
اغلب کودکان در دوران خردسالی دچار بریدگی ها 
و خراشیدگی های مختلفی می شوند که عمدتا 
سطحی هستند و پدر و مادر می توانند این مشکالت 
را در خانه درمان کنند. با این  حال، زخم ها و 
جراحات جدی تری هم هستند که به بخیه زدن یا 
بستری شدن کودک در بیمارستان نیاز دارند. بعضی 
پدرومادرها با زخم ها و جراحات جدی تر آشنایی 
ندارند و همین آشنا نبودن می تواند مشکالتی برای 
خودشان و فرزندشان ایجاد کند. این مطلب به شما 
کمک می کند در صورت مجروح شدن احتمالی 

فرزندتان، تصمیمات سنجیده تری بگیرید. 

انواع زخم ها 
بسیاری از ما گمان می کنیم زخم ها در اثر حوادث 
ایجاد می شوند اما حتی برش های جراحی هم که 
کامال تمیز و برنامه ریزی شده هستند، در گروه 
زخم ها قرار می گیرند. پوست، بزرگ ترین عضو 
بدن ماست که به محافظت از بدن مقابل میکروب ها 
)باکتری ، قارچ و ویروس( کمک می کند. پس 
هرگونه شکافی که الیه یکدست پوست را باز 
کرده و امکان نفوذ میکروب ها را فراهم کند، 
زخم خوانده می شود چراکه درنهایت می تواند 

باعث شکل گیری عفونت شود. 
هرچه زخم عمیق تر، وسیع تر و آلوده تر باشد، 
به مراقبت و رسیدگی بیشتری هم نیاز دارد. به 
همین دلیل است که گاهی اوقات تیمی متشکل 
از چند پزشک و پرستاران آموزش دیده مراقبت 
از زخم کنار یکدیگر فعالیت می کنند تا بتوانند 

زخم های جدی را کنترل و درمان کنند. 
پزشکان و پرستاران، بررسی وضعیت زخم را 

براساس خطر عفونت شروع می کنند: 
زخم های تمیز: این زخم ها آلوده به باکتری نیستند، 
کمترین خطر عفونت را دارند و مراقبت و درمان آنها 

ساده تر است، مثال برش هایی که در جراحی زانو 
زده می شوند، معموال زخم های تمیز ایجاد می  کنند 
چون این ناحیه از بدن پیش از شروع جراحی 
با استفاده از محلول های آنتی باکتریال پاک سازی 
شده است. ضمن اینکه بعضی قسمت های بدن 
مانند زانو اساسا کمتر در معرض خطر ابتال به 

عفونت قرار دارند. 
زخم های آلوده یا عفونی: زخم هایی مانند آبسه، 
خراش یا بریدگی عمیق و زخم گلوله، همگی 
در گروه زخم های آلوده یا عفونی قرار می گیرند. 
این زخم ها به درمان و مراقبت ویژه نیاز دارند و 
باید تحت نظارت قرار بگیرند تا از عفونت شان 

جلوگیری شود. 

گاهی اوقات هم زخم ها از نوع تمیز هستند اما 
خطر عفونت آنها زیاد است. این موضوع به محل 
قرارگیری زخم مربوط می شود. به عالوه، مایعات 
و دیگر آالینده ها می توانند به راحتی وارد زخمی 
شوند که مجاور ناحیه اشباع از باکتری ها قرار دارد، 
مانند مجاری ادراری، دستگاه گوارشی و دستگاه 
تنفسی. تماس هر نوع ماده بیرونی مثل خاک با 

زخم نیز می تواند خطر عفونت را بیشتر کند. 

بستن زخم های جدی
اگر زخم مورد نظر از نوع تمیز باشد، پزشک با 
بخیه زدن لبه های زخم به یکدیگر، آن را خواهد 
بست. پزشکان برای پیوند زدن الیه های بافتی 

عمیق تر که زیر پوست قرار دارند، از نخ های 
بخیه قابل جذب استفاده می کنند و سپس روی 
آن را با نوار چسب مخصوص زخم می بندند.

البته پزشکان همیشه زخم ها را بالفاصله نمی بندند. 
اگر احتمال آلودگی زخم وجود داشته باشد، 
مثل زخم های ناشی از گاز گرفته شدن توسط 
حیوانات، پزشکان زخم را برای پاک سازی باز 
می گذارند. بستن زخم آلوده می تواند باکتری ها 
را داخل بافت بدن نگه دارد و درنهایت باعث  
عفونت شود. پس هر زمان که از نبود باکتری یا 
آالینده های دیگر در زخم اطمینان حاصل شود، 

 زخم نیز بسته خواهد شد. 
در برخی موارد هم پزشکان تصمیم می گیرند 

زخم را بخیه نزنند و نبندند. اگر کسی با مشکل 
از دست دادن وسیع بافت همراه زخم مواجه شده 
باشد، مانند موارد سوانح رانندگی شدید، معموال 
باز گذاشتن زخم تا زمان کامل شدن روند ترمیم 
و تشکیل جوشگاه مناسب تر است. گاهی اوقات 
هم پزشکان از فرد مجروح درباره دریافت واکسن 
کزاز در دوران کودکی سوال می کنند تا از این 

نظر هم مطمئن شوند. 

روند التیام و درمان زخم ها 
قبل از شروع بهبود و التیام زخم، بدن برای محافظت 
از خودش مقابل عفونت آماده می شود. امکان 
دارد زخم در چند روز اولیه، تورم، قرمزی و 

درد داشته باشد. این التهاب یعنی سیستم ایمنی 
بدن در حال تالش برای محافظت از زخم در 
برابر عفونت است. پس زخم را در همه اوقات 
کامال تمیز و خشک نگه دارید تا به روند بهبود 

و درمان کمک کنید. 
همزمان با فعالیت بدن در جهت بهبود و بازسازی 
از داخل، پوسته خشک و موقت از بیرون روی 
زخم شکل  می گیرد که به آن »دلمه« گفته می شود. 
وظیفه این پوسته،  محافظت از زخم در دوره ترمیم 
و بهبود از درون است. زیر همین الیه محافظتی 
موقت است که بافت جدید به وجود می آید. بدن 
رگ های خونی آسیب دیده را ترمیم می کند و 
پوست به ساختن کالژن می پردازد تا بافت های 

آسیب دیده دوباره ترمیم شوند.
وقتی روند بهبود کامل شد،  پوسته موقت روی 
زخم خشک و جدا می شود و معموال جای آن 
روی پوست باقی می ماند که به آن »اسکار« یا 
»جوشگاه« می گویند. جوشگاه ها درنهایت 80 
تا 90 درصد از استحکام پوستی طبیعی خواهند 

داشت.
عالوه بر این، جوشگاه ها نسبت به پوست طبیعی 
متفاوت به نظر می رسند. دلیلش هم این است 
که طی روند ترمیم در بدن انسان هیچ گاه بافت 
تخریب شده توانایی بازیابی صددرصد نخواهد 
داشت و در هر زخمی درجاتی از جوشگاه 

به صورت واضح یا غیرواضح خواهیم داشت.
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بدن برای بهبود و ترمیم خود به 
ویتامین ها و امالح نیاز دارد. پس 
مواد غذایی سالم و مغذی را برای 

کودک فراهم کرده و خصوصا 
روی میوه ها و سبزی های سرشار 
از ویتامین و پروتئین های بدون 

چربی تمرکز کنید. نوشیدن مقدار 
زیادی آب و مصرف غالت سبوس دار 

سرشار از فیبر نیز برای ترمیم 
زودتر ضروری است

 دکتر سیدمهدی طبایی
دانشیار بیماری های پوست و رئیس 

پژوهشکده زخم و ترمیم بافت یارا

زخم های اساسی و جدی یک شبه بهبود نمی یابند. ممکن است چند 
هفته طول بکشد تا بدن بتواند بافت جدید بسازد. پس مراقبت خانگی 
مناسب و باکیفیت برای جلوگیری از عفونت و به حداقل رساندن 

جوشگاه های پوستی بسیار مهم است. 
پزشکان معموال می توانند دستورالعمل های الزم را برای مراقبت از زخم 
فرزندتان به شما ارائه دهند. در ادامه به چند دستورالعمل اشاره کرده ایم: 
 پانسمان کردن زخم با نوار های پانسمان کامال تمیز تا زمانی که 
دیگر هیچ مایعی از زخم به پانسمان جذب نشود. پزشکان یا پرستاران 
می توانند دستورالعمل های الزم را برای دفعات تجدید پانسمان و 

نحوه آن به شما ارائه دهند. 
 پس از عمل جراحی، حداقل 2 تا 4 روز از دوش گرفتن خودداری 
کنید. با توجه به تفاوت هایی که به شرایط هر فرد ارتباط دارند، از 

پزشک درباره امکان دوش گرفتن برای فرزندتان سوال کنید. 
 تا زمان مراجعه بعدی به پزشک، از حمام کردن طوالنی کودک 
یا قرار دادن او در وان حمام جلوگیری کنید. آلودگی های درون آب 
می توانند به راحتی وارد زخم شوند و زخم را آلوده کنند. ضمن اینکه 
ممکن است لبه های زخم در اثر تماس با رطوبت از همدیگر باز شوند. 

 حیوانات خانگی را از تماس با زخم کودک دور نگه دارید. 
 از دستکاری یا کندن پوسته های روی زخم خودداری کنید. این 
پوسته ها در دوران بهبود بافت حس خارش ایجاد می کنند ولی نباید 
هرگز دستکاری شوند. در صورت کندن پوسته ها، روند درمان و 
بهبود طوالنی تر شده و جوشگاه های شدیدتری ایجاد خواهد شد.
بدن برای بهبود و ترمیم خود به ویتامین ها و امالح نیاز دارد. پس 
مواد غذایی سالم و مغذی را برای کودک فراهم کرده و خصوصا روی 
میوه ها و سبزی های سرشار از ویتامین و پروتئین های بدون چربی 
تمرکز کنید. نوشیدن مقدار زیادی آب و مصرف غالت سبوس دار 
سرشار از فیبر نیز برای ترمیم زودتر بدن و همچنین جلوگیری از 

یبوست ضروری است. 
شاید زخم ها زود بهبود پیدا کنند اما جوشگاه ها به زمان زیادی 
نیاز دارند. جوشگاه های برجسته معموال به ماساژ دادن با استفاده از 
لوسیون ها یا ژل های چرب مختلف نیاز دارند. این کار به آمیخته 
شدن کالژن درون جوشگاه  با االستین بافت های اطرافش کمک 
می کند و درنهایت بافت جوشگاه ها را تا حدودی به پوست عادی 

نزدیک تر خواهد کرد. 

مراقبت از زخم های جدی در خانه 
چه زمانی با پزشک تماس بگیریم؟ 

اگر زخم عمیق یا وسیع، آلوده یا عفونی شود، امکان 
دارد مشکالت خطرناکی ایجاد کند. پس در صورت 
مشاهده هر کدام از موارد زیر حتما با پزشک 

تماس بگیرید: 
 تب کردن یا تورم غدد لنفاوی

 افزایش درد به رغم استفاده از داروهای 
ضددرد یا گسترش درد از ناحیه زخم به 

دیگر قسمت های بدن 
 افزایش تورم در بافت اطراف زخم 

یا  زخم  ناحیه  در  قرمزی  گسترش   
پوست  در  قرمزرنگ  رگه های  مشاهده 

اطراف زخم 
 بیرون آمدن خون یا چرک از زخم 

 مشاهده عالئم کم آبی بدن مانند کم شدن 
دفعات ادرار،  تیرگی ادرار، خشکی دهان و 

گود رفتن چشم ها
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