
عفونت محل جراحی

 عفونت محل جراحی چیست ؟
عفونت محل جراحی عبارت است از عفونتی که بعد از جراحی در 
بخشی از بدن که جراحی انجام شده است اتفاق می افتد . بیشتر 
بیمارانی که جراحی می شوند دچار عفونت نمی گردند . با این حال در 

بیماری که جراحی می شوند، این امرممکن است  ١٠٠نفر از ھر  ١- ٣
روی دھد . 

 ئم شایع عفونت محل جراحی عبارتند از :بعضی از عال
 قرمزی و درد در اطراف محل جراحی          ·
  خروج مایع کدر از زخم جراحی          ·
  تب          ·

  آیا عفونت محل جراحی قابل درمان است ؟
بله . بیشتر عفونت ھای محل جراحی با آنتی بیوتیک ھا درمان می 

برای درمان عفونت محل  به عفونت  شوند . گاھی اوقات، بیماران مبتال
 جراحی به اقدام جراحی دیگری نیاز دارند .

بیمارستان برای پیشگیری از عفونت محل جراحی چه  
  اقداماتی انجام می دھد ؟

برای پیشگیری از عفونت محل جراحی، پزشکان، پرستاران و سایر 
  کارکنان بھداشت ودرمان اقدامات زیر را انجام می دھند :

دستھا را قبل از عمل تا باالی آرنج با یک ماده ضدعفونی کننده می      ·
  شویند . 

دستھایشان را قبل و بعد از مراقبت از ھر بیمار با آب و صابون یا     ·
  محلولھای حاوی الکل می شویند .

بخشی از موھای بدن شما را که نزدیک محل برش جراحی است،     ·
می تراشند   ماشین ریش تراشی برقیبا بالفاصله قبل از عمل جراحی 

. نباید برای این کار از تیغ ریش تراشی استفاده شود . 
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ـــرای شـــما     · ـــل از شـــروع جراحـــی ب ـــی    قب ـــق م ـــک تزری ـــی بیوتی آنت
    کنند .

ــــرف   ــــد ظ ــــک بای ــــی بیوتی ــــوارد، آنت ــــل از  ٦٠در بیشــــتر م ــــه قب دقیق
ســــاعت بعــــد از عمــــل قطــــع  ٢٤شــــروع جراحــــی تزریــــق شــــود و 

  شود . 
پوست محل جراحی را با صابون مخصوص تمیز می کنند تا میکروبھا           ·

کشته شوند .

من برای پیشگیری از عفونت زخم جراحی چه کمکی می 
 بکنم ؟  توانم

  راحی :قبل از ج
به پزشک خود در مورد بیماری ھا و اختالالتی که ممکن است داشته           ·

باشید، توضیح دھید . مشکالتی مثل آلرژی، دیابت و چاقی می توانند بر 
  جراحی و درمان شما اثر بگذارند .

مصرف دخانیات را کنار بگذارید . بیمارانی که سیگار می کشند           ·
دچار عفونت می شوند . با پزشک خود در مورد چگونگی  بیشتر از دیگران

کنار گذاشتن مصرف سیگار قبل از جراحی صحبت کنید . 
در صورتی که تراشیدن موھای محل برش جراحی الزم باشد، از           ·

دستگاه ریش تراش برقی استفاده کنید و ھرگز از تیغ ریش تراشی 
استفاده نشود . 
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از معاینه شما دستھایشان را با  ھمه پزشکان و پرستاران و ... باید قبل
   . آب و صابون یا محلول ھای الکلی بشویند

  
   

خانواده و دوستانتان که به مالقات شما می آیند نباید به زخم           ·
  جراحی یا پانسمان آن دست بزنند . 

خانواده و دوستانتان باید قبل و بعد از مالقات شما دستھایشان را با           ·
آب و صابون یا محلولھای الکلی بشویند . اگر ندیدید که دستھایشان را 

 ن کار را انجام دھند . بشویند، ازآنھا بخواھید ای
  

  ھنگام ترخیص از بیمارستان چه کاری الزم است انجام بدھم ؟
قبل از ترخیص، پزشک یا پرستار تمام چیزھایی را که الزم است           ·

درباره مراقبت از زخم خود بدانید، برایتان توضیح می دھند . قبل از ترک 
بیمارستان مطمئن شوید که آنچه را که آموزش داده اند به خوبی درک 

  کرده اید . 
  بشویید .  ھمیشه، قبل و بعد از مراقبت از زخم، دستھایتان را          ·
اگــــر ھــــر گونــــه عالمتــــی ازعفونــــت مثــــل قرمــــزی و درد در محــــل      ·

ــــا  ــــله ب ــــد، بالفاص ــــدا کردی ــــب پی ــــا ت ــــم ی ــــح از زخ ــــی، ترش جراح
  بگیرید . پزشک خود تماس 

 


