زخم بستر چیست؟
صخن ثستش یب صخن فشبسی ثِ آسیت ٍاسد شذُ ثِ قسوتی اص
پَست ٍ ثبفت گفتِ هی شَد کِ هعوَال دس اثش ًشستي یب
خَاثیذى طَالًی هذت دس یک ٍظعیت ثبثت ایجبد هی
شَد.صهبًی کِ شخصی ٍظعیت خَد سا تغییش ًذّذ ،فشبس
ثیشتشی ثش قسوت ّبی خبصی اص ثذى (ًقبغ فشبسی ثذى ) کِ
دس توبس ثب سطح قشاس داسد ٍاسد هی شَد.فشبس ٍاسد شذُ ،
ثبعث کبّش خًَشسبًی ٍ صذهِ ثِ سلَل ّبی ایي قسوت ّب
هی شَد.ایي صخن ّب هوکي است دس اثش سبئیذگی دس صٌذلی یب
ثستش ٍ یب دس اثش کشیذگی ثب هلحفِ ایجبد شَد.صخن ثستش ثِ
شذت هستعذ تْبجن هیکشٍثْب ٍ عفًَت هی ثبشذ.
علل ایجاد زخم بستر:
 )1فشبس ٍاسد شذُ ثش پَست.
ً )2یشٍّبی سبیشی هبًٌذ کشیذُ شذى ثیوبس ثش سٍی
تخت.
 )3سطَثت  :سطَثت ًبشی اص تعشیق  ،ادساس ٍ هذفَع کِ
ثبعث ًبصک شذى پَست ٍ هستعذ صذهبت ًبشی اص
فشبس هی شَد.
 )4کبّش حشکت اًذام ّب یب ثی حشکتی
 )5سَء تغزیِ

وقاط فطاری بدن:

عالیم:

ًبحیِ ثبسي ،پبشٌِ پب ،قَصکْب ،لگي ،آسًجْب شبًِ ،ستَى هْشُ
ّب ٍ ًَاحی ثب استخَاًْبی ثشجستِ.

عالین اٍلیِ شبهل قشهضی ٍ التْبة یب سًگ پشیذگی پَست دس
پَست ،تبٍل  ،ثشٍص صخن دیذُ هی شَد .دس هشاحل پیششفتِ تش
اص ثیي سفتي کبهل پَست ٍ دس گیش شذى ععالت ًیض هشبّذُ
هی شَد.

وکتٍ:ععالت ًسجت ثِ پَست ثیشتش دس هعشض صذهبت ًبشی
اص فشبس ّستٌذ ٍ هوکي است یک آسیت خفیف پَستی یک
آسیت شذیذ ععالًی سا صیش خَد هخفی ًوبیذ.ثٌبثش ایي هی
تَاى گفت(( :زخم بستر ماوىد کًٌ یخ است یعىی بافت
َای زیریه بیطتر از آوچٍ بٍ وظر می رسد درگیر
ضدٌ است)).
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ًبحیِ تحت فشبس هی ثبشذ ٍ ثب پیششفت آى ثِ صَست سبییذگی
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پیطگیری از زخم بستر:
ٍ )1ظعیت ثذى ثیوبس سا حذاقل ّش  2سبعت تغییش دّیذ.
 )2ثشای ثبال ثشدى ثبصٍّب ،پبّب ٍ لگي اص ثبلش استفبدُ
کٌیذ.
 )3اص تشک ّبی هَاج (هشتعش) ثشای کبّش فشبس ثِ
کوش ٍ ًَاحی فشبسی ثذى استفبدُ کٌیذ.
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)4
)5

)6
)7

)8

اص کشیذُ شذى ثیوبس ثش سٍی تخت جلَگیشی کٌیذ.
هلحفِ ثیوبس سا هشتت تعَیط کٌیذ ٍ هشاقت ثبشیذ کِ
رسات سیض تحشیک کٌٌذُ پَست سٍی هلحفِ ثیوبس
ًجبشذ.
هلحفِ ثبیذ تویض ،خشک ٍ صبف ٍ ثذٍى چشٍک ثبشذ
تب پَست آسیت ًجیٌذ.
جْت کبّش فشبس دس قسوت ّبی فشبسی هبًٌذ آسًج
ّب ٍ پبشٌِ پب اص ثبلشتک ّبی هخصَص استفبدُ
کٌیذ.
ثِ طَس هشتت پَست کل ثذى سا اص ًظش ثشٍص قشهضی ٍ
التْبة ثشسسی کٌیذ ٍ ثِ ًَاحی استخَاًی تَجِ
خبص داشتِ ثبشیذ.

ًظش ثگیشیذ.
 )13ثیوبس سا تشَیق کٌیذ کِ ثشای جلَگیشی اص خشکی
پَست سٍصاًِ ثِ هیضاى کبفی هبیعبت هصشف کٌذ.
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 )9پَست ثیوبس سا تویض ٍ خشک ًگِ داسیذ (هخصَصب
ًَاحی کِ دس توبس ثب ادساس ٍ هذفَع ّستٌذ).
 )11جْت ثْجَد جشیبى خَى هشتجب پَست ثذى (هخصَصب
دس ًَاحی فشبسی) سا هبسبط دّیذ ( اص سٍغي ّب ٍ لَسیَى
ّبی ًشم کٌٌذُ جْت هبسبط پَست هی تَاًیذ استفبدُ
کٌیذ).
 )11دس صَست ثشٍص صخن ثشای جلَگیشی اص ٍسٍد هیکشٍثْب
ثِ صخن ،هحل صخن سا هبسبط ًذّیذ.

ياحد آمًزش بٍ بیمار

 )12سطین غزایی هٌبست شبهل اًشطی کبفی
،پشٍتئیي،کلسین ،سٍیٍ،یتبهیي ای ٍ سی ثشای ثیوبس دس
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