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 بااز  را تاال   زد، تاال   بیمار پوست اگر 

 معرض در را زده تال  که قسمتی ل نکنید

 .یابد بهبود تر سریع تا دهید قرار هوا
 

 دچاار  که بيماري در اوليه اقدامات

 باشد؟ می چه است شده بستر زخم
 

 است آن دهید انجام باید که کاري اللین 

 با تماس در شده قرمز ناحیه ندهید اجازه که

 .باشد ... ل پتو ملحفه، تشک،

 قارار  هاوا  معرض در را شده قرمز ناحیه 

 گرم آب یا شستشو سرم با را ناحیه  .دهید

 .بمالید اکساید زینک پماد محل به ل بشویید

 تمااس  پرساتار  با زخم صورت پیشرفت در

 .بگیرید

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  مانناد   کناد   می عرق زیاد که  نواحی 

 باا  را زیر بغل باتکس، دل   بین ران، کشاله

 خشاک  ل بشاویید  خوبی  به صابون  ل آب 

 کنید.

 باراي   کاردن  حماام  باار   هار   از بعد 

 شادن   حسااس   ل خشاک    از پیشاگیري 

 لوسایون  با را بیمار  بدن  توانید  می پوست

 ماساا   رلغان باادام   یاا  زیتون رلغن بچه،

 .دهید

 کارد  مادفو   بیماار   آنکاه  محا    به 

 صابون  ل گرم آب با را ناحیه .شود تعوی 

 .کنید خشک ل   بشویید

 بیمار  بدن  مدفو ،  اثر در که در صورتی

 با را آن ناحیه شستشوي  از  بعد  شد قرمز 

 .کنید  چرب اکساید زینک

 زیار  مالفاه  شدن چرلك ل خوردن تا از 

 .کنید جلوگیري بدن

 کنید استفاده مواج تشک از. 

 تخت در را بیمار بار  یک ساعت  2 هر 

 آرامای  باه  را حسااس  نواحی ل کرده جابجا

 بااتکس،  دل باین  باسان،  )زیر دهید ماسا 

ل  آرنج زیر گردن، هاي کمر، مهره هاي مهره

 سر(.  پشت کتف، پشت

 

 
 

آدرس: تهران، خيابان انقالب، نرسيده به 

 چهارراه ولی عصر، خيابان صبا جنوبی

55356466تلفن:   

8-65465355  

55365666نمابر:   

www .Madaen hospital.ir 

 

http://www.mdaen/


 

 

 

 زخم بستر
 تخت در طوالنی مدت به که بیماري اگر تعریف:

 باه ) داشاته  قرار لضعیت یک در است بستري

 دلیال  باه  نشاود،  جابجاا  ل ( بخواباد  پهلو یک

 زخام  دچاار  آید، می لارد پوست به که فشاري

  .شود می ( فشاري زخم یا)  بستر

 شارل   پوست سطحی  هاي الیه از بستر زخم

 پوسات  زیاري  هاي الیه در سرعت به ل شده

 .کند می پیدا گسترش

 شاکل   باه  اللیه  مراحل در را بستر  زخم شما

 .بینید می پوست  سطح  در  ساده قرمزي   یک

 بسایار   زماان   مادت  ظار    قرمزي  این اما 

 زیاري   هااي   الیاه  باه     سرعت به کوتاهی 

  باه  پیشارفته  سطح   در  .کند می نفوذ پوست

 ایان   .شاود  می دیده تال   یا ل  زخم  صورت

 زیارین   هااي  بافات  تاا  تواند می زخم ل تال 

  .کند  پیشرلي بیمار استخوان تا  حتی  ل پوست
 

 

 

 باید چه بستر زخم از پيشگيري براي

 کرد؟
 امکاان    اگر .کنید حمام رلزانه را بیمار 

  یاک  رلزي  حداقل  لجود ندارد  مسئله این

 ل کارده  پاك  گرم  آب با را  بدن  همه  بار 

بیمار  که  نواحی  خصوص  نمایید؛ به  خشک

 باتکس  بین مانند  کند می عرق  

 تعاوی    رلزاناه  طاور   به  بیمار مالفه 

 .شود

  پنباه  یا  نخ  جنس  از  را  بیمار  مالفه 

 .کنید انتخاب 

 شد  خیس بیمار مالفه   که  صورتی در  

 .کنید تعوی   را آن بالفاصله

 استفاده بیمار بدن زیر  مرطوب مالفه از 

 .نکنید

  باا   مستقیم  طور به پالستیکی رلکش 

 رلي حتماً  .باشد نداشته تماس  بیمار  بدن

 اساتفاده  اي پنباه  یاا  نخی مالفه از رلکش

 .کنید

 

 

 

 

تحت  که هایی قسمت در   بیشتر بستر  زخم

 باا   مساتقیم  تمااس در  یاا  هستند ل  فشار 

 مانند: شود می دیده باشد مالفه می

 دل باین   باسان،  زیار  ،پاا   پاشنه پا، قوزك

 گردن، هاي مهره کمر،  هاي  مهره  باتکس،

  .سر پشت کتف،   پشت ل   آرنج زیر 

 

  زخم  ایجاد   علل
 نامناسب تشک ◙

 ل خاورده  تاا  یا ل مرطوب ل خیس مالفه ◙

 .شده چرلك

 قارار  بیماار  بادن  زیار  که اي لسیله هر ◙

 آلرد فشار نقطه آن رلي ل بگیرد

 بیمار پاي زیر پالستیکی پوشش ◙

  .بیمار ندادن ماسا  ل نکردن جا جابه ◙
 

 

 

 


