 .11اگر پوست بيمار تاول زد ،تاول ها نبايد باز شود بايد با آب و

زخم بستر و راههای پیشگیری ازآن

صابون شستشو شده و سپس براي جلوگيري از عفونت ناحيه

اگر بيماري كه به مدت طوالني در تخت بستري است در يك

 تشك نامناسب

وضعيت قرار داشته و جابجا نشود ،به دليل فشاري كه به پوست

 مالفه خيس و مرطوب و يا تاخورده و چروك شده.

وارد مي آيد ،دچار زخم بستر (يا زخم فشاري) مي شود .فشار

 هر وسيله اي كه زير بدن بيمار قرار بگيرد و روي آن نقطه

روي پوست باعث كاهش جريان خون و به دنبال آن كاهش

فشار آورد.

اكسيژن رساني به بافت شده و در نهايت منجر به تخريب پوست و

 پوشش پالستيكي زير بدن بيمار

ايجاد زخم بستر مي شود.

 جا به جا نكردن و ماساژ ندادن نواحي تحت فشار

زخم بستر از اليه هاي سطحي پوست شروع شده و به سرعت در

زخم با سرم شستشو ضد عفوني شده و از يك پانسمان
مناسب با مشورت يك پرستار كار آزموده استفاده شود.
 .11بعد از هر بار حمام كردن براي پيشگيري از خشك و حساس
شدن پوست مي توانيد بدن بيمار را با لوسيون بچه ،روغن
زيتون يا روغن بادام و يا پماد كاالندوال ماساژ دهيد.
 .12به محض آنكه بيمار مدفوع كرد تعويض شود .ناحيه را با آب
گرم و صابون بشوئيد و خشك كنيد.

اليه هاي زيرين پوست گسترش پيدا مي كند.

 .13در صورتي كه در اثر مدفوع ،بدن بيمار قرمز شد بعد از

شما زخم بستر را در مراحل اوليه به شكل يك قرمزي ساده در

شستشوي ناحيه آن را پماد زينك اكسايد چرب كنيد.

سطح پوست مي بينيد .اما اگر شرايطي كه باعث ايجاد فشار مي

 .1بيمار را روزانه حمام كنيد .اگر امكان اين مسئله وجود ندارد

شود را سريع از بين نبريم ،اين قرمزي ظرف مدت زمان بسيار

 .14فرد مبتال به زخم بستر روزانه به مقادير زيادي ويتامين C

حداقل روزي يكبار همه بدن را با آب ولرم و شامپو بدن و يا

كوتاهي به سرعت به اليه هاي زير پوست نفوذ مي كند .در سطح

نيازمند است كه در مركبات مانند پرتغال يافت مي شود .منبع

صابون ماليم شستشو داده و خشك نمائيد؛ به خصوص نواحي

پيشرفته به صورت زخم و يا تاول ديده مي شود .اين تاول و زخم

پروتئين كه بيشتر در شير ،تخم مرغ ،گوشت و ماهي ديده

كه بيمار عرق مي كند مانند بين باسن ها-كشاله ران.

مي شود از مواد ضروري مورد نياز اين افراد است.

مي تواند تا بافت هاي زيرين پوست و حتي تا استخوان بيمار

 .2مالفه بيمار به طور روزانه تعويض شود.

پيشروي كند.

 .3از تا خوردن و چروك شدن مالفه زير بدن جلوگيري كنيد.

افراد سالخورده و افرادي كه مبتال به بيماري قند خون (يا ديابت)

اقدامات اولیه در بیماری که دچار زخم بستر شده:

 .4مالفه بيمار را از جنس نخ يا پنبه انتخاب كنيد.

مي باشند بيشتر مستعد زخم بستر مي باشند.

 .1اولين كاري كه بايد انجام دهيد آن است كه اجازه ندهيد

 .5در صورتي كه مالفه بيمار خيس باشد بالفاصله آن را تعويض

در صورتي كه هر گونه قرمزي در پوست بيمار مشاهده كرديد.
بالفاصله بايد اقدامات درماني را شروع كنيد چون در عرض كمتر
از چند ساعت اين زخم كليه بافت هاي زيرين را از بين مي برد.
زخم بستر بيشتر در قسمت هايي كه تحت فشار هستند و يا در
تماس مستقيم با مالفه مي باشند ديده مي شود مانند قوزك پا،

كنيد.

ناحيه قرمز شده در تماس با تشك ،ملحفه ،پتو و  ....باشد و هر
 2ساعت بيمار تغيير پوزيشن داده شود (يكبار پهلوي راست،

 .6از مالفه مرطوب جهت قرار دادن در زير بدن بيمار اجتناب
كنيد.

يكبار پهلوي چپ و يكبار به پشت خوابانده شود).
 .2ناحيه قرمز شده را در معرض هوا قرار دهيد .ناحيه را با آب

 .7براي باال كشيدن بيمار از مالفه استفاده شود و از كشيدن
بيمار روي مالفه خودداري كنيد.

پاشنه پا ،زير باسن ،بين دو باسن ،مهره هاي كمر ،مهره هاي

 .8روكش پالستيكي به طور مستقيم با بدن بيمار تماس نداشته

گردن ،زير آرنج و پشت كتف ،پشت سر كه بايد فشار در آن ناحيه

باشد .حتماً روي روكش از مالفه نخي يا پنبه اي استفاده كنيد.

ولرم و صابون بشوئيد.
 .3در صورت پوست كندگي و يا تاول از يك پرستار جهت
پانسمان زخم كمك بگيريد .

به وسيله تغيير پوزيشن بيمار ،كم شود.
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تشک مواج چه ویژگی هایی دارد؟
تشك مواج در بيماراني استفاده مي شود كه بايد به مدت
طوالني در بستر استراحت كنند .اين تشك كه روكش ضدآب
دارد با توجه به وزن بيمار تنظيم مي شود و به صورت اتوماتيك
قسمت هاي مختلف آن از هوا پر و خالي مي گردد .اين كار از
متمركز شدن فشار روي يك نقطه از بدن جلوگيري مي كند و از
زخم بستر تا حدودي ممانعت به عمل مي آورد اما توجه داشته
باشيد كه فقط استفاده از تشك كافي نيست بلكه همزمان از
ديگر روش ها نيز بايد استفاده شود.

تشک مواج
چك كنيد كه تشك هميشه به جريان برق متصل باشد از فرو
كردن اشياء تيز در تشك خودداري نماييد .در اثر سوراخ شدن
تشك كارايي الزم را از دست مي دهد.
براي ضدعفوني كردن سطح تشك از محلول آب و مايع سفيد
كننده رقيق استفاده كنيد .روي تشك را با ملحفه پارچه اي از
جنس نخ يا پنبه بپوشانيد .در قسمت مركزي يعني جايي كه باسن
قرار مي گيرد و امكان دارد به علت اجابت مزاج بيمار آلوده به
ادرار يا مدفوع شود ،روكش پالستيك بياندازيد و مجدداً روي
روكش پالستيك را با روكش نخي بپوشانيد؛ با اين كار از آلوده
شدن تخت به مدفوع و ادرارجلوگيري مي كنيد.
نكته :در صورتي كه پوشش پالستيكي با بدن بيمار در تماس
باشد امكان پيدايش زخم بستر افزايش مي يابد.

نكته  :1استفاده از تشك مواج زماني در پيشگيري زخم بستر موثر
مي باشد كه همراه با جابجايي بيمار در تشك باشد .هر  2ساعت
يكبار ،بيمار را در تشك جابجا كنيد.
نكته  :2در صورتي كه تشك مواج نياز به شستشو داشت هرگز آن
را در معرض نور مستقيم آفتاب قرار ندهيد.
نكته  :3در بيشتر مواقع در صورت سوراخ شدن ،تشك مواج
كارايي خود را از دست مي دهد و بايد تعويض شود اما در كاالي
پزشكي چسب هاي مخصوصي براي رفع اين مشكل وجود دارد كه
گاهي اوقات مي تواند كمك كننده باشد.

 .1بيماراني كه دچار بي اختياري ادرار يا مدفوع مي باشند به
علت مرطوب و آلوده بودن دائم پوست احتمال زخم شدن
بيشتر است پس بايد مداوم تميز شده و از يك پماد پوشانده
مانند كاالندوال و در صورت قرمز شدن از پماد زنگ اكسايد
استفاده شود.
 .2بيماران مبتال به ديابت ،اختالالت عروقي ،سالمندان ،افراد
بسيار چاق و بسيار الغر بيشتر در معرض ابتال به زخم بستر
هستند.

تهیه کننده  :زینب نبی زاده(سوپر وایزر آموزشی)

 .3براي ممانعت از عفونت بايد زخم را تمييز نگه داشت .در
صورت اجابت مزاج و يا ادرار بايد بالفاصله بيمار تمييز گردد و
در صورت تماس با پانسمان بالفاصله پانسمان باز شده و
پانسمان گردد .از انواع مختلف پانسمان مانند گاز – ژل – فوم

پزشک تایید کننده:خانم دکتر سمیه رحیم زاده
(متخصص بیماریهای عفونی)
تاریخ تنظیم :شهریور99

مي توان استفاده كرد .

پشت تشك وسيله اي قرار دارد كه موتور دستگاه مي باشد؛ از
ضربه زدن و خيس كردن آن خودداري كنيد.

به نام ایزد منان

آدرس :رشت – بلوار انزلی – بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آریا

با آرزوي سالمتي روزافزون براي شما

مواظب باشيد سيم هاي رابط متصل به تشك پاره نشوند و يا از

تلفن99799793 -9 -
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دستگاه جدا نگردند.
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