
 

 آسيب و ضربه به شكم 

 بخش  اورژانس 

 89تاریخ تدوین : آبان—واحد آموزش سالمت

 روزانه زخم خود را از نظر بروز عالئم زير بررسي نماييد :  91.

 تورم و قرمزي اطراف محل زخم  -

 وضعيت ترشحات  -

 خونريزي  -

 خطوط قرمز رنگ برجسته اطراف زخم  -

بايد . ........... روز ديگر جهت كشيدن بخيه ها به يك مركز پزشكي مراجعه 
 كنيد . 

 ”ضربه به شكم بدون ايجاد زخم باز ” 

 پس از ترخيص تا هنگام بهبودي به نكات و توصيه هاي زير توجه كنيد :

روز بهبود  2-3درد ناحيه ي ديواره ي شكم و عضالت آن معموال پس از  9.
 هفته ادامه پيدا مي كند 2نسبي مي يابد اما گاهي تا 

روز پرهيز كنيد و به فعاليت هاي  9-2. از استراحت مداوم در بستر بيش از 2 
چون استراحت طوالني مدت باعث ضعف و خشكي ، روزمره ي خود بازگرديد 

طوالني ،ناگهاني، عضالت مي شود )البته از انجام حركات و فعاليت هاي سريع
، پيوسته و شديد كه باعث فشار مستقيم بر شكم يا تشديد درد مي شوند، مدت

 اجتناب كنيد (.

در صورتي كه ، جهت كنترل درد از تركيبات استامينوفن استفاده كنيد 3.
هنگام ترخيص داروي خاصي براي شما تجويز شده است تنها همان دارو را 

توجه كنيد كه استفاده از تركيبات حاوي آسپيرين يا بروفن ، مصرف نماييد
 ممكن است باعث بروز خونريزي شود .

به هيچ وجه بدون دستور پزشك اقدام به استفاده از داروهاي كورتوني  4.
اين داروها مي توانند عوارض ، ) انواع قرص و آمپول ( به طور خودسرانه نكنيد

 خطرناك و مهمي ايجاد كنند كه اغلب درمان پذير نيستند. 

در صورتي كه براي درمان ساير بيماري ها داروي خاصي به طور مداوم  5.
مصرف مي كنيد )مثل انواع تركيبات كورتون دار ( به هيچ وجه شخصا اقدام 

به قطع يا تغيير ميزان مصرف آن نكنيد و جهت ادامه ي درمان با پزشك 
 مشورت كنيد .

به پهلو يا پشت بخوابيد و از خوابيدن بر روي شكم پرهيز ، هنگام استراحت 6.
 نماييد. 

سنگين و طوالني مدت كه باعث فشار ، از انجام فعاليت هاي جسمي شديد 7.
هفته ي آينده خودداري  2-4يا ضربه به شكم و پهلوها مي شود در طول 

 كنيد. 

 

شانه ها و بازوها و كشيده ، . از انجام فعاليت هايي كه نياز به باال نگاه داشتن سر8
تعويض المپ ، شدن پشت و كمر به سمت باال دارد ) مثل آويزان كردن پرده ها

برداشتن اجسام از قفسه هاي بلند ( خودداري كرده و از نردبان هايي با ، لوسترها
ارتفاع مناسب به شكلي كه نياز به باال بردن گردن و بازوها و كشيده شدن پشت و 

 كمر نباشد استفاده كنيد. 

، كيف يا كوله پشتي هاي سنگين و كودكان، اجسام، از بلند كردن و حمل بارها 1.
شنا كردن و دوچرخه سواري ، همچنين انجام فعاليت هاي ورزشي شديد و سنگين

 هفته اجتناب كنيد.  4تا 

از پله ها تا حد امكان باال و پايين نرويد و در صورت لزوم اين كار را با  91. 
پله مدت  2-3آهستگي و با تكيه بر نرده يا ديوار انجام دهيد و پس از طي هر 

 كوتاهي ايستاده و استراحت كنيد. 

در صورت امكان تنها از توالت فرنگي استفاده كنيد ) مي توانيد يك توالت  99.
فرنگي متحرك به شكل صندلي كه در داروخانه ها موجود است جهت استفاده در 

 مكان هاي مختلف تهيه كنيد ( 

 از رانندگي طوالني مدت خودداري نماييد  92.

از باقي ماندن در يك وضعيت طوالني بويژه در حالت نشسته ) مثال هنگام  93.
دقيقه يك بار وضعيت خود  31 21-مطالعه يا كار با كامپيوتر( خودداري كنيد و هر 

 را تغيير داده يا چند قدم راه برويد.

. از هرگونه تغيير حالت ناگهاني )مثال از حالت نشسته به ايستاده ( پرهيز كنيد و 94
هنگام برخاستن از رختخواب ابتدا براي چند دقيقه بنشينيد سپس به آرامي 

 برخيزيد. 

زماني كه در منزل تنها هستيد از رفتن به حمام خودداري كنيد و هنگام  95.
تنهايي در منزل همواره گوشي تلفن يا تلفن همراه خود را در دسترس و نزديك 

 خود قرار دهيد. 

اما توصيه مي شود ، اين آسيب محدوديت غذايي براي شما ايجاد نمي كند 96.
برنامه ي غذايي خود را به شكلي تنظيم كنيد كه دچار يبوست نشويد چون اين 

 مساله باعث ايجاد فشار بر روي ديواره ي شكم مي .شود 

به ميزان مناسب آب بنوشيد و از تشنگي طوالني ، مايعات كافي مصرف كرده 97.
 مدت جلوگيري كنيد. 

انس براي شما عكس برداري ) راديوگرافي ( يا سي تي ژدر صورتي كه در اور 98.
آن را تا زمان بهبود كامل نزد خود نگاه داريد چون در ، اسكن انجام شده است

 صورت بروز عوارضي مانند عفونت جهت مقايسه به آن نياز خواهد شد.

 :ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت
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انس يا پزشك ژدر صورت بروز هر يك از عالئم زير مجددا به اور

 :مراجعه كنيد 

 بروز تب يا حمالت لرز  -

 بروز درد شديد در هر يك از قسمت هاي شكم يا پهلوها  -

 درد بسيار شديد در كل شكم كه با حركت كردن بدتر شود  -

 درد تير كشنده به پشت يا هر يك از شانه ها  -

 درد شكم همراه با سفت و محكم شدن آن ) شبيه به سنگ يا تخته چوبي(  -

برجستگي يا بيرون زدن يك توده )به خصوص هنگام فعاليت يا سرفه كردن يا  -
 زور زدن( از محل زخم يا از هر بخشي از ديواره ي شكم )فتق( 

 يا استفراغ تهوع  -

 بي اشتهايي شديد يا عدم توانايي در خوردن و آشاميدن  -

 سرفه هاي شديد و ناگهاني  -تنگي نفس يا سختي تنفس       -

 درد يا سنگيني قفسه ي سينه يا تپش قلب شديد  -

 ضعف و بي حالي شديد يا كاهش سطح هوشياري )بيهوشي( -

 تعريق يا سرد شدن اندام ها ، رنگ پريدگي -

 سرگيجه و احساس سبكي سر  -

 زرد شدن قسمت سفيد چشم ها يا پوست صورت  -

 مدفوع يا استفراغ خوني ) خون روشن يا سياه رنگ (  -

 شدن شكم )يبوست و نفخ شديد( گ عدم توانايي در دفع گاز و مدفوع و بزر -

 بروز كبودي در اطراف ناف يا پهلوها -

 احتباس ادرار يا عدم توانايي دفع ادرار 

 احساس سختي و درد در هنگام دفع ادرار  -

 وجود خون در ادرار  -

 آسيب يا پارگي بخيه ها و باز شدن مجدد زخم  -

 تورم يا قرمزي محل زخم ، درد شديد -

خر وج چرك يا ترشحات سبز رنگ از زخم يا تشديد ترشحات اوليه يا استشمام  -
 بوي بد از زخم 

دقيقه فشار مداوم روي 95-91خونريزي مجدد از زخم به طوري كه پس از  -
 محل زخم متوقف نشود  

 وز خطوط قرمز رنگ و برجسته در اطراف محل زخمبر -

 " آسيب هاي شكم همراه با زخم باز " 

شما در اثر آسيب با ........................ دچار زخم باز / پارگي / سوراخ در ناحيه  
با توجه به معاينات و بررسي هاي ، ي ............................... شكم خود شده ايد

زخم شما محدود به پوست و اليه هاي سطحي مي باشد و ، انسژانجام شده در اور
در حال حاضر به نظر نمي رسد دچار آسيب هاي شديد در اعضاي داخلي شكم و 

 شده باشيد .گ هاي بزرگ ر

پس از ترخيص تا زمان بهبودي به نكات و توصيه هاي زير توجه 

 كنيد :

اما ، ساعت مي توانيد به آرامي با آب گرم و صابون بشوئيد 24بخيه ها را پس از  9.
، به هيچ وجه آنها را به مدت طوالني در آب غوطه ور نكنيد ) مثال در وان حمام

چون تماس زياد با آب باعث كاهش سرعت بهبود زخم و افزايش ،....( استخر
 احتمال عفونت مي شود .

براي اين كار از يك پارچه ي ، بخيه ها را بالفاصله با ماليمت خشك كنيد 2.
نخي سبك و كامال تميز كه فقط به اين كار اختصاص داده ايد يا گاز استريل 

دقت كنيد كه ، استفاده كنيد و به هيچ وجه از پنبه يا دستمال كاغذي استفاده نكنيد
براي خشك كردن نبايد پارچه را روي زخم به سختي بكشيد و فقط از حركات 

 ضربه اي ماليم استفاده كنيد .

پس از شستشو مي توانيد روي زخم را با يك اليه ي نازك پماد آنتي بيوتيك  3.
)در صورت تجويز هنگام ترخيص ( بپوشانيد )براي اين كار از گوش پاك كن 

محلول هاي ، آب اكسيژنه، بتادين، امابه هيچ وجه از الكل، استفاده كنيد(
روغن هاي معطر يا پمادهاي ، كرم هاي آرايشي يا نرم كننده، ضدعفوني كننده

بروز حساسيت و ، اين مواد باعث تحريك پوست، كورتوني روي زخم استفاده نكنيد
 عفونت و تاخير در ترميم زخم خواهند شد .

در صورتي كه زخم شما پانسمان شده است حتما تا زماني كه پزشك به شما  4.
 48در اين صورت حداقل ، هنگام ترخيص توصيه كرده زخم را پوشيده نگاه داريد

ساعت پانسمان را به شكل اوليه حفظ كرده و سپس بعد از هر بار شستشوي زخم 
 آن را با يك پانسمان سبك بپوشانيد .

در اين موارد از خاراندن ، خارش خفيف زخم در روزهاي ابتدايي طبيعي است 5.
ترشح خفيف به صورت مايع زرد ، دهيدژ زخم خودداري كنيد و فقط پوست را ماسا

 رقيق و آبكي نيز در روزهاي اول از زخم طبيعي است .، كم رنگ

در روزهاي اول ممكن است احساس درد و سوزش خفيف در محل زخم داشته  6.
تركيبات حاوي ، باشيد كه براي رفع آن مي توانيد از استامينوفن استفاده كنيد

 آسپيرين و بروفن ممكن است باعث بروز خونريزي شوند.

. در صورتي كه هنگام ترخيص براي شما آنتي بيوتيك تجويز شده است دارو را 7
 در زمان معين مصرف كرده و دوره ي درمان را كامل كنيد .

به پهلو يا پشت بخوابيد و از خوابيدن روي شكم خودداري ، هنگام استراحت 8.
 كنيد .

از انجام فعاليت هاي جسمي شديد و سنگين كه باعث فشار يا ضربه به محل  1.
هفته ي آينده خودداري كنيد چون اگر دوباره به همان 2زخم مي شود در طول 

محل قبلي ضربه يا فشار وارد شود ممكن است باعث آسيب بخيه ها يا باز شدن 
 دوباره ي زخم شود . 

شانه ها و بازوها و ، از انجام فعاليت هايي كه نياز به باال نگاه داشتن سر 91.
، كشيده شدن پشت و كمر به سمت باال دارد ) مثل آويزان كردن پرده ها

برداشتن اجسام از قفسه هاي بلند ( خودداري كرده و از ، تعويض المپ لوسترها
نردبان هايي با ارتفاع مناسب به شكلي كه نياز به باال بردن گردن و بازوها و 

 كشيده شدن پشت و كمر نباشد استفاده كنيد. 

كيف يا كوله پشتي هاي سنگين و ، اجسام، از بلند كردن و حمل بارها 99.
شنا كردن و ، همچنين انجام فعاليت هاي ورزشي شديد و سنگين، كودكان

 دوچرخه سواري اجتناب كنيد. 

 از رانندگي طوالني مدت خودداري نماييد.  92.

از باقي ماندن در يك وضعيت طوالني بويژه در حالت نشسته ) مثال هنگام  93.
دقيقه يك بار وضعيت  31 21-مطالعه يا كار با كامپيوتر( خودداري كنيد و هر 

 خود را تغيير داده يا چند قدم راه برويد. 

اما توصيه مي ، وجود اين زخم محدوديت غذايي براي شما ايجاد نمي كند 94.
شود برنامه ي غذايي خود را به شكلي تنظيم كنيد كه دچار يبوست نشويد چون 

 اين مساله باعث ايجاد فشار بر روي بخيه ها و تاخير در ترميم مي شود. 

سبزيجات و آبميوه هاي سرشار از ، بهتر است تا زمان ترميم زخم از ميوه ها 95.
آب ليمو و آب ، توت فرنگي، گوجه فرنگي، ليمو ترش، ويتامين ث مثل مركبات

ويتامين ث باعث سريع تر شدن روند ترميم زخم و ، پرتقال بيشتر استفاده كنيد
 بهبودي مي شود.

در صورت امكان تنها از توالت فرنگي استفاده كنيد ) مي توانيد يك توالت  96
فرنگي متحرك به شكل صندلي كه در داروخانه ها موجود است جهت استفاده 

 در مكان هاي مختلف تهيه كنيد (

انس براي شما عكس برداري ) راديوگرافي ( يا سي ژدر صورتي كه در اور 97.
آن را تا زمان بهبود كامل نزد خود نگاه داريد چون ، تي اسكن انجام شده است

 در صورت بروز عوارضي مانند عفونت جهت مقايسه به آن نياز خواهد شد. 

در صورت امكان تا زمان كشيدن بخيه ها روزانه دو مرتبه دماي بدن خود  98.
 را با تب گير اندازه گيري كنيد. 
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