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 اطالعات عمومی بیمار

عَختگی درجِ دٍ در ًَاحی سیز گزیدذُ  درصذ  74الىل دچبر اؽتؼبل عبلِ ای هی ببؽذ وِ بب  85آلبی  هذدجَ 

 اعت: 

)بِ جشء رٍی ساًدَ ّدبک وٌدبرُ    در هٌبطك ّز دٍ پبی بیوبر اس ًَن اًگؾتبى تب ببالی وؾبلِ راى  5عَختگی درجِ 

ٍ ًبحیِ پزیٌِ آلک دعت چپ  اس ًَن داخلی وؾبلِ راى چپک وف پبی راعت ٍ بیؾتز هٌبطك پؾت پب ّز دٍ پب( 

  9*5عَختگی ّبیی  هتؼذد بِ ابؼبد هتخلف اس اًگؾتبى تب ببالی هچک دعت راعت اس ًَن اًگؾتبى تب ببالی ؽبًِک 

َ  ٍ عبًت بز رٍی عیٌِ ٍ ؽىن ٍ عَختگی ّبی جشئی بزٍی گَػ ّب ٍ صدَر  ٍجدَد داؽدت     63*7تب   هدذدج

 عببمِ بیوبری ٍ حغبعیت ًذارد 

 مداخالتتشریح 

پبًغدوبى  درهدبى بدب   جلغدِ   8بغتزی بَدُ ٍ  رٍس 8ّبی عطح ؽْز رؽت بِ هذ   بیوبرعتبى یىی اس درهذدجَ 

 ٍبب سخن ّبی ًىزٍسُ  هذدجَ ّفتِ اس حبدثِ عَختگی   یهپظ اس گذؽت   بَد ؽذُاًجبم عٌتی تحت بیَْؽی 

دکتر هعیي هقذم احودذی  تحت عدزٍیظ   هٌتمل گزدیذ ٍ بیوبرعتبى لبئن رؽت بِاگشٍدای عِ پالط ػفًَی 

 ؽذ   بستریهتخصص جراح عوَهی 

وِ طدی ایدي الدذام     اًجبم ؽذدبزیذ جزاحی ؽبرپ در اتبق ػول تحت بیَْؽی  دٍ جلغِ درهبًی در اٍلیي الذام

 ؽذ   بزداؽتِببفت ّبی ًىزٍسُ ٍ پَعت ّبی عَختِ 

اس رٍس اٍل بغتزی تغذیِ پزوبلزیک پز پزٍتئیي ؽزٍع ؽذ  ّوچٌیي بب تَجِ بدِ ٍعدؼت عدَختگی ٍ وبتببَلیغدن     

بب عزم آهیٌَاعیذک ایٌتزالیپیذک آلبَهیي ٍ حوبیدت ّدبی تغذیدِ ای بدب ٍیتدبهیي ّدبی        PPNپزٍتئیي ببال درهبى 

2درصد سوختگی درجه  14درمان بیمار با    



طی جلغدب  دبزیدذهبى ٍ ٍعدؼت عدَختگی تحدت چٌدذ ًَبدت درهدبى بدب           HBتشریمی اًجبم ؽذ  بِ ػلت افت 

 ٍاحذ خَى لزار گزفت  9تزاًغفیَصى 

کارشدٌا    ّوىدبری ّدبی ًدَیي بدب    پبًغدوبى   درهدبى بدب   کاس دٍهیي جلغِ پظ اس دبزیذ جزاحی در اتبق ػول

تَالیتیده  جْت وبّؼ ػفًَت بیوبرک ووه بدِ دبزیدذ ا   هتخصص هراقبت از زخن های هسهي هیالد رضاًژاد

کودبّؼ درد بیودبرک   افشایؼ بدبسُ تؼدَیپ پبًغدوبى ّب    کووه بِ التیبم عزیغ تز سخن ببفت ّبی اعالف ٍ ًىزٍسک

 ولی بیوبر صَر  گزفت  وبّؼ طَل بغتزیٍ  راحتی در تؼَیپ پبًغوبى ّب ٍ ًچغبیذى بِ سخن

در اتبق ػول تحت ػول جزاحی گزافت پَعت لزار گزفت وِ پؾدت دٍ دعدت    هذدجَدر جلغب  عَم ٍ چْبرم 

 عیٌِک سخن ّبی ػویك رٍی هچ ٍ عبق پب گزافت ؽذًذ رٍی  بیوبرک پؾت آرًجک رٍی ببسٍک سخن ّبی

ٍ اس  ؾَ هجذد ٍ تؼدَیپ پبًغدوبى ًدَیي لدزار گزفدت     هَرد ؽغت ػوَهیدر پٌجویي جلغِ بیوبر تحت بیَْؽی 

ٍ    پظ اس چْدبر رٍس در جلغدِ ؽؾدن بیودبر بدب پدزدُ آهًَیدَم تدبسُ        پبًغوبى ّبی آًتی ببوتزیبل اعتفبدُ گزدیذ

 ؽذ ٍ پظ اس دٍ رٍس بب پبًغوبى بِ هٌشل هزخص گزدیذ  ببًذاص پبًغوبى ّبی ًَیي

در  ی هتدز عدبًت  5*4ؽذ ٍ بِ جش چٌذ سخن وَچده بدِ ابؼدبد     در جلغِ ّفتن پبًغوبى ّبی بیوبر در هٌشل ببس

بِ ًظز هی رعذ سخن آرًج بِ ػلدت   هٌبطك سیز آرًجک ٍ پؾت عبق پبی چپ توبم سخن ّب وبهال بغتِ ؽذُ بَدًذ 

حزوت هفصل ٍ چیي خَردى پَعت ٍ حزوت وزدى پبًغوبى ّب ٍ ببس ٍ بغتِ ؽذى سخدن دیزتدز اس عدبیز ًمدب      

 التیبم یبفتِ اعت 

  َرٍز هی باشذ. 32هذت زهاى کلی درهاى هذدج 

ّوَگلدَبیي    ّؼ ؽدذیذ ًؾدبى دٌّدذُ ودب    9 5 ..ٍ  6 5 ..آسهبیؼ ّبی بیوبر در رٍس ّبی اٍلیِ تبریخ ّدبی  

ٍ   ٍ تشریدك خدَى   لزهش ٍ عفیذ ٍ وبّؼ آلبَهیي هی ببؽذ وِ تحت درهبى بب آلبَهیي ّوبتَوزیت گلبَل ّبی 

 گزفت لزار عبیز حوبیت ّبی یبد ؽذُ 

پبًغوبى ّبی هَرد اعتفبدُ بزای بیوبر ؽبهل: پبًغوبى آًتدی هیىزٍبیدبل ولزّگدشدیي اعدتب  ٍ پدبرافیي رٍلدیک       

)طببعپت(کپذ ًچغد    بتبئیي +  PHMBاعپزی  کMGHپوبد ّبی ػغل پشؽىی کپبًغوبى ولغین آلضیٌب  ًمزُ

هدَرد اعدتفبدُ لدزار     ٍ پوبد تزهین وٌٌذُ آلَئِ ٍرا عَختگیپوبد ک عَلفبدیبسیيرعیلَپوبد پوبد هفٌبیذک  هلَلیيک

  گزفت

 



 جدول زمانی و اقدامات درمانی

 اقذاهات صَرت گرفته تاریخ

24...3.3 

 جلسه اٍل

درصذ عَختگی بب ببفت ًىزٍسُ ٍعیغ در هٌبطك فَق الذوز ٍ تزؽح عِ پالط عبش  74بیوبر بب 

 ػودَهی ٍ تحت بیَْؽدی   ؽذ بیوبرعتبى لبئنٍ بذبَ جْت اٍلیي ػول جزاحی ٍارد اتبق ػول 

 لزار گزفت 

 

داؽتِ بب درهبتَم دعتی صدَر  گزفدت بدِ     ببفت ًىزٍس ٍعیغ توبهی هٌبطك عَختِ وِدبزیذ 

اعتؼوبل گزدیذ ٍ بب گدبس ٍاسلدیي عدپظ     پوبد هفٌبیذ + عیلَرعَلفبدیبسیي رٍی توبهی سخن ّب

  الًگبس ٍ پذ ٍ ٍیبزیل اعتزیل پبًغوبى گزدیذ

 درهبى بب آًتی بیَتیه ّبی ٍریذی ؽزٍع

 ؽزٍع تغذیِ پزوبلزی ٍ پز پزٍتئیي

 

24...3.4 

 جلسه دٍم

 

 

 

 

بیوبر دارای اگشٍدای سیدبد عدبش ٍ   

بذبَ هدی ببؽدذ ودِ الیدِ بیزًٍدی      

پبًغددوبى ّددب هخصَصددب در ًبحیددِ 

وؾبلِ راى ٍ پزیٌِ را وبهال خدیظ  

درٍؽدیت   وزدُ اعدت ٍ عبش رًگ 

سیز بیودبر ّدن اس اگدشٍدای بیودبر     

  بیودددبر خدددیظ گزدیدددذُ اعدددت

ببفدت  همذار وودی  ّوچٌبى دارای 

اعالف ٍ ًىزٍسُ در هٌبطك وؾدبلِ  

ٍ عددبق پددبی  راعددت ٍ چددپراى 

ٍ  راعدت ٍ هچ پدبی  ٍ چپ  راعت

هدی  راعدت  ٍ دعدت   راعتببسٍی 

ودبر  بی س دبزیذ بب درهبتَم هی ببؽذ عبیز هٌبطك ببفت لزهش ٍ گزاًَلِ ٍجَد دارد وِ ًبؽی اببؽذ 

لزار گزفت ٍ دبذریوبى هٌبطك ببلی هبًذُ اس ببفت ًىزٍسُ ٍ اعالف  اًجبم  ػوَهیتحت بیَْؽی 

 ؽذ  

 

 جلسه دٍم دبریذ قبل از شرٍع جراحی



بب تَجِ بِ ایٌىِ در جلغِ لبلی پبًغوبى ّبی عٌتی اعتفبدُ ؽذُ بَد چغبٌذگی بِ ببفت ّدب  

 داؽت ٍجَد 

 :آًتی باکتریال ٍ ًَیيهای پاًسواى  با درهاىشرٍع 

عدپظ اس    ضذػفًَی گزدیذ سخن ّب بب اعتفبدُ اس اعپزی ًمزُ ؽغتؾَ ٍ سخن ّب کپظ اس دبزیذ

بزٍی توبهی هٌدبطك عدَختِ   )حبٍی ولزّگشدیي اعتب  ٍ پبرافیي(  بىتی گزط رٍلیپبًغوبى 

اعتفبدُ ؽذ  رٍی پبًغوبى بىتدی گدزط پودبد هفٌبیدذ ٍ عیلَعدَلفبدیبسیي بصدَر  تزویبدی        

 هبتزیىظ والصى طببدرمرٍی هچ پبی راعت وِ سخن ػویك تز بَد اس پبًغوبى اعتفبدُ گزدیذ  

 اعتفبدُ ؽذ 

 پبًغوبى ثبًَیِ اس الًگبس ٍ پذ ٍ ٍیبزیل اعتزیل اعتفبدُ ؽذ 

بدددب عدددزم آهیٌَاعدددیذ  PPN    (Partial parental nutrition)درهدددبى ؽدددزٍع

 ایٌتزالیپیذ آلبَهیي

 ؽزٍع حوبیت ّبی تغذیِ ای بب ٍیتبهیي ّبی تشریمی

 ؽزٍع درهبى بب تزاًغفیَصى خَى 

24...3.1 

 جلسه سَم

پبًغوبى بیوبر فمط در ًبحیِ وؾبلِ راى خیظ ؽدذُ بدَدُ ّوچٌدبى بیودبر دارای     الیِ بیزًٍی 

هٌطمدِ ای ودِ رٍی هدچ پدب پبًغدوبى      اگشٍدای عبش هی ببؽذ بَی بذ سخن ووتز ؽذُ اعدت   

ببفت ّبی ًىزٍس وبهال اس بیي  طببدرم گذاؽتِ ؽذُ بَد وبهال ببفت اپیتلیبل تؾىیل ؽذُ اعت 

 ببفت اعالف بزٍی وؾبلِ راى چپ ٍ هچ پبی راعت ٍجَد دارد رفتِ اًذ ٍ فمط هٌبطك اًذوی 

 

ضذػفًَی ؽدذ  بب اعپزی ًمزُ ّب وبهال ؽغتؾَ ٍ بیوبر تحت بیَْؽی جٌزال لزار گزفت  سخن 

صدَر  گزفدت  اس    پبی راعت ٍ عبق پبی راعت ٍ پؾت دعدت چدپ   چگزافت پَعتی هعپظ 

 ؽذ ٍ هؼ رٍی وؾبلِ راى چپ گزافت بزداؽتِ 

ؽدذ عدبیز هٌدبطك    پدب گذاؽدتِ    ّدز دٍ  ولغین آلضیٌب  ًمزُ بزٍی عدبق ٍ راى پبًغوبى  عپظ

 پوبد هفٌبیدذ + عیلَرعدَلفبدیبسیي   رٍلی اعتفبدُ ؽذ  رٍی پبًغوبى ّب اسپبًغوبى بىتی گزط 

ٍ پبًغدوبى بىتدی گدزط    رٍی هٌبطمی وِ گزافت ؽذُ بدَد فمدط پودبد هفٌبیدذ      اعتفبدُ ؽذ 

 اعتفبدُ ؽذ 

 ِ اس الًگبس ٍ پذ ٍ ٍیبزیل اعتزیل اعتفبدُ ؽذ ٍ بب ببًذ عبدُ فیىظ ؽذ پبًغوبى ثبًَی

 



24...3.21 

 جلسه چهارم

پبًغوبى ّب خؾه ّغتٌذ  الیِ بیزًٍی پَی پبًغوبى ّبی بیوبر وبّؼ هحغَعی پیذا وزدُ ٍ

بدب   ی جلغدِ لبدل    گزافدت ّدب  هؾبّذُ ؽدذ  ّز دٍ پب راى رٍی وؾبلِِ ب تزؽح فمط چٌذ لىِ

هی ببؽٌذ  رٍی  ٍ اپی تلیبل هَفمیت اًجبم ؽذُ اًذ  توبهی سخن ّبی دارای ببفت گزاًَلِ لزهش

راى ّبی ّز دٍ پب ٍ عبق پب ببفت اپی تلیبل تؾىیل ؽذُ وِ بِ ًظز هی رعدذ ایدي عدزػت در    

تؾىیل ببفت اپیتلیبل ًبؽی اس پبًغدوبى  

ٍ دبزیددذ  ّددبی ولغددین آلضیٌددب  ًمددزُ 

 ببؽذ  هی هٌبع  ببفت ًىزٍس

 لزار گزفدت   ػوَهیبیوبر تحت بیَْؽی 

بب اعپزی ٍ ضذػفًَی  ؽغتؾَی سخن ّب

گزافدت پَعدتی بدبسٍی      اًجبم ؽدذ  ًمزُ

دعت راعت ٍ آرًج دعت راعت ٍ پؾت 

ِ  سخدن ّدبی   دعت راعدت ٍ   رٍی عدیٌ

 اًجبم ؽذ 

 

وؾبلِ  ٍ پؾتی گزافت ّب اس وٌبرُ داخلی

 پبًغدوبى  ٍ هؼ ؽذ   راى چپ بزداؽتِ

بىتی گزط بزٍی سخن ّب  آًتی ببوتزیبل

هٌبطمی  اعتفبدُ ؽذ  پوبد هفٌبیذ + عیلَرعَلفبدیبسیي گذاؽتِ ؽذ ٍ رٍی آى بصَر  تزویبی

 وِ گزافت ؽذُ بَدًذ پوبد عیلَر اعتفبدُ ًؾذ 

 

24...3.25 

 جلسه پٌجن

َ پبًغوبى ّب وبهال خؾه ّغتٌذ ٍ بَی بذ سخن اس بیي رفتِ حبل ػوَهی  بغدیبر بْتدز    هدذدج

اطزاف هٌبطك گزافت ؽذُ ببفدت اپدی تلیدبل     گزافت ّب بب هَفمیت اًجبم ؽذُ اًذ توبهی  اعت 

 ببفت اپی تلیبل  هی ببؽذ دارای در اوثز ًمب  تؾىیل ؽذُ اعت  بیوبر 

 

لزار گزفت  سخن ّب ؽغتؾدَ ؽدذ ٍ بدب اعدپزی ًمدزُ ضدذػفًَی        ػوَهیبیوبر تحت بیَْؽی 

بىتدی گدزط رٍی سخدن ّدب لدزار       آًتی ببوتزیبل پظ اس ؽغتؾَ ٍ ضذػفًَی پبًغوبىگزدیذ  

 اعتفبدُ ؽذ  پوبد هفٌبیذ + عیلَرعَلفبدیبسیيگزفت ٍ رٍی آى 

 

 جلسه چهارم تشکیل بافت اپی تلیال



24...3.21 

 جلسه ششن

ببفدت اپدی تلیدبل در عدبیز هٌدبطك       دکدارببفت گزاًَلِ لزهش در رٍی وؾبلِ راى ٍ آرًج ٍجدَد  

پبًغوبى ّب وبهال خؾه ّغتٌذ ٍ بَی بذ سخن اس بیي رفتدِ حدبل ػودَهی    هؾبّذُ هی ؽَد  

 بیوبر بغیبر بْتز اعت 

 )طببعدپت(  بتدبئیي  +  PHMBبیوبر پظ اس ؽغتؾَی سخن ّدب بدب عدزم فدزاٍاى بدب اعدپزی       

پبک عبق پب ّبک ببسٍ ٍ آرًدج دعدت    ضذػفًَی ؽذ  عپظ بزٍی سخن ّبی وؾبلِ راى ّبی ّز دٍ

بىتدی گدزط   پبًغوبى آًتی ببوتزیدبل   تبسُ لزار گزفت رٍی آى ّب پبًغوبى پزدُ آهًَیَمراعت 

 پوبد هفٌبیدذ + عیلَرعدَلفبدیبسیي  گذاؽتِ ؽذ عبیز هٌبطمی وِ پزدُ آهًَیدَم اعدتفبدُ ًؾدذ   

 ؾذ پوبد اعتفبد ًاعتفبدُ گزدیذ  هٌبطمی وِ پزدُ آهًَیَم گذاؽتِ ؽذُ 

24...3.32 

 جلسه هفتن

بیوبر یه رٍس پظ اس آخزیي جزاحی هزخص ؽذ  پبًغوبى ّبیی وِ در اتبق ػول اًجدبم ؽدذُ   

درصذ هٌبطمی وِ دچبر عَختگی ؽذُ بدَد تؾدىیل    ..بَد در هٌشل بیوبر ببس ؽذ  پَعت در 

 عبًت ٍجَد دارد 5*5ؽذُ اعت ٍ فمط در سیز آرًج ٍ پؾت عبق پبی چپ سخن ّبی بِ اًذاسُ 

 

سخن ّب ببس گذاؽتِ ؽذ ٍ پوبد ًیىب جْت اعتؼوبل بزٍی هٌبطمی وِ پَعت تبسُ تؾىیل ؽدذُ  

هلدَلیي  ًچغد   اعت اعتفبدُ ؽذ  هٌبطك دارای سخن هجذد بب بىتی گزط ٍ پوبد ًیىدب ٍ پدذ   

  پبًغوبى ؽذ

24...3.34 

 تنفجلسه ه

توبهی سخن ّب بطَر وبهل پَعت تؾىیل 

ؽذُ اعت  بیوبر دارای ّیچ سخدن بدبسی   

  ًوی ببؽذ 

 

جْت تمَیت پَعت ّدبی تدبسُ تؾدىیل    

ؽذُ ٍ وبّؼ اعدىبر پودبد ّدبی تدزهین     

وٌٌذُ ػغل پشؽدىی ٍ آلَئدِ ٍرا تجدَیش    

 ؽذ 

 

 

 

 جلسه آخر تشکیل کاهل پَست


