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کنترل ملحفه االبسه در  بیماراند  که به دستگاه تنفس  -4

مصنمعد  اصل ا بیهمش  ایا غیر قابل حرکت  هستنو    

بیماران چاق یا با ار  ان امها ,،ملحفه ها االبسه خویوس 

بالفاصله بای  عمض  یمد. اجمد چویوو اچورار در 

زخم ملحفه یا لباس های بیمار مد تمان  باعث زخم بستر )

 یمد .   فشاری (

 .استفاده از تشک مماج مناسب  -5

استفاده از اسپری ، زمادهای محافظ یا زانسوموان در  -1

، در نوماحود )زخم فشاری (صمر  اجمد زخم بستر 

تحت فشار ااستخماند مد تمان از فم  نیک استفاده کورد. 

برای یستشمی زخم فشاری فقط از محلمل سر  یستشم  

استفاده یمد ا از بتادیو ،الول اسایر محلمل هوا بورای 

 استفاده نونی . )زخم فشاری (یستشمی زخم بستر 

 

تغییر اضعیت م اا  بیمار ا بررسد رازانه ی 

)زخم زمست، برای  زیشگیری از زخم بستر

را فراممش نونی    فشاری (  

    
    
    

   
 دانشگاه علم  زکیود ا خ ما  به ایتد گیالن     

  بیمارستان اما  خمیند )ره( صممعه سرا           

     

 زیشگیری از زخم بستر)زخم فشاری (

 م دجمیان دارای زخم بستر ا یاه ف : گراه 

 مستع  زخم بستر  

زیر نظر ااح  آممزش سالمت ا کاریناس زخم   

 بیمارستان اما   خمیند  صممعه سرا

1931تیر   
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 به نا  خ ا

 )زخم فشاری ( چیست؟زخم بستر  

زخم بستر یا زخم فشاری به آسیبد که به زمست ایا بافوت 

اارد مد یمد اطالق مد گردد . در ااقع هنگامد که بافتهای 

نر  ب ن در میان دا الیه حمایت کنن ه خارجد ) بستر یوا 

صن لد ( االیه داخلد )اسولت ( م   طمالند ا به علوت 

 بد حرکتد  فشرده مد یمد زخم فشاری ایجاد مد گردد . 

 )زخم فشاری ( چیست؟زخم بستر  علل  

از زمست یراع ی ه ادر صمر  ع   درمان به بافوتوهوای 

زیریو گسترش مد یاب  اخمد به چهار مرحله  تقسیم مود 

 یمد:

خمند زمست که با فشاردادن  سفی  نمد یمد، زراال:  مرحله

گرفتگد  اتمر  ممضعد زمست ، افکایش درجه حورار  

ممضعد ادرد عالئم انشانه های زخم فشاری درجه یوک 

 است.

درایو مرحل تاال ، زخم یا بری گد هاید در مرحله دا  :

زمست ایجاد مد یمد.اطراف زمست قرمک ارغماند اهمراه با 

 تمر  مد یمد .

زخم ها عمیق تر بمده ابه بافت نر  عضال   مرحله سم  :

 کشی ه مد یمد. . 

زخم به استخمان ،  تان ان ا یا  موفواصول مرحله چهار  : 

 سرایت مد کن  .  

 چیست؟ )زخم فشاری (اق اما  الز  برای زیشگیری از زخم بستر  

 بررسد رازانه از زمست  . -1

زخوم تغییر اضعیت بیماراند که در خطر زخم بسوتور) -2

هستن  , اهمچنیو تمامد بیماران  که به دستگاه   فشاری (

تنفس مصنمعد  اصل هستن   , بیهمش  ایا غویور قوابول 

حرکت  هستن   در اضعیت  های به زهلم بهتر اسوت از 

 بالشهای کمچک مابیو نماحد استخماند استفاده نممد.

قرار دادن بالش در زیر ساق ا جلمگیری از فشار بوه   -9

ناحیه زاینه زا . استفاده از بالش یا دستوش زر از آب  ،در 

زیر زاینه زا اهمچنیو استفاده از حلقه زشت بیمار مطلوقوا 

 ممنمع مد بای .


