
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيوار گزاهي، اًجام عول جزاحي هَفقيت آهيش را بِ 

 شوا تبزيك هي گَيين.

سخن خزاحي در ٍاقغ ثزش پَست در طي  سخن جزاحي:

ػول خزاحي هي ثبضذ. اكثز هَارد كَچك ٍ ثؼضي 

ثشرگ هي ثبضذ. اًذاسُ آى ثستگي ثِ ًَع اٍقبت خيلي 

 ػول خزاحي دارد.

تأخيز ٍ يب تسزيغ در تزهين سخن ثستگي : تزهين سخن

ثِ ػَاهل هختلفي دارد ػَاهلي هثل ًَع خزاحي، ديبثت 

ٍ يب هصزف ثؼضي اس دارٍ ّب ثبػث تأخيز تزهين سخن هي 

ضًَذ. يكي اس ػَاهلي كِ ثبػث تسزيغ در رًٍذ ثْجَدي 

 زدد رصين غذايي هي ثبضذ.سخن هي گ

:رصين غذايي حبٍي ٍيتبهيي رصين غذاييC  پزٍتئيي ٍ

رٍي در ثْجَدي سخن كوك هي كٌذ. سجشي ّب ٍ  ٍ

سي ٍ گَضت داراي پزٍتئيي ٍ  ٍيتبهيي هزكجبت داراي

 رٍي هي ثبضذ. سخن اس ػوق ثِ سطح تزهين هي ضَد.

 
 سبػت اٍل خزاحي در صَرت  72سخن خزاحي ثؼذ اس

 تزضح طجق ًظز خزاح ًيبس ثِ پبًسوبى ًذارد. ًذاضتي

 خزاحي ثبس ثزش ثؼضي اٍقبت سخن خزاحي در هسيز 

هي ضَد. پشضك  ضوب آى را دٍثبرُ ثخيِ ًوي سًذ. در 

ايي ضزايط ضوب ثبيذ چگًَگي هزاقجت اس آى را تب 

 .تزهين كبهل يبد ثگيزيذ

 

 
 قجل ٍ ثؼذ اس تؼَيض پبًسوبى ثزاي ضستطَي دست ّب

 سخن ضزٍري است.خلَگيزي اس ػفًَت 

 

 :هزاحل شستشَي دست ّا

ثزاي ضستطَي دست ّب ثب آة ٍ صبثَى هزاحل سيز اًدبم 

 دّيذ:

 كليِ خَاّزات خصَصبً اًگطتزي ٍ سبػت را اس 

 خبرج كٌيذ.دست ّبي خَد 

 ثبًيِ ثب آة ٍ صبثَى دست ّبيتبى را  30تب  15ثِ هذت

 ضستطَ دّيذ ٍ سيز ًبخي ّبيتبى را تويش كٌيذ.

تبى ٍ كف ٍ پطت دست كليِ قسوت ّبي دست ثيي اًگط

 ثَى خَة ضستطَ دّيذ.را ثب آة ٍ صب

.دست ّب را ثب حَلِ تويش خطك كٌيذ 

 

 هزاحل بزداشتي پاًسواى قبلي:

 ّب قجل اس توبس ثب پبًسوبىضستطَي دست 

.ثبًذ يب چست پبًسوبى را ثزداريذ 

.دستكص يكجبر هصزف تويش ثپَضيذ 

 اگز پبًسوبى ثِ سخن چسجيذُ است آى را ثب سزم

ضستطَ )ًزهبل سبليي( خيس كٌيذ هگز آًكِ پشضك ثِ 

 ضوب آهَسش دادُ ثبضذ كِ خيس ًطَد.

 

 

 قزار دّيذ ٍ آى را پبًسوبى قجلي را در كيسِ پالستيكي

 دفغ كٌيذ.

 َدست ّبيتبى را ثؼذ اس ثزداضتي پبًسوبى قجلي ضستط

 دّيذ.
 

 هزاقبت اس سخن:

 ثب گبس استزيل ٍ سبػت اٍل ثبيذ  72سخن خزاحي در

 خطك پَضبًيذُ ضَد.

 ثِ ضوب اخبسُ هي دّذ سبػت اس ػول  72خزاح ثؼذ اس

 دٍش ثگيزيذ ٍلي اس ٍاى ٍ استخز استفبدُ ًكٌيذ.

 هؼوَالً اس رٍس اٍل تب چْبرم ثؼذ اس ػول خزاحي هحل

سخن قزهش ٍ اطزاف آى تَرم ٍ قزهشي ٍ درد ٍ گزهي دارد ٍ 

اس آى تزضحبت خًَي يب خًَبثِ اي ٍ ثِ تذريح ثي رًگ 

 خبرج هي ضَد كِ طجيؼي هي ثبضذ.

 اس سزم ضستطَ )سزم ًوكي( ثزاي تويش كزدى سخن

 استفبدُ كٌيذ.

ضستطَ را يبدداضت كزدُ ٍ در  تبريخ ثبس كزدى سزم

 صَرت ػذم هصزف پس اس يك ّفتِ دٍر اًذاختِ ضَد.

 گبس را ثب سزم ضستطَ آغطتِ ٍ ثِ آراهي پَست را تويش

 كٌيذ.

 سؼي كٌيذ ّوِ تزضحبت ٍ خَى خطك ضذُ ٍ هَاد

 ديگز رٍي پَست را تويش كٌيذ.

 اس هَاد تويش كٌٌذُ پَست ٍ ثتبديي يب صبثَى داراي هَاد

 كزٍثي استفبدُ ًكٌيذ. ايي هَاد ثِ سخن آسيت ضذ هي

 هي رسبًٌذ ٍ سزػت تزهين سخن را كبّص هي دٌّذ.
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 مجتمع تخصصي و فوق تخصصصي فارابي

 

زخم جراحي در مراقبت از 

 منسل

 
 سالهتٍاحذ آ هَسش 

 F-TEP1-102كذ شناسه :

 

 

 
 

 سي سي را ّوبًطَر كِ پزستبرتبى ثِ 20يك سزًگ

ضوب آهَسش هي دّذ پز اس سزم ضستطَ )ًزهبل 

سبًتي هتزي  20تب  10سبليي( استزيل كٌيذ ٍ در فبصلِ 

 اس سخن رٍي سخن اسپزي كٌيذ.

 خطك كٌيذ.ثب گبس ًزم تويش ٍ سپس سخن را 

 ٍ بذٍى اجاسُ پششك خَد اس پواد لَسيَى ٍ كزم

دارٍي گياّي بز رٍي سخن ٍ پَست اطزاف آى 

 .استفادُ ًكٌيذ

 ِدر صَرتي كِ پبًسوبى ثب تزضحبت خًَي يب خًَبث

اي هزطَة ضذُ ثبضذ ثزاي خلَگيزي اس ػفًَت سخن 

 تؼَيض پبًسوبى ضزٍري است.

ك الي دٍ طجق ًظز پشضك تؼَيض پبًسوبى رٍساًِ ي

 ثبر هَرد ًيبس است.

 در صَرتي كِ سخن تزضحبت سيبد داضت السم است

 استزيل ثيطتز رٍي سخن گذاضتِ ضَد. گبس  دٍ سِ اليِ

 قزاردادى پاًسواى جذيذ رٍي سخن:

ثِ ضوب آهَسش  پبًسوبى خذيذ را ّوبًطَر كِ پزستبراى

 دادُ اًذ رٍي سخن ثگذاريذ.

سخن هزطَة )  هوكي است السم ثبضذ اليِ گبس رٍي

ثب سزم ضستطَ( ضَد ٍ رٍي آى گبس خطك گذاضتِ 

 ضَد.

.رٍي اليِ هزطَة ضگبس تويش ٍ خطك ثگذاريذ 

 

 

 پبًسوبى ضستطَ دّيذ.دست ّبيتبى را ثؼذ اس اتوبم 

 

 :در صَرت بزٍس عالئن سيز بِ جزاحتاى اطالع دّيذ

قزهش ضذى سيبد اطزاف سخن 

درد ضذيذ اطزاف سخن 

ٍرم سيبد اطزاف سخن 

خًَزيشي سيبد سخن 

سخن ثشرگ يب ػويق تز ضذُ ثبضذ 

سخن خطك ٍ سيبُ ضذُ ثبضذ 

جش رًگ اس اطزاف سخنخبري ضذى تزضحبت سيبد س 

 ضذى ديَارُ سخنسخين ٍ قَُْ اي 

ثذ ثَ ضذى سخن 

 4درخِ سبًتي گزاد ثزاي ثيص اس  3/38تت ثبالي 

 سبػت

 

 
 

 

 كزدى بخيِ ّا:خارج 

خْت خبرج كزدى ثخيِ ّب ثِ هطت پشضك يب درهبًگبُ 

 هزاكش درهبًي هؼتجز هزاخؼِ ًوبييذ.
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