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 فشار مداوم قرار می گیرد. زخم فشاري
 راههاي پیشگیري از فشار روي ناحیه ودرمان 

 رفع کردن یا کاهش دادن فشاري که باعث تخریب پوست می شود: -
هاي یها و صندل  هاي تعدیل فشار، انواع بسیاري از تشک      به کار بردن توصیه    •

 توان اجاره یا خریداري کرد.(تشکچه اي) را می ایمنی
 ساعت  2تغییر موقعیت (پوزیشن) حداقل هر  •
 تمیز نگه داشتن لباسهاي زیر، بدون چروك و آلودگی •
پوسـت    مددجو را طوري روي ملحفه حرکت دهید که از ایجاد فشار روي     •

جلوگیري کند. (در واقع براي جابجایی باید مددجو را از روي تخـت یـا                  
 تشک بلند کرد)

 ناحیه قرمز را ماساژ ندهید •
 فراهم ساختن شرایط تمیزي زخم:  -
 تمیز کردن دستها وپوشیدن دستکش  •
 شستشوي دقیق زخم و استفاده از پدهاي خشک •
 پوشاندن زخم توسط پانسمان طبق دستور  •
 دبریدمان (تراشیدن) زخم در صورت لزوم  •

 بهبود گردش خون و تغذیه: -
مصرف رژیم هاي غذایی پرکالري وپرپروتئین (گوشت قرمز و سـفـیـد،              •

 حبوبات و...)
 و روي Cدریافت ذخایر ویتامین و مواد معدنی شامل ویتامین •
 ورزش جهت افزایش گردش خون وهدایت مواد غذایی به زخم  •
 اجتناب از مصرف الکل و سرما که باعث انقباض رگهاي خونی می شود. •

 فراهم کردن محیطی که رطوبت کافی وجود داشته باشد:  -
 نرم سازي پوست خشک  •
استفاده از پمادها به منظور محافظت از پوست در مقابل رطوبت اضافی و    •

 بی اختیاري ادرار
پـانسـمـان      مـانـنـد     استفاده از فراورده هاي مراقبتی پوست طبق توصیه        •

 ) و غیرهTega dermهیدروکلوئیدي (
 زخم هاي عمیق نیاز به پانسمان مخصوص جذب ترشحات دارند •
 بررسی روزانه پوست جهت تشخیص به موقع ناحیه فشار  •

 عوارض احتمالی
 عفونت

 عفونت خون ( سپتی سمی )
 

 فقر غذایی  •
 ادم  •
 رطوبت اضافی  •
 اضافه وزن یا کمبود وزن •

 تعریف زخم فشاري
 تخریب بافتی به دلیل فقدان جریان خون ناحیه اي از پوست است.  - 
 زخم ناشی از فشار و اصطکاك روي پوست است. -

 آنانومی و فیزیولوژي پوست 
الیه خارجی پوست یا اپیدرم: از سلولهاي الیه الیه ساخته شده اسـت. ایـن                 

 الیه شامل رنگدانه است که به پوست رنگ می دهد.
الیه بعدي درم است که شامل غدد چربی، غدد عرق، فولیکول هـاي مـو،                 

 رگهاي خونی و اعصاب است 
قسمت زیرین درم الیه زیر جلدي قرار دارد که حاوي سلول هاي چـربـی و              

 بافت ارتباطی که مانند جاذب شوك و عایق براي بدن عمل می کنند.
 عواملی که احتمال خطر زخم فشاري را افزایش می دهد: 

 گردش خون تضعیف شده  •
 عدم تحرك  •
 بی اختیاري مدفوع یا ادرار •
 کاهش احساس درد   •
 
 
 
 
 

 

 عالئم زخم فشاري
 : قرمزي وگرمی 1الف) مرحله 
 : تاول، ترگ خوردگی سطح پوست 2ب) مرحله 
 : تخریب کامل بافت پوست، بافت زیر جلدي نمایان شده 3ج) مرحله 
تخرب کامل بافت پوست، نمایان شدن استخوان و مـاهـیـچـه،      : 4 د)  مرحله  
 از محل   ترشح

فهرست برجستگی هاي استخوانی روي بدن که پوست را مستعـد           
 گسترش زخم فشاري می کند: 

 ناحیه ساکرال، پاشنه پاها، باسن ها، گوش ها و هر قسمتی از بدن که تحت 
 


