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فهرست وسايل و تجهيزات موردنياز برای انجام فعاليت های عملی واحد کار ششم

فعاليت عملی (۳) فعاليت عملی (۲)  فعاليت عملی (۱)  وسايل و تجهيزات موردنياز  
٭ ــ باند 
٭ ــ گاز 
٭ ــ پنبه 
٭ ــ ظرف مخصوص محلول ضدعفونی کننده 
٭ ــ محلول ضدعفونی کننده 

ــ مدل آموزشی (مانکن) انسان (دارای زخم
٭    در مناطق مختلف) 
٭ ــ چسب نگه دارنده 

٭ ٭  ــ پارچه مثلثی 
٭ ــ باند کشی 

٭ ٭   ــ باند نواری 
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هدف های رفتاری: انتظار می رود هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار بتواند به هدف های ز  ير 
دست يابد:

1ــ هدف از پانسمان كردن زخم را شرح دهد.

2ــ انواع باند را نام ببرد و بسازد.

3 ــ انواع زخم های ساده را پانسمان كند.

4ــ اصول صحيح بانداژ را به كار ببرد.

پيش آزمون واحد كار ششم

۱ــ برای پانسمان زخم از کدام يک از وسايل زير نمی توان استفاده کرد؟
د) پارچٔه تميز اتوشده ج) پنبه  ب) باند  الف) گاز 

۲ــ جمالت صحيح يا غلط را مشخص کنيد.
الف) با تکه ای پنبه می توان تمام قسمت های زخم را تميز کرد.

ب) اگر پوشش پانسمان روی زخم خونی شد بايد آن را برداشت و يک پانسمان تميز ديگر روی زخم گذاشت.
ج) برای ثابت کردن پانسمان و محافظت از زخم بايد روی آن را باند   پيچی کرد.

د) قبل از انجام دادن پانسمان بايد دست ها را با آب گرم و صابون شست.

؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟ ؟
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۱ــ۶  ــ هدف های پانسمان
مهم ترين هدف های انجام پانسمان عبارت اند از:

۱ــ جلوگيری از خونريزی زخم
۲ــ جلوگيری از ورود ميکروب ها از راه زخم

۳ــ جذب ترشح های زخم
۴ــ جلوگيری از بروز ضايعه های بيشتر زخم

۵  ــ کمک به بهبود زخم

۲ــ۶  ــ نکته های قابل توجه در پانسمان
اگر قرار باشد شما زخمی را پانسمان کنيد به چه نکته هايی 

توجه می کنيد؟
برای انجام صحيح پانسمان به نکته های زير توجه کنيد:

۱ــ قبل از پانسمان بايد دست خود را با آب گرم و صابون 
بشوييد.

آب و صابون بشوييد. همچنين در زخم های ناشی از گاز گرفتگی 
توسط حيوانات برای کاهش احتمال آلودگی به هاری، زخم را با 
آب گرم و صابون بشوييد (آب گرم و صابون تا حد زيادی ميکروب 

هاری را غيرفعال می کند).

مقدمه
همان طور كه در بحث زخم ها بيان شد، بر   اثر آسيب ديدن پوست، عضو قادر به انجام وظايف خود 
نخواهد بود. در حقيقت پانسمان عبارت است از قرار دادن پوشِش مناسب روی محل زخم تا زمان بهبود 
پوست. قبل از قرار دادن اين پوشش معموًال برای تميز و استريل كردن زخم و كم كردن احتمال آلودگی 

آن از آب و صابون و مواد استريل كننده يا ضدعفونی كننده استفاده می شود.

۲ــ هنگام پانسمان از دستکش و ماسک استفاده کنيد و از 
عطسه، سرفه و صحبت کردن خودداری کنيد.

۳ــ قبل از انجام پانسمان، زخم های سطحی را می توانيد با 

۴ــ برای تميز کردن زخم هايی که خونريزی ندارند، اطراف 
غبار  و  گرد  همراِه  خون  مقداری  تا  دهيد  فشار  کمی  را  زخم 
محلول  با  را  زخم  روی  سپس  شود.  خارج  زخم   از  کثافات  و 
ضدعفونی کننده مانند بتادين، ساولن و … تميز کنيد. برای تميز 
عفونی  اگر  خارج،  به  مرکز  از  را  آن ها  معمولی  زخم های  کردن 
زخم های  در  اما  کنيد.  تميز  مرکز  به  خارج  از  عکس  به  هستند 
دارای خونريزی شديد ابتدا چند قطعه گاز يا دستمال تميز روی 
زخم بگذاريد و محکم فشار دهيد تا خونريزی بند آيد. بعد زخم 

را بانداژ کنيد.
۵   ــ برای تميز کردن هر قسمت از زخم از پنبه ای آغشته 
به  را  شده  آلوده  پنبٔه  و  کنيد  استفاده  کننده  ضدعفونی  مواد  به 

قسمت های ديگر زخم نماليد.
۶  ــ برای پوشانيدن پانسمان از پنبه استفاده نکنيد بلکه آن 
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را با گاز يا حداقل پارچه بپوشانيد زيرا الياف پنبه وارد زخم شده 
و باعث عفونت می شود.

۳ــ۶  ــ بانداژ يا زخم بندی
برای  آن  مشابه  وسيله ای  يا  باند  از  زخم،  پانسمان  از  پس 
بندی  زخم  يا  بانداژ  را  عمل  اين  که  می شود  استفاده  زخم  بستن 

می گويند. مهم ترين هدف های بانداژ به شرح زير است:
۱ــ ايجاد فشار مستقيم بر روی زخم برای جلوگيری از 

خونريزی
۲ــ ثابت کردن پانسمان و آتل

۳ــ محدود کردن حرکت عضو آسيب ديده
۴ــ ايجاد تکيه گاه برای عضو يا مفصل آسيب ديده

۵  ــ جلوگيری از تورم
۶  ــ محافظت زخم از آسيب های بعدی

۷ــ اگر پوشش پانسمان به خون آلوده شد، از جدا کردن 
مجدد  خونريزی  باعث  (زيرا  کنيد.  خودداری  زخم  از  پانسمان 

زخم می شود.)

۸ ــ اگر دو لبٔه زخم از هم فاصلٔه زياد داشته باشند، الزم 
رسيدن  تا  اما  کند.  پانسمان  سپس  بزند،  بخيه  اول  پزشک  است 

پزشک می توانيد دو لبه را با گاز استريل به هم نزديک کنيد.
۹ــ پانسمان را بايد با باند يا چسب روی زخم ثابت کنيد 

طوری که مقداری از اطراف محل زخم را نيز بپوشاند.
کزاز  ميکروب  به  زخم  آلودگی  احتمال  که  آن جا  از  ۱۰ــ 
تزريق  منظور  به  را  مصدوم  نيز  جزيی  زخم های  برای  حتی  است 

واکسن يا سرم کزاز به مرکز بهداشتی ــ درمانی راهنمايی کنيد.

فعاليت  عملی 1

با  و  بگيريد  درنظر  شکم  حتي  يا  پا  دست،  مثالً  نقطه  هر  در  فرضي  زخم  يک  آموزشي (مانکن)  مدل  رو 
اصول صحيح آن را پانسمان کنيد.

۴ــ۶  ــ انواع مختلف باند
چند نوع باند را ديده ايد؟ می توانيد نام ببريد و َاشکال آن ها 

را بيان کنيد؟
انواع مختلف باند عبارت است از: باند پارچه ای (مثلثی، 
کراواتی و پهن)، باند نواری و باند کشی. با استفاده از يک پارچه 
از جنس های مختلف می توان انواع مختلفی از باندهای پارچه ای 
را به دست آورد که در موارد مختلف کاربردهای متفاوتی دارند.

مربع  پارچه   يک  کردن  تا  از  مثلثی:  باند  ۱ــ۴ــ۶  ــ 
شکل از قطر مربع يک باند مثلثی به دست می آيد که کاربرد فراوانی 
در کمک های اوليه، به خصوص در بی حرکت کردن اعضا دارد. 
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بانداژ سر، بی حرکت کردن دست، بانداژ کف دست، بانداژ  (مثالً 

ران و لگن)
بالشتک  يک  ساخت  برای  گرد:  بالشتک  ۴ــ۴ــ۶  ــ 
جسم  کردن  بی حرکت  و  اسکلتی  دستگاه  آسيب های  در  که  گرد 
خارجی در زخم کاربرد دارد يک سر باند کراواتی را به دور دست 
خود چند بار حلقه کرده سپس سر ديگر باند را به دور حلقه پيچيده 

و ته باند را در البه الی باند فرو کنيد. 

۲ــ۴ــ۶  ــ باند پهن: از دو بار تا زدن باند مثلثی از نوک 
آن باند پهن به دست می آيد. 

ـ باند کراواتی: از چند بار تا زدن باند مثلثی،  ۳ــ۴ــ۶  ـ 
برای  باند نواری شکل به نام باند کراواتی به دست می آيد. معموالً 

بانداژ چشم، چانه، گوش و آرنج استفاده می شود.

۵   ــ۴ــ۶   ــ باند نواری: اين باند در پهناهای مختلف 
در  را  آن  می توان  دارد و  وجود  داروخانه ها  در  آماده  صورت  به 

جعبٔه کمک های اوليه نگه داری کرد.

۶  ــ۴ــ۶  ــ باند کشی: اين باند نيز که خاصيت ارتجاعی 
دارد به صورت آماده در داروخانه ها هست.

فعاليت  عملی 2

يک پارچة  مثلث شکل تهيه کنيد و مانند شکل ها باال ساخت انواع باندها (پهن، کراواتي، بالشتک گرد) 
را تمرين کنيد.
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۵  ــ۶  ــ نکته های قابل توجه برای انجام بانداژ
بانداژ  را  آن  روی  زخم،  کردن  پانسمان  از  پس  حتماً  ۱ــ 

کنيد.
۲ــ هيچ گاه بانداژ را مستقيماً  روی زخم انجام ندهيد.

۳ــ دقت کنيد که بانداژ خيلی شل يا سفت نباشد. 
آن  بودن  سفت  و  ندارد  ارزش  و  کارايی  بانداژ  بودن  شل 
مانند  آسيب های جدی  يا  جريان خون عضو و  در  اختالل  باعث 

سياه شدن عضو خواهد شد.
۴ــ انتهای اعضا بايد از بانداژ بيرون باشد تا شما بتوانيد 
بعد از بانداژ، جريان خون عضو را از نظر رنگ پوست و نبض های 

انتهايی کنترل کنيد. (پوست نبايد کبود، متورم و بی حس باشد).
۵   ــ پس از انجام بانداژ ممکن است به علت تورم عضو، 
بانداژ برای عضو تنگ شود که حتماً بايد آن را باز کرده، مجددًا 

بست.
۶  ــ برای کمک به جريان خون عضو و جلوگيری از شل 
قسمت  از  را  باندپيچی  پا،  و  دست  بانداژ  هنگاِم  بايد  بانداژ  شدن 

باريک تر عضو شروع کنيد. (از پايين به باال)
۷ــ هنگامِ گره زدن، به مـحل گـره دقت کنيـد که حداکـثر 
راحتی را برای مصدوم داشته باشد و تا حد امکان از گره  زدن بر 

روی محل آسيب ديده، موضع نشستن و خوابيدن يا برجستگی 
استخوانی خودداری کنيد.

۸   ــ هيچ گاه دو سطح پوست را روی هم قرار ندهيد (مثالً 
انگشتان) زيرا باعث چسبندگی آن ها می شود و حتماً از يک گاز 

يا پارچه در بين آن دو سطح استفاده کنيد.
انگشتری،  حلقه،  دست،  روی  بانداژ  انجام  از  قبل  ۹ــ 

ساعت، النگو و … را از دست مصدوم خارج کنيد.
۱۰ــ پس از اتمام بانداژ دربارهٔ احساس مصدوم در انتهای 

عضو مثالً گزگز شدن، بی حس شدن و … سؤال کنيد.
۱۱ــ برای گره زدن دو سر بانداژ از گرهٔ چهار گوش يا مربعی 

به صورتی که در تصوير آمده است، استفاده کنيد.

فعاليت  عملی 3

شيوة  گره زدن چهارگوش يا مربعي را تمرين کنيد.

       بيش تر بدانيد
در بعضی از موارد اضطراری ممكن است وسايل پانسمان مانند بالشتك، باند يا گاز در اختيار نباشد و 
مجبور باشيد از هر چيز مناسبی كه در دسترس داريد استفاده كنيد. از هر چيز خشك، تميز و جذب كننده ای 
مانند يك دستمال تميز، يك حوله كه به تازگی شسته شده، يك تكه پارچۀ كتانی يا يك دسته دستمال كاغذی در 
اين گونه موارد می توان استفاده كرد. پنبه، پشم يا هر نوع مادۀ فيبری (رشته رشته، پرزدار) را مستقيمًا روی 

زخم نگذاريد، رشته ها ممكن است در زخم فرو بروند.
پانسمان فوری را می توانيد با هرچه كه در آن زمان در دسترس داريد انجام دهيد و سر جای خود محكم 

كنيد مثالً  با يك شال گردن يا آستين پيراهن يا … .
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چکيده
تكنيك هاى كاربرد پانسمان و يا باند پيچى و نوع باند و گاز مورد احتياج، بسته به نوع جراحت و مواد 
در دسترس فرق مى كند. انواع مختلف باند و گاز را مى توان به صورت آماده خريد، اما زمانى كه به صورت 
آماده در اختيار نباشد مى توان از پارچه هاى خانگى (مثالً كرباس) يا هر چيز تميز بدون پرز كه در دسترس 

باشد استفاده كرد.
پانسمان، پوششى حفاظتى است كه روى زخم گذاشته مى شود تا به بند آمدن خون كمك كند، از بروز 
عفونت در زخم جلوگيرى كند و مايعات و ترشحات روى زخم را جذب كند. باند وسيله اى است كه به ثابت 

نگه داشتن پانسمان كمك مى كند.
توجه داشته باشيد هرگز مواد پرزدار و كرك دار (مثل پنبه) نبايد مستقيماً روى زخم گذاشته شود چون 

رشته هاى آن ها به زخم مى چسبد و هنگام برداشتن ايجاد ناراحتى مى كند. 

  آزمون پايانى نظرى واحد كار ششم

1ــ مهم ترين هدف هاى انجام پانسمان چيست؟
ب) جلوگيرى از ورود ميكروب ها از راه زخم الف) جلوگيرى از خونريزى 

د) همة موارد  ج) كمك به بهبود زخم  
2ــ شست و شو با آب گرم و صابون چه تأثيرى روى زخم ناشى از گاز گرفتگِى حيوانات دارد؟

ب) باعث غيرفعال شدن ميكروب هارى مى شود الف) باعث تميز شدن زخم مى شود 
د) تأثير خاصى دارد ج) درد زخم را آرام تر مى كند 

3ــ  علت اين كه نبايد از پنبه براى پانسمان استفاده كرد چيست؟
ب) پنبه استريل نيست الف) پنبه هميشه در دسترس نيست 

د) پنبه خون را به خوبى جذب نمى كند. ج) پنبه پرز دارد  
4ــ بانداژ را تعريف كنيد.

5   ــ مهم ترين مورد مصرف بالشتك گرد چيست؟
6  ــ براى گره زدن دو سر باند بهترين گره چه نوع گره اى است؟

ب) فرقى ندارد از چه گره اى استفاده شود الف) گره معمولى  
د) گره مربعى  ج) دو گره روى هم  
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 آزمون پايانى عملى واحد كار ششم

هنگام بازى در پارك، كودكى به زمين مى خورد و زانوى او به شدت زخمى مى شود. از زخم خون مى آيد 
و دانه هاى ريز خاك در آن است. در اين حالت شما چه اقدامى براى اين كودك مى كنيد؟

اقدام هاى الزم را عمالً روى مدل آموزشى (مانكن) به ترتيب از شست وشو و تميز كردن زخم تا انجام 
پانسمان و استفاده از باند انجام دهيد. 


