
 

 

 دیبدان  یچاق  یجراح  ه یزخم بخ  یدر مورد جا   دیهر آنچه با

با   قت،یمهم است. در حق  اریبس  ی عمل جراح  کی مراقبت از زخم در کاهش احتمال عفونت پس از  

است،   ریمس  نیا  یبخش ها  نیتراز آسان  یکی  یاق چپس از انجام  بخیه  مراقبت مناسب از زخم    نکهیا

مقاله به   نیاست. در ا  ی عفونت پس از اعمال جراح  ی اصل  لیاز دال  یکیمراقبت نامناسب از زخم  

 .میپردازیم  د،یبدان  ی چاق یدر مورد زخم و مراقبت از آن پس از جراح   دیکه با  یم نکات مه 

 

 نکات مهم درمورد مراقبت از زخم 

شما،   یممکن است با توجه به جراح  یچاق  یجراح  هیزخم بخخاص مراقبت از    ی هادستورالعمل

 .میرا آورده ا  ی مراقبت از زخم جراح  یبرا  یاز نکات کل  یحال، در ادامه برخ نیمتفاوت باشد. با ا

 . د یکن ز ی. دستان خود را تم1

حتما دستان خود را کامالً   د،یکن  ض ی بانداژ آن را تعو  ای  د یکن  زیزخم خود را تم   دیخواه   ی زمان م  هر

 . دیکن  زی الکل تم   یکننده حاو   یبا ضد عفون ای  د یبا آب و صابون بشور



 

 

 . د یرا با دقت بردار یمی. پانسمان قد 2

 عیسر  یلیو خ  دیمحکم آن را نکش  یلیکه خ  دی زخم، مراقب باش  یم یبرداشتن پانسمان قد  هنگام

 ندیو قبل از شروع فرآ  دیارائه شده توسط پزشک خود را دنبال کن  ی . تمام دستورالعمل هادینکن

 .دیخود دار  یکیرا در نزد  ازتان یمورد ن  لیکه تمام وسا  دیمطمئن شو

 . د یکن ز ی. زخم را تم3

  ا یکار را با استفاده از گاز نرم    نیا  د،یکن  زیبه شما دستور داده شده است که زخم خود را تم   اگر

 میصابون مال  ا ی  ی مانده از محلول نمک  ی بردن خون خشک شده و باق  نیاز ب  ی. برادیپارچه انجام ده 

 . دیکنکار زخم را با دقت خشک    انیو پس از پا  د یکن  ز یتم   ی. زخم را به آرامدیاستفاده کن

 .د ینشده استفاده نکن د یی. از محصوالت تأ4

 ی رو   یاه یگ  ی داروها  ا ی  ونیداده باشد، از کرم، لوس  یگر یکه دکتر شما دستور د  یدر موارد  مگر

شده   د ییزخم را فقط با استفاده از مواد تا  د ی. شما بادیخود استفاده نکن  ی چاق  یجراح   ه یزخم بخ

 . دیو پانسمان کن  ز یتم 

 . د یطبق دستور زخم را پانسمان کن -5

استفاده    دیپانسمان جد  کیمطابق دستور پزشک از    ،یکردن و خشک کردن زخم جراح   ز یاز تم   پس

پانسمان زخم، دستان خود را کامال   ضیتعو  انیو پس از پا  دیزیخود را دور بر  ی م ی. پانسمان قددیکن

 . دییبشو

 د ی. مراقب عفونت باش 6

و سخت و سفت شدن اطراف زخم   یقرمز  شیاست اما افزا  یعیدر محل برش طب  ی قرمز  یکم   مقدار

ترشحات زرد/ سبز   ایشدن درد، گرما در محل برش    ادیمانند ز  ییزهای. حواستان به چستین  یعیطب

درجه  38و اگر از  دیری مرتباً درجه حرارت خود را اندازه بگ د،یرنگ از محل زخم باشد. اگر تب دار

 .دی ریخود تماس بگگراد باالتر رفت، با پزشک   یسانت



 

 

 گرینکات د

. در صورت لزوم، دکتر آنها را در قرار دیخود را در خانه بردار  یهامنگنه  ایها    هیبخ  دینکن  یسع

باشد، از حمام کردن در داده شده  ی گریکه دستورالعمل د  ی دارد. مگر در موارد  ی برم  ی مالقات بعد

 نکه یا  یبرا.  دیکن  یاست، خوددار  افته یکه زخم شما بهبود ن  ی شنا کردن در استخر تا زمان  ایوان  

 کی د، یسرفه کن ا یعطسه  د یخواه یکه م یپاره نشود، زمان تانیهاهیبخ ا یزخمتان دوباره باز نشود و 

در محل برش ، بالفاصله   ی پارگ  ای. در صورت مشاهده عالئم عفونت  دیزخم خود نگه دار  ی بالشت رو

 .دیر یبا پزشک خود تماس بگ

 ست؟ یاسکار چ

شود. اسکار در   یم  یعی پوست طب  نی گزیجا  بیاست که پس از آس   یبریاز بافت ف   یا  هیاسکار ناح

 ی م  جادیبدن ا  ی اندام ها و بافت ها  ریسا  نیزخم در پوست و همچن  میترم   ی کیولوژیب  ندیاثر فرآ

بنابرا بخش  ن،یشود.  استثنا  یعیطب  یاسکار  به  است.  بهبود  روند  هر   ،یجزئ  اریبس  ی هازخم  یاز 

 شود.یاز اسکار م  ی( منجر به درجاتی چاق ی)به عنوان مثال زخم جراحی م زخ

 ب یشده است، اما ترک  ل یشود تشکیآن م  نیگزی که جا  ی)کالژن( بافتنیبافت اسکار از همان پروتئ 

 ی عینسبت به کالژن طب یتر نییپا  ت ی فیمتفاوت است. کالژن بافت اسکار معموالً از ک  ن ی پروتئ  بریف

و   ارندد  ی است که اسکارها در برابر اشعه ماورا بنفش مقاومت کمتر   لیدل  ن یبرخوردار است. به هم 

 کنند. یاسکار  دوباره رشد نم   یمو در بافت ها   ی ها کولی غدد عرق و فول



 

 

 

 به حداقل رساندن اسکار های  روش

 :دیبه خاطر بسپار  دیکه با  میچند نکته مهم را آورده ا  نجایکمک به کاهش اسکار، در ا  یبرا

 :د یانجام ده د یکه نبا ییکارها

 .  دیزخم خود ور نرو  با •

که   د یداشته باش  اد یبه نظر برسد، اما به    زیانگافراد وسوسه  ی بعض   ی برا  نکار یممکن است ا  اگرچه

تواند منجر   یشود، که به نوبه خود م   یتوانند منجر به تکرار روند بهبود  ی زخم م   ی هاکندن دلمه

 شود.  یترزخم بزرگ  یجا   جادیبه ا

  د ینکش  گاریس •

شود.    یکند، که مانع بهبود آن م  یم  یریبه محل زخم جلوگ  ژنیاکس  دنیاز رس  دنیکش  گاریس

باز شدن مجدد زخم  ی م  ی حت  دن یکش  گاریس باعث  نتتواند   یزخم حت   ی جا  جهیها شود که در 

 شود.   یتر مبزرگ



 

 

  د یکن  یخوددار نیو از مصرف کافئ  دیننوش  الکل •

 د.نشو  ی کنند که مانع روند بهبود میآب بدن را کم م  نی و کافئ  الکل

 : د یانجام ده د یکه با ییکارها

 . بدون استفاده از اسکراب!دییو با آب و صابون زخم خود را بشو  یبه آرام •

 . دی ضد آفتاب استفاده کن  از •

شوند. با  یبدتر م یاز نظر ظاهر د،یقرار گرفتن در معرض اشعه خورش لیاسکارها به دل  شتریب غالباً

که در کرم   ی با مواد مغذ  ن یتوان از زخم محافظت کرد. همچنیحال، با استفاده از ضد آفتاب، م  نیا

حتما قبل از استفاده   دیشوند. البته با یآن م   یزخم و بهبود  ه یضدآفتاب وجود دارند، باعث تغذ  ی ها

که پزشک اجازه داد از کرم ضدآفتاب استفاده   یو در صورت  د یاز ضدآفتاب با پزشک خود مشورت کن

 .دیکن

 

 د یکن  استراحت •



 

 

 به روند بهبود است.  دنیسرعت بخش  یبدن شما برا  یعیکردن روش طب   استراحت

 یلیخ  تانیموضوع برا  نیبدنتان بماند. اگر ا  یرو  ی چاق  ی زخم جراح  یهمه ممکن است جا  نیا  با

 .دیببر  ن یزخم را از ب  ی جا  ییبا یز  یها  یبا استفاده از جراح  دیتوان  ی مهم است م

 بندی جمع

 د یانجام ده   د یتوان  ی هستند که م  یی هستند، اما کارها  یبهبود  ی عیاز روند طب  ی زخم و اسکارها بخش

. طبق دستورالعمل جراح از زخم خود مراقبت دیاسکار را به حداقل برسان  زانیاالمکان م  ی تا حت

 . دیشده شرکت کن  یزیبرنامه ر  ی ها تیزیو حتماً در تمام و  دیکن

شده در ایران هستند که مدرک تخصص خود را دکتر حامد قدسی یکی از جراحان زیبایی شناخته 

د و در انجام جراحی های مختلف چاقی مهارت انهای فرانسه دریافت کردهاز یکی از بهترین دانشگاه

توانید به شماره واتس آپ ایشان پیام دهید و مشاوره دریافت دارند. برای کسب اطالعات بیشتر می

 کنید.
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