
 

ی قرمز رنگ و  به صورت یک ناحیه عفونتی است که سلولیت

گرم و حساس بوده و ، شود ورم کرده بر روی پوست ظاهر می

 .ممکن است به سرعت گسترش پیدا کند

سلولیت بیشتر قسمت پایین پا را تحت تاثیر قرار می دهد، البته 

این در حالی است که این عارضه ممکن است در تمام پوست 

  . بدن و یا حتی پوست صورت بروز کند

کند و  اگر این بیماری درمان نشود، به سرعت گسترش پیدا می

به همین . تواند حتی زندگی فرد مبتال را به خطر بیندازد یم

لیل اقدام فوری برای درمان آن و مراجعه به پزشک الزامی د

  .است

ها بتوانند از طریق یک  دهد که باکتری سلولیت زمانی روی می

های  شکاف و یا آسیب پوستی که در اثر مواردی چون جراحی

های  ها و یا سایر بیماری های باز، التهاب ها، زخم اخیر، بریدگی

  .شوند  اند، وارد بدن پوستی ایجاد شده

  دالیل ایجاد سلولیت

علت اصلی این بیماری، عدم رعایت بهداشت مناسب زخم  

تواند به عوارض جدی منجر  است که در صورت عدم درمان، می

   .شود

ها و  ها، خراش ها، ترک های پوستی از جمله بریدگی آسیب 

 ها سوختگی

  )اگزما، پای ورزشکاران، آبله مرغان و زونا( اختالالت پوستی 

 ورم مزمن دستها و پاها   

 ی سلولیت داشتن سابقه  

 استعمال مواد مخدر تزریقی  

  چاقی  

 سن باال 

 ... )ابتال به بیماری ایدز، سرطان و (  ضعف سیستم ایمنی 

 دیابت 

  عالئم ایجاد سلولیت

  تورم ناحیه 

  قرمزی  

  گرم شدن پوست 

 درد 

با گذشت زمان . تغییرات پوستی ممکن است همراه با تب باشد 

ممکن است . کند ی قرمز رنگ از پوست گسترش پیدا می این ناحیه

ی قرمز رنگ پوست لکه های قرمز رنگی ظاهر شوند و  بر روی ناحیه

حتی در برخی موارد ممکن است در این قسمت تاول های کوچکی 

  .نیز مشاهده شود

 روشهای پیشگیری از سلولیت

 .های پوستی را ساده نگیرید زخم 

عنوان  این کار را به. را با آب و صابون بشوییدروزانه زخمتان  

 .تان قرار دهید قسمتی از برنامه زندگی روزمره

 مراجعه به پزشک 

  تجویز آنتی بیوتیک جهت درمان 

یوتیک برای زخمتان استفاده ب از یک کرم یا پماد آنتی 

بیوتیک تنها،  ها، یک پماد آنتی در مورد اغلب زخم .کنید

 .کند برابر عفونت ایجاد میمحافظت کافی را در 

انجام این عمل به تمیز . زخمتان را با بانداژ تمیز بپوشانید 

 .کند ها کمک زیادی می نگاهداشتن زخم و از بین رفتن باکتری



  

 کمال 

بیماری 

  .د

  
  فونی

  یت

ت به انتخاب این مجتمع

  .ریم

عات ضروری در خصوص ب

ن و مراقبت آن می باشد

93  

 » به بیمار

بخش عف

سلولی
 

  :ی

حسن نظر جنابعالی نسبت

تشکر را دار

ر دست دارید حاوی اطالع

شما و چگونگی روند درمان

3پاییز 

کمیته آموزش«

بیمارگرامی

از اعتماد و ح

پمفلتی که در

فعلی ش

های و دستکش ها ب

های قارچی پا یماری

طحی قابلیت زیادی

  .ش باز کنیم

  ی روزافزون

  نشگاه علوم پزشکی

beEmail:   

031  

5  

یتان با پوشیدن جورا

 .ت کنید

ستی سطحی نظیر بی

های سط د زیرا عفونت

 .دارند

  سودارث -نر

ت را با کلید آموزش

سالمتیودی و

جنب دان - قطب راوندی

eheshtihospital@ka

1-55540026-29: تماس

347-5355: ش عفونی

  5558900:دورنما

ها و پاها از دست  

خوبی مراقبت مناسب به

هرگونه عفونت پو 

دقت مداوا کنید را به

برای گسترش سریع د

پرستاری برو: منابع

قفل موفقیت

آرزوی بهبوبا

بلوار -کاشان: آدرس

ums.ac.ir

تلفن ت
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ــداقل . د ح

ن بانـداژها

دهنده  شان

 ین ضعیف

به الفاصله

وب و تازه

ن پوست

شید تا به
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ــد ــوض کنی ــان را ع

ام و هـر بـار کـه ایـن

.نها را تعویض کنید

 . ید

نش ت چرکی همگی

رادی که گردش خون

 عالئمی از عفونت بال

مرطو. طوب نگه دارید

یزی و ترک خورد

 بگیرید و مراقب باش

 . نرسانید

ــداژ ــای زخمتـ ـا بان ه

 مرتبه این کار را انجـا

دوباره آن د،کثیف شدن 

های عفونت باشی  نشانه

زی، درد و ترشحات

 . احتمالی است

مبتال به دیابت و افر

 .وارد زیر توجه کنند

 مشاهده ی هر گونه

 .جعه کنید

ه پوست خود را مرط

ر  پوست، از پوسته

 .کند می

ای خود را به دقت

اف ناخن خود آسیب

 

ــ   مرتب

روزی یک

مرطوب یا

مراقب 

تورم، قرمز

یک عفونت

افراد م 

به مو دارند

بعد از 

پزشک مراج

همیشه 

داشتن نگه

جلوگیری م

ها ناخن 

پوست اطرا


