
 (گرافت)پوست  وندیپ
آن  دادناز پوست سالم فرد و قرار الیه  کیپوست به برداشتن  وندیپ

 ینم دایبهبود پ یراحت شده و به بیاست که پوست دچار آس ییدر جا

 کند.

 (گرافت)پوست وندیاستفاده از پ موارد
 و دنیاز بر یناش صینقا میترم یبرا المعمو یپوست یوندهایپ از

زخم  پوشاندنفاقد پوست و یپوست ،پوشاندن نواح یتومورها برداشتن

 یاست و زمان ی،ناکاف زخم بستن یکه پوست موضع خودشان برا ییها

استفاده را در  نیشتریکند و ب یدانمیکه پوست خود به خود بهبود پ

 ها دارد. یسوختگ

 وندیپ هیاز ناح مراقبت
 حفاظت از وندیپ یپس از جراح یمراقبت ها یینها دیکل 

 .باشدیم یوندپوستیپ
 است. یروز بعد از جراح 3-5پانسمان معموال ضیتعو نیاول 

 ترشحاتیتورم،قرمز)عفونت  ینیبال یدر صورت نشانه ها، 

 شود. یپانسمان زودتر عوض م(یزیخونر ای یچرک

 انجام  یپانسمان با دستور پزشک و در حضور و ضیتعو

 گرددیم

 
 کشد؟ یپوست چگونه است و چه مدت طول م وندیبهبود پ

باز  طیبسته به شرا ،یروز پس از جراح ۷ یال ۱پوست به مدت  وندیپ

مرطوب  یشود( سپس پانسمان ها یروز باز م 3-۴شود.) متوسط  یم

که از آن پوست برداشته  یا هیشودناح یو چرب گذاشته  م

 میترم جیروز بعد از عمل به تدر ۱۴-۲۱شده است در عرض 

 .شودیم

به نام  یعیساعت اول، با جذب ما ۴۸ یبافت پوست وندیپ 

ساعت،  ۴۸کند. پس از  یم هیتغذ وندیپالسما از محل پ

پوست در منطقه  وندیکه با پ یدیجد یعروق ها لیتشک

 شود. یکند، آغاز م یارتباط برقرار م رندهیگ

 وندیپس زدن پ عیشا الیلد

 :شامل یاول پس از انجام جراح یدر روزها 

  عفونت 

 وندیپ ریز یزیخونر  

 باشد. یفشار م یروین 

 هیاعمال فشار به ناح ایاز صدمه  یریشکیجهت پ

 رعیت موارد زیر الزامیست: وندمددجویپ
 داده و جابجا شود. تیوضع رییدقت در تخت تغ دبایبا 

 ازالترکاهش تورم عضو با یشدن انتهاها برا وندیدر صورت پ 

 سطح بدن قرار داده شود

 .گوشت  جادیو ا یحرکت التاز مشک یریشگیجهت پ دیبا

،طبق نظر پزشک  یروز پس ازجراح 5-۷اسکار  ای اضافه

مرکز  نیا یها وتراپیزینظر ف ریرا ز یوتراپیزیف معالج

ادامه  کسالیتا  دیبا وندیبعد از پ یوتراپیزیوفدیشروع نما

 .ابدی

 هر فرد  یبرا یبا پروتکل مرکز سوختگ تیفعال شروع

 متفاوت است.

 5تا  3 المعمو)جراح گرافت شده تحت نظر پزشک هیناح 

شود و در گرافت مچ پا ،تا  یحرکت نگهداشته م یب(روز

 راه نرود. پا یروز رو ۱0

 شودیم نییمنگنه ها توسط پزشک جراح تع دنیزمان کش 

 .شوندیم دهیهفته منگنه ها کش ۲پس از  المعمو که

 زکردیپره دیشد یها تیاز فعال دیپوست صورت با وندیدر مورد پ. 

 گرافت تا زمان اجازه پزشک شستشو داده نشود هیناح 

حرکت  یرا ب آن آتل کیتوان با  یپا م ایدست  یدر صورت گرافت رو

 زیو پانسمان باز با تجو کامل یگرافت بعد از بهبود یکرد و نواح

 شود چرب D+Aپزشک با پماد 

 هیهر دو ناح کردن در زانی،خاراندن ،کشش و آوز هر گونه ضربه ا 

 شود. یدهنده پوست و گرافت خوددار

 و از قرار  شود و گشاد جهت پوشش استفاده ینخ یحتما از لباسها

 شود. یخوددارشلوغ و پرگرد و غبار یگرفتن در محلها

 میماه از نور مستق 6داقل ح پوست و دهنده پوست رندهیگ هیناح 

صورت از کرم ضدآفتاب  هیو در ناح شود محافظت دیخورش

 استفاده شود.

 
 یا هیتغذ یها هیتوص
 اثرات  کاهشو دهید بیبافت آس عتریسر میجهت بهبود و ترم

 یپرکالر_ نیپرپروتئ میرژ تیملزم به رعا مارانی،ب یسوختگ

 .باشندیم

  از خوردن غذاهای محرک مثل بادمجان ،سیر ،فلفل ،گوجه

 خودداری شودفرنگی ،سوسیس و کالباس 

  رژیم غذایی بیمار باید شامل مواد پروتئینی مثل انواع

مختلف گوشت،میوه جات ،سبزیجات تازه ،مایعات به میزان کافی 

 مانند آب آناناس ،آب پرتقال،گریب فروت C باشد.ویتامین

  جهت جلوگیری از افزایش استرس در بیماران دچار

سترس زا مانند :قهوه سوختگی بیماران باید از خوردن مواد غذایی ا

،الکل،چای زیاد و پررنگ،قندهای ساده به میزان زیاد ،موادغذایی 



خودداری (سوسیس و کالباس ،انواع نوشابه و.(صنعتی و فرآوری شده 

 کند

 راقبت از ناحیه دهنده م 
یک زخم تمیز است که در اثر جراحی ایجاد می دهنده )دنور(محل 

زخم با ضخامت نسبی است ،بسیار  شود .از آنجایی که محل دنور دارای

با مراقبت  .دردناک است و محل مستعدی برای عفونت های ثانویه است

روز حاصل  ۷-۴۱مناسب محل دنور بهبود خودبخود زخم در طی 

 .میشود

 ساعت بعد از عمل فقط باند از ناحیه دنور برداشته میشود۷۷ المعمو 

گاز خشک پوشانیده میشود  گاز وازلین و الیه با یک  الناحیه دنور معمو

و زمانی که خشک و در معرض هوا باشد بهبود میابد و گازها خودبه 

ساعت به  3خود جدا می شوند و برای کمک به بهبودی آن روزانه هر 

 دقیقه سشوار کشیده می شود و گازها نباید دستکاری شوند ۴۱مدت 

تا زمان  .روزانه حاشیه گازهایی که خشک شده اند را باید قیچی کرد

جدا شدن خودبه خودی گازها محل دنور نباید شستشو داده شود و 

سپس پوست صورتی رنگ تشکیل شده . دائما باید در معرض هوا باشد

 .استفاده کردD+Aو می توان ویتامین 
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