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اگر توسط فرد آشنايي كه قطعا به بيماري هاي واگيردار )مثل هپاتيت يا  72.
ايدز( مبتال بوده يا اعتياد به مواد مخدر در او وجود دارد دچار گازگرفتگي شده 

ايد حتما وضعيت او را به پزشك اطالع دهيد تا در صورت نياز واكسن هاي 
توصيه مي شود در صورت ، الزم مثل واكسن هپاتيت به شما تزريق گردد

امكان )دسترسي به آن فرد و موافقت وي( خود او نيز به پزشك شما مراجعه 
 كند. 

اگر توسط فردي كه از سابقه ي ابتالي او به بيماري هاي مختلف يا  72.
وجود اعتياد در او اطالع نداريد دچار گازگرفتگي شده ايد حتما وضعيت را به 
پزشك اطالع دهيد و در صورت امكان )دسترسي به آن فرد و موافقت وي( 

 خود او نيز جهت بررسي به پزشك مراجعه نمايد. 

اگر احتماال باردار هستيد )حتي اگر هنوز مطمئن نيستيد( و دچار آسيب  72.
 )پنجه زدن( توسط گربه شده ايد حتما به پزشك اطالع بدهيد. 

نوبت با تب گير دماي بدن خود را اندازه  7در صورت امكان روزانه  03.
 روزانه زخم خود را از نظر بروز عالئم زير بررسي كنيد:  03بگيريد. .

احساس درد شديد هنگام لمس كردن  -تورم و قرمزي اطراف محل زخم  -
خطوط قرمز رنگ و  -خونريزي  -وضعيت ترشحات  -زخم يا اطراف آن 

 برجسته در اطراف زخم 

 تورم و سختي حركات مفاصل اندام -

انس ژدر صورت بروز هر يك از عالئم زير مجددا به اور

 يا پزشك مراجعه كنيد : 

درد شديد در محل زخم  -آسيب يا پارگي بخيه ها و باز شدن مجدد زخم  -
خروج چرك يا ترشحات سبز  -تورم يا قرمزي محل زخم  -يا اطراف آن 

تغيير رنگ  -استشمام بوي بد از زخم  -رنگ از زخم يا تشديد ترشحات اوليه 
خونريزي مجدد زخم به طوري كه پس از  -و سياه شدن پوست روي زخم 

بروز خطوط قرمز  -دقيقه فشار مداوم روي محل زخم متوقف نشود  33-31
درد يا تورم در ، محدوديت حركت -رنگ و برجسته در اطراف محل زخم 

 انگشتان يا مفاصل نزديك به زخم 

بروز درد شديد يا تورم يا تغيير رنگ )قرمزي يا كبودي( در سراسر اندامي  -
كه دچار آسيب شده است يا دردناك شدن حركات اندام يا تغيير رنگ ناخن 

 هاي آن 

گردن يا كشاله ، برجسته و دردناك شدن غده هاي لنفي زير بغل -بروز تب  -
خيس شدن يا تغيير ، آسيب ديدن، شكستن -ي ران ) نزديك به محل زخم (

 شكل آتل 

در صورت بروز هر يك از عاليم زير در طول سه ماه آينده )حتي در 

 صورت بهبودي محل زخم( به پزشك مراجعه كنيد :

بي حسي يا گزگز شدن شديد يا اختالل حسي )مثال احساس راه رفتن حشره بر  -
 روي پوست ( در اطراف محل زخم 

 تكان دادن شديد و بي اختيار اندام ها يا پرش عضالت  -

 درد و گرفتگي و سفت شدن عضالت همراه با ضعف و بي حالي شديد  -

سردرد شديد يا ناگهاني , سردردي كه با مصرف داروهاي معمولي مثل  -
 استامينوفن بهبود نيابد. 

 اختالل ديد يا دوبيني يا درد شديد پشت و داخل چشم  -

 اختالل تكلم / عدم توانايي در صحبت كردن / سنگيني زبان  -

توهم يا هذيان  -بروز تشنج   -بي حسي يا فلج هر يك از اندام ها ، ضعف -
بيهوشي ناگهاني يا كاهش سطح  -گيجي و منگي  -بي قراري شديد   -گويي  

اشك ريزش و عرق كردن ، آبريزش زياد از بيني و دهان -هوشياري )بيهوشي(  
احساس درد شديد در حلق و گلو هنگام  -شديد ) افزايش ترشح مايعات بدن(  

 ترس از آب و عدم تمايل به نوشيدن آب يا تماس با آن  -نوشيدن آب  

 به نكات زير در مورد تعويض پانسمان توجه كنيد :

بار و نيز در صورت خيس يا كثيف شدن و آلودگي به ترشح يا  3روزانه حداقل  -
 خونابه پانسمان را تعويض كنيد .

پيش از تعويض پانسمان وسايل الزم شامل: دستكش )نيازي به استريل بودن  -
پماد و كيسه ي پالستيكي )براي دور انداختن ، چسب، باند، گاز، آن نيست(

 پانسمان كهنه( را آماده كنيد .

دستان خود را با آب و صابون به خوبي شسته و ترجيحا از دستكش استفاده  -
 كنيد .

پانسمان كهنه را به آرامي و ماليمت و بدون حركت سريع و ناگهاني از روي  -
زخم برداريد و چنان چه در اثر خشك شدن ترشحات به زخم چسبيده است آن را 

 كمي مرطوب كنيد. 

براي شستشوي زخم فقط از آب و صابون ) بدون بو( يا محلول شستشوي نمكي  -
 ) سرم شستشو( استفاده كنيد . 

باند را روي محل زخم گره نزده و چسب ها را يك دور كامل به دور اندام نپيچيد 
تا محكم بودن آن مانع خونرساني مناسب نشود. )نيم دور كافي است و باز نخواهد 

 شد ( 

 پس از پايان كار مجددا دست هاي خود را به خوبي بشوييد .  - 

 جهت كشيدن بخيه ها ..... ............. روز ديگر به يك مركز پزشكي مراجعه كنيد 
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 بيمار گرامي خانم / آقاي . 

براي تزريق واكسن هاري الزم است پس از ترخيص بالفاصله به □  
 مركز   ........................................................ مراجعه كنيد . 

، كه زخم فقط باعث آسيب پوستي شده است و اندام هاي داخليصورتي كه در  
تاندون ها و عضالت شما در معاينات سالم بوده اند و نيز ، عروق و اعصاب اصلي

نياز به جراحي يا بستري در بيمارستان ، زخم كامال بررسي و پاكسازي شده است
 نداشته و مي توانيد به منزل بازگرديد .

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

 توجه كنيد :

بخيه كردن براي زخم هايي به كار مي رود كه وسيع بوده يا لبه هاي آن از   3. 
هم دور باشند يا كناره هاي زخم نامنظم و نا هموار يا دچار له شدگي و تخريب 
پوست باشند و يا زخم آن قدر عميق بوده كه كل ضخامت پوست را در بر گرفته 

كه تشخيص آن تنها با پزشك ، باشد يا احتمال آلودگي و عفونت آن كم باشد 
در اين مورد به ، خواهد بود و در غير اين صورت زخم نياز به بخيه نخواهد داشت 

 تصميم پزشك اعتماد كنيد و نگران نباشيد .

زخم هايي كه احتمال بروز عفونت در آنها وجود دارد اغلب در ابتدا بخيه نشده  7. 
و بعضي از آنها چند روز بعد كه احتمال بروز عفونت كاهش يابد بخيه زده مي 

الزم است طبق توصيه ي ،شونددر صورتي كه زخم شما در ابتدا بخيه نشده است 
 ت بخيه كردن آن مراجعه كنيد.  جهپزشك حتما در زمان معين 

بخيه هاي غير قابل جذب را ،ساعت كامال خشك نگاه داريد   74بخيه ها را تا  4. 
اما به هيچ وجه ، ساعت مي توانيد به آرامي با آب گرم و صابون بشوئيد 74پس از 

،....( استخر ، 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 احتمال عفونت 

 مي شود.  

براي اين كار از يك پارچه ي ، بخيه ها را بالفاصله با ماليمت خشك كنيد   1. 
نخي سبك و كامال تميز كه فقط به اين كار اختصاص داده ايد يا گاز استريل 

دقت كنيد ، استفاده كنيد و به هيچ وجه از پنبه يا دستمال كاغذي استفاده نكنيد 
كه 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  6. 
مانند تتراسيكلين يا موپيروسين )در صورت تجويز يا توصيه ي پزشك هنگام 

 ترخيص ( بپوشانيد. )براي اين كار از گوش پاك كن استفاده كنيد (

زمان دقيق ، زخم هاي پوستي اغلب با نخ هاي غير قابل جذب بخيه مي شوند  2. 
 بخيه هاي صورت ، كشيدن بخيه ها را پزشك هنگام ترخيص به شما خواهد گفت

وز بعد كشيده مي ر 34-33روز و بخيه هاي پوست سر و اندام ها   4-6معموال   -
 شوند .

در صورتي كه زخم شما پانسمان شده است حتما تا زماني كه پزشك به شما   2. 
 42دراين 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. 

توجه كنيد كه همه ي زخم ها نياز به پانسمان ندارند و ممكن است زخم شما  2. 
) به خصوص زخم هاي پوست سر و صورت ( پس از شستشو و حتي بخيه زدن 

در اين صورت شخصا اقدام به پوشاندن زخم با پانسمان ، بدون پانسمان رها شود 
 هاي سنگين نكنيد.

زخم را روزانه طبق دستور شستشو ، . در صورتي كه زخم شما بخيه نشده است 33
داده )با سرم نمكي مخصوص شستشو( و اگر هنگام ترخيص زخم پانسمان شده 

 پانسمان آن را تعويض كنيد. )مطابق روش ذكر شده در آخر اين راهنما (، است

كرم ، محلول هاي ضدعفوني كننده ، آب اكسيژنه، بتادين، . به هيچ وجه از الكل33
، روغن هاي معطر يا پمادهاي كورتوني )تريامسينولون ، هاي آرايشي يا نرم كننده 

اين مواد باعث تحريك ، هيدروكورتيزون( بر روي زخم استفاده نكنيد ، كلوبتازول 
 بروز حساسيت و عفونت و تاخير در ترميم زخم خواهند شد ، پوست

در روزهاي اول ممكن است احساس درد و سوزش خفيف در محل زخم داشته  37. 
تركيبات حاوي ، باشيد كه براي رفع آن مي توانيد از استامينوفن استفاده كنيد 

 آسپيرين ممكن است باعث بروز خونريزي شو ند

تنها ، در صورتي كه هنگام ترخيص براي شما آنتي بيوتيك تجويز شده است 30.
 همان دارو را در زمان معين مصرف كرده و دوره ي درمان را حتما كامل كنيد. 

، از مصرف تركيبات مختلف تزريقي يا خوراكي كورتوندار )مثل دگزامتازون 34.
پردنيزولون ( به طور خودسرانه و بدون دستور پزشك ، هيدروكورتيزون، بتامتازون

 كامال خودداري نماييد. 

براي كاهش تورم مي توانيد اندام خود را )هنگام خوابيدن يا نشستن( باالتر از  31.
سطح بدن قرار دهيد )يك يا دو عدد بالش را در زير اندام خود به شكلي قرار دهيد 

، كه دست يا پاي شما بر روي آن تكيه كرده و در ارتفاع باالتر از قلب قرار بگيرد(
 ساعت اول موثر خواهد بود.  74اين كار به خصوص در 

از انجام فعاليت هاي جسمي يا ورزش هاي سنگين كه باعث فشار يا ضربه به  36.
اگر به اين محل ، هفته ي آينده خودداري كنيد 3-7محل زخم مي شود در طول  

ضربه اي وارد شود ممكن است باعث آسيب بخيه ها يا باز شدن دوباره ي زخم 
 گردد . 

در اين موارد از خاراندن ، خارش خفيف زخم در روزهاي ابتدايي طبيعي است 32.
 دهيد .ژ زخم خودداري كنيد و فقط پوست را ماسا

رقيق و آبكي در روزهاي اول از ، ترشح خفيف به صورت مايع زرد كم رنگ 32.
 زخم طبيعي است

. پس از باز كردن پانسمان و كشيدن بخيه ها تا زمان ترميم كامل پوست 32
مي توانيد از ضد آفتاب يا ،بايد آن را از نور خورشيد محافظت كنيد، محل زخم

 كاله و لباس پوشيده استفاده كنيد .

در برخي از انواع بريدگي ها و زخم ها معموال آتل گيري انجام مي شود چرا  73.
كاهش فشار وارد بر آن و تسريع روند ،كه بي حركتي باعث محافظت از زخم

در صورتي كه براي شما آتل گيري انجام شده است آن را تا ، بهبود مي شود
زمان كشيدن بخيه ها و ترميم اوليه ي زخم حفظ كرده و از باز كردن مداوم آن 

 خودداري كنيد .

نور آفتاب مستقيم( قرار ، بخاري، آتل را نزديك به منابع حرارتي )شعله 73.
ندهيد چون باعث تغيير شكل آتل شده و اثرگذاري مطلوب آن نيز از بين مي 

هم چنين از وارد كردن ضربه هاي سخت و سنگين كه احتماالً باعث ، رود
شكستن / ترك خوردن/ سوراخ شدن/ تغيير شكل آتل مي شود خودداري 

 نماييد .

آتل خود را تميز نگاه داريد و از ورود هرگونه مواد زايد و آلودگي به داخل  77.
 آن خودداري كنيد و هنگام غذا خوردن روي آن را بپوشانيد. 

انس از اندام شما كه دچار زخم شده عكس برداري ژدر صورتي كه در اور 70.
آن را تا زمان بهبود كامل نزد خود نگاه داريد ، ) راديوگرافي ( انجام شده است

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

وجود اين زخم محدوديت غذايي براي شما ايجاد نمي كند اما توصيه مي  74.
سبزيجات و آبميوه هاي سرشار از ويتامين ، شود تا زمان ترميم زخم از ميوه ها

آب ليمو و آب پرتقال ، توت فرنگي، گوجه فرنگي، ليمو ترش، ث مثل مركبات
ويتامين ث باعث تسريع روند ترميم زخم و بهبودي مي ، بيشتر استفاده كنيد

هم چنين مي توانيد از قرص ها يا مكمل هاي حاوي ويتامين ث روزانه ، شود
 يك نوبت استفاده كنيد .

حيوان را در ، ا گر به حيواني كه به شما حمله كرده است دسترسي داريد 71.
روز حبس و نگاهداري كرده و بروز هرگونه 33مكان ايمني حداقل به مدت 

عاليم بيماري و ناخوشي يا هر رفتار غيرطبيعي در او را به دامپزشك يا مركز 
 بهداشتي گزارش دهيد.

. هاري يك بيماري عفوني بسيار كمياب مي باشد كه بر روي مغز و اعصاب 76
بدن اثر مي گذارد و ميكروب آن فقط از طريق بزاق حيواني كه خودش هم 

بيمار باشد منتقل مي شود و احتمال ابتال به آن معموال پايين است. جهت پيش 
نوبت پس از  0-1گيري از بروز هاري واكسني وجود دارد كه الزم است حتما در 

 گازگرفتگي توسط حيوان مشكوك تزريق شود. 
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