
  تغییر وضعیت بیمار:تغییر وضعیت بر

حسب شرایط زخم وبیمار در فواصل 

 ساعت انجام می شود.2دقیقه تا 51

  تشک وبالشت:تشک وبالشت باید

از روی زخم  رطوری باشند که فشا

برداشته شود وزخم در معرض جریان 

 هوا قرار بگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سعی کنید ضمن رعایت نظافت ودستور

العملها ،بردبار باشید.بهبودی زخم مدتی 

 طول می کشد.

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

زخم بستر      مراقبت از 

زخم فشارییا 

 

  5131زیر نظر واحد آموزش

رژیم غذایی مناسب برای 

بهبود زخم بستر یا زخم 

فشاری باید پرپروتیین و 

تامینهای غنی از وی

CوA  .باشد 

  بانداژ:باندهای مخصوصی

وجود دارد که عالوه برمراقبت 

زخم دارای ژل مخصوصی از 

هستند که سلولهای پوست را 

برای نوسازی تحریک می 

 کنند.

  کرمهای موضعی:از آسیب

بیشتر به بافت صدمه دیده 

جلوگیری می کنند وروند 

 بهبودی را تسریع می بخشند.
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سٍبّي ثٖتزيِ زبىت ثزاي تزٍيٌ سخٌ 

اطت مٔ ٍسيط آُ ٍزط٘ة، تَيش ٗ 

ٍغذي ثبػذ يؼْي ايْنٔ خزيبُ خُ٘ 

در ٍسو سخٌ ثزقزار ثبػذ تب امظيژُ ٗ 

ٍ٘اد غذايي مبفي در ٍسيط سخٌ ثٔ 

ٍزاقجت .رػذ طي٘ىٖبي خذيذ مَل مْذ

ّبٍْبطت اس سخٌ ثٔ ٗيژٓ در طبىَْذاُ 

ٗ افزادي مٔ ٍدج٘رّذ ٍذتٖب در ثظتز 

ثَبّْذ، ثٔ سخَٖبي ّبػي اس فؼبر يب 

اصطالزب سخٌ ثظتز ٍْدز 

ػ٘د.ايِ سخَٖب ٗقتي ايدبد  ٍي

ثز پ٘طت ٍذاًٗ ػّ٘ذ مٔ فؼبر  ٍي

خّ٘زطبّي ثٔ آُ ٗ ثبفتٖبي سيزيِ را 

ٍختو مْذ. ٍسيٖبي ػبيغ سخٌ ثظتز 

پبػْٔ ٗ ق٘سك پب، ٍفصو راُ، بٍو ػ

ثبطِ ،متف،ٕب، آرّح ٍٖزٓطتُ٘ 

ثدش فؼبر زبصو اس ٗسُ اطت.ٗکَز

ثذُ ثز رٗي سخٌ مٔ ثٔ ايدبد سخٌ 

مْذ، طبييذُ ىجبص يب  ثظتز مَل ٍي

ٍيسفٔ ثز ثذُ ٗ رط٘ثت ّبػي اس 

تؼزيق يب ادرار ٗ ٍذف٘ع در ٍ٘اردي مٔ 

اّذ  مْتزه ٍثبّٔ ٗ رٗدٓ اس دطت رفتٔ

 پذيزي پ٘طت ٘خت آطيتّيش ٍ

 د.ػ٘ ٍي

تُان از برَز  با چىد اقدام سادي مي

 :كردپيشگيري زخم بستر 

  ٕز دٗ طبػت ينجبر ٗ اگز در

صْذىي چزخذار ٕظتيذ ٕز 

يل ثبر ٍ٘قؼيت خ٘د را دقيقٔ 51

 .تغييز دٕيذ
 ٕٔب را تَيش ّگٔ داريذ ٗ در  ٍيسف

ص٘رت اٍنبُ اس تؼل ٍ٘اج ٗ 

 .ثبىغ ٍخص٘ؽ اطتفبدٓ مْيذ

  ثط٘ر ٍْظٌ رآ ثزٗيذ ٗ اس

 .ايظتبدُ ط٘الّي ثپزٕيشيذ
  در ص٘رت اطتفبدٓ اس ثبّذ اس ّ٘ع

قبثو ارتدبع آُ ثزاي افشايغ 

 .خزيبُ خُ٘ اطتفبدٓ مْيذ
  پوست بیمار باید مرتبا با آب

گرم و صابون مالیمی شسته و 

 د.سپس خشک شو

  ًپُست قسمت ٌایی را ک

ممکه است مرطُب شُود 

ک وگً با پُدر تالک خش

ميداریم. بً پُست ٌای 

خشک لُسيُن ميسويم تا 

 خشکی آوٍا کمتر شُد.

 

 :تغذئ صسير تغذیٔ ٍْبطت

ثٔ ػيت فزإٌ مزدُ 

ٍبيؼبت، پزٗتئيِ، ٗيتبٍيِ ٗ 

اٍالذ اضبفي ٍ٘رد ّيبس در 

رّٗذ تزٍيٌ، ثٔ ثٖج٘د سخٌ 

 مْذ. مَل ٍي

 :اس پشػل زَبً کزدُ صسير

پزطتبر خ٘د در ٍ٘رد سٍبُ ٗ يب 

ٍذت زَبً مزدُ ط٘اه مْيذ، 

دقت مْيذ مٔ ثٔ ْٕگبً زَبً 

پبّظَبُ سخٌ ػَب خيض 

 ّؼ٘د.
  ٍبطبژ دادُ:ٍبطبژ ّ٘ازی

فؼبری ثب کف دطت ٗثٔ 

ص٘رت دٗراّی ثبػث گزدع 

خُ٘ ٍ٘ثز ٗتغذیٔ ثبفتی 

ٍيؼ٘د کٔ ثٔ ثٖج٘د سخٌ 

 کَک ٍی کْذ.

 مراقبت از زخم  ودرمان
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