغذیه حمایت
 - فعالیت و حرکت بهبود یا نگهداري منظور به نوتوانی برنامه یک ایجاد- 8
 بـا  مستقیم تماس از را پا قوزکهاي و زانوها جمله از استخوانی برجستگیهاي روي بالشت از استفاده - 9

 - .کنند حفظ یکدیگر
 - .میشود وارد تروکانترها روي بر مستقیماً فشار که هایی پوزیشن از اجتناب - 10
 قسمتی به را بدن وزن دقیقه 15 هر قادرند و دارند توانایی که صندلی در محدود افرادي به آموزش - 11

 - .کنند منتقل دیگر
 بستر زخم درمان

 بر فشار ادایج آن متعاقب و بیحرکتی میان این در که هستند دخیل بستر زخم بروز در متعددي عوامل
 توجـه  نیـز  اینجا در و است درمان از بهتر همواره پیشگیري .دارند تري عمده نقش آن سایش و پوست

 هـاي  تشـک  فشـار،  کننـده  کم تجهیزات از استفاده و بدنی وضعیت تغییر و بیحرکت بیماران به ویژه
 .دارد حیاتی اهمیتی مخصوص
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 بـه  درمـان  بـه  همزمان و ساخته برطرف را کننده ایجاد عامل که هستیم موفق زمانی زخمها درمان در
 .بنردازیم شده ایجاده عوارض

 .است برخوردار ویژهاي اهمیت از ها درمان سایر کنار در مناسب پانسمان انتخاب زخم، مؤثر درمان در
 پانسمان

 ترکیبـات  و ضـمادها  راه این در و اند بوده زخم بهینه درمان براي مرهمی جستجوي در همواره انسانها
 چربـی  ماننـد  اند داشته طبیعی منشاء که مختلفی ترکیبات از باستان مصریان .اند آزموده را گوناگونی
 گل گیاهی، ترکیبات و درختان برگ پوست از سایرین .اند نموده استفاده گیاهان الیاف و عسل حیوانات،

 دیگر برخی و موثر برخی که اند کرده استفاده صناعی ترکیبات سایر و پارچه الیاف خاشاك، و
 .اند بوده کشنده و سمی گاهی حتی و غیرموثر
 1862 سال در وینتر دکتر سریعتر، التیام براي زخم داشتن نگه خشک خصوص در رایج عقیده برخالف

 محـیط ( میشود استفاده رطوبت دارنده نگه پانسمان یک از که زمانی زخم، ترمیم و التیام هک نمود ثابت
 تحقیق و برررسی صدها بعدها .شود خشک هوا معرض در زخم که است زمانی از سریعتر بسیار )مرطوب

ـ  اصـل  یـک  ایـن  امروز و نمودند تایید را نکته این دیگر  .میشـود  محسـوب  زخـم  درمـان  در دیهیب
 سـلولی،  مهـاجرت  تسـهیل  بـه  میتوان جمله ازآن که هستند دخیل میان این در زیادي مکانیسمهاي

 ماننـد  ها هورمون و آنزیمها انتقال براي مناسب بستر تشکیل کالژن، ترشح براي فیبروبالستها تحریک
 .نمود اشاره ....، اتولییتیک دبریدمان تسهیل ماکروفاژها، تحریک رشد، هورمون
 آل ایده پانسمان

 نحـوي  بـه  بایـد  پانسمان یک .میگیرد قرار زخم سطح با تماس در مستقیماً که است اي ماده پانسمان
 آل ایـده  پانسـمان  بـراي  .باشـد  مناسـب  زخـم  درمـان  مختلف مراحل ها زخم براي که گردد طراحی

 .شود می اشاره آنها از بعضی به که شده ذکر ویژگیهایی
 .سازد فراهم زخم التیام براي را شرایط بهترین 1-

 التیـام  رونـد  شـدن  کنـد  باعـث  که را عواملی باید اصولی بطور زخم التیام مناسب شرایط ایجاد براي
 .نمود حذف میگردند

 تشـکیل  دلمـه  و پوسته آن برروي و میگردد خشک و دهیدراته میگیرد قرار هوا مجاورت در که زخمی
 .میماند باقی زخم جاي و میشود ایجاد جوشگاه بافت نهایت در شده

 بـه  را آنها و بوده اپیتلیال سلولهاي مهاجرت برابر در مکانیکی سد یک اینکه بر عالوه زخم روي پوسته
 بافتهـاي  برداشـتن  .باشـد  می نیز میکروارگانیسمها رشد براي مناسبی محل میکند، هدایت زخم عمق
 .است التیام شروع براي قدم اولین نکروتیک و مرده
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 .شود حفظ مرطوب محیط پانسمان زیر 2-
 .است زخم ترمیم براي محیط بهترین مرطوب محیط شده ذکر قبال که همانگونه

 .بدهد را آب بخار و کربن اکسید دي اکسیژن، مانند گازهایی تبادل اجازه 3-
 و تقسـیم  بـراي  اپتلیـال  سـلولهاي  .است پژوهشگران بحث مورد زخم ترمیم فرایند در اکسیژن نقش

 سـایرمحققین .کنـد  مـی  کمک زخم التیام به اکسیژن که کرده وینرثابت .دارند اکسیژن به نیاز حرکت
 سـبب  آن کاهش و داشته مثبت تاثیر زخمها انواع ترمیم در موضعی اکسیژن افزایش که اند داده نشان
 .گردد می التیام روند در تاخیر

 .نماید حفظ را مناسب حرارت 4-
 37 حـرارت  درجـه  .کنند می محافظت شدن سرد از را زخم ترشحات، تبخیر از جلوگیري با پانسمانها

 کـرد  مشاهده الك .میدارند نگه ثابت را است سلولی تقسیم براي حرارت بهترین که رادگ سانتی درجه
 گردد برقرار درجه 37 حرارت درجه مجدداً ات است الزم زمان دقیقه 48 شده تمیز تازه که زخمی در که

 .گردد می آغاز بعد ساعت 3 از سلول میوزي تقسیم هاي فعالیت و
 .باشد ناپذیر نفوذ میگروارگانیسمها به نسبت 5-

 هـم  باید پانسمان .میشود طوالنی آنها در التهابی مرحله و نیافته التیام دارند شدید عفونت که زخمهاي
 اي عده براي است ممکن .باشد نفوذناپذیر ارگانیسمها میکرو به نسبت خارج از هم و زخم بستر سمت از

 مـی  عفونـت  بـروز  احتمال افزایش موجب بسته نیمه یا بسته پانسمانهاي که آید بوجود غلط تصور این
 عفونـت  بروز میزان هک گردید خصمش گرفت صورت تحقیقی مقاله 69 يروبر که بررسی یک در .گردند

 . درصد بوده است  6/2 بسته پانسمانهاي باو  است بوده درصد 1/7سنتی پانسمانهاي در
 .نگذارد جاي به باقیمانده و ریز ذرات زخم در 6-

 بعنـوان  ذرات این که میگذارند جاي به ریزي الیاف و ذرات زخم در پنبه و گاز مانند پانسمانها از بعضی
  .گردند بافتی واکنش یا و عفونت بروز باعث است ممکن و شده محسوب خارجی جسم

 .نچسبند زخم به 7-
 اسـت  ممکـن  و کـرده  ایجـاد  زیادي درد برداشتن هنگان در اغلب میچسبند زخم به که پانسمانهایی

 .کنند جدا زخم از را جدید بافت از قسمتی
 .باشد خطر بی و سالم آنها از استفاده 8-

 مـی  نشـان  تحقیقـات  .باشد هستند زا حساسیت یا سمی زخم براي که ترکیباتی حاوي نباید پانسمان
 هـا  پانسـمان  ترکیبـات  از برخـی  به طبیعی افراد با مقایسه در دارند پا هاي زخم کته افرادي که دهند

 .میدهند نشان بیشتري حساسیت
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 .باشد قبول قابل بیمار براي 8-
 .گیرد قرار بیمار پذیرش مورد نیز ظاهر نظر از باید پانسمان .است مهمی عامل پانسمان کاربرد سهولت

 مختلـف  هـاي  اندازه و ها شکل در و نکند ایجاد زیادي درد تعویض هنگام به باید آل ایده پانسمان یک
 مقـاوم  و گرفتـه  قرار استفاده مورد سادگی به که باشد نحوي به آن طراحی و بندي بسته .باشد موجود
 .باشد داشته کافی و طوالنی مصرف تاریخ همچنین باشد،
 باشد داشته باالیی جذب ظرفیت 18-

 در .نمایـد  جـذب  بخـوبی  را مرده سلولهاي و ها میگروارگانیسم مضر، و اضافی ترشحات باید پانسمان
 اشباع و نشت بدون باید پانسمان و است زیاد زخم ترشحات التهابی ازدرف و زخم ترمیم ابتدایی مراحل
 .کند کنترل را ترشحات سریع،

 .باشد صرفه به مقرون 11-
 محصـوالت  از استفاده اند داده نشان که شده انجام پانسمانها بودن صرفه به مورد در زیادي بررسیهاي

 طول .باشد تر صرفه به مقرون ارزان، مصرفی مواد و سنتی روش از توانند می گران و مدرن زخم درمان
 . دارند موثرتري نقش میان این در تعویض تعداد و درمان دوره

 توسـط  کمتر وقت صرف و کمتر عوارض کمتر، مصرفی لوازم بستري، مدت طول کاهش سریعتر، درمان
 پانسمانها نوع این با درمان هاي هزینه کاهش و بودن صرفه به مقرون کننده توجیه پزشکان، و پرستاران

 .هستند
 .باشد ساده آنها وجود با زخم بررسی و مشاهده 12-

 به بروزآسیب موجب و بوده زمانگیر و دشوار زخم مشاهده میشود استفاده سنتی پانسمانهاي از زمانیکه
 .است سریع و ساده زخم مشاهده شفاف، پانسمان یک با .میگردد زخم ترمیم در اختالل و زخم
 .کند محافظت مکانیکی آسیب از را زخم 13-
 .نماید حفظ آزارنده عوامل سایر و بنفش فوق اشعه باکتري، تروما، از را زخم باید آل ایده پانسمان یک

 .کند حفظ ثابت بطور را خود ویژگیهاي و خواص 14-
 .نکند تغییر آن خواص رطوبت و دما تغییرات اثر در یعنی
 .نباشد احتراق قابل 15-

  .است مهم نشینند می حرارت منبع به نزدیک و دارند پا زخم که بیمارنی در اخصوص امر این
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 .باشد شدن استریل قابل 16-
 قـرن  در لیسـتر  ژوزف و کـرد  توصیه زخم از مراقبت براي را تیکپآس روش که بود کسی اولین بقراط

 پانسـمان  بایـد  یابـد  التیام عوارض بدون زخم بخواهیم اگر .داد گسترش و تعمیم را تجربه نای وزدهمن
 .بدارد مصون ثانویه عفونت بروز خطر از را زخم که کنیم انتخاب استریلی

 .باشد راحت 17-
 شـکل  بـدن،  نـاهموار  سـطوح  در استفاده براي و بوده انعطاف قابل و پذیر انعطاف شکل باید پانسمان
 .باشد داشته مناسب

 باشد دسترس در باید 18-
 سـطح  در آنهـا  تمـامی  گاهی اما باشند، موجود پانسمان مختلف انواع است ممکن بیمارستانها چه اگر

 .دهـد  ادامه را درمان نیز بیمارستان از ترخیص از بعد باید بیمار .نیستند دسترس در عموم رايب جامعه
 پرسـتاري  خدمات موسسات و بیمار دسترس در و بیمارستان از ارجخ در دبای اه مانپانس نای بنابراین،

 .میگیرند قرار نیز
 .باشد نداشته مکرر تعویض به نیاز 18-

 کمتـر  زخـم  دماي تغییرات و صرفهجویی زمان در شده، کمتر ثانویه عفونت بروز امکان کمتر تعویض با
 این اگر ولی دارد ترشحات میزان به بستگی زخم روي بر پانسمان ماندن باقی زمان مدت چه اگر .میشود

 .بچسبند زخم به است ممکن هم نچسب پانسمانهاي از بعضی شود طوالنی زمان
 تولید باشد دارا یکجا را آل ایده پانسمان یک هاي ویژگی تمامی که پانسمانی هنوز که نمود اذعان باید

 ولـیکن  باشد ضروري و الزم مذکور ویژگیهاي تمامی زخمی براي که نیست معنی بدان این .است نشده
 نـوع  مناسـبترین  زخـم،  محـل  و انـدازه  و ترشحات میزان التیام، مرحله زخم، نوع به توجه با میتوان

 تشـکیل  اجـزاي  بـه  پلیمرها انواع صناعی مواد 20تا  19 قرن در اینکه از بعد .نمود انتخاب را پانسمان
 حـال  در نحویکـه  به شد زیاد بسیار آنها تجاري اشکال و پانسمانها تنوع .شدند اضافه پانسمانها دهنده
 ایـن  کـه  باشـد  داشته وجود متفاوت اشکال و ترکیب با تجاري پانسمان نوع  2000از  بیش شاید حاضر
 و سـازنده  کارخانـه  اعتبـار  و ساخت کیفیت به باید این بر مضاف .است مناسب پانسمان انتخاب مطلب

 توسـط  مصـرف منع   و مصرف موارد و کاربرد روش خصوص در الزم آموزشهاي ارائه همچون ویژگیهاي
  .نمود توجه سازنده کارخانه
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 Traditional dressings سنتی پانسمانهاي

 پانسمان یک ویژگیهاي از بسیاري .رایجاند خیلی نیز ما کشور در که پنبه و گاز مانند سنتی پانسمانهاي
 بـه  پانسمانها این .میگذارند جاي به زخم در را خود والیاف فبر باقیمانده و ذرات آنها .ندارند را ایدهآل

 ماهرانه پرستاري مراقبت و مکرر تعویض به نیاز و کنند می دهیدراته و خشک آنرا و چسبیده زخم بستر
 محـدود  ازآنها استفاده و شوند گذاشته زخم مرطوب سطح روي مستقیماً نبایستی پانسمانها این .دارند

 جذب براي( شوند استفاده ثانویه پانسمان بعنوان فقط یا و بوده تمیز و خشک زخم که است شرایطی به
 .)زخم سازي جدا و محافظت رايب یا و اگزودا

 را زخـم  سـطح  پـارافین  .اسـت  شده ساخته سفید یا زرد پارافین به آغشته گاز الیه یک از گازوازلینه
 به نسبت و نداشته را ترشحات جذب قدرت پانسمانها این .میشود پاك زخم روي از سختی به و پوشانده

 و داشته کاربرد سطحی هاي سوختگی و ها زخم براي فقط و هستند ارزان .دارند کمی نفوذپذیري گازها
 پمـاد  یـک  مـثال  دارو به آغشته بصورت است ممکن پانسمان گازهاي .دارند ثانویه پانسمان یک به نیاز

 مسـمومیت  میتوانـد  و اسـت  نشده کنترل حالت دراین بیوتیک آنتی جذب .شوند عرضه بیوتیک آنتی
 تجویز و شوند نمی توصیه زخم عفونت درمان براي موضعی بیوتیکهاي آنتی بطورکلی .دکن ایجاد دارویی

 .است مرجع سیستمیک بیوتیک آنتی
 جـاذب  پانسـمان  یـک  همـراه  بـه  که زد مثال را سیلورسولفادیازین کرم میتوان باکتریال آنتی مواد از

   .است موثر بسیار ستودومونا روي بر و میشود استفاده
 سیلورسـولفادیازین  از موثرتر زخم درمان در را هیدروکلوئید پانسمان پژوهش دریک همکاران و ویات

 عوارض سیلور بعالوه بود بیشتر برابر 3/2 سیلورسولفادیازین کرم با درمان هزینه اینکه بر ف مضا دیدند
 اثـر  و لکـوپنی  شـامل  شـده  مشاهده عوارض .داشتی منف اثر درمان بر که بود داده نشان سیستمیک
 .بود پروتئین و DNA درساخت بازدارندگی

 مستقل بصورت که برد نام تیکهاپس آنتی از میتوان میشوند استفاده زخم درمان در که ترکیبات سایر از
 .شوند می ردهب بکار توام یا

 و داشته سمی اثر ترمیم حال در بافتهاي بر ...و وکلریتهیپ استیک، اسید مانند سنتی تیکهايپس آنتی
 .اندازند می تاخیر به را التیام روند

 تیکهاپس آنتی کلی بطور .هستند سمی پائین درغلظتهاي حتی ساولن مانند ستریمید حاوي فرآوردهاي
 آیـودین  پوویـدن  از اسـتفاده  لـزوم  صـورت  در اما شوند استفاده باز هاي  مزخ کردن تمیز براي نباید

 .است مرجع وکلرهگزین
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 بـر  نمیریزید خود چشم در را آنچه" :گوید می که است رایج عقیدهاي زخم درمان متخصصین بین در
 ."نریزید نیز زخم روي
 ديروام دارد وجود )ف اسال( رنگ وزرد فیبرینی هاي بافت و نکروز بافت تمیزکردن براي مختلفی مواد
 خمیرهاي و )االیز(فبیرینولزین مانند کیناز استرپتو حاوي پمادهاي درصد 10 هیدروژن پراکسید ونهمچ

 .هیدروکلوئید
 باشتد کامفیل ژل مانند هیدروژلها از استفاده میتواند انتخاب بهترین نباشد مقدور جراحی دبریدمان اگر

   .میکند تسهیل نیز را اتولیتیک دبریدمان مرطوب محیط آوردن فراهم رب عالوه هک
 و موثر غیر بعضی و موثر بتانس بعضی که اند شده استفاده زخم درمان براي نیز دیگري ترکیبات و مواد
 وحتـی  تـوئین  فنـی  حاوي ترکیبات عسل، پرمنگنات، محلول مانند موادي .باشند می مضر گاهی حتی

 یورومتـال  ماننـد  پانسمانهایی در و دارد مثبت تاثیر زخم درالتیام آلومینوم چه اگر ...و آلومینوم شربت
 بعضـی  .دارد تعجـب  جـاي  جی ام آلومینیوم انسیونپسوس فرم با آن از استفاده اما است شده استفاده

 درخصـوص  کلی بطور اما .باشند موثر است نممک زخم التیام از خاصی مراحل در فقط ها فرآورده ازاین
 .ندارند علمی اساس و پایه و شده اغراق اغلب آنها اثر

 مرکـزي  عصـبی  سیستم عوارض به مبتال بیماران در سیستمیک بطور که است ترکیباتی از توئین فنی
  .است بیماران این درلثه خصوصاً رپالزيپهی ایجاد آن عوارض از یکی و میشود استفاده

 التیـام  براي مرطوب محیط فرآورده این که است طبیعی .میکند ایجاد سوزش و درد آن موضعی تجویز 
 شده داوام محصول این با که بیمارانی در رتروفیکهیپ اسکار و کلوئید بافت تشکیل و نکرده ایجاد زخم

   .است شده گزارش دان
 مشـاهده  فرآورده این با ازدرمان گزارشی دنیا نقاط سایر در زخم درمان به مربوط علمی معتبر درمنابع

 .است نشده
 در آن کامـل  مـتن  متاسـفانه  و شده انجام همکاران و ساز حلی دکتر آقاي توسط که بررسی دریک اما

 در کامفیـل  پانسـمان  و تـوئین  فنی کرم گازساده، از استفاده میان اي مقایسه نیست نگارنده دسترس
 درجه زخم 91 تعداد که پاراپلژي مرد جانباز 83 پژوهش این در .است گرفته صورت فشاري زخم التیام

 .شدند پانسمان ها فرآورده این با هفته هشت طی در داشتند 2 و1
 درجه فشاري زخمهاي در هیدروکلوئید پوششهاي و کامفیل پانسمان از استفاده ایشان ات اظهار برطبق

 بـه  توجـه  بـا  ایشـان  و داشته ارجحیت ساده گاز و توئین فنی معمول روشهاي بر موارد بیشتر در 2 و1
 زخمهـاي  کلیـه  در را آنهـا  از اسـتتفاده  دیگـر  مزایاي اي پاره و بیمار راحتی و آنها از استفاده سهولت
 .اند نموده توصیه 2 و1 درجه فشاري
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 Modern dressings مدرن پانسمانهاي

 اکثر آورده فراهم را زخم مرطوب درمان ویژگی و اند یافته بیشتري رواج اخیر دهه دو در پانسمانها این
 میباشد موجود پانسمانها این از مختلفی انواع نیز ما کشور در .دارند را آل ایده پانسمان یک گیهاي ویژ

 بـه  الزم .میگردند معرفی پانسمانها این از انواعی اینجا در .یابد می بیشتري رواج آنها مصرف روز هر و
 و تولید نیز دتريجدی محصوالت دنیا در روزه هر بیوتکنولوژي و پزشکی علوم پیشرفت با که است ذکر

ـ  بررسـی  مرحله در آنها از بعضی اینکه و محصوالت گستردگی و تنوع بعلت که میگردند معرفی  و ودهب
 .است شده پوشی چشم مبحث این در آنها ذکر از است دشوار بسیار آنها به دسترسی ای و گرانند بسیار

 Films or Transparent Dressings شفاف پانسمانهاي یا فیلم

 .هسـتند  چسـبدار  طرف یک در معموالً و بوده انعطاف قابل و شکل ورقهاي بصورت شفاف پانسمانهاي
 .میباشـند  چسـب  بعنوان اکریلیک عناصر و کوپلیمر ترکیبات اورتان، پلی شامل آنها مشترك ترکیبات

 و میدهنـد  عبور را گازها و بخار پانسمانها این .است کم بسیار ئیزا حساسیت با اي ماده پلیاورتان الیه
 .ناپذیرند نفوذ مایعات به نسبت

 جمع پانسمان زیر در زخم ترشحات .دارند را ایدهآل پانسمان یک ویژگیهاي از بعضی شفاف پانسمانهاي
 یک بصورت پانسمان میان از بخار بصورت ترشحات این از مقداري .ند میک ایجاد مرطوب محیط و شده

 ماننـد  پانسـمانها  از بعضـی  .دارد بسـتگی   رفته بکار ترکیبات به بخار عبور میزان .میشود خارج طرفه
 بـه  کـه  هسـتند  نیـز  سلولز متیل کربوکسی مانند رطوبت جاذب عناصر حاوي شفاف کامفیل پانسمان
 .میدهد نیز ترشحات جذب قدرت پانسمان

 بعنـوان  یا و جراحی زخمهاي پوست اهداي محل مانند عمق کم نسبتاً زخمهاي براي شفاف پانسمانهاي
 ایجاد از ريیپیشگ براي میتوان پانسمانها این از .میشوند استفاده سایرپانسمانها روي بر ثانویه پانسمان

 عواملی .نمود استفاده دارند قرار سایش و فشار معرض در که پوست از مناطقی در بستر زخم پیشرفت و
 نوع انتخاب در قیمت و رفمص وسهولت ارتجاعی قابلیت راحتی ضخامت بخار به نفوذپذیري میزان مانند

 .هستند موجود مختلف هاي اندازه و اشکال در پانسمانها این .هستند دخیل فرآورده
 Hydrogels هیدروژلها

 زیـادي  مقـدار  خود در پانسمانها این .هستند موجود شکل بدون ژل و صفحهاي شکل دو به هیدروژلها
 .دارد آب درصـد  90 خود در کامفیل ژل مثالً .میدهند ژل تشکیل پلیمري شبکه همراه به که دارند آب

 سـلولز  متیـل  کربوکسـی  پیرولیـدن  وینیل پلی یا اکساید اتیلن پلی شامل است ممکن ترکیبات سایر
 در و داده رطوبت زخم هب توانند می پانسمانها این .باشند ترکیبات سایر و نگهدارنده مواد کالژن آلژینات

 تواننـد  مـی  و هستند خنک لمس در معموالً .کنند گیري رطوبت حتی زخم ترشحات بودن زیاد صورت
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 انجام را حرارتی ایزوالسیون کنند می خنک را زخم سطح چون پانسمانها این .دهند کاهش را بیمار درد
 نمود استفاده دارند متوسط تا که ترشح که هایی زخم اغلب در توان می را هیدروژلها اگرچه .دهند نمی

 میدهند نشان دارند فیبرینی و زرد اسالف بافت یا و نکروز که هایی زخم در را نتیجه بهترین معموالً اما
 پانسمان کی مانند ثانویه پانسمان به نیاز ها هیدروژل .میکنند تسهیل را اتولیتیک دبریدمان که چرا

 .دارند گاز یا شفاف
 Alginates آلژیناتها

 زخـم  پانسـمان  بعنـوان  دریـانوردان  توسط مدتها که میشوند گرفته دریایی جلبکهاي از پانسمانها این
 پانسـمان  میتـوان  مثـال  عنـوان  به که دارند وجود اي رشته و ورقهاي صورت دو به .میشدند استفاده

 آلژینـات  شـامل  هـا  پانسـمان  این ترکیب .ببرد نام را کامفیل اي رشته کننده پر و اي ورقه سیسورب
 .باشد می )اسید آلژینیک حل قابل نمک( سدیم آلژینات و )اسید آلژینیک غیرمحلول نمک( کلسیم

 )زخـم  ترشـحات  مانند( سدیم حاوي هاي محلول با تماس در که سازد می را فیبرهایی کلسیم آلژینات
 در زخـم  سـطح  بـا  ژل این .نماید می تولید را آلژینات ژل سدیم آلژینات به یلدتب و یونی تبادل از بعد

 درد بـدون  و براحتی پانسمان برداشتن هنگام و آورده فراهم زخم براي را مرطوب محیط و است تماس
 .میشود جدا
 یا تمام هاي زخم در آلژینات انواع .نمایند جذب را ترشحات خود وزن برابر 28 تا میتوانند پانسمانها این

 وغیـر  عفـونی  تونلدار و حفرهاي هاي زخم در و میشوند استفاده زیاد تا متوسط ترشح با ضخامت نیمه
 - .برد کار به را آنها میتوان زرد و مرطوب و قرمز عفونی،

 Foams ها فوم

 فـیلم  الیـه  یک با سمت یک در است ممکن و بوده مختلف ضخامتهاي با شکل صفحهاي هایی پانسمان
 فوق عناصر و اکریلیک مواد و اورتان پلی همچون مختلفی ترکیبات .باشند شده پوشانده چسبدار شفاف
   .نمود اشاره کامفیل بیاتین پانسمان به میتوان آنها جمله از .میرود کار به درآنها جاذب

 مـی  سـیون  گرانوال مرحله در ویژه به ترشح پر هاي زخم دراغلب باال جذب قدرت به توجه با را ها فوم
 .نمود استفاده توان

 Hydocolloids هیدروکلوییدها

 مـی  بازارعرضه به و تولید آنها از مختلفی انواع و یافته بیشتري رواج روز هر هیدروکلویید پانسمانهاي
 بـه  نیـاز  و است معقول آنها قیمت .دارند را آل ایده پانسمان یک ویژگیهاي راکث ها پانسمان نای .شتد

 :ماننـد  ترکیبـاتی  .میشود استفاده آنها ساخت براي متفاوتی و مختلف ترکیبات .ندارند ثانویه پانسمان
 - - ...و پولیزوبوتیلن کلسیم، و سدیم آلژینات ژالتین و پکتین سلولز متیل کربوکسی
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 بعنوان و .اند شده تولید انواع سایر و خمیر پودر ورقهاي، مانند مختلف فرمهاي و اندازه در پانسمانها این
  .نمود اشاره پودرکامفیل و خمیر شفاف ضدفشار مثلثی، ضربدري، مربعی، هاي پانسمان هب میتوان نمونه
 بخار و گازها اما ناپذیرند نفوذ میکروارگانیسمها آب به نسبت شفاف پانسمانهاي مانند آنها ورقهاي انواع

 . دهند می عبور خود از را آب
 چرك شبیه ظاهري بوده رنگ شیري که میشود تشکیل ژلی پانسمان زیر در زخم ترشحات با تماس در
 اشتباه عفونت با آنرا است ممکن که چرا باشند آگاه مسئله این از باید بیمار و پرستار .دارد قوي بویی با

 هاي رشته از حمایت همچنین و زخم شدن ازخشک پیشگیري و مرطوب محیط ایجاد با ژل این .بگیرند
 تـا  .میکنـد  جلـوگیري  زخـم  به پانسمان چسبیدن از بعالوه و دهد می تسکین نیز را درد اعصاب آزاد

 تـا  سـه  از میتواند زمان این که نیست پانسمان تعویض به نیاز ننموده اشباع را پانسمان ژل این زمانیکه
 .نمود استفاده دارند کم تا متوسط ترشح که زخمهایی در را پانسمانها این است بهتر .یابد ادامه روز هفت

 سینوسی شکل به اگر الخصوص علی حفرهاي زخمهاي در کامفیل خمیر مانند پانسمانها خمیري نوع از
 پانسـمانهاي  همـراه  بـه  .برد بهره وانت می باشد داشته وجود زخم داخل به ها لبه افتادن خطر و بوده

 به و جذب ظرفیت افزایش براي پودر از میتوان دارند بیشتري ترشح که زخمهایی در و هیدروکلوئید
 .نمود استفاده اشباع زمان انداختن تعویق

 کشـورهاي  در بـویژه  آنهـا  مصرف متأسفانه هیدروکلوئید، پانسمانهاي فراوان مثبت ویژگیهاي علیرغم
 هـاي  پانسـمان  به نسبت آنها باالتر قیمت یا و عفونت از ترس شاید آن علت نشده، فراگیر سوم جهان
 .است گرفته صورت زیادي پژوهشهاي موارد این خصوص در .باشد سنتی

 پانسمان در میزان این گردید مشخص زخمها در عفونت میزان خصوص در تحقیقی مقاله 69 بررسی در
 .است بودهدرصد  6/2 بسته پانسمانهاي از استفاده در و است بودهدرصد   1/7 برابر ستنی رایج هاي

 هیدروکلوئیـد  پانسمان یک قیمت آوریم بعمل مقایسهاي پانسمانها قیمت خصوص در بخواهیم چنانچه 
ـ  پانسـمان  بودن ارجح نتایج شود، بررسی درمان کلی هزینه اما .است بیشتر سنتی پانسمانهاي از  ايه

 .میدهد نشان را هیدروکلوئید
 گاز و هیدروکلویید پانسمان با زخم درمان هزینه مورد در مقایسهاي بررسی یک کیلز کریس و زاکلیس
 بیشـتر  برابـر   3/3 هیدروکلوئیدها با زخم پانسمان نوبت یک هزینه که دریافتند و آورند بعمل مرطوب

 پانسـمان  بـراي  نیـاز  مـورد  مـان ز برابـر  8 مرطـوب  گاز با پانسمان انجام براي نیاز مورد زمان اما بود
 زخم التیام سرعت که بود آن از حاکی آن نتیجه که دادند انجام فشاري زخمهاي درمان در هیدروکلوئید

 هیدروکلوییـد  از بیشتر برابر  45/3 مدت طوالنی در درمان هزینه و بیشتر عفونت میزان کندتر، گاز با 
   .بود
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 بـراي  ها پانسمان این هیدروکلوئید پانسمانهاي با درد کاهش خاصیت بعلت  که دریافتند همچنین آنها
 .داشتند بیشتري مقبولیت بیماران

 از اسـتفاده  و مرطـوب  گـاز  بـا  پانسـمان  روش دو 1374 سال در پیشگویی امیرحسین آقاي ایران در
 مراکـز  و بیمارسـتانها  در بستري بیماران فشاري زخمهاي دردرمان را )کامفیتل( هیدروکلویید پانسمان
 به شده انتخاب گروه دو بین زخم مساحت اختالف ایشان گفته به .نمودند بررسی سالمندان از نگهداري

 ذکـر  دهیدروکلویی پانسمانهاي رايب را ذیل مزایاي ایشان و بود محسوس هیدروکلوئید پانسمانهاي نفع
 .نمایند می
پانسمان تعویض به نیاز بدون بیمار استحمام امکان 
آلودگی از پانسمان کردن پاك سهولت 
بیشتر التیام سرعت و کمتر تعویض تعداد به توجه با پانسمان روش این نسبی بودن تر هزینه کم 
پانسمان تعویض بودن درد بدون 

 در )زمان آن در( روش این با پرستاران و پزشکان اغلب آشنایی عدم به توجه با میکنند پیشنهاد ایشان
 شده ذکر که نکاتی از .گیرد صورت پرستاري دانشجویان و پرستاران پزشکان،به   تانیر تالعا تهزمی نای

 و متخصصین از بسیاري زعم به بلکه نیست زخم براي شپوش یک تنها پانسمان که گرفت نتیجه میتوان
 زخـم  درمان .برد بکار بیشتري عمل دقت آن کاربرد و انتخاب در باید و است درمانی عامل یک آگاهان

 تمـامی  همکـاري  و تعامـل  نیازمند بلکه نمیباشد پرستار و پزشک توسط پانسمان انجام به محدود فقط
 .است مددجو خانواده همچنین و درمان یمت افراد

 و پیشـگیري  و ماهرانـه  پرستاري مراقبت با اما میرسد نظر به بعید امري بستر زخم کنی ریشه چه اگر
 .برداشت راستا این در بزرگی گام توان می بیمار علمی و صحیح درمان

 و علمی توان ارتقاء و دانش کردن روز به مقوله، این خصوص در گوناگون کالسهاي و سمینارها برگزاري
  .است گشوده افق این بر را روشنی انداز چشم درمان یمت افراد فنی

پوست عملکردهاي ضروري . وست بزرگترین بافت بدن انسان است که شامل دو الیه اپیدرم و درم است
  :این عملکردها شامل. براي بقاء انسان را فراهم می کند

 حفظ دماي بدن .1

 سدي براي جلوگبري از هدر رفتن آب از راه تعریق .2

 (Dتولید ویتامین(فعالیت متابولیکی  .3

 حفظ ایمنی بدن از طریق پیشگیري از ورود میکروبها به بدن .4

 محافظت در مقابل محیط از طریق حس تماس، فشار .5
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 زیبایی ظاهري .6

صدمه به این بافت . سوختگی صدمه اي است که به از دست دادن یا تخریب بافت پوست منجر می شود
میـزان صـدمات   . یا تابشی ایجاد شـود می تواند به دلیل تماس با منابع الکتریکی، حرارتی، شیمیایی و 

بافتنی ارتباط مستقیم با درجه حرارت یا شدت سوزاندگی عامل سوختگی و طول مدت تماس پوست بـا  
 .منبع سوختگی دارد

   :طبقه بندي صدمات سوختگی 
 :سوختگی ها عمدتا بر اساس اندازه وعمق سوختگی طبقه بندي می شود

عالئـم و  . درگیر شده، اپیدرم قرمز و بدون تشکیل تاول استفقط الیه اپیدرم ): سطحی(درجه اول .1
 درد، قرمزي، رنگ پریدگی با فشار، بافت سالم: نشانه ها

عالئم و . تخریب اپیدرم و الیه درم همراه با تاول و ادم زیر جلدي و درد): ضخامت نسبی(درجه دوم .2
 درد، تاول، قرمزي، سفید شدن با فشار، بافت سفت: نشانه ها

همه الیه هاي پوست تخریب شده انـد، بافـت هـاي چربـی،     ): ضخامت کامل( سوم یا چهارمدرجه  .3
 .عضله، اعصاب، فراورده هاي خونی و استخوان ممکن است درگیر شوند

 انواع سوختگی ها 

اعم از بخـار،  (با حرارت باال  رایج ترین نوع سوختگی است که ناشی از تماس پوست :سوختگی حرارتی
 .می باشد) …آب جوش، آتش و

می تواند سـبب  ) مستقیم یا متناوب(یا ولتاژ باال ) متناوب(جریان با ولتاژ کم  :سوختگی هاي الکتریکی 
این سوانح در نتیجه تماس با جریان الکتریکی اعم از قرار دادن شـی اي  . بروز سوختگی الکتریکی شود

 .ددر پریز یا گاز زدن یا کشیدن سیم رابط وسایل برقی ایجاد می شو

 :چند نکته در رابطه با سوختگی هاي الکتریکی 

 مصدوم ازنظر بروز ایست قلبی کنترل شود. 

 از نظرشکستگی اندامها یا دنده هـا  ) گردنی،کمري(به علت پرتاب شدن و احتمال صدمات مهره اي
 .مورد توجه قرار گیرد

 از بیمار نوار قلب گرفته شود. 

 بیمار گرم نگه داشته شود. نقاط ورود و خروج برق پانسمان شود. 
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  ساعت مانیتورینگ انجام شود 24تا. 

 اهمیت مایع تراپی در این سوختگی بـیش از سـایر   . (دو خط وریدي جهت مایع درمانی گرفته شود
 .موارد می باشد

 NGT وفولی وصل شود. 

 گرافی از ریه و قسمت هاي آسیب دیده گرفته شود. 

  شودبه عوارض کلیوي و خونریزي داخلی توجه. 

معموال بازها نسبت به . اسیدها و بازها سبب سوختگی هاي شیمیایی می شوند: سوختگی هاي شیمیایی
عوامل اسید و باز شامل رخی شوینده هـاي خـانگی و   . اسیدها صدمات شدیدتري را به وجود می آورند

 .ترکیبات صنعتی می شوند

 :چند نکته در رابطه با سوختگی هاي شیمیایی

  دقیقه 30الی 15شستشو با حجم زیاد آب یا نرمال سالین به مدت. 

 بیرون آوردن کلیه لباس هاي مصدوم. 

 موادي که بصورت پودر است با برس پاك شود. 

 از خنثی نمودن مواد شیمیایی خوداري شود. 

   شستشو در سوختگی شیمیایی چشم به گونه اي باشد که آب از گوشه خارجی چشم خارج شـده و
 .شم سالم نشودوارد چ

معموال سـوختگی هـاي   . به سوختگی هاي ناشی از تماس با اشعه گفته می شود: سوختگی هاي تابشی
صدمات تابشی می تواننـد در  . تابشی موضعی هستند و ممکن است عین سوختگی حرارتی ظاهر شوند

یـزات مـورد   تماس مستقیم با نور خورشید، تجهیزات صنعتی، مثل شتابگرها و سـیکلوترون هـا و تجه  
 .استفاده در درمان پزشکی ایجاد شود

 ها اولین اقدام پس از بروز سوختگی  

اگر موضع سوخته در محل زیر لباس باشد، ابتدا اقدام به بیرون آوردن لباس کنید ولی نکته بسیار مهـم  
اینجا است که در صورتی که سوختگی به حدي شدید است که پارچه لباس به پوسـت بـدن چسـبیده    
است، هرگز با کشیدن پارچه سعی در جدا کردن لباس از سوختگی نکنیـد بلکـه پارچـه را دور تـا دور     
سوختگی با قیچی بریده و یا با همان لباس مرحله پایین آوردن دما با آب سرد را انجام داده و در اولـین  

 .فرصت به پزشک مراجعه کنید
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چربـی،  . لیدن هرگونه روغن و یا کـره بپرهیزیـد  به هنگام ایجاد سوختگی براي کاهش ضایعات آن از ما
 .گرماي سوختگی را در پوست نگه داشته و شدت سوختگی را بیشتر می کند

 .کاربرد پمادها و لوسیون هاي مخصوص تنها در سوختگی درجه اول می تواند کارساز و مفید واقع شود

را بالفاصله بـا آب  ) …سوپ و  مانند آب چوش، آب باتري ماشین،(محل سوختگی حاصل از مایعات داغ 
به این ترتیب در صورتی که حرارت باالي مایع داغ سبب سوختگی شده باشد، . بشویید) نه آب یخ(سرد 

با این کار دماي پوست سوخته پایین آمده و در سوختگی ناشی از تماس با محلـول هـاي اسـیدي و یـا     
 .مه تاثیرات حاصل از آن می شودبازي، جریان آب موجب رقیق شدن ماده و از بین رفتن ادا

ها  پوستی که دچار سوختگی شده بهتر است با پانسمان پوشانده شود، زیرا سدي که مانع ورود میکروب
ها بهتر است روزانه تعویض شود و سیر بهبود زخم بـه   به داخل بدن است، شکسته شده و این پانسمان

بیوتیک موضعی یـا اینکـه    ه نیاز به مصرف آنتیصورت روزانه از سوي پزشک رویت شود تا در مواردي ک
هاي سطحی و کوچک در صورتی که هر گونه عالئمی از  در سوختگی. نیاز به جراحی است، مشخص شود

تغییر شکل زخم، التهاب، تورم، درد شدید یا تب ایجاد شود، بهتر است بیمار تحت نظر پزشک متخصص 
 .ادامه درمان را پیگیري کند

اي بهبود عالئم بهتر است چرب نگه داشته شود، ولی به یاد داشته باشید هیچ پمـاد و  زخم سوختگی بر
داروي موضعی وجود ندارد که جاي سوختگی را از بین ببرد یا مانع ایجاد جوشگاه سوختگی شـود و بـه   

از در واقع، درمان یک زخم سوخته فقط . ها باید جلوگیري کرد مورد بعضی دارو طور جدي از تبلیغات بی
اي رژیم  در طول زمان بهبود زخم سوخته نیز بهتر است از نظر تغذیه. سوي پزشک متخصص ممکن است

مصرف شود که باعث تسریع در التیام  C پر پروتئین و پر کالري و همچنین حاوي مقادیر باالي ویتامین
 .شود زخم سوختگی می

کنند، ولی در  از منطقه سوخته محافظت میعنوان پانسمان بیولوژیک  ها به توجه داشته باشید خود تاول
مواردي که تاول خونی شود یا روي مفاصل بزرگ باشد یا عامل سوختگی، مواد شـیمیایی باشـند بهتـر    

 .ها ترکانده شوند و پوست سوخته پانسمان شود است تاول
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 مراقبت ها 

از روش هـاي مناسـب متعـددي مـی توانـد بـراي تمیـز کـردن زخـم سـوختگی           : تمیز کردن زخـم 
تعـویض روزانـه پانسـمان و    . مصـرف سـرم شستشـو یـا اسـتفاده از آب لولـه کشـی       (استفاده شـود 

مشاهده زخم وپوست بدون سـوختگی، بـراي بررسـی نشـانه هـاي التیـام و بـروز عفونـت موضـعی          
در روز انجـام مـی شـود بـراي پیشـگیري از       در کـل ایـن درمـان یـک یـا دو بـار      . ضروري می باشد

هـا طـول مراقبـت از زخـم تـا آنجـایی کـه ممکـن اسـت          کاهش دماي بدن وکاهش تماس با باکتري 
از تمیز کردن زخم با غوطـه ورسـازي کامـل بـدن در آب بـه دلیـل افـزایش خطـر         . محدود می شود

 .بروز عفونت بپرهیزید

 
 .یدمان کمک می کندفشار آب به خارج سازي عوامل موضعی ودبر 

هدف اصلی فرایند مراقبت از زخم ،حفظ رطوبت موضع به منظور تسریع در التیام زخم : مراقبت از زخم
 .و پیشگیري از بروز عفونت در آن می باشد

معموال تصمیم گیري براي مصرف عوامل ضد میکروبی بر مبناي وضـیعت   :آنتی بیوتیک درمانی موضعی
شامل غدد ترشح سبوم (عملکرد مکانیسم هاي حفاظتی پوست  وختگیصدمات س. زخم سوختگی است

که در حالت عادي سبوم ترشح می کنند که عالوه بر چـرب نگـه داشـتن پوسـت در تخریـب بعضـی       
ازبـین مـی   ) موجودات زنده ذره بینی مثل استرپتوکوك وبعضی گونه هاي استافیلوکوك کمک می کنـد 

، کـرم اسـتات   (SSD) سـولفادیازین نقـره  : ف عبارتنـد از آنتی بیوتیک هاي موضعی مورد مصر. برد
 .، پماد باسیتراسین و سیلور)سولفامیلون(مافناید

براي التیام زخم در سوختگی هاي عمیق وخفیف جلدي برداشتن بافت اسکار ضروري : دبریدمان زخم 
بافت هیچ گونه اسکار بافت غیر زنده اي است که بعد از صدمه سوختگی تشکیل می شود این .می باشد

دبریـدمان  .کننـد  جریان خونی ندارد بنابراین گلبولهاي سفید ،پادتن ها نمی توانند به این ناحیه نفـوذ 
 :هدف اصلی دارد2

برداشتن بافت آلوده شده به اجسام خارجی و باکتري ها بنـابراین بیمـار را در برابـر عفونـت هـاي       1٫
 .تهاجمی حفاظت می کند

 برداشتن بافت مرده2٫
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 :انواع دبریدمان به شرح ذیل می باشد

 استفاده از قیچی و فورسپس براي برداشتن بافت نکروزي و شل: مکانیکی1٫

این عوامل در نـرم کـردن بافـت    ( مصرف موضعی مواد تجزیه کننده پروتئین در بستر زخم : آنزیمی2٫
 )داشناسکار وحل شدن بافت سودمند می ب

طریق درماتوم الکتریکی یا چاقوي جراحی تا زمانی که به بافت زنـده  برداشتن بافت مرده از : جراحی3٫
 .خونریزي دهنده منتهی شود

 :پیشگیري از سندرم کمپارتمان 

نارسـایی عروقـی و فشـار روي    . تورم و ادم پاسخ طبیعی بافت پوست در مقابل تروما و جراحـی اسـت  
سندرم کمپارتمـان  . مپارتمان منجر شودمی تواند به بروز سندرم ک) به علت تورم درمان نشده(اعصاب 

هنگامی اتفاق می افتد که فشار داخل بافتی در یک فضاي بسته افزایش یابد، در نتیجـه جریـان خـون    
 .مهم ترین عالمت سندرم کمپارتمان درد است.وعمکرد بافت داخل آن فضا مختل می شود

 : خصوصیات این درد عبارتست از

 شدت درد بیش از حد انتظار است. 

 شدت درد در عرض چند ساعت بیشتر میشود. 

 درد در تمام طول اندام احساس میشود. 

 درد گنگ و منتشر است. 

 درد با مسکن هاي معمولی کم نمیشود. 

 درد اگر در ساق باشد با حرکت مچ پا شدیدتر میشود. 

 :دیگر عالئم سندرم کمپارتمان عبارتند از

 فقدان نبض شریانی. 

 تاخیر در پر شدن مویرگی Capillary refill 

 رنگ پریدگی و سردي اندام 

 احساس سوزش یا سوزن سوزن شدن در اندام و کاهش حس لمس 

 عدم برقراري حرکات ارادي در انگشتان. 

 حرکات دردناك انگشتان. 
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            اگر انگشـتان را در جهتـی حرکـت دهـیم کـه عضـالت کمپارتمـان کشـیده شـوند درد بیمـار
 .افزایش می یابد

 تورم وسفتی اندام 

براي کاهش فشار باید باند ها را باز کرد وعضو مربوطه را نیز باال نگه داشت ولی باید دقت کرد کـه کـه   
عضو باالتر ازسطح قلب قرار نگیرد در صورتی که با این اقدامات خون رسانی و فشار داخل بافت طبیعی 

 .نشود احتماال انجام فاشیوتومی ضرورت پیدا خواهد کرد

 :تغذیه

  مایعات جهت جلوگیري از یبوستمصرف زیاد 

 ماهی،تخم مرغ )جگر، زبان،دل(گوشت قرمز، فرآورده هاي امعاء و احشاء ( رعایت رژیم پر پروتئین ،
 لبنیات پرانرژي و حاوي میوه ،سبزیجات تازه و) 

            در صورت سـوختگی لب،بـا چـرب کـردن از تـرك خـوردگی آن جلـوگیري نمائیـد تـا بتوانـد
 . راحت تر غذا بخورد

 مار را به غذا خوردن تشویق نماییدبی. 

 سه وعده غذایی کافی نیست در فواصل آن از رژیم مایعات استفاده شود. 

 بیمار را تشویق کنید تا بعد از هر وعده غذایی مسواك بزند. 

    جهت دستیابی به میزان نیاز غذایی بیمار انجام مشاوره تغذیه اي براي تعیین میزان کـالري مـورد
 .بررسی نحوه دریافت مناسب آن ضروري استنیاز روزانه و 

 
 :به منظورکاهش خارش

      بیمار به استفاده از لباس هاي نخی یا پنبه اي ،جوراب هاي نخی یا حولـه اي وکفـش کتـانی نـرم
 .تشویق شود

 دوش آب سرد بگیرد. 

 با حوله مرطوب پوست خنک نگه داشته شود. 

 از غذاهاي محرك بپرهیزد. 

  با آب ولرم به همراه شامپوي بچه یا صابون بچه ضروري استشستشوي یک روز درمیان . 

 پوست بیمار با لوسیون هاي تجویز شده چرب نگه داشته شود. 

   به بیمار توصیه کنید ازخاراندن ، خراشیدن، سائیدن، ضربه زدن کشیدن و حرکات خشن خـوداري
 .کند
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 درهواي آلوده نیز قرارنگیرید( .بیماررا از منابع حرارتی توام با گرد و غبار و خاك دور کنید.( 

مراجعه روزانه یایک روز در میان به بخش فیزیـوتراپی ویـژه بیمـاران سـوختگی بعـد از      : فیزیوتراپی
 .ترخیص کامال ضروري است

 :اهمیت فیزیوتراپی

 فیزیوتراپی سبب افزایش بهبودي زخم می شود. 

 فیزیوتراپی سبب کاهش تورم زخم می شود. 

  کاهش چسبندگی در نواحی سوختگی مخصوصا اطراف مفاصل می شـود کـه در   فیزیوتراپی سبب
 .نهایت از کوتاه شدن عضو و محدودیت حرکتی جلوگیري میکند

  می شود)حرکتی ناشی از بی(فیزیوتراپی باعث کاهش درد عضالت 

 فیزیوتراپی باعث کاهش عوارض تنفسی می گردد. 

 :خبر کنیددر شرایط اضطراري زیر باید فورا اورژانس را  

 ها، پاها یا صورت یا سطح یک مفصل بزرگ را فرا گرفته باشد سوختگی که سطح وسیعی از دست. 

 سوختگی درجه دو به وسعت بیشتر از اندازه یک کف دست 

  4یا  3سوختگی درجه 

 مشکل در تنفس یا سوختگی مجاري تنفسی 

 استنشاق دود 

 سوختگی دنبال کنترل به حالی یا درد غیرقابل ایجاد ضعف، بی 
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  :منابع 
  جلد اول( اصول و مهارتهاي پرستاري (  
  اینترنت 

 


