
 زخم فشاری

 مقدمه 

هایبهداشتیبهگفتندیکتهدیدمهمدرمراقبتهایبسترمیهازخمهایفشاریکهدرگذشتهبهآنزخم

محدودیت با بیماران بیماریخصوصدر محسوبمیهایحرکتی، باال سنین در اینهایمزمنو شوند.

هاینخاعیبهدلیلافزایشاحتمالعفونتیانیازهادربیمارانبخصوصبیمارانباسنینباالیاآسیبزخم

های باشندوعالوهبراینکههزینههایخاص،عاملیبرایبستریکردنبیماردربیمارستانمیبهمراقبت

می تحمیل بیمار به را زیادی میدرمانی افزایشکنند، و بیمار بهبود روند شدن طوالنی به منجر توانند

عوارضبروزشونداحتمالدیگر.  

شودوهزینهدرمانمربوطبههایبستر(کهگریبانگیربیمارانمیهایفشاری)زخمعواقبحاصلاززخم

.کندآنان،تالشگستردهدرجهتکاهشاینمشکلراتوجیهمی

 شیوع و بروز

شیوعزخم و موردمیزانبروز در هایفشاری)زخمآمارها متفاوتاست، بسیار میزانآنهایبستر( زیرا

کهاقتصادیوسیاسی،قضاییمسایل،شیوعوبروزمیزانازتعریف،آماریاطالعاتتهیهچگونگیبهوابسته

 .هایآماریاستدهدوروشهایبهداشتیراتحتتاثیرقرارمیمراقبت

بیمارستان در بستر زخم بروز میزان سال در پزشکیشیراز علوم دانشگاه به وابسته 1973های ،13/1%

%بوده18/3هایجراحیعمومی%ودربخش82/6هایداخلیگزارششدهاستکهمیزانابتالدربخش

سالدربهشتیشهیدپزشکیعلومدانشگاهتوسطمیزانایناما،1938است،3/19استشدهاعالم%.2,3 

تمیباشد.درمطالعهایکههایبستر(نیزدرمطالعاتمختلفمتفاوهایفشاری)زخممیزانشیوعزخم

(سالهیکزمانی (صورتگرفتهاستمیزان1938-1939توسطدانشگاهعلومپزشکیتهراندریکبازه

هایعمومیوجراحیودربخش %26/7 اICU هایهایبستر(دربخشهایفشاری)زخمشیوعزخم

است1/6 شده ارزیابی زخم .% )زخمشیوع فشاری درهای بستر( آسیبهای با بیماران نخاعی،بین های

خانه ICU بیمارانبستریدر افرادساکندر هزینهو است. هایدرمانبیمارانبا هایسالمندانبیشتر

بااینوجودمیزانهزینهزخم های هایفشاریاصوالبهدلیلدورانبستریطوالنیقابلمالحظههستند.

مطالعاتمختلفمتفاو در شده هزینهبرآورد میزان آمریکا کشور کلیدر بطور  تاستاما 11-17/8ها



هایزخمفشاری)زخمبستر( متاسفانهدانشمادرموردهزینه .بیلیوندالردرسالتخمینزدهشدهاست

.درکشوربسیارمحدوداست

 تعریف

تحتفشارقرارگرفتنهایمزمنیهستندکهدرنتیجهنکروزبدنبالهایبستر(زخمهایفشاری)زخمزخم

می غیرقابلبرگشتآنایجاد ایسکمیطوالنیو و شایعترینمحلبافتنرم هایدرگیریجاهاییشوند.

میرااستخوانیبرجستگییکنرمبافتکههستندپوشاند.

  بیماران در معرض خطر

 :تواندمنجربهافزایشخطرزخمفشاری(زخمبستر(شودعواملزیرمی

 :باشدهایبستر(میهایفشاری)زخمحرکتی.شایداینمهمترینعاملخطربرایزخمبی .1

 آرامبخشبادرمانتحتیابیهوشبیماران،نخاعیدیدگانصدمهقلبی،مغزی(سکته،فلجبیماران،ها

بیمارانی بیمارانتحتعملجراحی، وضعیتجسمانیضعیف، مالتیپلاسکلروزیس،سنباال، ،)...که

 .تعویضکاملمفصلهیپیاشکستگیهایفمورداشتهاند

 :شوندبیمارانیباوضعیتهاییکهمنجربهکاهشگردشخونمحیطیمی .8

  کلیوینارسایی،قلباحتقانینارسایی،دیابت 

سؤتغذیه .9

 بیاختیاری .4

 عفونت .5

اندکهاستامامطالعاتنشاندادههایفشاریبطورکاملشناختهنشدههرچندنقشعفونتدرایجادزخم

شودکهزخمدراثرفشارهاداردوعفونتباعثمیپوستتحتفشار،مقاومتموضعیکمتریدربرابرعفونت

 .کمتریبوجودبیاید

 فشارخونپایین .6



خونرسانیبهشودودرنتیجههایحیاتیمنتقلمیدرصورتپایینبودنفشارخون،خونازپوستبهارگان

میکاهشپوستیابد. 

 

 های فشاری علل زخم

 (Pressure)  فشار

شوند.زمانیکهفردیبررویصندلیهایبستر(بهوسیلهفشارمستقیمایجادمیهایفشاری)زخماکثرزخم

وسطوحسختفشردهمی درازکشیدهپوستبیناستخوانها نتیجهخونرسانیبهبافتنشستهیا شونددر

شریانچهفشارازخارجیفشارهرگاه.گرددمیمختلها*
 (98l mm Hg شودبیشتر)سالمفردیکدر

تولیدموادزائدمی موادغذاییو اکسیژنو انسدادمویرگیطوالنیسببکمبود تواندایجادمشکلکند.

 شود.سمیسمیشدهکهدرنهایتمنجربهنکروزدرمواپیدرم،عضالتوبافتسابکوتانئو

هایچربیوعضلهنسبتبهپوستتحملکمتریدربرابرقطعجریانخوندارند؛درنتیجهزمانیکهبافت

اند.ایننکتهدرتخمینهایزیریناحتماالآسیببیشتریدیدهشود،بافتعالئمنکروزدرپوستظاهرمی

انسدادوریدچ بسیارمهماست. سببنشتخونبهفضایمیانبافتی هاهابعادزخمفشاری)زخمبستر(

.کندشودراایجادمیشدهوقرمزیثابتیکهبافشارانگشتمحونمی

 (Venule) ووریدچه (Arteriole) اییبنامشریانچهمویرگبهشریانووریدازطریقعروقواسطه 

 .شودوصلمی

 (Shear) نیروهای برشی

سببافزایشتاثیرمخربنیروهایعمودیفشاریشوند.بطورمثالزمانیکهتوانندنیروهایافقیبرشیمی

بافتنرممابین (high Fowler’s position) وبیماربهحالتنیمهنشستهاست باشدسرتختباالمی

میقرارتختوداردپایینسمتبهحرکتبهتمایلکهبدناسکلتمینیرواین.گیردرویفشارباتواند

وقخونیسببانسداد،پارگییاکششآنهاشود.دراینحالتفشارزیادیبهناحیهساکرالوکوکسیژآلعر

.شودترشدنزخممیهاییباتونلونقبوعمیقگردد.ایننیروبخصوصسببزخمواردمی





 (Friction) نیروهای سایشی

زمانیکهبیماربرروی .کنندایجادمیشوداصطکاکنیروییاستکهزمانیکهدوسطحبررویهمحرکتمی

اثردراستممکنپوست سطحسختیدرازکشیدهوبهجایاینکهبلندشودبررویبسترکشیدهشود،

 .اصطکاکآسیبببیند.اینمشکلدربیمارانپیروبیمارانیکهحرکاتغیرقابلکنترلدارندشایعتراست

 .دهدسانیوانعطافپذیریخودراازدستمیبهدنبالافزایشسنپوستخاصیتکش 

 (Moisture) رطوبت

مرطوبپوستدر)بسترزخم(فشاریزخمایجاد5خطرسبباستممکنرطوبت.استخشکپوستبرابر

.شودجداپوستازراحتترخیلیاپیدرمنتیجهدروشودهمبندبافتشدنشلوپوستخوردگیخیس

استممکنرطوبتشودبعالوهاصطکاکافزایشنهایتدروبستربهپوستمحکمترچسبیدنسبب.

   پیشگیری از زخم فشاری

 :استراتژیپیشگیرانهموفقدرزخمفشاری)زخمبستر(نیازمندانجاممراحلزیراست

   خطردرمعرضبیمارانبندیطبقهو)بسترزخم(فشاریزخمبندیدرجه 

   ،فشارمتقابلتاثیرات محافظتعلیه پوستبیماران، کاهشآسیبفشاریبه منجربه اقداماتیکه

 .گردداصطکاکوکششمی

 بررسی بیماران آسیب پذیر

مشخص بستر( فشاری)زخم زخم استراتژیپیشگیریاز در اول میقدم درمعرضخطر بیماران کردن

اینارزیابیبایدسیستماتیکباشد .ساعتپسازپذیرشبیمارصورتگیرد2ایناقدامبایدنهایتاتا .باشد

 :وجزئیاتزیربرایتمامیبیمارانثبتشود

     شدهشناختهخطرسنجشابزاریکبکارگیریبا)بسترزخم(فشاریزخمخطروضعیت 

      اجتماعیمدارکوپزشکی،پرستاریتاریخچهخصوصدر 

     استشدهاستفادهقبالکهفشاربردارندهیاپیشگیرانهحمایتیسیستمهرگونهجزئیات 



      فشاریآسیبهرگونهثبتوپوستوضعیتبررسی 

رفتنبازخمبیماراندرهروضعیتی،ثابتیامتغیر،بایدبهطورمنظمومداوم،ازنظردرمعرضخطرقرارگ

تاثیرات است ممکن بیماران وضعیتکلی تغییراتکوچکدر حتی گردند. ارزیابی بستر( )زخم فشاری

   .چشمگیریبررویقابلیتحیاتبافتیداشتهباشد

هایپیشگیرانهمناسبهایفشاریشناختهشدفعالیتزمانیکهبیماریبهعنوانفردیدرمعرضخطرزخم

 .بایدانجامشود

 

 یابی خطرارز

هایبستر(،بیمارانبایدازنظرفاکتورهایافزایشدهندههایفشاری)زخمبرایپیشگیریازپیشرفتزخم

 .پیشرفتآسیبپوستیبررسیشوند

 :اینفاکتورهاشاملمواردزیراست

طوالنیباشدبههمیندلیلبیمارانیکهبهمدتهایفشاریمیبیحرکتی)مهمترینعاملبرایایجادزخم

(.باشندشوندیاقادربهراهرفتننمیباشنددرمعرضخطربیشتریمیبستریمی

 بیاختیاری

 تغذیه

 وضعیتذهنی

 سن

 وضعیتجسمانی

و مجدد معاینه نیازمند بستر( فشاری)زخم زخم ارزیابیریسکایجاد وضعیتبیمارثابتنباشد زمانیکه

 .روتینمیباشد



ب زیادی ارزیابی ابزارابزارهای رایجترین دسترسند. در بیماران بودن درمعرضخطر شرایط بررسی رای

 :عبارتنداز

(1368معیارنورتون( 

(1327معیاربردن( 

(1325امتیازواترلو( 

 (Norton scale) معیار نورتون

هایفشاریمیباشدواینمعیاریکیازشایعترینسیستمهایارزیابیبیماراندرمعرضخطرایجادزخم

 :شاملمواردزیراست

 وضعیتجسمانی

 سطحهوشیاری

 فعالیت

 تحرک

 بیاختیاری

ازفوقفاکتورهایازیکهر1بهتا)بدخیلی(4میدادهنمره)خوب(باالخطرنشانگرپاییننمرات.شود

 :شوندباشد.براساسمجموعنمراتبدستآمده،بیمارانبهگروههایزیردستهبندیمیمی

 < 14کمخطر:

:19-14خطرمتوسط 

:11-18پرخطر

:پرخطر3خیلی< 

 





 (Braden scale) معیاربردن

 :مواردزیراست شامل

 فعالیت

 تحرک

 درکحسی

 تغذیه

 رطوبت

 برش/اصطکاک

در حوزه  هر از بردن 1معیار تا بد( بندیمی4)خیلی نمره باالترین)خوب( نشانگر نمراتپائین شود.

 .هستند خطر

 :شوندبهصورتزیردستهبندیمیبراساسنمره،بیماران

:خطر16-12کم 

:19-15خطرمتوسط 

 :11-18پرخطر 

:پرخطر3خیلی> 

 بی اختیاری تحرک فعالیت وضعیت ذهنی وضعیت جسمانی  

 ندارد کامل متحرک آگاه خوب 4

 گهگاه محدودیتجزئی قدمزدنباکمک بیتفاوت متوسط 9

 معموالدارد خیلیمحدود محدودبهصندلی مغشوش ضعیف 8

 مدفوع/ادرار بیحرکت محدودبهبستر ذهنگیج،کند خیلیبد 1





 کشش تغذیه تحرک فعالیت رطوبت درک حسی  

 اغلبراهمیرود بهندرتمرطوب فاقداختالل 4
بدون

 محدودیت
   عالی

9 
محدودیت

 جزئی
 گهگاهراهمیرود گهگاهمرطوب

محدودیت

 جزئی
 کافی

مشکل بدون

 واضح

 خیلیمرطوب خیلیمحدود 8
به )محدود( وابسته

 صندلی
 خیلیمحدود

احتماال

 ناکافی
 مشکلبالقوه

 کامالمحدود 1
مداوم طور به

 مرطوب

به )محدود( وابسته

 تخت

بی کامال

 حرکت

خیلی

 ضعیف
 مشکل

 معیارواترلو

 :شاملمواردزیراست

 وزن

 بیاختیاری

 نوعپوست

 تحرک

 جنس/سن

 اشتها

 (خطرهایویژه)سوتغذیه،نقصعصبی،جراحی/تروماودرماندارویی

 .نمراتپایینبیانگرخطرکماست

 :شوندبراساسنمراتبیمارانبهصورتزیردستهبندیمی

:خطر11کم< 



:11-15خطرمتوسط 

:15-81پرخطر 

:پرخطر81خیلی<

برایکلیارزیابیمعیارهایازاستفاده:زخمنکتهبابیمارمواجههخطربررسیزخم(فشاریهای)بسترهای

نمی کافی تنهایی )بررسیبه فاکتورهایخطر سایر و دقیقتر ارزیابی ابزارهای از شود سعی باید و باشد

بالینیقضاوت فارقازهمهاینمعیارها، باهماستفادهشود. )...وپوستوضعیت،بافتیپرفیوژنوضعیت

استدرمانگرمهمبسیار .

 طبقهبندیزخمفشاری

هایفشاریبرمبنایمشاهدهدرجهآسیببافتیازنظرعمقووسعتبافتآسیبدیدهطبقهبندیمیزخم

 .شوند

.میباشد4-1شاملگریدNPUAP  و EPUAP طبقهبندیتوصیهشدهتوسط

نمیزخم هایدارایاسکاریاهرگونهبافتنکروزرا برداشتهشدهدستهتوانتا زمانیکهبافتمردهکندهیا

 .بایدبهخاطرداشتکهطبقهبندیتنهاجزئیازارزیابیزخماست .بندیکرد

EPUAP:  European Pressure Ulcer Advisory Panel 

NPUAP:  National Pressure Ulcer Advisory Board in the US 

 Stage I – زخمفشاری

ه Stage I زخمفشاری باناحیه مقایسه در زیر چندمتغییر یکیا فشار اثر در پوستاستکه اییاز

 .نواحیمجاوریاقسمتمشابهدرسمتدیگربدنتغییرکردهباشد

 (دمایپوست)گرمایاسرما

(قوامپوست)شلیاسفت

 (حس)دردیاخارش



مینشانراخودثابتقرمزییکبصورتبالینینمایدرزخماینهدد. 

برایبرایبررسیثابتبودنقرمزیازروشفشارانگشتمی 9تواناستفادهکرد.دراینروشانگشترا

 .شودثانیهرویموضعفشاردادهوبعدازبرداشتنانگشت،رنگپوستارزیابیمی

پوست با بیماران در بسترنکته: )زخم فشاری زخم تیره قابل Stage I (های راحتی به است ممکن

 . تشخیصنباشدزیرانواحیقرمزممکناستازنظرپنهانبماند

 Stage II – زخمفشاری

فشاری Stage II   زخم می درم و اپیدرم درگیری با ضخامتنسبی با آنزخم بالینی نمای و باشد

 .باشدبصورتساییدگییاتاولمی

  

 Stage III – زخمفشاری

بافتسابکوتانئوسوجودداردوممکناست شاملآسیبیانکروزدراینمرحلهفقدانتمامضخامتپوست

یاباعمیقایحفرهصورتبهبالینینمای.کندنمیعبورزیرینفاشیایازمیاناماکندنفوذزیرینبافتبه

 .باشدبدوننقبزدنبهبافتاطرافمی

  

 Stage IV – زخمفشاری

سیببهعضله،استخوانیاساختارهایحمایتی)مانندتاندونودراینمرحلهتخریبوسیع،نکروزبافتییاآ

 .کپسولمفصلی(بایابدونازبینرفتنتمامضخامتپوستوجوددارد

.استمشاهدهقابلدرآنمفصلیکپسولیاتاندون،استخوانکهاستعمیقایحفرههمچونبالینینمای

ممکنزخمباارتباطدرسینوسیهایراهیاباشدنقبداشتهوجوداست. 

 ▲ پیشگیریاززخمفشاری

 :باشداساسپیشگیریموثراززخمفشاری)زخمبستر(شاملمواردزیرمی
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         کششوساییدگی،فشارازمحافظت 

         آبرسانیتغذیهوکافی 

        پوستمناسبمراقبت 

        خانوادهوبیمارآموزشاش 

 .اگرفشارموضعیپیشگیرییابرداشتهنشودتمامیتالشهابرایدرمانزخمبیفایدهخواهدبود

آندرروندپیشرفتباعثباشدفشارتحتزخمدرصورتیکهمناسبپانسمانانتخابوزخمموضعیدرمان

 .شودنمی

  

 کاهش فشار

گیریشکلازپیشگیریبرایموثرطوربهکهباشدچیزیآنتماماستممکنبیمارمنظموضعیتتغییر

روییابستردرطوالنیمدتبرایکهحرکتیمحدودیتباافرادبرای.استنیاز)بسترزخم(فشاریزخم

 .ودصندلیقراردارندبایدبرنامهاییبرایتغییروضعیتدرنظرگرفتهش

شوندچرخاندهبافتیشکنندگیازپیشگیریمنظوربهبایدبیمارانیکبارمدتچهکهاستنامشخصهنوز

بینشدهتوصیهزمانهرحالبهاماشونددادهپوزیشنتغییر8-4یافردیفاکتورهایریسکبهبستهساعت

 .باشدبیمارمی

رویبرکهبیمارانیتمامیبرایپوزیشنتغییرهمچنینراحتیافزایشمنظوربهدارندقراردینامیکسطوح

 .شودآنهاتوصیهمی

 تغییر پوزیشن دستی 

هایفشاریویابررویمناطقبیمارانبایدطوریپوزیشندادهشوندکهبررویمناطققرمزشدهبدن،زخم

 .برجستهاستخوانینخوابند

زخم معرضخطر در بسترکه در بیماران هستند فشاری های هر حداقل یا 8باید چرخانده یکبار ساعت

 .تغییرپوزیشندادهشوندودرموردبیمارانمحدودبهصندلیاینامربایدحداقلهرساعتیکبارصورتگیرد



پاراپلژیک هر بدنشان کردن بلند وسیله نواحیسرینبه از برداشتنفشار منظور به باید با15ها و دقیقه

 .یشانآموزشببیننداستفادهازعضالتبازو

چرخشی(بهمنظورنشاندادناینکهبیماربایددرچرخشبعدیدرکدام-ازبرنامهمدونتغییرپوزیشن)چارت

 .پوزیشنقرارگیردتابتواندمثمرثمرواقعشوداستفادهکنید

ازبیشنبایدتختسر،برشینیروهایایجادازپیشگیری91برایپوزاز.بیایدباالدرجهبهمنجرکههایییشن

 .درجهبایدخودداریکرد45درجهیاپوزیشن31شودمانندپوزیشنخوابیدهبهپهلوافزایشفشارمی

بهکمکبرایبخوابد؛باسنرویبایدبلکهبگیردقرارتروکانترروینبایداستخوابیدهپهلورویبیمارکهزمانی

فادهکرد.همچنیندراینحالتبایدیکبالشبینزانوهاگذاشتهقرارگیریدروضعیتصحیحبایدازبالشاست

 .شودتازانوهارویهمفشارواردنکنند

درجه(5-11زانوبایکفلکشنمالیم) بهتراستباگذاشتنبالشزیرساقپاپاشنههادرهوامعلقبمانندو

  .قرارگیرد

کشیدنازبرشیوسایشینیروهایکاهشمنظورکنیدبهخودداریتختسطحرویبربیمار. 

 ابزارکاهشفشار 

 :باشدشایعترینابزارکاهشفشارشاملمواردزیرمی

     استاتیکبالشوتشک 

    فشارمتغیر 

    Low air loss 

    High air loss 

    ضربانی(نوسانیدرمان)  Pulsation therapy 

اگرحتیکهباشیمداشتهخاطربهاستمهمجایتوانندنمیابزارهااینکنداستفادهفشارابزارکاهندهازبیمار

 .شودمراقبتپرستاریهوشمندانهرابگیرندونیازبهتغییرپوزیشنبرطرفنمی

 



 مراقبت از پوست 

بایدسالمپوست.دهدکاهشرابافتشکنندگیاحتمالطورموثریبهتواندمیپوستمناسبوضعیتحفظ

بهوگرددتمییزپوستوضعیتبهبودباعثتواندزیرمیموارد.باشدهیدراتهطورمناسبی: 

قرمزیارنگ .وضعیتپوستبایدروزییکباربررسیشود پریدهبایدتوجهویژهبهمناطقبرجستهاستخوانی،

 .شود

بهمنظوربهحداقلرساندن .پوستبایدباآبگرمشستهشود خشکیبیشیکمادهتمییزکنندهمالیمرا

 .ازحدپوستبهکاربرید.پوستبایدبهنرمیخشکشود

 .ازاصطکاک،ماساژوسایشبیشازحدبایددرهرزماناجتنابگردد

لمسو تکنیکهای مناسب پوزیشن وسیله به باید اصطکاک و ساییدگی با مرتبط پوستی بلندکردن آسیب

 .بیمارکاهشیابد

هایمحافظبایدبهحداقلیاپمادهاپوسترامرطوبکنید.امااستفادهازکرمهاها،کرمبااستفادهازلوسیون

 .برسدوقبلازاستفادهمجددبایدازرویپوستپاکشود

هایکوچکمناطقآسیبدیدهوشکنندهپوستبایدپوشیدهشودوباپانسمانمناسبپانسمانشوندوزخم

طبق مناسب سیستم یک از استفاده با و هباید شوند بندی طبقه بستر( )زخم فشاری زخم بندی

 .تدابیردرمانی/پیشگیرانهبایدفورااجراگردند

آنافتادگی لیچ شکنندگیپوستدرارتباطبا برایایجاد بیمار رطوبتپوستباعثبدترشدنشرایطبالقوه

 .گرددمی

دهبایدهرچهزودتربهمنظوربهحداقلهایخیسشپدهایمناسببیاختیاریبایدبکارگرفتهشودوپانسمان

 .چنینتاثیراتیتعویضشوند رساندناینعوارض

نظر از روز در حداقلدوبار باید اند گرفته آالتطبیقرار ابزار تماسبا در اطرافنواحیکه و پوستزیر

.هایپوستیبررسیشوندآسیب

 



 تغذیه و آبرسانی

درکهبیمارانیتمامیتغذیهزخموضعیتخطرمعرضدربیماراندستهبهبایداندقرارگرفتهفشاریهای

 .منظورتعیینمیزانجذبکافیموادپروتئینی،کالریومایعاتبررسیشوند

ازبیشتر(وزنکاهشتشخیصمنظوربهبیماروزن5بررسیدر%91ازبیشتریا11روزدر%121)روز

 .شودتوصیهمی

هرمایعات8نوشیدنمیساپیشنهادعت،وزنتغییراتشاملدهیدراتاسیونعالیمنظرازبایدبیماران.شود

،دهیدراتاسیون برایبیمارانبا میزانسدیمواسمواللیتیسرمکنترلشوند. میزانادرار، وضعیتپوست،

 .شودهاییبااگزودایزیادمایعاتبیشتریتوصیهمیتب،تهوع،اسهال،استفراغیازخم

 .هایتغذیهایممکناستدرکنارارجاعبهمتخصصتغذیهنیازباشدمکمل

ایبراساسنیازهایفردیبایدبرایبیمارانیکهتغذیهناکافیونامناسبدارندیکبرنامهحمایتیتغذیه

 .هایبیمارواقوامویواهدافکلیدرمانازعواملتعیینکنندهدراینموردهستنداجراگردد.الویت

 رزیابی و ثبت مراقبتا

هایپیشگیرانهاززخمفشاری)زخمبستر(بایدارزیابیگردد.هرباربیمارتغییرپوزیشندادهتاثیراستراتژی

شاملمی ثبتباید بررسیکند. آسیبفشاری عالئم نظر از وضعیتپوسترا باید مراقبتدهنده شود،

مشاه بهجزئیاتبررسیریسکزخمفشاری)زخمبستر(، پاسخبیمار وضعیتغذایی، وضعیتپوست، ده

 .تدابیربرنامهریزیشدهوعلتهرگونهتغییراحتمالیدرطرحمراقبتیباشد

  

 اش آموزش بیمار و خانواده

خانوادهآموزش و بیمار به رسمی میهای زخماش بروز از پیشگیری در مهمی نقش فشاریتواند های

کندتابداندچرانیازبهجابهجاشدنداردهابهبیمارکمکمیاینآموزشهایبستر(داشتهباشد.)زخم

 .حتیاگراینجابهجاییبرایاوناخوشایندباشد

آسیباینآموزش بیمارانبا بخصوصدر بیماریها هایمزمنمانندمالتیپلاسکلروزیسوهاینخاعییا

  .هابسیارضروریاستسرطان



  درمان زخم فشاری

درمانزخم بدونهایفشاری)زخمدر استبطوریکه رویزخم از مهمترینعاملبرداشتفشار هایبستر(

  .هایدرمانیبیاثرخواهدبودرعایتکردناینمورد،سایرروش

توصیههای EPUAP و  NPUAPمیزیرمواردشامل)بسترزخم(فشاریزخمدردرمانباشد: 

     دبری(مردهبافتدمانبرداشتن) 

 :شایعترینروشهایدبریدمانشاملمواردزیراست             

 جراحی

ترینوکندکهسریعهاینکروزهراخارجمیهوشیبافتدراینروشجراحدراتاقعملوتحتبی

 .تریننوعدبریدماناستانتخابی

 شارپ

بیستوری،قیچیو...دربالینبیمارتادیدهودارایتخصصبااستفادهازتیغدراینروشفردآموزش

 .کندهاینکروتیکراخارجمیجاکهممکناستبافتآن

 اتولتیک

شوندوآسیبیبهبافتسالموهایمردهدبریدمیایننوعدبریدمانکامالانتخابیاستوفقطسلول

دبریدماناتولیتیکبهگرانولهواردنمی هایبدنانجامهاوسلولمترشحهبافتهایوسیلهآنزیمشود.

میاینباروشاین.شودطوالنیجراحیدبریدمانازکهخونودردبدونامااستترمیریزی.باشد

پانسمان از استفاده اینپانسماندبریدماناتولیتیکبا محیطیکه در زخمهایمدرنو بستر در ها

میایجادامکانکننداستپذیر. 

 یماتیکانزا

.رودهاینکروزهلیزشدهوازمیانمیهایخارجیمانندکالژنازبافتدراینحالتبااستفادهازآنزیم

 



 بیولوژی

شود.اینالروهاپسازدراینروشازالروهایبعضیحشراتبرایلیزکردنبافتنکروزهاستفادهمی

بافتنکروزهراجداوازآنبهعنوانمادهغذاییکنندوهاییترشحمیقرارگرفتنبررویزخمآنزیم

 .کننداستفادهمی

 مکانیکی

شودبدونواردکردنآسیببهزخموبادقتتمامبااستفادهازگازآغشتهبهدراینروشسعیمی

بافت روشنرمالسالینبعضیاز امروزه زخمخارجشود. مکانیکی هایجدیددبریدمانهاینکروزه

 .ندهیدروتراپی،اولتراسوندو...نیزدردسترساستمان

اورژانسیبهبرداشتنبافتازروش مواردیکهنیاز مکانیکیدر بیولوژیو انزایماتیک، هایاتولتیک،

شود.درمواردیکهزخمبانکروزوسیع،سلولیتپیشروندهوعفونتتواماستمردهنیستاستفادهمی

ازدبریدمانجرا شارپتوصیهمیاستفاده بینبردنکاملبافتحییا از دبریدمانزخمبایدتا شود.

 .مردهادامهپیداکند

 .نکته:دبریدمانبایدتنهاوقتیانجامشودکهپرفیوژنبافتیالزمبرایزخممهیاباشد

  

        سالینتمنرمالبازخمکردنیز. 

 شستهبایدزخم،پانسمانتعویضازمرتبههردرطورییعنیباشدکافیبایدشستشومایعفشار.شود

هایاطرافزخمنیزبایدهاوتمییزکردنزخم،بهآنآسیبنزند.بافتباشدکهعالوهبرشستنباکتری

 .تمییزشود

  

          عفونتوباکترینظرکلونیزاسیونازکنترل. 

 :باشدهایموضعیزخمتواندنشاندهندهعفونتمواردزیرمی   

 هایبهبودیپسازدوهفته عدموجودنشانه



 بافتگرانوالسیونشکننده

 بویناخوشایند

 افزایشدرددرمحلزخم

 افزایشدمادراطرافزخم

 افزایشدرناژاززخم

 تغییراتناخواستهدردرناژزخممثلشروعدرناژخونییاچرکی

 افزایشبافتنکروزدربسترزخم

  

 کشت زخم برداری و نمونه 

برداریوکشتماننداستفادهازعالئمبالینی،بهتنهاییقاطعیتتشخیصعفونتزخمبراساسنمونه

بهویژهدرموردزخم اینمشکلباعثشدهاستکهبسیاریازپزشکاناینکاررا ندارد. هایالزمرا

برداریوسایرعالئموننوعنمونهمزمنرهاکنند.بههمیندلیلتفسیرنتایجکلیبایدبادرنظرگرفت

نشانهمیکروارگانیسمنوعمعموالنمونهکشتنتایج تعدادآنهایعفونتصورتگیرد. و نیزها را ها

آنمشخصمی توسطکند. استو همگان نظر اتفاق مورد  The Agency forا)AHRQ  چه

Healthcare Research and Quality) بالراهنمایعنوانزخمبهدرماندرینیفشاریهای

ازبیشتعدادکهاستاین،گردیده115ارائه هریابافتگرمهردرمیکروارگانیسم)عددهزاریکصد(

 باشد.لیترمایعزخمیاسوآبنشانهعفونتموضعیمیمیلی

نمونهامکانطریقسهبهزخمازبرداریاستپذیر:

 برداریازبافتزندهنمونه  .1

 آسپیراسیونترشحاتزخم  .8

9.  نمونهبهبرداریسوآبوسیله 



روشاین میان از نمونه زخممطمئنها، بافتزنده قابلبرداریاز درترینو اتکاترینروشاست.

باشد.مهمترینروشمیحالیکهبهسببدردسترسبودنامکاناتوراحتی،استفادهازسوآبمتداول

کهمشکلیتریننمونهزخمسطحازتنهاکهاستاینداردوجودسوآببارابطهدرمیبرداریوکند

تواندعفونتوآلودگیرابههمیندلیلبسیاریمعتقدندکاراییالزمرادرتعیینعفونتنداردونمی

 .ازهمتفکیککند

  

 مقابله با عفونت موضعی زخم

:دجانبهبهشرحزیرداردکنترلعفونتدرزخمنیازبهیکاقدامچن

 :کنترلوتصحیحعواملمیزبان   .1

رسانیکافی،تغذیهمناسب،کنترلقندخونوکاهشادمدرافزایشمقاومتدربرابرعواملینظیرخون

متاسفانهاغلباوقاتبهآن اما توجهکافینمیعفونتموثرهستند. شودواینامرموجبکاهشها

 .شودداماتدرمانیمیاثربخشیسایراق

 8.خارجیبقایایونکروزبافتبرداشتن: 

مناسب میکروارگانیسمبافتنکروز برایرشد روشترینمحل از یکی به برداشتنآن هایهاستو

تعویض بار هر در مناسبزخم شوی همچنینشستو ضروریاست. یکاقدام دبریدمان متداول

عوامل از آنرا پاکمیپانسمانکه کننده آلوده برایخارجیو است. اقداماتالزم یکیاز سازد،

زخمشست شویاکثر زخمو در استو نرمالسالینبهترینگزینه از استفاده هایمزمنحتیها

پذیراست.استفادهازموادضدعفونیکنندهنظیراستفادهازآبشیربهشرطیکهآلودهنباشدامکان

هایمزمنفاقداثربخشیموردنظربرایازبینبردنوشویزخمبتادینبرایشستآباکسیژنهو

 .هاممکناستبهبافتزندهنیزآسیبواردکندهاستوحتیبهلحاظبرخیویژگیمیکروارگانیسم

 :بیوتیکیدرمانآنتی    .9

برانگیزاستیکیازمسائلبحثهایمزمنبیوتیکبرایکنترلعفونتدرزخماستفادهبالینیازآنتی

مصرفبی به موارد از بسیاری در اختالفنظر این آنتیو پیشازبیوتیکرویه است. انجامیده ها

بیوتیکمناسببرایمقابلهبیوتیکموضعیوسیستمیکالزماستنوعپاتوژنوآنتیاستفادهازآنتی

 .باآنشناساییشود



تعدادکاهشبرایباکتریچنانچهآنتیمصرفزخمدرموجودهای،شوددادهتشخیصضروریبیوتیک

آنتیازکارابتدایدراستبهترآنتیموضعیمصرفازبایدحالتایندر.شوداستفادهموضعیبیوتیک

موجبافزایشمقاومتهاییکهبهصورتسیستمیکتجویزمیبیوتیک خوددارینمودزیرا شوند،

آنتیهامیممیکروارگانیس هایسطحیبسیارتواننددرمقابلهباعفونتهایموضعیمیبیوتیکشود.

هایموضعیرانبایدبیشازدوهفتهمورداستفادهقرارداد.اگربیوتیکطورکلیآنتیموثرباشند.به

آنتیازبایدبودباقیعفونتآثارهنوزمدتاینازپسبیوتیکاسسیستمیکشودهایتفاده. 

استئومیلیتو)نرمبافتدرعفونتوالتهاب(سلولیتنظیرپیشرفتهوشدیدعفونتموارددرهمچنین

آنتی باید حتما عفونتاستخوان( مواردبیوتیک)التهابو در بهصورتخوراکیو هایسیستمیکرا

 .شدیدبهصورتتزریقیمورداستفادهقرارداد

    پانسمبازخمزخم/پانسمانپوشاندنتماسدرسطحرطوبتنگهدارندهان. 

 :برایانتخابپانسمانمواردزیررادرنظربگیرید

 .هاییاستفادهکنیدکهبسترزخمرامرطوبنگهداردازپانسمان

 .هانفوذناپذیرباشددرمقابلباکتری

 .اگزوداراکنترلکند 

 اندازه، پوستاطرافآن، بهوضعیتزخم، توجه نقبپانسمانبا تونلیا وجود محلزخمو عمقو

   .مناسبراانتخابکنید

ها(هاوانواعپانسماننکته:درهرمرتبهازتعویضپانسمان،کلیهمحصوالتپانسمانیقبلی)ژلها،کرم

 .بایدبهطورکاملازسطحزخمبرداشتهشودومحصوالتجدیدجایگزینشود

  

      رترمیمیجراحیزخمعملبرایامیعمیقوافتادهتاخیربهآنهاترمیمکههاییگرید(9باشند

4ووپوستیعضالنیفلپهای،پوستیفلپ،پوستیگرفت،مستقیمبستنشاملامراین،بگیریددرنظر)

 .باشدفلپهایآزادمی

  



     کنیدمراقبتمناسبصورتبهپوستاز. 

  

یح،عالیمبهبودیزخمبایدپسازدوهفتهنمایانشود.درصورتیکهپسازبااستفادهازبرنامهدرمانیصح

 .ایازبهبودیحاصلنشد،برنامهدرمانیبایدموردبررسیقرارگیرددوهفتهنشانه

یاعفونتهاینشانه،اگزدامیزان،زخمشدنبدتریابهبودیشاملزخمدرتغییرات،لباستعویضبارهربا

عوارض کیفیتبافت،سایر در تغییر زخم، شدنزخمشاملافزایشاندازه بدتر عالیم کنترلشود. باید

 .افزایشاگزوداوعالیمبالینیعفونتاست
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