
 :عوامل مؤثر در ایجاد عفونت پوست

گرزنًر     ػَاهلی وِ تاػج افشایص خطز اتتال تِ ػفًَت پَست هی

 :اً  اس ػثارت

 ػ م رػایت تْ اضت سخن  -1

تا افشایص سي وارایی سیستن گزنش خَى جْت تحَیل : سي- 2

ّای نچرار ػرفرًَرت وراّرص            ّای سفی  تِ تافت هَلغ گلثَل تِ

ٍیضُ نر هٌاطمری اس تر ى        ّای پَستی تِ یات   ، نرًتیجِ آسیة هی

 .تَاًٌ  تِ سلَلیت هٌجز ضًَ  وِ جزیاى خَى ضؼیف است هی

ّایی وِ سیستن ایوٌی را ضؼیف  تیواری: ضؼف سیستن ایوٌی - 3

ّای خَى ، خطز اتتال تِ سلَلیرت را     وٌٌ  ًظیز ای س یا سزطاى هی

 .وٌٌ  تیطتز هی

وٌٌ ُ ایوٌی ،افزان را ًسثرت ترِ      استفانُ اس نارٍّای سزوَب-  4

 .وٌٌ   تز هی ّا حساط اتتال ػفًَت

اتتال تِ نیاتت هَجة هختل ض ى سیسترن ایرورٌری ٍ         :  نیاتت  -5

تَاً  هٌجز تِ  نیاتت ّوچٌیي هی. ضَن  ّا هی افشایص خطز ػفًَت

ّرا ًریرش         ّای هشهي تز رٍی پاّا ضَن ورِ ایري سخرن        تزٍس سخن

 .ّا ػول وٌٌ  ػٌَاى هسیزّای ٍرٍنی تزای تاوتزی تَاًٌ  تِ هی

 

 :های سلولیت عالئم و نشانه

 لزهشی ٍ گزهی پَست هحل ػفًَت *

 تَرم ٍ نرنًان ض ى پَست ٍ تافت نر احز ػفًَت*

 

 

 

 

 

 

 :تشخیص

جْت تطخیص لطؼی ، نرخَاست آسهایص خرَى ٍ وطرت         

ضَن ، تا تَجِ تِ آًىِ ػالئوی ًظیز لزهشی ، نرن ٍ        اًجام هی

ّای نیگز هخل گریرز      تَرم نر ساق پاّا هوىي است نر تیواری

ّای ػومی پرا ّرن ٍجرَن         ّای خًَی نر سیاّزي افتانى لختِ

گرًَرِ      ناضتِ تاض  ، احتوال نارن وِ پشضه جرْرت رن ایري         

تیواری ّا تست ّای نیگز هاًٌ  سًََگزافی اس پاّا را ًیش اًجام 

 .نّ 

 

 :درمان

. نرهاى نر ضزٍع ػفًَت ؛ آًتی تریرَتریره خرَراوری اسرت           

وِ ًاحیِ سلَلیت ٍسیغ تاض  ٍیا هطىل تا تة ٍ نرن  نرصَرتی

ّوزاُ گزنن ٍ یا ًاحیِ صَرت ضخص نرگیز ض ُ تاض  تیرورار   

 .تایستی تزای نرهاى تشریمی تستزی گزنن

 

 (سلولیت) عفونت پوست 

ّایی ایجان    سلَلیت ػفًَت پَست است وِ تَسط تاوتزی           

. ضًَ   ضَن وِ اس طزیك هٌفذّای پَستی ٍارن ت ى هی                 هی

گزچِ هوىي است   .  تزیي هَضغ ٍلَع سلَلیت پاّا است        ضایغ

 .ای اس ت ى رخ نّ  نر ّز ًمطِ

تزیي تاوتزی ایجانوٌٌ ُ سلَلیت استافیلَوَن ّا ٍ                ضایغ

ُ    تاوتزی.تاضٌ     استزپتَوَن ّا هی   ّای هختلف اسجولِ     ّا اس را

ّای خطه ، گشش حطزات ، تزش ًاضی اس ضیَ وزنى                تزن

 .ضًَ  ٍارن ت ى هی... ریص ٍ هَ ٍ 

تزیي   ضایغ.  نالیل هختلفی تزای ایجان ایي هطىل ٍجَن نارن            

نلیل ػ م رػایت تْ اضت هٌاسة سخن است وِ نر صَرت              

ٍلتی یه  .  تَاً  تِ ػَارض ج ی هٌجز ضَن          ػ م نرهاى ، هی   

ِ       ًاحیِ اس پَست سخن هی      نرستی رػایت    ضَن ٍ تْ اضت آى ت

تز پَست    ّا اس هحل سخن ٍارن تافتْای ػومی        ضَن ، تاوتزی    ًوی

ِ   ایي ػفًَت هی  .  وٌٌ     ض ُ ٍ ایجان ػفًَت هی      سزػت   تَاً  ت

پیطزفت ًوَنُ ٍ هٌاطك تیطتزی را نرگیز وٌ  ،نر صَرت ػ م            

ّایی وِ سیزپَست      نرهاى حتی هوىي است ػفًَت تِ تافت         

لزار نارً  ًیش حولِ وزنُ ٍ ٍارن جزیاى خَى ٍ غ ن لٌفاٍی                

ایي ػفًَت هٌتطز اگز نرهاى ًطَن      . ض ُ ٍ تاػج ایجان تة ضَن

اً اسن ، تِ ّویي نلیل ،هزالثت          ، جاى تیوار را ّن تِ خطز هی         

 .ّای سانُ اّویت تسیاری نارن  ّا حتی سخن نرست اس سخن
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 :اقذامات پیشگیرانه
ّرای     جْت جلَگیزی اس اتتال تِ سلَلیت ٍ یا سایرز ػرفرًَرت      

پَستی ،ّز سهاًی وِ نچار یه سخن پَستی ض ی  الر اهرات     

 :سیز را اًجام نّی 

رٍساًِ سخن تاى را تا آب ٍ صاتَى تطَیی  ، ایي وار را ترِ    -1

 .ػٌَاى لسوتی اس تزًاهِ سً گی رٍسهزُ تاى لزار نّی 

اًجام ایي ػول تِ تویش . سخن تاى را تا پاًسواى تویش تپَضاًی  -2

ًگاُ ناضتي سخن ٍ استیي رفتي تاورترزی ّرا وروره سیرانی             

چٌاًچِ تاٍل ّایی رٍی پَست ضوا ٍجَن نارن وِ اس . وٌ   هی

ضَن ، ایي تاٍل ّا را ترا سهراى خطره           آًْا تزضح خارد هی

ّیچَلت تراٍل ّرا را پرارُ            . ض ى تویش ٍ پَضی ُ ًگاُ ناری  

 .ًىٌی 

 

 

 

 

 

 

 

حر الرل رٍسی     . هزتّثاً  تاً اص ّای سخن تاى را ػَض وٌیر      3

یه هزتثِ ایي وار را اًجام  ٍّز تار ورِ ایري پراًسروراى ّرا              

 .هزطَب یا وخیف ض ً  ، نٍتارُ آًْا را تؼَیض وٌی 

تَرم ، لرزهرشی ؛ نرن ٍ           .  هزالة ًطاًِ ّای ػفًَت تاضی   4

تزضحات چزوی ًطاى نٌّ ُ ػفًَت است ٍ ًیاس تِ تزرسی  ٍ   

 .ارسیاتی پشضىی نارن 

 

افزان هثتال تِ نیاتت ٍ ًیش افزان هسي وِ گزنش خَى ضؼریرفری     5. 

نارً  السم است وِ هزالثت ّا ٍ پیطگیزی ّای تیطترزی جرْرت      

جلَگیزی اس تزٍس سخن ّای پَستی اًجام نّرٌر  ٍ نر صرَرت          

طَر نلریرك ٍ        ایجان تزی گی ٍ یا سخن پَستی ،حتواً تای  آى را تِ

 .هٌاسثی نرهاى وٌٌ 

 :آموزش به بیمار با عفونت پوست

 آهَسش تِ تیوار نر هَرن اّویت تْ اضت فزنی خَن *

 ضستطَی رٍساًِ هٌطمِ هثتال*

استفانُ اس پوان آًتی تیَتیه هَضؼی ٍ تؼَیض پاًسوراى طرثرك      * 

 نستَر پشضه

 تاال ًگاّ اضتي هٌطمِ هثتال جْت جلَگیزی اس تَرم*

پایص نرجِ حزارت ، تشرگی ٍ لزهشی ٍ افشایص تزضح هرَضرغ   * 

 نرگیز

 پایص رٍساًِ پاّا اسًظز تزن ٍ سخن*

 منابع 

پزستاری ناخلی جزاحی تیواریْای پَسرت    –تزًٍز ٍ سَنارث -1

 2114ٍ سَختگی 

 

 

 

 بسمه تعالی 

 
 

 :عنوان

 (سلولیت)عفونت  پوست 

 

 

 

 حذیثه پناهی:تهیه و تنظیم

 سوپر وایسر اموزش بیمار
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