
 

 

  توجه:
با توجه به جدول زمان باز شدن بخيه ،زمان كشيدن 

بايد با هماهنگي پزشك معالج تعيين  بخيه ها حتما
  .شود

  

   :تغذيه

هر گونه كمبود در تغذيه ترميم زخم را به تاخير مي 
از تام مواد غذايي اندازد براي تسريع بهبود زخم 

 - تخم مرغ - مي توانيد از گوشت تازه  استفاده كنيد.
نيات شير و ماست،ميوه و سبزيجات تازه و مغز گردو لب

  .استفاده نمائيد

                       

  

  

  

  

  

- جنــب بيمارســتان چمــران- بلــوار چمــران- نشاني: شيراز

اســماعيل امتيــاز و مركــز فوريتهــاي بيمارستان حــاج محمــد 

  شهيد رجايي جراحي
 

  ٣٦٣٦٤٠٠١شماره تلفن جهت پاسخگويي به سواالت:

، لينــــك راهنمــــاي WWW.rajaeehosp.ac.irســــايت :

  مراجعين

  منابع:اورژانس كارنت،اصول اوليه مراقبت هاي بهداشتي
  

  با آرزوي تندرستي و سالمتي 
  

  
  

  

  

  

  

  مراقبت از بخيه

  

  
  

   پور فاطمه عباستهيه كننده : 

  كارشناس آموزش به بيمار

  

  ١٣٩٤تاريخ تهيه : پاييز 

  ١٤٠٠تاريخ بازبيني سوم : پاييز 

 مينيانجناب آقاي دكتر ا  ائيد كننده علمي :ت

                                  متخصص ارتوپدي
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: بخيه زدن بهترين روش براي ترميم پارگي هاي بخيه
پوست است در اين روش از نخ مخصوص بخيه براي 

دوختن لبه هاي يك زخم و نزديك كردن آنها به هم 
 .وداستفاده مي ش

  :هدف اصلي بخيه زدن را بدانيم ٣مددجوي گرامي 

جلوگيري از خونريزي محل پارگي و پيشگيري از - ١
  ايجاد عفونت در زخم 

  باز گرداندن كاركرد بافت هاي اسيب ديده  - ٢
دستيابي به نتايج زيبائي محل اسيب ديده با به  - ٣

  زخم ترميم شدهماندن حداقل رساندن جاي 

  :از بخيه نكات كليدي مراقبت
محل بخيه شده را تميز و خشك نگهداريد بايد از زخم 

طوري مراقبت شود كه سه روز پس از بخيه با اجازه 
زخم محل جراحي را  .پزشك محل زخم شسته شود

نخراشيد و يا در آب غوطه ور نكنيد (مثال در وان 

  .)حمام

مرطوب نگهداشتن زخم باعث باز شدن بخيه و  توجه:
با  روزانه شود محل بخيه ها را عفونت موضع مي 

استفاده از محلول نرمال سالين (سرم شستشو) ضد 
 . عفوني و بعد از خشك كردن مجدد پانسمان نمائيد

، اجازه دهيد زخم هوا بخورد بخيهقبل از پانسمان مجدد 
تا خشك شود و يا با دستمالي تميز به آرامي آن را 

                             .خشك كنيد

                    

  

  توجه:
و  مواد ضد عفوني كننده نظير بتادين و آب اكسيژنه از

يرا ز  جهت ضدعفوني كردن بخيه استفاده نكنيد الكل
  باعث آسيب بافت و تاخير در بهبودي زخم مي شود

ددجوي گرامي بهتر است براي اطمينان از درست م

  از پرستار كمك بخواهيد.بودن روش پانسمان 
  .اري زخم خوداري نمايداز دستك

محل بخيه شده بهتر است جهت كاهش درد و تورم در 
  .سطح باالتر از قلب قرار گيرد

در هنگام استراحت و خواب عضو بخيه شده را مي توان 
  . لش باال نگه داشتبابا 

دستور پزشك مسكن استفاده با در هنگام درد مي توان 
  .شود

اعت و مرتب دارو سر س در صورت تجويز آنتي بيوتيك
  شود. ميل

جهت كاهش به  راتوصيه مي شود محل بخيه شده 
  مقابل افتاب قرار ندهيد.جاماندن جاي زخم در 

   :نيدمددجوي گرامي به هشدارها توجه ك

محل بخيه جراحي در حالت عادي كمي قرمز مي شود و 
.ورم مي كند. كمي هم سوزش و خارش دارد  

شح در محل بخيه چند روز اول بعد از جراحي ، كمي تر
ولي اگر بعد از چند .ديده مي شود كه جاي نگراني ندارد

روز، ميزان ترشحات كم نشد و يا رنگ آن قرمز روشن 
به همراه خون بود و يا چركي شد، حتما به پزشك خود 

.مراجعه كنيد  

و تورم و قرمزي در  غير قابل كنترل در صورت درد
ماً پزشك حت ترشح چركي اززخماطراف بخيه و خروج 

هر روز محل جراحي شده را بررسي .نمائيدرا مطلع 
  كنيد تا چرك (عفونت) نكرده باشد. 

تب باال يك عالمت مهم و هشدار دهنده جهت بروز 
 عفونت در محل بخيه ميباشد

د كه يممكن است نياز به واكسيناسيون كزاز داشته باش 
  .طبق دستور پزشك حتمًا تزريق شود 

   :نكته
شدن بخيه ها به محل بخيه و واكنش بدن  زمان كشيده

و دستور پزشك بستگي دارد نخ هاي بخيه جذبي بطور 
ماه در بافت بدن متالشي و  ٦تا  ٢خود بخودي بعد از 

نخ هاي غير جذبي نياز به  .خودبخود از بين ميروند
  .كشيدن بخيه دارند

ددجوي گرامي جدول زير كمك مي كند زمان باز م

      .دانيدشدن بخيه خود را ب

      
  كشيدن بخيه     محل زخم    

  روز ٥تا  ٣  صورت
  روز ١٤تا  ١٠  پوست سر
  روز ٢١تا  ٧  دست و پا

  روز ١٤تا ٧  قفسه سينه،پشت،شكم
  روز ٢١تا  ١٤  كف دست و پاها

  


