
 (1400تا1398(      سال)12تا1(        ماه)31تا1روز)   تاریخ ایجاد زخم

 محل بروز زخمبخش 

 

               ☐(بستری2          ☐(حاد1اورژانس 

     ☐(جراحی هفت5 ☐(جراحی پنج4  ☐(جراحی چهار3  ☐( جراحی سه2  ☐(جراحی دو1جراحی: 

 ☐(اطفال7  ☐(آنکولوژی6  ☐(عفونی5   ☐(داخلی دو4    ☐(داخلی یکPCCU ☐     3(2    ☐(نرولوژی1داخلی:   

 ☐PICU  6) NICU☐ 7) CCU☐(5 ☐اورژانسICU (4  ☐تنفسICU (3 ☐جنرالICU (2 ☐توراکسICU(1ویژه: 

 (50تا 0.5(طول..........سانتی متر)1 اندازه زخم

 (50تا 0.5(عرض........... سانتی متر)2

 (50تا 0.5(عمق.......... سانتی متر)3

   ☐نکروز)سیاه( زخمبافت نوع 

   ☐اسالف)زرد رنگ(

   ☐گرانوله)قرمز رنگ(

   ☐اپیتلیالیزه)صورتی(

   ☐هایپرگرانولیشن

   ☐ترکیبی

   ☐فاقد ترشح، خشک مقدار ترشحات

   ☐خیس کندخیلی کم، زخم مرطوب است اما به مقداری نیست که پانسمان را 

   ☐درصد خیس میشود25کم: کمتر از 

   ☐درصد پانسمان خیس میشود 75الی  25متوسط: بین 

   ☐درصد پانسمان خیس میشود 75زیاد: باالی 

   ☐خونی نوع ترشح

   ☐خونابه ای، شفاف، رقیق،آبکی، صورتی یا قرمز رنگ پریده

   ☐سروزی، شفاف،آبکی،رقیق

   ☐غلیظ، کدر ، قهوه ای مایل به زرد، با یا بدون بوچرکی رقیق یا 

   ☐خونی چرکی

   ☐آبی)کبود( رنگ پوست اطراف

   ☐قرمز

   ☐بنفش

 پوست اطراف

 این آیتم چندگزینه ای است

   ☐سالم

   ☐شکننده

   ☐ملتهب

   ☐ادم

   ☐خیس

   ☐خشک



   ☐سفت

   ☐سرد

   ☐گرم

   ☐درماتیت

 بالینی عفونتعالیم 

 این آیتم چندگزینه ای است 

   ☐ندارد

   ☐درد

   ☐گرمی

   ☐قرمزی اطراف

   ☐تندرنس

   ☐ترشحات چرکی

   ☐تشکیل بافت نکروز جدید

   ☐افزایش بو

   ☐بافت گرانوله شکننده

   ☐افزایش ترشحات

   ☐تب

   ☐زخم به چسبنده غیر زرد اسالف یا مرده خاکستری یا سفید بافت نوع بافت نکروز

   ☐چسبیده شل طور به زرد اسالف

   ☐چسبنده نرم سیاه اسکار

   ☐چسبنده شدیدا سخت سیاه اسکار

   ☐درصد بستر زخم را پوشانده است 25کمتر از  مقدار بافت نکروز

   ☐درصد بستر زخم  را پوشانده است 50الی  25

   ☐درصد بستر زخم را پوشانده است 75و کمتر از  50بیشتر از 

   ☐در صد زخم را پوشانده است 100الی  75

   ☐درصد زخم پوشانده شده است با بافت اپیتلیالیزه، سطح صاف 100 مقدار بافت اپیتلیالیزه

داخل زخم گسترش پیدا کرده میلیمتر به  5درصد زخم از بافت اپیتلیالیزه پرشده است یا  بافت اپیتلیالیزه بیشتر از  100الی  75

   ☐است

میلیمتر به داخل زخم گسترش پیدا کرده  5درصد زخم از بافت اپیتلیالیزه پرشده است یا  بافت اپیتلیالیزه کمتر از  75الی  50

   ☐است

   ☐درصد زخم از بافت اپیتلیالیزه پوشیده شده است 75تا  25

   ☐پوشیده شده است درصد زخم با بافت اپیتلیالیزه 25کمتر از 

   ☐درصد زخم پر شده است یا هایپرگرانوله 100الی  75روشن، قرمز فربه،  مقدار بافت گرانوله

   ☐درصد زخم پر شده است 75الی  25روشن، قرمز فربه، 

   ☐درصد زخم پر شده است 25صورتی یا قرمز تاریک و کدر یا کمتر از 

   ☐وجود ندارد نقب

   ☐چهارمکمتر از یک 

   ☐بیشتر از یک چهارم  وکمتر از نصف

   ☐بیش تر از نصف

   ☐بیش تر از سه چهارم  یاهمراه  با تونل



 

 

 دبریدمان   ☐ندارد

    ☐اتوالیتیک این آیتم چندگزینه ای است

   ☐جراحی

   ☐شارپ

    ☐بیولوژیک

   ☐آنزیمی

   ☐مکانیکی 

 محلول شستشو سرم شستشو

 آب معمولی این آیتم چندگزینه ای است 

 رقیق شدهب(  خالصالف(   بتادین (4( آب فعال شده 3( کلرهگزیدین  2( آب اگسیژنه  1انتی سپتیک 

   ☐دارد تونل

   ☐ندارد

   ☐غیر واضح، به طور مشخصی دیده نمی شود لبه های زخم

   ☐واضح، طرح کلی به وضوح دیده می شود، لبه ها به بستر زخم چسبیده است

   ☐خوب تعریف شده است اما به بستر زخم متصل نیست

   ☐خوب تعریف شده است  و به بستر زخم متصل نیست، به داخل برگشته است و ضخیم شده است

   ☐لبه ها خوب تعریف شده است، فیبروتیک است، هیپر کراتوزه است

   ☐1درجه  درجه زخم

   ☐2درجه 

   ☐4درجه 

   ☐نکروز

   ☐آسیب عمیق بافتیاحتمال 

   ☐دارد کشت

   ☐ندارد

 نتیجه کشت

 این آیتم چندگزینه ای است

   ☐استف آرئوس

   ☐استرپتوکوک

   ☐استفیلوکوک

   ☐آسیکلوباکتر

   ☐قارچ

   ☐اینتروباکتر

   ☐سودوموناآئروژینا

 سایر
 بله     خیر زخم ناشی از تجهیزات پزشکی

 سایر     NGTماسک    لوله تراشه   دستبند  جوراب تد    باند    عاملنوع تجهیزات پزشکی 

 



 پرونتوسان( 3  سیلو سپت( 2 نیواشا( 1  اسپری 

 پانسمان گاز (  گاز وازلین3( گاز خیس   2(گاز  خشک    1      

 هیدروکلویید H( سوپرابزورب 4( دودرم 3( هیدروکل 2( کامفیل 1 این آیتم چندگزینه ای است

 آلژینات کلسیم   ( ساده2( نقره  1

 هیدروژل (آنتی باکتریال 3( نقره  2( ساده 1

   فیلم

  

 فوم ( غیره6( بیاتین 5( هیدروتک 4( فارم اکتیو 3( آسکینا  2( مپلیکس 1

NPWT  

 عسل ( شیت عسل5( آلژینات عسل  4  405( عسل 3( عسل نیکا   2( عسل طبیعی  1

 کالژن C( سوپرابزرب 4( طبادرم   AG 3( کل کتیو پالس2( کل اکتیو پالس ساده  1

 پماد ( آنتی بیوتیک8( آ.د  7( ایدوزروب  6( ابوخلسا  5( فنی تویین  4( سیلور  3( زینک 2( نیودرم  1

 ینوع پماد آنت  یتروفورانتین( ن4 ین( موپرس3 یازین( سولفاد2 یکلین(تتراسا1

 یوتیکب

 شدت بو   ☐خیلی شدید داخل اتاق، دور از بیمار پانسمان بسته، بو حس میشود

   ☐شدید داخل اتاق، دور از بیمار، پانسمان باز، بو حس میشود

   ☐متوسط داخل اتاق، نزدیک بیمار ، پانسمان بسته ، بو حس میشود

   ☐کم بیمار، پانسمان باز، بو حس میشودداخل اتاق، نزدیک 

   ☐فاقد بو داخل اتاق، نزدیک بیمار، پانسمان باز، بو حس نمیشود

 اهداف درمانی   ☐دبریدمان

   ☐جذب ترشحات و گرفتن رطوبت این آیتم چندگزینه ای است

   ☐رطوبت دادن به زخم

   ☐حفاظت و جلوگیری از فشار

   ☐تسکینی و کانزرویتیو

   ☐کاهش لود باکتری

   ☐کنترل عفونت

 



   زخم فشاریارزيابی فرم 

sacrum  coccy  مشخصات زخم
x 

buttock trocanter  ischium  sacroiliac  occiput  nose  lip  ear  scapula  elbow  vertebra  leg  knee  E malleolus  I malleolus   heel  fingers  

L R L R L R L R    L R L R L R  L R L R L  R  L  R  L  R  leg  hand  

                                                                  درجه 
بروز يا شيوع يا 

  تغيير درجه
                                                                

زخم ناشی از تجهيزات 
  پزشکی

                                                                

نوع تجهيزات پزشکی 
  عامل

                                                                

  تکميل گردد در صورت تغيير درجه يا  بروز در بيمارستان  مدت زمان ايجاد  زخم بعد از بستری  و تغيير درجه و بخش مربوطه
                                                                  محل بروزنام بخش 

مدت زمان ايجاد  
   زخم يا تغيير درجه

                                                                

  
  نوع بافت

                                                                

                                                                  طول
                                                                  عرض
                                                                  عمق

  
  عالئم عفونت

              
  

                                                  

  
  ميزان ترشحات

                                                                

                                                                  نوع ترشحات

  
  پوست اطراف

 
  

 
  

                                                            

                                                                رنگ پوست اطراف

                                                                  لبه های زخم
                                                                  اهداف درمانی

                                                                  دبريدمان
                                                                  محلول شستشو

                                                                  پانسمان
  و باالتر تکميل گردند ٣آيتم های زير فقط برای زخم های درجه 

                                                                  نقب

                                                                  تونل
                                                                  کشت

                                                                  نتيجه کشت
                                                                  شدت بو

  و اگر نوع بافت ترکيبی باشد همه آيتم ها تکميل گردند) دد نوع بافت فقط نکروزه باشد فقط آيتم اول تکميل گرآيتم های زير برای زخم های درجه سه و باالتر که دارای بافت نکروزه و يا ترکيبی باشتد تکميل گردد( اگر
                                                                   نوع بافت نکروز
                                                                  مقدار بافت نکروز
                                                                  مقدار بافت گرتوله

مقدار بافت 
  اپيتلياليزه

                                                                



 


