
 3/9/1400---23شماره عفونت  پیام بهداشتی کنترل 

 دستورالعمل صحیح تعویض پانسمان بیمار

جلوگیری از بروز عفونت در محل زخم هدف:  

نرمال سالیناستریل -محلول ضد عفونی کننده-ست پانسمان استریل-دستکش-ماسکوسایل مورد نیاز:

 چسب ضد حساسیت یا چسب مخصوص پانسمان-و شو جهت شست

 پرستار واجد شرایطعامل انجام کار:

 مراحل انجام کار:

 رديف  مراحل انجام كار   مالحظات 

 1    د. یوسايل پانسمان را آماده كن   

 2   د.  یبراي وي فراهم آور  با حفظ حریم خصویص روش كار را براي بيمار توضيح داده و محيط خلوت   

 3   د.  یدر و پنجره را  قبل از تعويض پانسمان بند   

 4   د.  یده بيمار را در وضعيت مناسب قرار    

 5   شويد.  بدست ها را    

 6   د.  یزنبماسك    

 7   د.  یپوشبدستكش يك بار مرصف     

در صورت خشک بودن پانسمان آن را نرمال  

ن مرطوب نموده تا به راح برداشته شود ت  سالی    
روش مناسب در سطل و به د یپانسمان قبلي را از روي پوست بيمار )با آرامي و دقت( بر دار 

 قرار داده و دستکش را خارج نمایید. 
ی
 عفون

  8 

 نمایید  
ی
 9   . دستها را ضد عفون

يل باز كن     10   د.   یست پانسمان را به روش استر

 نمایید    
ی
يل و  دستها را ضد عفون  11   د.  یپوشبدستكش استر

ی كن  ي تمت 
ی
يل آغشته به مواد ضدعفون  12   د. یزخم را با پنبه استر

ی كن  ( تمت  ي
ی
ی يا دوران  13 د.  یزخم را از مركز به خارج ) از باال به پايي 

ی     ی )رسم شستشو(زخم را تمت   14 کنید .   و سپس خشکبا استفاده از نرمال سالي 

يل    15 .سپس با چسب مناسب فیکس نمایید. د یپوشانبزخم را با گاز استر

61   روی پانسمان نام پرستار ، تاری    خ و ساعت انجام کار ثبت گردد.      

یل است  17 صاق اندیکاتور چسبانده شود. اندیکاتور داخل ست در پرونده در فرم ال مستند انجام پانسمان به روش است 

       بیمارستان بزرگ دزفول)دکتر گنجویان(–تهیه کننده :مریم نصراله)سوپروایزر کنترل عفونت ( 

 پرستاریمنبع:کتاب مرجع استانداردهای خدمات 

 1400 آذرپیام های بهداشتی کنترل عفونت در 


