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 فصل اول
 زخم   تیری مد حیتشر •
 کرد؟  دیکه ترشح دارند چه با هایی زخممواجهه با  در •
 زخم   تیریمد  فرآیندو زخم در  ماریب ی ابیارز تیاهم  حیتشر •
 یمار یراه مقابله با روند ب   و یابتیزخم د  کیمثال از  کی ارائه •
  میکدام  موردنظراقدامات  نیزخم پا اول یو دارا یابتید مار یب  با یکمواجهه  در •

 ؟ باشد
 گریبا متخصصان د یهمکار  تیو اهم یحرفه ا  درمانگرفرد به عنوان  کی یمعرف •
 ست؟ یکه نبض ندارد چ یاقدام در مواجهه با زخم نیاول •
 زخم یولوژ یزیف •
 ارکان بدن ترین  بزرگپوست به عنوان  یمعرف •
 زخم ها  یبند د یپوست و کاربرد آن در گر یها هیال یمعرف •
 پوست  درمیاپ هیال یمعرف •
 درم پوست  هیال یمعرف •
 پوست  پودرمیها هیال یمعرف •
 مارانیب  ها گزارشپوست در ثبت  یها هیشناخت ال تیاهم •
 زخم میترم یمراحل و روش ها حیتشر •
 آن کدام است؟ میترم  یو فازها  ستیزخم چ فیتعر •
 آن  زمی مرحله انعقاد و مکان یمعرف •
 بهبود زخم فرآیندآن در  و هدف(  inflammationالتهاب )مرحله  یمعرف •
 ست؟ یچ  ینقش ماکرو فاژها در فاز التهاب  •
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 آن یها  یژگیوو بافت گرانوله  ری مرحله تکث یمعرف •
 س ی وژنیآنژ یمعرف •
 انقباض زخم و نقش آن در بهبود زخم  یمعرف •
 ر یدهنده مرحله تکث  انیبه عنوان پا  ونیزاسیل یاپ یمعرف •
 مرحله بلوغ  یمعرف •
 زخم میانواع ترم  حیتشر •
  ط ی( و شراprimary intention or primary healingزخم )  هیاول میترم یمعرف •

 الزم آن 
 ه یثانو میترم یمعرف •
 تأخیری  میترم یمعرف •
 زخم ها  یطبقه بند حیتشر •
 زخم ها  یطبقه بند یروش ها یمعرف •
 ست؟ یزخم حاد چ فیتعر •
 ست؟ ی مزمن چزخم  فیتعر •
 آن  یکی زخم بر اساس عمق آناتوم یطبق بند یمعرف •
 ؟ ستی( چ partial-thickness) یزخم با ضخامت نسب یطبقه بند فیتعر •
 ست؟ یزخم تمام ضخامت چ فیتعر •
 ها  آنزخم بر اساس ظاهر بستر و رنگ   یطبقه بند حیتشر •
 ی زخم ها بر اساس علت شناس  یطبقه بند حیتشر •
 زخم میبر ترم  مؤثرعوامل   حیتشر •
 زخم میدرروند ترم یو موضع کی ستمیعوامل س  یمعرف •
 و بهبود زخم میدر روند ترم کیستمیعوامل س یو بررس   حیتشر •
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 ؟شود میزخم  میدر روند ترم ی سبب بروز چه اتفاقات یناکاف  رسانی خون •
 رسانی  خونعلل اختالل در   یمعرف •
 ست؟ یزخم چ میخوب در روند ترم هیتغذ اثر •
 ست؟ یزخم چ میدر روند ترم یها و مواد معدن  نیتامیها و  نیکمبود پروتئ  ثرا •
 زخم کدام است؟  میها در روند ترم  ی مار یب  تأثیرگذار عوامل •
 ند؟ا زخم کدام میداروها بر روند ترم انواع تأثیر •
 زخم یدر روند بهبود  یموضع تأثیرگذار عوامل   یمعرف •
 ؟ باشد میزخم چه  یآن بر رو دوگانهو اثر  ستیچ اگزودا •
 ست؟ یزخم چ یدما در روند بهبود  تأثیر •
 مبتال به زخم  ماریب  یابیارز حیتشر •
 مار یب یاب ی ارز یها تمیآ یمعرف •
 است؟ ی چه موارد ماری ب ین یبال یها خچهیتار یاب یارز •
 یروند بهبود  نیدر ح  ماری ب یمنیا ستمیس  تیوضع  یمعرف •
 ؟ چیستقند خون در روند بهبود زخم ها  تأثیر •
 ست؟ یدر روند بهبود زخم چ ونیدراتاس یه اثر •
 یمار یب یدر بهبود یو خون رسان ژنیاکس  تأثیر •
 ی مار یب یزخم در روند بهبود  یابیارز حیتشر •
 ست؟ یمحل زخم چ یبررس  تیاهم •
 زخم  یر یاندازه گ  حیتشر •
 متفاوت آن  یبستر زخم و رنگ ها یمعرف •
 ترشحات( زخم اگزودا )  حیتشر •
 ست؟ یاطراف آن چ و پوستزخم  یلبه ها یاب یارز تیاهم •
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 مار یکنترل آن در روند درمان ب  تی عالئم عفونت زخم و اهم یمعرف •
 درد در محل زخم یاب یارز یمعرف •
 شدت درد نی تع  یارهای مع یمعرف •
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 فصل دوم
 درمان زخم به روش مرطوب  حیتشر •
 ؟ باشد میزخم به چه صورت   تیریمدرن در مد یاستفاده از پانسمان ها زمی مکان •
 روش پانسمان مدرن )مرطوب(  شیدایپ  حیتشر •
 زخم خشک و زخم مرطوب  یو بررس   حیتشر •
 درمان به روش مرطوب نسبت به روش خشک  یها تیمز حیتشر •
 ( یروش سنتخشک ) یپانسمان ها یر ی به کار گ جینتا حیتشر •
 پانسمان مدرن کدام است؟ مرتبط با   یها ینگران •
 عفونت زخم  تیری مد حیتشر •
 ها در عفونت زخم ها  یآثار باکتر  یمعرف •
 ست؟ ی عفونت زخم چ  مفهوم •
 عفونت زخم   صیتشخ یراهکارها یمعرف •
 عفونت زخم یو نشانه ها عالئم یمعرف •
 ست؟ ینقره در عفونت زخم ها چ یالیباکتر  یآنت نقش •
 عملکرد نقره در برابر عفونت  زمیمکان  حیتشر •
 استفاده از پانسمان نقره دار کدام است؟ موارد •
 ؟ کنیم میاستفاده  الیباکتر   یآنت یاز پانسمان ها ییچه زمان ها در •
 ؟ باشد میآل نقره به چه صورت  دهیاپانسمان  کی •
 ی ابتید یزخم پا مزمن و یزخم ها  حیتشر •
نوع   نیا در مواجهه با هیاقدامات اول یو معرف   یابتید یاز زخم پا ییمثال ها ارائه •

 ها  زخم
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 ی ابتید  یپا یزخم ها  حیتشر •
 یابتید یپا در معرض خطر زخم بیماران یمعرف •
 به چه صورت است؟   یابتید یعوامل خطر زخم پا یبند میتقس •
 است؟ یچه موارد یابت ید مارانی ب  یخطر عموم عوامل •
 است؟ یچه موارد یابت ید مارانی ب یخطر موضع  عوامل •
 ی ابتید یزخم پا جادیعلل ا  حیتشر •
 ( ینوروپات) یطی محاختالل عملکرد عصب  حیتشر •
 ی حس  یاختالل نوروپات  حیتشر •
 ی ابتید یزخم پا  مارانیب  یحس یاب یارز یها برا کی تکن یمعرف •
 ی حرکت  یاختالل نوروپات  حیتشر •
 ک یاتونوم یاختالل نوروپات  یمعرف •
 ی ابتید مارانیدر ب  یحس   ینمونه مثال از اختالل نوروپات کی ارائه •
 (ک ینوروپات  یاستئو ارتروپات شارکو )  یپا یمعرف •
 شارکو  یدرجات متفاوت پا یمعرف •
 ی ابتید یزخم پا جادیعلل ا  حیتشر •
 ( PVDپا ) کیمیسک یا یزخم ها یمعرف •
 PVD صی تشخ یمعمول برا یروش ها یبررس  •
 پا  کیمی سکیو ا کی نوروپات یزخم ها سهیمقا حیتشر •
 ست؟ یچ یابتید یزخم پا جادیدر ا یک یمکان  یروهای ن نقش •
 ؟گیرد می صورت   ییبر چه مبناها ین یعفونت زخم به طور بال  صیتشخ •
 ی ابتید یزخم پا (یها ستمی)س یانواع طبقه بند  یمعرف •
 ی ابتید یواگنر و درجات آن در درمان زخم پا ستمیس  حیتشر •
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 ی ابتید یاز بروز زخم پا یر یشگیپ یروش ها یمعرف •
 اشد؟ب  یم یچه مطالب  یحاو  یابتید یزخم پا رامون یپ  یآموزش نکات •
 ی ابتید ی درمان زخم پا حیتشر •
 ی ابتید ی در درمان زخم پا یکار گروه تی اهم یمعرف •
 است؟ یشامل چه موارد  یابتید یپا یزخم ها درمان •
 ی ابتید یو انواع مختلف آن در درمان زخم پا دمان یروش دبر یمعرف •
 الیباکتر  یآنت یپانسمان ها استفاده از دیفوا یمعرف •
  میانجام  ییروش ها  با چه یابتید یکاهش فشار و برداشتن بار از زخم پا  اتیعمل •

 ؟شود
 یابت ید یاز اقدامات الزم در مواجهه با زخم پا یی نمونه مثال ها طرح •
 زخم بستر( ) یفشار  یزخم ها یمعرف •
 ارگان بدن  ترین  بزرگپوست و ساختار آن به عنوان  یمعرف •
 کال ی نیکل  زنظرازخم ها  یطبقه بند یمعرف •
 ست؟ یمبتال به زخم چ ماریب  یبررس موارد •
 حاد  ی هاانواع زخم  یمعرف •
 آن انواعزخم مزمن و   حیتشر •
 ی زخم فشار   عیعوامل خطر و نقاط شا یمعرف •
 یفشار  یزخم ها  جادیمختلف در ا یها تیضعو  پرخطر ینواح یمعرف •
 یزخم فشار  جادیعلل ا  حیتشر •
 ی زخم فشار   جادیعوامل موجود در ا یمعرف •
 یزخم فشار  جادیدر ا یفشار  نیروهای حیتشر •
 ی فشار  یزخم ها جادی در ا روین  نیا تأثیرو   یبرش یروهاین  یمعرف •
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 ی زخم فشار   جادی و نقش آن در ا  یش یسا یروین  یمعرف •
 ست؟ یچ یزخم فشار  جاد یرطوبت در ا نقش •
 یفشار  یزخم ها   یابیارز حیتشر •
 ؟کدام اند یپوست بیآس شرفتیپ دهنده شیافزا یفاکتورها •
 مار یب یاب یارز یابزارها یمعرف •
 یزخم فشار  یمار یب  صیدر تشخ دنیبر  اریمع  حیتشر •
 یزخم فشار  صی نورتون در تشخ  اریمع  حیتشر •
 ی خطر زخم فشار  زانیم  صیواترلو در تشخ  اریمع  حیتشر •
 یفشار  یزخم ها  یطبقه بند حیتشر •
 ست؟ یچ یزخم فشار  یطبقه بند یمبنا •
 متفاوت زخم ها  یاز طبقه بند  یی نمونه مثال ها ارائه •
 ی از زخم فشار  یر یشگیپ یراهکارها یمعرف •
 م؟ یچگونه فشار را کاهش ده یاز زخم فشار  یر ی شگیپ یبرا •
 یمراقبت از پوست در برابر بروز زخم فشار  یراهکارها یمعرف •
 باشد  میبه چه صورت   یزخم فشار   یمار یدر درمان ب  هیتغذ تأثیر •
 به روش مرطوب   یزخم فشار  میترم  یها تی مز یمعرف •
 ی ان زخم فشار در درم  npuapو   epuap یها هیتوص یمعرف •
 حاد و مزمن  یزخم ها یمعرف •
 ست؟ یدر درمان زخم چ ماریب  یاب یارز تیاهم •
 زخم   یابیمراحل ارز حیتشر •
 زخم میمراحل ترم یمعرف •
 زخم وجود دارد؟  تی ریدرمان و مد یبرا یراهکارهای  چه •
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 مراحل مختلف زخم  حیتشر •
 ی ابتید یبا زخم پا ماریب  کی یبررس  حیتشر •
 مار یب یمقابله با زخم پا یمناسب برا یراهکارها یمعرف •
 موجود در جهت مقابله با آن  و راهکار یفشار  یاز زخم ها ینمونه ا حیتشر •
و راهکار   ادیشکم با ترشح ز  هی( در ناحdehiscenceباز )نمونه زخم   کی  حیتشر •

 مقابله با آن 
 عملکرد آن در درمان زخم  زخم و یها سهی ک یمعرف •
 مقابله با آن  راهکارهایو   یابتیترک پا در افراد د جادیعلل ا  حیتشر •
 پا و راهکار مقابله با آن نهیزخم شکل گرفته در پ  حیتشر •
 م؟ یکن یپا استفاده م  نهیشارپ در درمان زخم پ دمانیاز روش دبر یزمان چه •
 مقابله با آن یساکرال و راهکارها هیدر ناح ینمونه زخم در مرحله التهاب  کی  حیتشر •
 ست؟یپانسمان ساکرال در درمان زخم چ نقش •
 ابت یفرد مبتال به د یپا  نمونه زخم در شصت کی  حیتشر •
 آن  یدرمان ی( و راهکارهای )زخم جراح  دالیونینمونه زخم پا کی  حیتشر •
 ون ینکروز و گرانوالس یاز زخم بستر دارا ینمونه ا حیتشر •
 آن  یدرمان و راهکارتروکانتر  هی زخم بستر ناح یمعرف •
 در مواجهه با آن  یعمل یباز و راهکارها  یشکستگ هیزخم در ناح   حیتشر •
 شده در اثر کنده شدن پوست  جادیزخم ا  حیتشر •
 است؟  ییدر چه نوع زخم ها یتراپ ومیوک  کاربرد •
 گساتور یف زخم به علت داشتن  حیتشر •
 ساق پا  هیزخم در ناح   حیتشر •
 ابت ید یمار یپا بر اثر ب  یرو هیزخم در ناح   حیتشر •



 

 

www.namatek.com 
 

11 

 مواجهه با آن راهکارهایو  یشده در اثر مشکالت عروق  جادیزخم ا  حیتشر •
 ست؟ یزخم چ یدر روند بهبود گاریترک س تیاهم •
 ک یتیاتول دمانیساق و درمان آن از روش دبر هیدر ناح   کی زخم نکروت  حیتشر •
 م؟ییجو  یبهره م   زخم از روش گرافت در روند درمان یزمان چه •
 زخم آماده گرافت است؟   میکجا بفهم از •
 و مراقبت از بافت گراف شده  تیریمد یروش ها یمعرف •
 ( پا نه یپکالوس )مقابله با  یروش ها یمعرف •
 مقابله با آن  یو راه ها ون یآمپوتاس دیکاند کی ابتید یزخم پا  حیتشر •
 نقره   نیات ینحوه استفاده از پانسمان فوم ب  حیتشر •
دوزنگ شده   دی اکس ای نیآغشته به وازل  قبالا که  یکردن زخم ز ی تم یروش ها یمعرف •

 باشد 
 ست؟ یچ که تاول زده یمقابله با زخم یها روش •
 ؟ کنیم میآ د استفاده  ن یتام یومرطوب کننده   یاز کرم ها یزمان چه •
  یاستفاده م ونی تاالسیو اپ ونیبهبود زخم در مرحله گرانوالس ی برا ییچه روش ها از •

 م؟ نیک
 شده در کشاله ران بعد از عمل قلب باز  جادیزخم ا  حیتشر •
 ؟ کنیم میزخم را سوچور  یزمان چه •
 ساکرال هیشکل در ناح یزخم با نکروز چرم  حیتشر •
 توجه داشت؟  دیبا یآنوس و ساکروم به چه موارد هیناح یزخم ها در •
 ی راهکار درمان   و ارائهشکم  هیدر ناح یشده بعد از عمل جراح جادیزخم ا  حیتشر •
 بزرگ   یلیخ  یزخم ها یبرا یراهکار درمان  یمعرف •
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 یو ارائه روش ها یاندام فوقان  یمحدوده حرکت  و دارای  یسوختگ  زخم  حیتشر •
 درمان

 شده در زخم   جادی اسکارف ا یبرا یروش ها درمان  یمعرف •
 رسافت یکاربرد پانسمان دب یمعرف •
 مناسب به زخم  رسانی خون  تیاهم  حیتشر •
 ( پا نه یپ کالوس )از   یر ی جلوگ یکفش مناسب برا تیاهم  حیتشر •
 یاقدامات مهم در مواجهه با عارضه سوختگ یمعرف •
 ست یچ  یدیور یدر مواجهه با زخم ها الزم اقدامات •
 ماران یدر مواجهه با ب ینیبال  یروانشناس  تیاهم  حیتشر •
 ست؟ یرم ندارند چو  یجز کبود یکه عالئم  یمارانیراهکار در مواجهه با ب  ن یبهتر •
 ست؟ یشده اند چ یکه دچار استوم یماران یمقابله با ب  راهکار •
توجه   دیبا یو پانسمان فوم به چه موارد یتراپ ومیاستفاده همزمان از روش وک در •

 داشت؟ 
وجود ندارد راهکار   یا چهی که استخوان و تاندون باز هستند و ماه  یینمونه ها در •

 ست؟ یچ  یدرمان
 در درمان زخم  Agپد  نمونه مثال از کاربرد کی یمعرف •
 مرحله از درمان  نیو اقدامات الزم در ا  یاستوم حیتشر •
 یاستوم خچهیتار یمعرف •
 استوما مختلف  فیتعار یمعرف •
 ی انواع استوم حیتشر •
 نرمال و خوب یاستوم کی  یها یژگی و یمعرف •
 فراهم کند؟  ماری ب یبرا یرا قبل از عمل استوم  طیشرا تواند می درمانگر چگونه  کی •
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 رد یگ  یدر آن انجام م  یمختلف از بدن که استم یها هیناح یمعرف •
 ی استوم انواع یمعرف •
 ی عوارض بعد از عمل استوم  حیتشر •
 ست؟ یچ  یدر برابر نکروز استوم موردنظر اقدامات •
از پوست اطراف خودش   یمحل عمل استوم ییدر صورت جدا یدرمان  ریتداب •

 ست؟ یچ
 ست؟ ی استوما به داخل چ یدرمان فرورفتگ راهکار •
 ست؟ یچ یشدن استوم  یدرمان هرن راهکار •
 ی مشکالت پوست اطراف استوم حیتشر •
و راه حل مواجهه با آن   دهد میرخ  یدر چه موارد یپوست اطراف استوم بیتخر •

 ست؟ یچ
 و راه درمان آن ی( در استومallergy) یتماس  تی درمات حیتشر •
 ک یتوکس  تی درمان درمات حیتشر •
 ست؟ یچ  یپوست اطراف استوم کیمقابله با تحر راه •
 ست؟ یچ یدرمان زخم اطراف استوم راه •
 ی راه درمان قارچ اطراف استوم  حیتشر •
 و راه درمان آن  یاطراف استوم سیازی پسور حیتشر •
 و راه مقابله با آن یاطراف استوم تی کولی فول حیتشر •
 یباز اطراف استوم یراهکار مقابله با زخم ها  حیتشر •
 مناسب سهیدر انتخاب ک ی مطالب اساس حیتشر •
 ی د از عمل استومتکه و کاربرد آن بع کی یها سهی ک یمعرف •
 تکه  کی یها سهیک یای مزا یمعرف •
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 ی استوم تیری دو تکه و کاربرد آن در مد یها سهیک  حیتشر •
 دو تکه  یها سهیک یای مزا یمعرف •
 یاستوم تی ریمد یبرا یدرمان یلوازم جانب  یمعرف •
 استوما  تی ریو نحوه استفاده از آن در مد نیک یا یمعرف •
 شده اطراف استوما جادیا یزخم ها   تیری در مد موردنظراقدامات  حیتشر •
 یاستوم یها سهیاز ک  حی نحوه استفاده صح حیتشر •
 ه ینحوه استفاده از چسب پا حیتشر •
 و راهکار مقابله با آن یاستوم مثال از کی  حیتشر •
 درمان آن  و راهکاردر بدن با زخم باز  فرورفته ینمونه مثال از استوم کی  حیتشر •
در سطح آن و راهکار   یو ترشح صفراو ستولینمونه مثال از زخم با ف کی  حیشرت •

 مقابله با آن 
 نمونه استوما جدا شده از پوست و راهکار درمان آن کی  حیتشر •
 در مواجهه با آن   موردنظرو اقدامات  یعروق  یزخم ها  حیتشر •
 ی عروق  یزخم ها یولوژ یدمیاپ  حیتشر •
 ست؟ یچ  یعروق یزخم ها جادی ا علت •
 ید یور یزخم ها  حیتشر •
 ساق پا  هیدر ناح یپمپ عضالن  یمعرف •
 پا  تحتانیاندام  یاجزا حیتشر •
 عملکرد عضالت ساق پا در سه فاز   حیتشر •
 پا  یدیور یزخم ها جادیعلل ا  حیتشر •
 ست؟ یها چ در پا ید یور  یفشار باال علت •
 ؟ باشند می ر یامکان پذ ییاز چه راه ها یدیور  یزخم ها  صیتشخ •
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 پا  یدیور یزخم ها  اتی خصوص یمعرف •
 ید یور یزخم ها  یصیتشخ یتست ها یمعرف •
 ی دیور یراهکار مقابله با زخم ها  حیتشر •
 ی دیور یزخم ها  یدرمان فشار  حیتشر •
 یبانداژ فشار  کی تکن یمعرف •
 ست؟ یچ یان یشر یزخم ها جادی ا علت •
 ست؟ یپا چ یان یشر ی زخم ها  صیتشخ راه •
 پا  یان یشر یزخم ها  اتی خصوص یمعرف •
 یان یشر یزخم ها  صیتشخ یتست ها یمعرف •
 ی ان یشر یدرمان زخم ها راهکارهای  حیتشر •
 ی ان یشر یاز زخم ها  یاصول مراقبت  حیتشر •
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 ومفصل س
 شرفتهیمدرن و پ  یپانسمان ها حیتشر •
 در مورد پانسمان  یمهم قیحقا یمعرف •
 ؟ شود میانتخاب  یزخم بر چه اساس  پانسمان •
 بستر زخم بر اساس رنگ آن به چه صورت است؟   ینیظاهر بال  یبررس  •
 پانسمان ها  یدسته بند یمعرف •
 انتخاب پانسمان مناسب  معیارهای یمعرف •
 مدرن  یپانسمان ها تولیدکننده یچند نمونه از شرکت ها یمعرف •
 زخم انتخاب پانسمان مناسب معیارهای حیتشر •
 آل دهیپانسمان ا کی  یها یژگ یو  حیتشر •
 درمان زخم به روش مرطوب  دیفوا یمعرف •
 انواع پانسمان مدرن حیتشر •
 ( hydrogel dressing) دروژلیهپانسمان  حیتشر •
 دروژلیه یعمل پانسمان ها زمیمکان  حیتشر •
 ست؟ یچ دروژلیه یپانسمان ها یکاربرد یها یژگیو •
 Coloplastاز شرکت   لونیوریژل پ یمعرف •
 آن  یها یژگیوآمورف   یژل سرنگ یمعرف •
 ی پانسمان ژل ورقه ا یمعرف •
 دروزوب یژل ه یمعرف •
 ها  دروژلیمثال از ه چند نمونه یمعرف •
 ه ینحوه استفاده از ژل و پانسمان اول حیتشر •
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 ها آن یها یژگ ی و لمیدروفیه  یپانسمان ها حیتشر •
 د یدروکلوئیه  یپانسمان ها حیتشر •
 د یدروکلوئیه یانواع پانسمان ها یمعرف •
 د یدروکلوئیه یپانسمان ها تولیدکننده یانواع شرکت ها  یمعرف •
 آن یها یژگی و دیدروکلوئیدهنده پانسمان ه  لیتشک یاجزا حیتشر •
 م؟یهست دیدروکلوئیه یقادر به استفاده از پانسمان ها ییچه زمان ها در •
شده توسط   دی تول  دیدروکلوئیه یمشترک پانسمان ها یکاربرد یها ویژگی یمعرف •

 مختلف یشرکت ها
 ؟ باشد میبه چه صورت   دیدرکلوئیه یپانسمان ها ضیتعو زمان •
 مختلف در درمان زخم ها  یچند نمونه مثال از استفاده پانسمان ها حیتشر •
 م؟یاستفاده کن دیدروکلوئیه یپانسمان ها  یبر رو یر یاز چسب حص چگونه •
 آن های ویژگی ،(foam dressingفوم ) یپانسمان ها یمعرف •
 ها  آن یکاربرد یها یژگ یوفوم  یانواع پانسمان ها یمعرف •
 فوم  یهاموارد مصرف پانسمان  یمعرف •
 نقره  نیاتیفوم ب یانواع پانسمان ها یمعرف •
 انگشتان پا یفوم در زخم ها یچند نمونه مثال از استفاده پانسمان ها یمعرف •
درمان زخم انگشتان به چه صورت انجام   یفوم برا یاست پانسمان ها مطلوب •

 شود؟
 ؟ شوند مینقره دار به چه صورت مشخص  نیاتیبیپانسمان ها ضیتعو زمان •
 PHMBپانسمان   یمعرف •
  یچسب دار نسبت به نوع ساده آن در درمان زخم ها یپانسمان ها یای مزا یمعرف •

 )بستر(  یفشار 
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 مختلف یشده توسط شرکت ها   دیفوم تول  های پانسمانچند نمونه از  یمعرف •
 فوم  یپانسمان ها تولیدکنندگاناز   یکیبه عنوان  smith &nephewشرکت   یمعرف •
 پا شده وجود دارد؟  یکه دچار سوختگ یابتید ماریبا ب اجههدر مو ییراهکارها چه •
 نات یآلژ یپانسمان ها حیتشر •
 نات یآلژ یپانسمان ها شی دایپ خچهیتار یمعرف •
 ها  ناتیخواص آلژ یمعرف •
 ؟ شوند می میها به چند دسته تقس ناتیآلژ •
 است؟  ییها در درمان چه نوع زخم ها  ناتیمصرف آلژ موارد •
  سازد میکه کاربرد آن را در درمان زخم ها مطلوب  ناتیپانسمان آلژ یها یژگیو •

 ست؟ یچ
 ست؟ یدر درمان زخم ها چ ناتیآلژ زمی مکان •
 ها  تیآلژن تولیدکننده یچند نمونه از شرکت ها یمعرف •
 ها در درمان زخم ها چگونه است؟ تی مصرف آلژن روش •
 ها در درمان زخم ها  تی از استفاده آلژن ییمثال ها یمعرف •
 ؟ دوش میچگونه مشخص  تیپانسمان آلژن ضیتعو مانز •
 ؟ کنیم می نقره دار استفاده  یها  تی زمان از آلژن چه •
 عملکرد آن زمی مکان بروی دروفایه  های پانسمان حیتشر •
 در درمان زخم  برهایدروفایه یکاربرد یها یژگی و یمعرف •
 بر یدروفایموارد استفاده از پانسمان ه یمعرف •
 ؟ شوند می یبند می به چند دسته تقس  بریدروفا یه یها پانسمان •
 بر ی دروفایه یپانسمان ها تولیدکننده  یشرکت ها یمعرف •
 جاذب و کاربرد آن   یپانسمان ها حیتشر •
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 جاذب  یپانسمان ها تولیدکننده  یشرکت ها یمعرف •
 جاذب  ی ساختار پد ها یمعرف •
 جاذب  یپانسمان ها زمیمکان  حیتشر •
 لیجاذب رواه یپدها یکاربرد یها یژگی و یمعرف •
 توجه داشت؟  یبه چه نکات  دیجاذب با یاز پانسمان ها استفاده در •
 ؟شود  میانجام  یپانسمان در چه زمان ضیتعو •
 جاذب و مشخصات آن ها یپانسمان ها تولیدکننده  یشرکت ها یمعرف •
 فوق جاذب   یپانسمان ها حیتشر •
 فوق جاذب  یپانسمان ها تولیدکننده  یشرکت ها یمعرف •
 فاده از پانسمان فوق جاذب کدام است؟ است یایمزا •
 فوق جاذب  یمشخصات پانسمان ها یمعرف •
 فوق جاذب در درمان زخم ها  یاز استفاده پانسمان ها چند نمونه مثال حیتشر •
 باالنس  درویه  یپانسمان ها حیتشر •
 ست؟ی ای در چه نوع زخم ها دروباالنسیاستفاده از پانسمان ه موارد •
 ست؟ یدر درمان زخم چ باالنسدرویعملکرد پانسمان ه  زمی مکان •
و موارد   دروباالنسیه یاز دسته پانسمان ها suprasorb xپانسمان  یمعرف •

 استفاده آن
 دروباالنس یه یاز پانسمان ها استفاده یای مزا یمعرف •
  ی)پل suprasorb x+phmbنام باالنس به  درویه یاز پانسمان ها ینوع  یمعرف •

 ( د یآن  گویب لنیهگزا مت
 ؟ کدام اند suprasorb x+phmbاستفاده از پانسمان  موارد •
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توجه   یبه چه نکات دیباز شده با  suprasorb x+phmbاز استفاده دوباره  در •
 داشت؟ 

 دروباالنس یه یپانسمان ها ولیدکنندهت  یشرکت ها یمعرف •
 باالنس( و موارد استفاده آن درویهپالس )  نیدروکلیپانسمان ه یمعرف •
 پالس  نی روکلدیپانسمان ه یای مزا یمعرف •
 پالس  نیدروکلیمشخصات پانسمان ه یمعرف •
 الی باکتر یآنت یپانسمان ها حیتشر •
 خاص  معیارهایبر اساس  الی باکتر یآنت یانواع پانسمان ها یمعرف •
 ست؟ ی چ الیباکتر  یاستفاده از پانسمان آنت یایمزا •
 مختلف یتوسط شرکت ها الیباکتر یپانسمان آنت داتیچند نمونه از تول یمعرف •
 ها چگونه است؟  سمیکروارگان ی عملکرد نقره در برابر م  زمی مکان •
 آن در درمان زخم ها  یژگیو vliwaktiv agپانسمان  یمعرف •
 ؟ باشد  می ییدر چه نوع زخم ها vliwaktiv agاستفاده از  موارد •
 vliwaktiv agساختار پانسمان  حیتشر •
 وارد استفاده از آن و م farmactive silver spray یمعرف •
 دهنده آن لیو ساختار تشک  الیکروب ی م یگاز چرب آنت  های پانسمان حیتشر •
 نقره  یگاز حاو یموارد استفاده از پانسمان ها یمعرف •
 ست؟ یچ الیباکتر  یگاز آنت های پانسمان یکاربرد یها یژگیو •
 ال یباکتر یگاز چرب آنت یپانسمان ها تولیدکننده  یشرکت ها یمعرف •
 مصرف آن و مواردپانسمان آترومن نقره  یمعرف •
 ست؟ یچ ال یباکتر  یچرب آنت گازهایاستفاده از  یایمزا •
 پانسمان کالژن  یمعرف •
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 بدن کدام است؟  یو نقش آن در بافت ها ستیچ کالژن •
 ؟ شوند میاستفاده   ییدر چه نوع زخم ها معموالا کالژن  پانسمان •
 کالژن یپانسمان ها تولیدکننده  یشرکت ها یمعرف •
 در درمان زخم ها  نحوه استفاده از پانسمان کالژن حیرتش •
 پانسمان کالژن در درمان زخم چگونه است؟ زمی مکان •
 ست؟ یاستفاده از کالژن چ خواص •
 زخم یعملکرد پانسمان کالژن در مرحله التهاب   زمی مکان یمعرف •
 زخم چگونه است؟ ونیکالژن در مرحله گرانوالس یعملکرد پانسمان ها نحوه •
 کالژن یپانسمان ها تولیدکننده  یشرکت ها یمعرف •
 (debrisoft) سافتیدبر  یپانسمان ها حیتشر •
 است؟ ییدر درمان چه زخم ها سافتیاستفاده از پانسمان دبر موارد •
 ی جراح   یپانسمان ها یمعرف •
 ی پانسمان جراح  داتیمختلف تول نیعناو یمعرف •
 ( biologic) کیولوژیب   یپانسمان ها یمعرف •
 ست؟یچ کی آمنوت پرده •
 ی پوشش  کیولوژیمنحصر به فرد پانسمان ب  یها یژگی و یمعرف •
 ست؟ یچ ونی نیآم از پانسماناستفاده  یایمزا •
 ها  ونینیدهنده آم  لیساختار تشک  یمعرف •
 ی کی ولوژیب یپانسمان ها تولیدکننده یشرکت ها  نیعناو یمعرف •
 ی کیولوژیب ینحوه استفاده از پانسمان ها حیتشر •
 زخم  امیمراحل الت  حیتشر •
 ؟شوند  می میتقس ییبه چه دسته ها  دمانیو دبر  یمراقبت ازنظرها  زخم •
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 زخم healableمرحله  یمعرف •
 زخم maintenanceمرحله   حیتشر •
 ی مار یمقابله با ب راهکارهایزخم و  non healableمرحله  یمعرف •
 زخم میدر ترم مؤثرعوامل  یمعرف  •
 زخم   میدر ترم  یعوامل موضع  یمعرف •
 آورد؟ یدر روند درمان زخم به وجود م  یزخم چه اختالالت نییپا یدما •
 در درمان زخم  کی ستم یعوامل س  حیتشر •
 ست؟ یچ  دمانیدبر مفهوم •
 ست؟ ینکروز چ یدارا یزخم ها میدر ترم دمانیاز دبر هدف •
 ؟ شود میدر زخم  یمدن چه مشکالتآ به وجودبافت نکروز شده باعث  وجود •
 رد؟ی زخم صورت گ  دمانیعمل دبر دینبا یزمان چه •
 زخم  حی صح دمانیاصول دبر حیتشر •
 رند ی قرار گ موردتوجه دیبا  دمانیکه در انتخاب دبر یعوامل  یمعرف •
 ک یانواع بافت نکروت یمعرف •
 دمانیانواع دبر حیتشر •
 ست؟ یچ  نتخابیغیرا ای یانتخاب دمانیدبر مفهوم •
 دارد؟  یبستگ یبه چه عوامل  دمانینوع دبر انتخاب •
 ی جراح  دمان یروش دبر  حیتشر •
 زر ی به روش ل دمانیدبر  یها یژگ یو  حیتشر •
به کمک فشار   دمانی)دبرhydro surgical water knifeبه روش  دمانیدبر یمعرف •

 آب(
 hydro surgical water knife( در روش versajetورساجت )دستگاه  یمعرف •
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  غی )به کمک ت  conservative sharp debridementبه روش  اندمیدبر یمعرف •
 فورسپس(  یچ ی ق یستور یب

 رد؟ی انجام نگ دمانیبهتر است دبر یچه موارد در •
 اسالف یدارا ین زخم ها در درما سافتیعملکرد دبر  حیتشر •
 ( non instrumental) کیتی اتول  دمانیدبر حیتشر •
 در درمان  دی دروکلوئ ینحوه استفاده از پانسمان ه حیتشر •
 ک ی تینوع اتول دمانیقابل استفاده در دبر های پانسمان یمعرف •
 ک یت یاتول دمانیدبر یدستور عمل ها  حیتشر •
 ک یماتیآنز دمانیدبر حیتشر •
 چگونه است؟ کی ماتیآنز دمانیکالژناز در دبر زمیمکان  حیتشر •
 ک ی ماتیآنز دمانیموارد استفاده از دبر یمعرف •
 موارد منع استفاده از کالژناز  یمعرف •
 یی ای میش  دمانیدبر حیتشر •
 چقدراست؟  ییای میش  دمانیقابل استفاده در دبر غلظت •
 زخم  دمانیدر دبر یماگوت تراپ حیتشر •
 ست؟ ی( چیوسرجر یب  دیدبر)  یدرمانالرو  ا ی  یماگوت تراپ مفهوم •
 medical gradeبا    روش استفاده از الرو  حیتشر •
 ست؟ یچ  یاستفاده از ماگوتراپ عوارض •
 ست؟یعملکرد الروها در درمان زخم چ  زمی مکان •
 ( wet to dry gauze) کی مکان  دمانیدبر حیتشر •
 ؟شود  میاستفاده  یک یمکان  دیاز روش دبر چگونه •
 به روش اولتراسوند   دمانیدبر حیتشر •
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 زخم یشستشو  یمحلول ها یمعرف •
 توجه داشت؟  دیبا یشروع کار درمان زخم به چه موارد در •
 ؟ کنیم میآن از چه محلول شست و شو استفاده  یو برا ستیچ  زیزخم تم   مفهوم •
جهت شست و شو   یاز چه محلول ها کی و نکروت یعفون  ی مواجهه با زخم ها در •

 ؟ کنیم میاستفاده 
 زخم ها یمحلول ها جهت شست و شو یمعرف •
 ؟ باشد می نهیگز نی کننده بهتر ضدعفونیاستفاده از محلول ها  یزمان چه •
 ( و عملکرد آن در درمان زخم تکسیوا) میسد تیپوکلر ی ه محلول یمعرف •
کاربرد دارد و در چه   هایی زخم( در چه نوع تکسیوا) میسد تی پوکلریه محلول •

 ؟ شود میاستفاده   ییغلظت ها
 ( و کاربرد آن دروژنه یآب ه) دیپراکس دروژنیمحلول ه تشریح •
 آن  یها یژگ یو کیاست دیمحلول اس حیتشر •
 (نیبتاد) نیودایا دون یمحلول پو یمعرف •
 آن یها یژگیو نیدیمحلول کلر هگز  حیتشر •
 ساولون( )  دی میسترمحلول  یمعرف •
 ک یتوکس  ری غ یمحلول ها یمعرف •
 ن یمحلول نرمال سال یمعرف •
 زخم  یمحصوالت شست و شو یمعرف •
 ی مدرن سنت  یپانسمان ها حیتشر •
 یپانسمان سنت کیخواص عسل به عنوان   حیتشر •
 استفاده از عسل در حوزه درمان خچهی تار  حیتشر •
 عسل  یها یژگی و یمعرف •
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 عسل در درمان زخم ها  زمیمکان  حیتشر •
 پانسمان عسل  حیتشر •
 عسل هیبر پا   یمحصوالت درمان  از تولیدکنندگان یک ی revamilشرکت   یمعرف •
 و کاربرد آن revamil collagenمحصول   یمعرف •
 خم در درمان ز پانسمان عسل و کالژن زمیمکان  حیتشر •
 revamil collagen یدی کل  اتی خصوص یمعرف •
 revamil collagenدستورالعمل استفاده از  حیتشر •
 و خواص آن   revamil balmپماد  یمعرف •
 revamil balm یدی کل یها یژگ یو  حیتشر •
 نحوه استفاده از پماد بالم  حیتشر •
 )گاز آغشته به عسل( revamil Alginateپانسمان   یمعرف •
 revamil Alginateمحصول  یدی کل  یها یژگی و یمعرف •
 ل ی پانسمان گاز عسل روام یمعرف •
 ل ی پانسمان ژل عسل روام یمعرف •
( موارد کاربرد  medi honey barrier cream) یهان یمد محافظ یکرم ها یمعرف •

 آن
 ( medi honey wound gel)  یهان یژل مد یمعرف •
 ( medi honey antibacterialعسل ) الیباکتر   یپماد آنت یمعرف •
و مارد   (medi honey apinate dressing)  یهان یمد تی ن  یپانسمان آپ  یمعرف •

 مصرف آن 
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 چهارمفصل 
 ی درمان زخم به روش فشار منف  حیتشر •
 ( در درمان زخم ی)فشار منف یتراپ ومی چند نمونه مثال از کاربرد روش وک یمعرف •
 م؟یکن  یاستفاده م یتراپ  ومیاز روش وک  یزمان چه •
 دارد؟  ییها یژگ یو چه و  ستیک یدرمانگر حرفه ا کی •
 انواع زخم  یمعرف •
 رانیموجود در ا  یتراپ ومیانواع دستگاه وک یمعرف •
 یاستفاده از دستگاه فشار منف  خچهی تار  حیتشر •
 ست؟ یچ یتراپ  ومیوک •
 سطح زخم یبر رو یعمل فشار منف  زمیمکان  حیتشر •
 است؟  ییدر چه زخم ها یاستفاده از روش فشار منف  کاربرد •
 وجود ندارد   یامکان استفاده از روش فشار منف یزمان چه •
 شود  یانجام م اطیبا احت   یتراپ  ومیاز درمان زخم که عمل وک یموارد یمعرف •
 ی از منع استفاده از روش فشار منف  یینمونه مثال ها یمعرف •
 ی تراپ  ومی عوارض وک  حیتشر •
 ی تراپ ومیعمل وک  یفاکتور ها سکی ر یمعرف •
 زخم   یتراپ   ومیالزم هنگام وک یمراقبت ها حیتشر •
 مزمن  یدر زخم ها یتراپ ومیوک  دیفوا یمعرف •
 یابت ید یدر زخم ها یتراپ ومیکاربرد وک  یمعرف •
 بستر  ی در درمان زخم ها یتراپ ومیوک  دیفوا یمعرف •
 ی تراپ  ومیپانسمان وک اتی محتو یمعرف •
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 ی تراپ  ومیدر روش وک عملکرد پانسمان فوم  حیتشر •
 ی تراپ   ومیاستفاده از پانسمان وک یشنهادیپ  روش کی  حیتشر •
 ی تراپ  ومیساختار و عملکرد دستگاه وک حیتشر •
 ی تراپ ومیوک یای مزا یمعرف •
 ؟ شود می میتنظ   یتراپ ومیچه اساس فشار دستگاه وک بر •
 چک شود؟ چند بار ای کی ی تراپ  ومیفشار دستگاه وک دیبا یچه موارد در •
 کند  میتر تأثیرگذاررا   یتراپ ومیکه روش وک  یموارد یمعرف •
 ؟کنیم میدر درمان زخم ها استفاده  یاز روش فشار منف  یچه موارد در •
 ی تراپ  ومینمونه زخم به کمک وک کی روش درمان   حیتشر •
 ست؟ یچ قی و عم یتونل  یزخم ها در درمان یتراپ  ومیاستفاده از روش وک راهکار •
 یتراپ ومیوک  یاعمال روش درمان  یچگونگ  حیتشر •
 ی تراپ  وم یوک  یدرمان  تیک  اتی محتو یمعرف •
 مورد استفاده یدرمان یپروتکل ها حیتشر •
 ؟ کنیم میاستفاده  وستهیفشار پ  یاز روش درمان یچه موارد در •
 افت؟ یادامه خواهد  یتا چه زمان   یبه روش فشار منف درمان •
 ی تراپ  ومی کامل زخم بعد از استفاده از روش وک امیالت یبرا  ییروش ها یمعرف •
 کند میرا متوقف   یتراپ ومیکه عمل درمان وک یعالئم یمعرف •
 دهد  نمیواکنش نشان   یتراپ  ومیکه زخم به درمان از روش وک یموارد یمعرف •
 توجه داشت؟  دیبا یبه چه نکات  یتراپ  ومیوک هنگام •
 ی تراپ ومیدرمان آن از روش وک  وقطع عض دیکاند یابتید ینمونه زخم پا کی  حیتشر •
  ومیباز( و استفاده از روش وک اکسپوز ) شکم با روده هینمونه زخم در ناح  کی  حیتشر •

 درمان آن یبرا  یتراپ
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 ست؟ یشده چ  یتراپ وم یکه وک ی زخم یبرداشتن فشار از رو تیاهم •
و   ریساکرال و کاربرد استفاده از خم  هینمونه مثال از زخم باز در ناح  کی یمعرف •

 لمیدروف یپانسمان ه
 ست؟ یچ  یتراپ   ومیقبل از وک ریاز استفاده از خم  هدف •
 ندارد یکاربرد یتراپ  ومیکه استفاده از روش وک یزخم  یمعرف •
 توجه کرد؟  دیبا یبه چه نکات   یابتید یزخم پا  یشست و شو در •
( در  easy dressدرس ) یز یو پانسمان ا الیباکتر یفاده از گاز آنتنحوه است یمعرف •

 دهید  بیدرمان انگشتان آس
قطع  آنپوته )  یدر درمان زخم ها یتراپ وم یچند نمونه مثال از کاربرد روش وک حیتشر •

 عضو(
 ک ینیاقتصاد در حوزه کل حیتشر •
 متخصص زخم  ایو  یدرمانگر حرفه ا کی  یها یژگی و یمعرف •
و درمان زخم   تی ریو دانش به روز در حوزه مراقبت مد یسطح علم توان می چگونه •

 را ارتقا داد؟ 
زخم   میترم یدر مورد انواع زخم و فازها یدرمانگر حرفه ا کی که  ییها تمیآ یمعرف •

 داشته باشد ییآشنا دیبا
  ییزخم آشنا ت ی ریمد یاز انواع روش ها یبا چه مراحل دیبا یدرمانگر حرفه ا کی •

 داشته باشد؟ 
  ها آن یدرمان  زمی از انواع پانسمان و مکان یبا چه موارد دیبا یحرفه ا  درمانگر کی •

 داشته باشد؟  یی آشنا
  تی ریدر حوزه مد یلیساوآالت و ابزار   نینوع ماش با چه دیبا یدرمانگر حرفه ا کی •

 داشته باشد؟ ییزخم آشنا
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داشته  یی با آن آشنا  یدر حوزه استوم  دیبا یدرمانگر حرفه ا  کیکه  یموارد یمعرف •
 باشد 

 باشد؟   یم یدرمان در منزل شامل چه موارد و نکات  •
  یبه چه موارد دیدرمان زخم با تیری و شروع کار در حوزه مد کی نیکل  تأسیس در •

 توجه داشت؟ 
 ؟ باشد می یو کاربرد دیمف یچه دستگاه دیشروع به کار در حوزه درمان زخم خر در •
 زخم کین یکل نیمراجع  ییخدمات سرپا نهیتعرفه و هز  ستی ل یمعرف •
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 فصل پنجم 
 انجام شود؟  ستیبا یهمزمان با درمان زخم م یچه اقدامات •
 ست؟ یچ نهیمرحله درمان زخم پس از معا نیاول •
 توان استفاده کرد؟   یم ییزخم از چه محلول ها یشستشو یبرا •
 مار یمرده اطراف زخم ب   یپوست ها یجداساز  •
 پانسمان مجدد زخم وشستش •
 انجام شود؟  ستی با یم  کباری پانسمان هر چند وقت  ضیتعو •
 در نظر گرفته شود؟  ستیبا  یم یچه نکات یابت ید مارانیدرمان ب  در •
 ست؟ یچ یدستگاه فتوتراپ  کاربرد •


