
 

در تعضی هْاقع الزم هی شْد هحل ضلْلیت ) تَ دلیل جوع شذى چرک ( 

تریذٍ شْد تا چرک تخلیَ شْد  ، تا ایي (تعذ از تی حص کردى  )تا تیػ

 کارعفًْت زّدتر ترطرف شْد .

رّز ّ یا تا  2-3هحل عفًْت اگر ّرم داشتَ تاشذ تِتر اضت  تَ هذت 

)تا اضتفادٍ از چٌذ عذد هتکا( ازضطح تذى  تاالتر ، ترطرف شذى ّرم

 ًگِذاشتَ شْد تا از هیساى ّرم کن شْد. 

 

ترای تِثْدی ّ کن شذى ّرم هی تْاى از کوپرش گرم ) کیف آب گرم ( ّ 

کوپرش ضرد )کیطَ یخ( تَ طْر هتٌاّب اضتفادٍ ًوْد . آب ریختَ شذٍ 

د داغ تاشذ چْى تاعث ضْختگی هی شْ کیف آب گرم ًثایذ خیلیتَ داخل  

 )آب اضتفادٍ شذٍ  تایذ گرم تاشذ ًَ داغ( .

گاُی الزم هی شْد هحل عفًْت ُر رّز تا آب ّ صاتْى شطتَ  ّ ضپص 

پاًطواى شْد  )قثل از تعْیض پاًطواى تایذ دضت ُا تا آب ّ صاتْى 

.شطتَ شْد(  

ا در راش ضاعت  ترای رفع کاهل عفًْت الزم اضت دارُّای تجْیس شذٍ 

ل هصرف شْد ) هوکي اضت تر اضاش شذت تَ طْر کاهتعییي شذٍ ّ

دارُّای خْراکی تا چٌذیي ُفتَ هصرف شْد( .، عفًْت   

ّ ضایر قطوت ُای تذى در ُواى ًقطَ  اگرهجذدا" قرهسی ّ یا ّرم 

د .شْضریعا" تَ پسشک هعالج هراجعَ  هشاُذٍ شْد  تایذ   

 

 

 

 

 

 

 سلًلیت

 کٍزیر پًست است  وًاحی  پًست ي ي عفًوت التُاب ، سلًلیت

پْضت  شذى  زخن دًثال  تَ   ّ یا  پْضت   دًثال ضرتَ تَ  " تَمعمًال

   .هی آیذ  تَ ّجْد

ُایی ُطتٌذ کَ تَ داخل پْضت  هعوْال" علت ضلْلیت  ّجْد  هیکرّب

 ًاحیَ هثتال ًفْر کردٍ اًذ.

.را ًام ترددر هحل  قرهسی ّ ّرم ّ درد ،از عالئن ضلْلیت هی تْاى    

 در هحل ضلْلیتّ یا  ًیس ّجْد داشتَ تاشذ  ترشحات تذ تْ هوکي اضت 

دیذٍ شْد. زخن  

ّ ضردرد ُن هوکي اضت ّجْد داشتَ تاشذ . لرز تة ّ    

، اضتراحت ًوْد . رّع ضلْلیت الزم اضت تا چٌذ رّز اّل ش   

اگر عفًْت در پا اضت ، تِتر اضت ترای راٍ رفتي از عصا اضتفادٍ ًوْد 

تا فشار زیادی تَ هحل  ّارد ًگردد.                                               

              

ُای آًتی تیْتیک) تَ قْل از دارّ  ترای درهاى  خفیف تاشذاگر ضلْلیت 

  ،ی اضتفادٍ هی شْدهعرّف دارُّای چرک خشک کي ( خْراک

 هی ی تسریقی اضتفادٍ اگر عفًْت شذیذ تاشذ از آًتی تیْ تیک ُالی ّ

هعوْال  الزم اضت در ایي هْاقع تیوار در تیوارضتاى تطتری شْد .،شْد 

اضت.رّز  7-44 تطتری هذت طْل   

 



 
 

 سلًلیت  چیست ؟

 سلًلیت چگًوٍ درمان می شًد ؟

 

**سًاالت شما پاسخ می دَیمما با ایه برگٍ آمًزشی بٍ **  

 

 تُیٍ ي تىظیم :ياحد آمًزش دفتر پرستار ی

 بیمارستان بً علی سیىا خرمدرٌ
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