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 زخم بستر

صخن تستش ضایؼَ ای است کَ دس اثش فطاس طْالًی هذت دس 

 .پْست ّ تافت ُای صیشپْستی ایجاد هی ضْد

 

 اختالل در خُن رساوی بافتی

فطاس خاسجی 

اصطکاک  

کطص 



 

 

 عُامل مستعد کىىدي زخمٍای فشاری
 

                     کٌتشل ادساس ّ هذفْع  ػذم  -               ػذم تحشک -

 تسیاس هشطْب یا تسیاس خطک پْست  -                 سطْتت -

  سیگاس -           ّضؼیت رٌُی -

 اسپاسن ػضالت -                      سي -

 کاُص حس لوس -

 ّجْد ّسایل استْپذی -

 کاُص ّصى -

 غزیَ ًاهٌاسةت -
 

 

 

 



 وقاط ایجاد زخم فشاری

 در حالت درازکش بً پشت

    پطت سش 

 (ضاًَ)پطت استخْاى ُای کتف 

پشت استخوان خاجی درست بین دو برجستگی باسن 

آسًج 

  ٌَپطت پاض 

 



 وقاط ایجاد زخم فشاری

 

 در حالت درازکش بً شاوً 

  کٌاسٍ ُای سش 

  گْضَ اللَ گْش 

  سّی تشجستگی کٌاسی لگي 

 ًْسّی تشجستگی کٌاسی صا 

سّی پْست قْصک خاسجی 

 

 



 وقاط ایجاد زخم فشاری

 در حالت درازکش بً شکم 

آسًج 

  ٌَجٌاؽ سی 

 تشجستگی ُای لگي 

ًْصا 

اًگطتاى پا 



 وقاط ایجاد زخم فشاری

 وشسته زیاد در َیلچر

پطت استخْاى خاجی دسست تیي دّ تشجستگی تاسي یا سّی تشجستگی تاسي 

 ٍپطت استخْاى ُای کتف یا ستْى هِش 

پْست سّی ساػذ یا ساى دس جایی کَ سّی صٌذلی تکیَ هی دٌُذ 

 



 طبقً بىدی زخم ٌای فشاری

 قرمزی بذون رنگ باختن: 1درجً 

 

 

 

 اص تیي هی سّد( اپیذسم) الیَ سّیی پْست:  2درجً 

 

 

 

 

 

 



 طبقً بىدی زخم ٌای فشاری

 .الیَ داخلی پْست ًیض اص تیي هی سّد :3درجً 

 

 

 

 

 تاًذّى یا استخْاى ًوایاى هی ضْد. اص تیي سفتي کاهل پْست: 4درجه 

 

 

 



 پیشگیری از زخم فشاری

اگش تشسسی تیواس ًطاى دُذ کَ اّ جضّ افشاد هستؼذ ّ تا خطش تاال تشای  

. ایجاد صخن فطاسی است تایذ اقذاهات پیطگیشی کٌٌذٍ اًجام ضْد

پیطگیشی ُوْاسٍ تِتش اص دسهاى است ّ تْجَ ّیژٍ تَ تیواساى تی 

حشکت، تغییش ّضؼیت تذًی ّ استفادٍ اص تجِیضات کن کٌٌذٍ فطاس، 

 .تطک ُای هخصْظ اُویتی حیاتی داسد



 پرسشىامً برادن

  The Braden scale for predicting pressure sore risk 

  : معیار برادن شامل

دسک حس، هیضاى سطْتت، هحذّدیت حشکتي، تْاى ساٍ سفتي، ّضؼیت تغزیَ ّ   

ّجْد ًیشُّا یي جِت اصطکاک هیثاضذ کَ تشا ي پٌج ػاهل دسک حسي، هیضاى  

 سطْتت، فؼالیت، تحشک، تغزیَ  داسای چِاس سطح 

  ۴ًوشٍ = ّضؼیت ًشهال 

۱ًوشٍ = تذتشیي ّضؼیت   

 تشاي ػاهل اصطکاک سَ سطح  : 

 ۳ًوشٍ = تِتشیي ّضؼیت 

 ۱ًوشٍ = تذتشیي ّضؼیت  

  ۲۳= کل ًوشٍ اتضاس 

 





 هٌاتغ

 

۱ .اًذیطَ سفیغ. گشٍّ هتشجویي اساتیذ داًطکذٍ پشستاسی ّ هاهایی تِشاى. اصْل ّ فٌْى پشستاسی پْتش ّ پشی. 

 . ۱۳9۳چاپ اّل 

۲ . اًتطاسات. اصْل ّ فٌْى پشستاسی پْتش ّ پشی احوذػلی اسذی ًْقاتی هشین ضیشی هٌیشٍ اسذی ایشاى صتشدست 

 .۱۳86چاپ اّل . تطشی 

۳ .اًتطاسات ًادس. تشجوَ افتخاسیوٌص الف، احوذالسیجاًی ف. اصْل پشستاسی تایلْس هفاُین پشستاسی تخص دّم. 

 . ۱۳87چاپ اّل 

۴.ساصهاى ًظام پشستاسی جوِْسی. کوک تِیاسی. حیذسی ش ، ضیشاصی ف، خشدهٌذ م، آصادپْس م، سٌجشی م 

 .۱۳8۳. اسالهی ایشاى 

 .5 . ۱۳85ساصهاى ًظام پشستاسی جوِْسی اسالهی ایشاى چاپ اّل . کتاب هشجغ استاًذاسدُای خذهات پشستاسی 

6. www.isaarsci.ir 

7. www.slideshare.net 

8. http://esfahannursing.persianblog.ir 



 با تشکر از تُجً شما


