


زخم بستر

خانم دکتر مطلبی: استاد 

مریم نعیمی: تهیه کننده



زخم بستر

زخم بستر ضایعه ای است که در اثر فشار طوالنی مدت در

.پوست و بافت های زیرپوستی ایجاد می شود

اختالل در خون رسانی بافتی

فشار خارجی

اصطکاک

کشش



عوامل مستعد کننده زخمهای فشاری

کنترل ادرار و مدفوع عدم -عدم تحرک-

ک بسیار مرطوب یا بسیار خشپوست -رطوبت-

سیگار-وضعیت ذهنی-

اسپاسم عضالت-سن-

کاهش حس لمس-

وجود وسایل ارتوپدی-

کاهش وزن-

غذیه نامناسبت-



نقاط ایجاد زخم فشاری

در حالت درازکش به پشت

 پشت سر

 (شانه)پشت استخوان های کتف

پشت استخوان خاجی درست بین دو برجستگی باسن

آرنج

 پشت پاشنه



نقاط ایجاد زخم فشاری

در حالت درازکش به شانه 

 کناره های سر

 گوشه الله گوش

 روی برجستگی کناری لگن

 روی برجستگی کناری زانو

روی پوست قوزک خارجی



نقاط ایجاد زخم فشاری

در حالت درازکش به شکم 

آرنج

 جناغ سینه

 برجستگی های لگن

زانو

انگشتان پا



نقاط ایجاد زخم فشاری

نشستن زیاد در ویلچر

ی باسنپشت استخوان خاجی درست بین دو برجستگی باسن یا روی برجستگ

پشت استخوان های کتف یا ستون مهره

پوست روی ساعد یا ران در جایی که روی صندلی تکیه می دهند



طبقه بندی زخم های فشاری

قرمزی بدون رنگ باختن: 1درجه 

از بین می رود( اپیدرم) الیه رویی پوست: 2درجه 



طبقه بندی زخم های فشاری

.الیه داخلی پوست نیز از بین می رود:3درجه 

دتاندون یا استخوان نمایان می شو. از بین رفتن کامل پوست: 4درجه 



پرسشنامه برادن

 The Braden scale for predicting pressure soreمعیار برادن 

risk : شامل 

درک حس، میزان رطوبت،

محدودیت حرکتي، توان راه رفتن، وضعیت تغذیه و

وجود نیروها یي جهت اصطکاک میباشد که برا ي پنج

عامل درک حسي، میزان رطوبت، فعالیت، تحرک،

تغذیه 

دارای چهار سطح

و ۴نمره = وضعیت نرمال 

۱نمره = بدترین وضعیت 

 = و بدترین وضعیت ۳نمره = بهترین وضعیت : براي عامل اصطکاک سه سطح 

۱نمره 

۲۳= کل نمره ابزار 
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