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استفاده از کمپرس سرد و گرم به صورت   -5

متناوب جهت افزايش خونرسانی به ناحیییه        

 مبتال کمک می کند . 

مراقب پیشرفت نشانه های عفونت باشید        -6

، تورم ، قرمزی ، درد و ترشحیات ریرکیی             

همگی نشان دهنده يک عفونت احیتیمیا یی      

 است. 

 محافظت از نظر ضربه به ناحیه ی زخم -7

 آنتی بیوتیک ها را به موقع مصرف کنید.   -8

يک تا دو روز بیدید از مصیرف آنیتیی               -9

 بیوتیک قرمزی و تورم رو به کاهش می رود.  

 

چنانچه تاول هایی بر روی پوست       

شما وجود دارد که از آن هاا           

ترشح خارج می شود ، این تااول        

ها را تا زمان خشک شدن تمیز و        

پوشیده نگه دارید.  باه هایا            

 عنوان تاول ها را نترکانید .  

 نکات الزم برای سالمت پوست 

پوست خود را با کرم های مرطوب کننده يا  وسیون مرطوب نگیه               -1

داريد.  مرطوب نگه داشتن پوست ، از پوسته ريزی و تیر  خیوردن                 

 پوست جلوگیری می کند .  

جهت جلوگیری از ابتال به سلو یت و يا ساير عفونت های پوستی ،    -2

هر زمانی که درار يک زخم پوستی شديد ، محل را با آب و صیابیون                 

 شسته و از يک کرم يا پماد آنتی بیوتیک برای زخمتان استفاده کنید.

در صورتی که به ديابت مبتال هستید هر روز پاهای خود را مداينه               -3

 کنید و قند خون خود را در محدوده ی هدف نگه داريد .  

ناخن های خود را بع دقت و صاف و از ته نگیريد و مراقب باشیید                  -4

 تا به پوست اطراف ناخن خود آسیب نرسانید . 

از دست ها و پاهايتان با پوشیدن جوراب ها و دسیتیکیش هیای           -5

 مناسب به خوبی مراقبت کنید . 

هرگونه عفونت پوستی سطحی نظیر بیماری های قارری پا را بیه          -6

دقت مداوا کنید ، زيرا عفونت های سطحی قابیلیییت زيیادی بیرای                  

 گسترش سريع دارند.

 اين بیماری واگیر نیست .    -7



 سلولیت ) عفونت منتشر پوست ( 

سلو یت يک عفونت باکتريايی است که بر روی پیوسیت         

ايجاد می شود ، همه انسان ها بر روی بدنشان باکتیری            

هايی دارند که بیشتر آن ها بی خطرند اما زمیانیی کیه               

قسمتی از پوست درار آسیب شود مثیال تیر  هیای              

خشک ، گزش حشرات ، برش ناشی از شیو کردن ريش           

و مو و ... يا ساير بیماری های پوستی اين باکتیری هیا                  

می توانند عفونت زا شوند. سلو یت ممکن است بیدون            

نشانه ای از محل ورود آن و از طريق فضای بین بافتیی             

 پخش شود . 

 عالیم و نشانه های سلولیت 

در  مس کامیال   -4تورم و سفتی  -3قرمزی  -2درد  -1

پوست ناحیه ی مبتال شبییه        -5گرم و درد نا  است .        

زخیم     -7تب و  رز     -6پوست پرتقال به نظر می رسد .         

 باز و ترشحات ررکی از زخم 

داليل مختلفی برای ايجاد اين مشکل وجود دارد، شايع         

ترين د یل ، عدم رعايت بهداشت مناسب زخم است که          

در صورت عدم درمان می تواند به عوارض جدی منجیر           

شود. وقتی يک ناحیه از پوسیت زخیم میی شیود و                   

بهداشت آن به درستی رعايت نمی شود ، باکتری ها از            

 محل زخم وارد بافت های عمقی تر پوست شده و ايجاد

عفونت می کنند و در صورت عدم درمان حتی ممیکین اسیت وارد                 

جريان خون و غدد  نفاوی شده و جان شخص را به خطر انیدازد بیه              

همین د یل ، مراقبت درست از زخم ها حتی زخم های سیاده هیم                 

 اهمیت بسیاری دارد .  

عواملی که باعث افزایش خطر ابتال به عفونت پوست می 

 گردند عبارتند از : 

 عدم رعايت بهداشت زخم  -1

با افزايش سن ، کارايی سیستم گردش خون جهت تحويیل           سن :      -2

به موقع گلبول های سفید به بافت های درار عفونت ، کاهیش میی                 

 يابد در نتیجه آسیب های پوستی می توانند منجر به سلو یت شوند.

بیماری هايی که سیستم ايمنی را ضدییف        ضدف سیستم ايمنی :        -3

می کنند نظیر ايدز و يا سرطان های خون ، خطر ابتال به سلو یت را                

 بیش تر می کنند.  

آسیب های پوستی از جمله بريدگی ها ، خراش ها ، گزيدگیی ،                   -4

 تر  ها و سوختگی ها

ابتال به ديابت موجب مختل شدن سیسیتیم ايیمینیی و          ديابت :    -5

افزايش خطر عفونت ها می شود . ديابت هم رنین می تواند منجر به               

بروز زخم های مزمن بر روی پاها شود و اين زخم ها نیز می توانینید                 

 به عنوان مسیرهای ورودی برای باکتری ها عمل کنند.    

 

 آزمایش های تشخیصی 

 کشت ترشحات ناحیه مبتال  -2کشت خون  -1

 مواردی که منجر به بستری می شود : 

اگیر آنیتیی          -2در صورتی که تب داشته باشییید.         -1

بیوتیک خوراکی کافی نبوده و نیاز به نوع تزريقی داشته          

در صورتی که سیستم ايمنی ضدیف ، سرطان  -3باشد .    

اگر عفونت در ناحیه اطیراف     -4يا ديابت داشته باشید .  

اگر نیاز به برداشتن بافت های مرده از           -5رشم باشد .     

 سطح زخم جهت خارج کردن بافت های آسیب ديده    

 مراقبت های الزم حین درمان 

 محل را از نظر بروز قرمزی درد و ترشح کنترل کنید  -1

بی حرکت و باال نگهداشتن اندام مبتال بیرای میدت              -2

 روز و تا زمان رفع قرمزی و کاهش تورم 3تا  2حداقل 

 باس ها را به صورت جداگانه با آب و رم شست شیو            -3

 دهید تا از گسترش عفونت جلوگیری شود . 

در صورت وجود پانسمان آن را خشیک و تیمیییز               -4

نگهداريد و حداقل روزی يک مرتبه آن را تدويض کنیید           

و هر بار که اين بانداژ ها مرطوب يا کثییف شیدنید  ،                  

 دوباره آن ها را تدويض کنید .  


