
 

  

 

 

 زخم بستر 
bedsore  

 Pressure soreیب صخن فطبسی  Bedsoreصخن ثستش یب 

ظبیؼِ ای است کِ دس پَست ٍ ثبفت ّبی صیش پَستی ٍ 

ثش اثش فطبس هوتذ ٍ طَالًی هذت ثش پَست ایجبد هی 

ضَد. صخن ثستش اغلت دسًقبطی اص ثذى ایجبد هی ضَد کِ 

پَست سٍی یک ثشجستگی استخَاًی قشاس گشفتِ ٍ دس 

ثیي آ ًْب ػعلِ ای ٍجَد ًذاسد هبًٌذ پبضٌِ ٍ سش 

استخَاى ساى. صخن ثستش ثیطتش دس کسبًی ایجبد هی ضَد 

کِ هججَسًذ ثشای هذت طَالًی دس یک ٍظؼیت ثبثت 

ثخَاثٌذ ٍ تَاًبیی تغییش ٍظؼیت خَد دس ثستش سا ًذاسًذ. 

صخن ثستش ثِ سشػت ایجبد هی ضَد ٍ دسهبى آى هطکل 

 است.

 زخم بستر ي تًصیٍ َای خًد مراقبتی: مراحل درمان 
 کن کشدى فطبس .1

اٍلیي قذم دس دسهبى صخن ثستش صشف ًظش اص ایٌکِ دس چِ 

هشحلِ ای ثبضذ حزف فطبس هوتذی است کِ هَجت 

تطکیل صخن ضذُ است. ثشای سسیذى ثِ ایي ّذف ثبیذ 

 اقذاهبت صیش سا اًجبم داد.

 جبثجبیی هکشس ثیوبس: 

هشتجبً تغییش ٍظؼیت دادُ ضذُ ٍ ثیوبس ثب صخن ثستش ثبیذ 

ّوچٌیي دس ٍظؼیت هٌبست قشاس گیشد. کسی کِ دس سٍی 

دقیقِ ٍ کسی کِ  15صٌذلی چشخذاس هی ًطیٌذ ثبیذ ّش 

دقیقِ یک ثبس ٍظؼیت خَد  02دساص کطیذُ است ثبیذ ّش

سا ػَض کٌذ. پشستبس هی تَاًذ دس ایي کبس ثِ ثیوبس کوک 

اًذ ثِ ثلٌذ کشدى ٍ کٌذ. استفبدُ اص ٍسبیل خبظ هی تَ

 جبثجب کشدى ثیوبس ثذٍى هبلص صیبد ثِ ثستش کوک کٌذ.

 سطَح حوبیت کٌٌذُ:

استفبدُ اص ثبلطت یب ثبلطتک ّب هی تَاًذ ثِ ثیوبس کوک 

کٌذ تب دس ٍظؼیت هٌبست قشاس گیشد ثطَسی کِ فطبس 

صیبدی ثِ هجل صخن ٍاسد ًطَد.  اص ثبلطتک ّبی حبٍی 

هحل ّبیی کِ صخن ایجبد ضذُ  َّا یب آة هی تَاى دس صیش

 است استفبدُ کشدُ تب فطبس کوتشی ثِ آى ٍاسد ضَد.

 خبسج کشدى ثبفت آسیت دیذُ ٍ هشدُ صخن ثستش .0

 تویض کشدى ٍ پبًسوبى هشتت صخن ثستش .3

 اقذاهبت دیگش .4

ثِ ثیوبس داسٍّبیی دادُ هی ضَد تب ضذت دسد ٍی سا 

کبّص دّذ. دس صَست ػفًَی ضذى صخن ثِ ثیوبس آًتی 

یَتیک دادُ هی ضَد. ٍظؼیت تغزیِ ثیوبس ثْتش هی ضَد. ث

 ( ثِ ثْجَد صخن کوک هی کٌٌذ.Znٍیتبهیي سی ٍ سٍی )

در تغییر يضعیت مکرر در يیلچر باید بٍ وکات زیر تًجٍ 

 کرد:

دقیقِ  15ثیوبسی کِ اص ٍیلچش استفبدُ هی کٌذ ثبیذ ّش  -

خَدش ٍ ّش یک سبػت ثب کوک دیگشی ٍظؼیت خَد دس 

 ا تغییش دّذ.ٍیلچش س

اگش اًذام ّبی فَقبًی ثیوبس ثِ اًذاصُ کبفی قَی است  

ثبیذ هشتجبً ثب کوک دست ّبی خَد ٍ دستگیشُ ّبی ٍیلچش 

 کل ثذى خَد سا اص ٍیلچش ثلٌذ کٌذ.

ثؼعی اًَاع ٍیلچش هی تَاًذ فطبس سا دس قسوت ّبی  -

خبصی اص ثذى ثْتش تَصیغ کٌٌذ ٍ احتوبل ایجبد صخن ثستش 

 دٌّذ.سا کبّص 

ثؼعی اًَاع ثبلطتک کِ ثب آة، فَم، طل یب َّا پش هی  -

 ضًَذ هی تَاًٌذ ثِ تَصیغ ثْتش فطبس کوک کٌٌذ.

 در تغییر يضعیت در بستر باید بٍ وکات زیر دقت کرد: 

  دقیقِ یکجبس ثبیذ ٍظؼیت دساص کطیذى  02حذاقل ّش

 تغییش کٌذ.

  دس کسبًی کِ قذست اًذام فَقبًی آًْب خَة است

اًٌذ ثب استفبدُ اص هیلِ ّب ٍ دستگیشُ ّبیی کِ هی تَ

اص ثبالی سش ثیوبس دس تخت آٍیضاى است ٍظؼیت 

 خَاثیذى خَد سا تغییش دٌّذ.

  دسجِ ثبال  32ًجبیذ ثبالی سش تخت ثیوبس ثب ثیص اص

 آٍسد.

  ٍظؼیت دساص کطیذى ثیوبس ٍ استفبدُ اص ثبلطتک ّب

سا طَسی دس ًظش هی گیشین کِ قسوت ّبی حسبس 

 ثِ صخن ثستش کوتش تحت فطبس قشاس گیشًذ.

 استفبدُ اص تطک ّبی هَاج کِ فطبس سا 

  دس ًقبغ هختلف پَست هشتجبً تغییش هی دٌّذ کوک

 کٌٌذُ است.

استفبدُ هٌبست اص تطک ّبی هؼوَلی ٍ تطک ّبی هَاج 

 هی تَاًذ هبًغ ایجبد صخن ثستش ضَد

وکات زیر در پیطگیری از ایجاد زخم بستر ي دقت بٍ 

 گسترش آن مًثر است:

  ٍ ِپَست ثیوبس ثبیذ هشتجبً ثب سشم ضستطَ ضست

 ثبگبص استشیل خطک ٍ سپس پبًسوبى گشدد.

  ّش سٍص ثطَس هشتت ثبیذ پَست ًقبطی سا کِ ثیطتش*

 احتوبل صخن ثستش داسًذ ثذقت ٍاسسی کٌین.

 اسد ثبیذ هبًغ اص اگش ثیوبس کٌتشل ادساس ٍ هذفَع ًذ

سیختي ادساس ٍ هذفَع ثش سٍی پَست ضَین ٍ پَست 

 سا خطک ٍ تویض ًگِ داسین.

  ،ثب تغزیِ هٌبست ثبیذ ثِ اًذاصُ کبفی کبلشی، پشٍتئیي

 ٍیتبهیي، هَاد هؼذًی ٍ آة ثِ ثذى سسبًذُ ضَد.

  اگش ثیوبس سیگبس هی کطذ ثبیذ اٍ سا تطَیق ثِ کٌبس

 گزاضتي حذاقل هَقت آى کشد.

 ک فیضیَتشاپیست خَة هی تَاًذ حشکبتی سا ثِ ی

ثیوبس آهَصش دّذ تب ٍی ثتَاًذ ثب اًجبم آى ّب، 

ػعالت قَی تش ٍ پَست ثْتشی داضتِ ثبضذ. خَى 

 ثیطتشی ثِ پَست ثشسذ ٍ اضتْبی ثیوبس ثْتش ضَد.

 زخم بستر در چٍ محل َایی بیطتر دیدٌ می ضًد:



 

  

 

اصکص ثِ دس کسبًی کِ هذت صیبدی دس ثستش دس حبلت دس

پطت قشاس گشفتِ اًذ صخن ثستش ثیطتش دس ًَاحی صیش دیذُ 

 هی ضَد:

 پطت سش 

 پطت استخَاى ّبی کتف 

  پطت استخَاى خبجی دسست ثیي دٍ ثشجستگی

 ثبسي 

 ٌِپطت پبض 

در کساوی کٍ مدت زیادی در حالت درازکص بٍ ضاوٍ 

قرار گرفتٍ اود زخم بستر ممکه است در وًاحی زیر 

 :دیدٌ ضًد

 ّ ُبی سشکٌبس 

 گَضِ اللِ گَش 

 )سٍی ثشجستگی کٌبسی لگي )تشٍکبًتش ثضسگ 

  سٍی ثشجستگی کٌبسی صاًَ )پَست سٍی سش

 استخَاى ًبصک ًی(

 سٍی پَست قَصک خبسجی* 

در کساوی کٍ مدت زیادی در يیلچر می وطیىىد زخم 

 بستر می تًاود در محل َای زیر تطکیل ضًد
  پطت استخَاى خبجی دسست ثیي دٍ ثشجستگی

 ي یب سٍی ثشجستگی ثبسيثبس

 ُپطت استخَاى ّبی کتف یب ستَى هْش 

  پَست سٍی سبػذ یب ساى دس جبییکِ سٍی صٌذلی

 تکیِ هی دٌّذ.

  دس ّش کسی کِ هذت صیبدی دس ثستش هی خَاثذ یب دس

ٍیلچش هی ًطیٌذ ٍ ًوی تَاًذ ٍظؼیت خَد سا ثطَس 

هشتت ػَض کشدُ ٍ خَد سا جبثجب کٌذ، جضئی اص 

ٍی، ثشسسی هکشس پَست ًَاحی رکش  هشاقجت سٍصاًِ

ضذُ ثشای دیذى ػالئن احتوبلی تطکیل ثذسَس 

است. ثِ هحط دیذى ػالئن رکش ضذُ ثبیذ ثب 

 پضضک توبس گشفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 هَسسِ خذهبت دسهبًی الجشص

 ثیوبسستبى تخصصی الجشص

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

آمًزضی پمفلت  

   زخم بستر
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