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 چیست؟ فشاری زخم

 زیر دالیل به که میشود گفته پوستی زیر های بافت و پوستی آسیب به

 :شود می ایجاد

 بدن از قسمتی هر در طوالنی و مداوم فشار•

 در خراش ایجاد و مختلف سطوح روی بدن شدن کشیده اثر در•

 روی از بیمار انتقال و نقل یا تخت در جابجایی هنگام"،مثال پوست

 .ویلچر

 .دلیلی هر به پوستی اصطکاک ایجاد یا پوست خشن مالش اثر در•

 :فشاری زخم ایجاد های نشانه

 قسمتی در پایدار قرمزی یا پریدگی رنگ ، فشاری زخم ایجاد نشانه اولین

 .است بوده فشار تحت که باشد می پوست از

 باشد؟ می فشاری زخم مستعد بدن از نقاطی چه
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :نشسته موقعیت در

 های برجستگی ها، آرنج ها، پاشنه پشت خاجی، استخوان سر باتکس،

 .شانه

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 :نشسته نیمه وضعیت در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 :ویلچر روی نشسته وضعیت در

 

 

 

 

 

 
 

 :پهلو به خوابیده وضعیت

 زانو، و لگن استخوان برجستگی شانه، های برجستگی ”خصوصا ها شانه

 .پا خارجی قوزک

 

 

 

 
 



 :پشت به خوابیده وضعیت در

 و پاشنه خاجی، استخوان انتهای آرنج، شانه، برجستگی سر، پشت

 .انگشتان

 

 

 

 

 

 شوند؟ می فشاری زخم دچار افرادی چه

 افراد بعضی ولی باشد فشاری زخم به ابتال معرض در تواند می کسی هر

 فشاری زخم به مبتال که افرادی همچنین .هستند ابتال معرض در بیشتر

 .دارد قرار فشاری زخم به ابتال معرض در نیز آنها بدن نقاط سایر شوند می

 :باالست آنها در فشاری زخم به ابتال خطر که افرادی

 . حرکتی مشکالت دارای افراد•

 .مدفوع و ادرار اختیاری بی دچار افراد•

 .اند گرفته قرار بزرگ های جراحی عمل تحت که افرادی•

 .اند شده فشاری زخم دچار گذشته در که افرادی•

 .کودکان و مسن بسیار افراد•

 .نیستند آشامیدن و خوردن به قادر که آنهایی و تغذیه سوء دچار افراد•

 نیز وحرکتی حسی اختالالت که نخاعی طناب آسیب دچار افراد•

 .دارند



 است؟ چگونه فشاری زخم از پیشگیری

 بنابراین.شود ایجاد ساعت یک طی حتی سرعت به تواند می فشاری زخم

 .دارد ای ویژه اهمیت آن از پیشگیری

 :حرکت

 فشار کاهش فشاری، زخم ایجاد از پیشگیری های روش ترین مهم از یکی

 .شد اشاره آن به باال در که باشد می فشاری زخم ایجاد مستعد نواحی در

 انجام قابل فشار تحت نواحی روی از فشار برداشتن و جابجایی با حرکت

 .شود انجام یکبار ساعت دو هر حداقل بایستی جابجایی این که .است

 بدن از قسمتی در فشاری زخم دچار شما اگر که باشید داشته توجه

 ناحیه آن روی از را فشار متناوب طور جابجایی،به با بایستی هستید، خود

 .کنید کمک زخم بهبود روند یا پیشگیری و به تا بردارید

 افراد از بایستی جابجایی این جهت حرکتی، محدودیت دارای بیماران

 .بخواهند کمک منزل در خود خانواده

 ایجاد از جلوگیری برای بستر از پا آوردن باال برای بالش یک از استفاده

 .زانو و پا مچ و پاشنه نواحی در زخم

 



 .دارید زنیا پشتی همراه به صندلی و تشک یک به شما

 مورد شما برای نوع کدام بگویند شما به توانند می شما پزشک یا پرستار

 .باشد می نیاز

 :پوست بررسی

 بررسی زخم ایجاد نظر از بررسی جهت مرتب طور به بایستی شما پوست

 .گردد

 است نیاز مورد شما پوستچهت بررسی  روزشبانه  از زمانی چه که این

 .دارد شما شرایط به بستگی

 شما .دهند آموزش شما به نظررا مورد زمان بایستی شما پزشک یا پرستار

 داشته کمک به نیاز که دارد امکان از پوست خاصی نواحیبررسی  برای

 ...و پاشنه و باسن :مانند .باشید

 باشید؟ خود پوست روی عالیمی چه دنبال به

 از انگشت دادن فشار با که ازپوست درقسمتی قرمزی، یا کبودی•

 .نرود بین

 پوستی آسیب هرگونه یا تاول•

 پوست روی برآمدگی هرگونه•

 .باشد آمده در سرد یا سخت شکل به پوست از قسمتی•

• 

 بایستی پوستی آسیب هرگونه و عالیم این از کدام هر صورت مشاهده در

 .کنید حاصل تماس مربوطه متخصص با

 :مناسب تغذیه



 در موضوع این .باشد می موثر کافی بسیار آب نوشیدن و تغذیه مناسب

 زخم فشاری دچار افراد و اریفش زخم به ابتال باالی ریسک دارای افراد

 .دارد ای العاده فوق اهمیت

 افزایش به نیاز هستید فشاری زخم دچار خود بدن از قسمتی در شما اگر

 تغذیه متصص یک با مشاوره به نیاز شما.دارید خود مصرفی کالری میزان

 .دارید

 تخم و پنیر،ماهی،گوشت :قبیل از باال پروتیین و کالری با غذاهایی خوردن

 .باشد کننده کمک تواند می مرغ

 :فشاری زخم درمان

 متبحر فرد یک توسط پانسمان انجام به نیاز شما فشاری زخم درمان برای

 .کنید مشورت خود زخم پرستار با بایستی زمینه این در.دارید

 نیاز مورد درمان انجام جهت مربوطه متخصص به شما نیاز صورت در

 .شوید می داده ارجاع

 همچنین و درمانگر تیم نظر به بستگی شما زخم درمان نوع انتخاب

 .دارد شما شرایط

 :فشاری زخم بندی درجه

 زخم درجه میرویم، 4 سمت به 1 از هرچه.دارد درجه 4فشاری زخم

 در آن ترمیم مدیریت و درمان بنابراین و .یابد می شدت شما اریفش

 .است همراه بیشتری موفقیت با تر پایین های درجه

 یابد؟ می اهمیت فشاری زخم چرا

 .یابد می گسترش نیز سرعت به و شود می ایجاد سرعت به زخم فشاری



 .دارد بسیاری اهمیت آن از پیشگیری بنابراین

 قرار تاثیر تحت را شما زندگی است، کند آن ترمیم که سرعت آنجایی از

 بنابراین باشید بستری بیمارستان در ها مدت تا باشد نیاز شاید و دهد می

 .نیست صرفه به مقرون اقتصادی نظر از

 و ماهیچه به حتی سرعت به آن عفونت و عفونی شود تواند می راحتی به

 .برسد ها استخوان

 .نکنید فراموش را تخت در جابجایی بایستی بستر در استراحت هنگام در

 .کنید سوال خود فیزیوتراپ یا ازپرستار میتوانید باره این در

 استفاده بالش یک از زانوهایتان بین فشار کاهش برای نکنید وشفرام

 .کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 میتوانید اگر و نباشد خرده چین لباستان یا ملحفه که باشیدته داش دقت

 تیبایستید نیس آن انجام به قادر اگر و کنید صاف خودت دس با را آن

 .بگیرید کمک

 زانو تا پاها نگهداشتن باال جهت بالش یک از پشت به خوابیده وضعیت در

 بگیرید کمک

 بنشینید صنلی روی بایستی خود غذای خوردن برای

 .)شکل طبق ( یاصندلی ویلچر روی نشستن درست صحیح نحوه

 

 .میکند کمک مناسب بدنی وضعیت داشتن در شما به نشستن صحیح طرز

 از باالتر نبایستی شما زانوهای هرگز نشستن هنگام که باشید داشته دقت

 .گیرد قرار ران

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندلی روی از را خود بایستی دقیقه 15 هر صندلی روی نشستن زمان در

 قبلی راحت وضعیت در دوباره سپس و نگهدارید ثانیه 15 و کنید بلند کمی



 روی نشستن یا غذا صرف طول تمام در که باشید داشته یاد به.بگیرید قرار

 .دهید انجام ها اندام روی از فشار کاهش برای را تمرین این صندلی

 بلند صندلی روی از را خود باسن دستها ازتفاده اس با یکبار وقت چند هر

 .نکند عادت نشستن بد وضعیت به شما بدن تا بنشینید درست و کرده

 

 

 

 

 

 

 

 خود پرستار از بایستی باشید، می بستری فشاری، زخم بدلیل ماش اگر

 از پیشگیری برای را حمایتی لوازم سایر و مواج تشک تا بخواهید کمک

 .کند استفاده درمان روند به کمک و شما زخم شدن بدتر

 :پوست بررسی

 و لباس و دارید نگه تمییز و خشک را خود پوست همیشه کنید سعی

 .باشد وکشیده صاف شما ملحفه

 استفاده است سخت آن دیدن که پوست از نقاطی بررسی برای آینه از

 کمک باره این در کسی از نیستید دستها از استفاده به قادر اگر و.کنید

 .بگیرید

 گرم بایستی حمام آب.کنید چک را آب درجه کردن حمام هنگام همیشه

 کردن خشک هنگام و.کنید استفاده مالیم صابونهای از.داغ نه باشد ولرم یا



 اختیاری بی دچار که صورتی در.دهید انجام را کا این مالیمت با "حتما

 پوست با )مدفوع و ادرار( دفعی مواد تماس صورت در هستید مدفوع و ادرار

 طوالنی در پوست با دفعی مواد تماس .کنید پاک را خود تپوس بالفاصله

 .شود می پوستی آسیب باعث مدت

 :مالحظات

 خونی عروق به آسیب باعث سیگار که آنجایی از.کنید متوقف را سیگار

 باعث میتواند کند، می اختالل دچار پوست در را خون گردش و شود می

 .شود پوستی آسیب

 چیست؟ فشاری زخم هشداردهنده عالیم

 .پوست از قسمتی شدن کبود یا بنفش یا قرمز•

 .پوست در تاول وجود•

 پوست روی برآمدگی گونه هر•

 پوست حد از بیش خشکی•

 .باشد آمده در برامده شکل به که پوست از نواحی•

 .پوستی آسیب و گسیختگی هم از و کالوس وجود•

 .پوست زیر برجستگی یا توده کردن لمس•

 پوست در گرم نواحی لمس

 استخوانی های برجستی کنار در برآمدگی گونه هر

 24 مدت به بایستی کردید مشاهده قرمزی خود پوست از قسمتی در اگر

 .ننشینید ناحیه روی ساعت

 :شود می فشاری زخم ایجاد باعث که خارجی عوامل



 حرارت درجه. 1

 رطوبت. 2

 موضعی فشار

 زمان

 پوستی آسیب

 نامناسب وضعیت در بدن قرارگیری نحوه

 استعمال عروقی، و قلبی بیمار،مشکالت شدت با جابجایی :داخلی عوامل

 دارویی قبلی،سابقه فشاری زخم تغذیه،سابقه آبی،سوء دخانیات،کم

 اختیاریادرار خاص،بی بیماری سن،سابقه وزن،افزایش اضافه یا خاص،کاهش

 .حرکتی و حسی نورولوزیکی،اختالالت های مدفوع،دیابت،بیماری و

 :بستر زخم از پیشگیری

 .پوست در فشاری زخم عالیم بررسی جهت یکبار روز هر :پوست بررسی .1

 ساعت هر در ایستادن به تشویق را بیمار مدت طوالنی نشستن صورت در

 .کند می بافتی سیرکولیشن بهبود جهت

 در نشستن و تخت در استراحت هنگام بیمار جهت جابجایی :حرکت .2

 ویلچر

 مواج تشک مانند پیشگیری نیاز مورد لوازم از استفاده :پشتیبانی سطح .3

 در بسیار استخوان روی نرم بافت دلیل به پاشنه :پاشنه از مراقبت. 4

 زمینه این در الزم مراقبت بایستی که باشد می فشاری زخم به ابتال معرض

 .شود انجام

 .باشد می مهم بسیار صحیح نشستن نحه :نشستن. 5



 .کنید راهنمایی درست و کافی تغذیه جهت را خود بیمار :تغذیه .6

 خشک و شستشو همچنین و پوست نظافت حفظ :پوست از حفاظت.7

 پوست کردن
  

 :مهم ت نکا

 صورت در که شود می محسوب تیمی کار یک فشاری زخم درمان •

 .شوید می داده ارجاع مربوطه متخصص به نیاز

 این بهبود برای .باشد می مهم بسیار ن درما روال در بیمار همکاری •

 .کنید مشورت خود زخم پرستار با شاخص

 درمان از راحتتر و بهتر پیشگیری همیشه که باشید داشته یاد به •

 .باشد می

 پیشرفت در بسیار مناسب رطوبت حفظ و پوست بهداشت رعایت •

 .باشد می موثر درمان روند

 عواملی از خونی، کم باال، سن و مناسب تغذیه بهداشت، رعایت عدم •

 .شد خواهند درمان روند در پیشرفت مانع که هستند

 شدید مواجه خود پوست از قسمتی با پوستی معاینه هنگام به اگر •

 شما پوست احتماال رود نمی بین از انگشتان فشار با و شده قرمز که

 مراقبت پرستار با حتما .است شده فشاری زخم مستعد ناحیه آن در

 .کنید حاصل تماس خود زخم از

 روند در شما به روز طول در کافی مایعات نوشیدن که نکنید فراموش •

 .میکند کمک بسیار زخم بهبود


