
 

 یبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 بستر زخم

طبق زخم بستر الزامی است آموزش بیمار حین بستری و ترخیص  ،همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار

 این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیرد

 درمان ❖

به دنبال ايجاد زخم؛ . تهديد نمايند را بيمارتوانند زندگي مي هاي مزمنولي زخم .شودبه راحتي درمان مي ،در مراحل اوليه تحت مراقبت قرار گيرد چنانچه زخم بستر

باشد؛ شروع به رشد و تشکيل مجموعه هاي ميمرطوبي  وگرم  ،عوامل عفونت زا به سرعت در اين نواحي که محيط بستهو يعني پوست باز و شکسته شود  سد اوليه

  نمايند.ميعفوني در البالي بافت هاي زخم 

کند، گاهي پانسمان هاي مخصوص و يا عمل جراحي ميآنتي بيوتيک شروع بيمار را بستري نموده و  ، پزشکقرار داشته باشددر مواردي که زخم بستر در مراحل بااليي 

  شود.مينيز توصيه 

 یم غذاییرژ ❖

 استفاده کنيد. پرکالري و پرپروتئين غذايي رژيم ، نرم بافت التيام تسريع براي ✓
  جهت پيشگيري از يبوست از رژيم پرفيبر )ميوه ها و سبزيجات (حاوي سبوس و مايعات فراوان استفاده کنيد. ✓

 کند. زخم کمک سريعتر بهبود به تواندمي ، C ويتامين سي حاوي تازه هاي ميوه آب و مرکبات و سبزيجات صرف ✓

 در صورتي که محدوديت مصرف مايعات وجود ندارد ، مايعات فراوان بنوشيد. ✓

 فعالیت  ❖

 در بستر انگشتان و مچ پاهاي سالم را حرکت دهيد، تا از لخته شدن خون در پاها پيشگيري شود.  ✓

 به سر را پشت کتف، پشت و آرنج زير گردن، هايمهره کمر، هايمهره باتکس، دو بين باسن، مانند زير حساس نواحي و کرده جابجا تخت در را بيمار باريک ساعت 2 هر ✓

 .دهيد ماساژميآرا

 مراقبت  ❖

 در صورت داشتن درد، به پرستار اطالع داده تا طبق تجويز پزشک اقدامات الزم جهت تسکين درد را انجام دهد. ✓

 ي کنيد.از دستکاري سرم ها و رابط هاي متصل به بيمار خوددار ✓

 مکررا دست هاي خود را بشوييد. ✓

 شود.ميتاول ها را دستکاري نکنيد. اين کار موجب عفوني شدن تاول ها  ✓

 از مصرف خودسرانه دارو بغير از داروهاي تجويز شده و بدون اجازه پزشک خودداري کنيد. ✓

  داروها طبق تجويز پزشک و در فواصل مشخص توسط پرستار براي شما اجرا خواهد شد. ✓

شود از برداشتن آن بدون اجازه بپرهيزيد حتي اگر خيس شده ميروزانه پانسمان محل زخم بستر عوض خواهد شد. در صورتي که از پانسمان هاي مخصوص استفاده  ✓

 باشد.

 .کنيد جلوگيري بدن زير مالفه شدن چروک و خوردن تا از ✓

 از کشيده شدن بيمار برروي تخت جلوگيري نماييد، اين کار ممکن است آسيب بيشتري به پوست وارد کند.  ✓
 کنيد. ندرجه بلند  30براي پيشگيري از سر خوردن بيمار، سر تخت را بيش از  ✓

 بيمار قرار دهيد تا فشارها مالشي بر آرنج کاهش يابد. بالش هايي را زير آرنج ✓
 اطالع دهيد تا کمک پرستار آن را تعويض نمايد. بالفاصله شد خيس بيمار مالفه که صورتي در ✓

پوست را خشک مي کند( پوست راتميز کنيد. سپس پوست را نه با کشيدن بلکه با حرکت آهسته خشک کنيد. پيش از اقدام به  چون با يک تميز کننده نرم )نه صابون ✓

 .دياين کار را انجام مي دهد بايد دست خود را خوب شستشو ده زخم يا هر گونه تماس با آن شخصي که تميز کردن پوست

 لوازم خواب بيمار را تميز و پاکيزه نگه داريد و وسايل مرطوب را تعويض نماييد. تخت را از ذرات ريز تحريک کننده پوست تميز نمايد. ✓
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 ترخیص نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 بستر زخم

 

 رژیم غذایی ❖

 . بدهيددار مانند چاي و قهوه کمتر هاي کافئيننوشيدنيبه بيمار  ✓

 )سي( مانند گوجه و مرکبات و ... قرار دهيد . Cدر رژيم بيمار ميوه و سبزيجات حاوي ويتامين  ✓

مکمل هايي همچون ويتامين  تجويزعالوه بر يک رژيم غذايي, ممکن است بدن فرد به مکمل هاي ويتاميني , امالح معدني يا ديگر مکمل ها ي غذايي نياز داشته باشند.  ✓

 که بايد با تجويز پزشک باشد .براي پوست سازي و ترميم بافت ها مفيد هستند  روي و سلنيوم ،زينک ، )اي( E، )سي( C ها مخصوصا  

 ليوان در روز آب دهيد.10الي  8براي سالم ماندن پوست به بيمار در صورت صالحديد پزشک حد اقل  ✓

 مراقبت از زخم بستر ❖

 .باشد...  بايد انجام دهيد آن است که اجازه ندهيد ناحيه قرمز شده درتماس با تشک، ملحفه، پتو و در بيماري که دچار زخم بستر شده اولين کاري که ✓

 .ناحيه را با سرم شستشويا آبگرم بشوييد و درصورت پيشرفت زخم با پرستار يا پزشک تماس بگيريد. ناحيه قرمزشده رادرمعرض هوا قراردهيد ✓

  .تر بهبود يابدو قسمتي که تاول زده را درمعرض هوا قراردهيد تا سريع اگرپوست بيمارتاول زد، تاول را باز نکنيد ✓

سمت راست به سمت چپ کمر بيمار را ماساژ  ولرم تميز کنيد و با قرار دادن کف دست خود به شانه راست بيمار با حرکات دوراني از روزانه کمر بيمار خود را با آب ✓

 دهيد.

وازجنس نخ ياپنبه انتخاب کنيد و ازتا خوردن و چروک شدن مالفه زير بدن جلوگيري کنيد و در صورت خيس شدن بالفاصله  .مالفه بيماربه طورروزانه تعويض شود ✓

 تعويض کنيد.

 .اصال از محلول بتادين استفاده نکنيد .سالين شستشو تميز کنيد محل زخم را با سرم نرمال جهت پانسمان روزانه ابتدا ✓

با مشورت افراد مورد اعتماد با نظر  ها پانسماننسل جديد باشد از ميوسيع و داراي ترشحات  يا اگر زخم بستر بيمار کنيداستفاده  از گاز خشک زخمخشک کردن  براي ✓

 .استفاده کنيدپزشک معالج 

  .روي قسمت مخالف بخوابانيد را ساعت بيمار 2پوست قرمز رنگ شده حتما براي  به رنگ پوست دقت کنيد در صورتي که ✓

 نيز مفيد است . به توصيه هاي زير در زمان استفاده از تشک مواج عمل نماييد: تشک هاي هوا يا مواج  استفاده از ✓

 و شودمي تنظيم بيمار وزن به توجه با دارد آب ضد روکش که تشک اين. کنند استراحت بستر در طوالني مدت به بايد که شودمي استفاده بيماراني در مواج تشک ▪

 . گرددمي خالي و پر هوا از آن مختلف هايقسمت اتوماتيک صورت به

 .دهدمي دست از را الزم کارايي تشک شدن سوراخ اثر در. نماييد خودداري تشک در تيز اشياء کردن فرو از باشد متصل برق جريان به هميشه تشک که کنيد چک ▪

 قسمت در. بپوشانيد پنبه يا نخ جنس از ايپارچه ملحفه با را تشک روي. کنيد استفاده رقيق کننده سفيد مايع و آب محلول از تشک سطح کردن عفوني ضد براي ▪

 روکش روي مجددا  و بياندازيد پالستيک روکش شود، مدفوع يا ادرار به آلوده بيمار مزاج اجابت علت به دارد امکان و گيردمي قرار باسن که جايي يعني مرکزي

 .کنيدمي جلوگيري ادرار و مدفوع به تخت شدن آلوده از کار اين با بپوشانيد؛ نخي روکش با را پالستيک

 .يابدمي افزايش بستر زخم پيدايش امکان باشد تماس در بيمار بدن با پالستيکي پوشش که صورتي در ▪

 .کنيد خودداري آن کردن خيس و زدن ضربه از باشد،مي دستگاه موتور که دارد قرار ايوسيله تشک پشت ▪

 .نگردند جدا دستگاه از يا و نشوند پاره تشک به متصل رابط هايسيم باشيد مواظب ▪

 .کنيد جابجا تشک در را بيمار بار، يک ساعت 2 هر. باشد تشک در بيمار جابجايي با همراه که باشدمي موثر بستر زخم پيشگيري در زماني مواج تشک از استفاده ▪

 .ندهيد قرار آفتاب مستقيم نور معرض در را آن هرگز داشت شستشو به نياز مواج تشک که صورتي در ▪

 اين رفع براي مخصوصي هايچسب پزشکي کاالي در اما شود تعويض بايد و دهدمي دست از را خود کارايي مواج تشک شدن، سوراخ صورت در مواقع بيشتر در ▪

 .باشد کننده کمک تواندمي اوقات گاهي که دارد وجود مشکل

 زمان مراجعه بعدی ❖

 . انداي که بعد از دو هفته مراقبت التيام نيافتهشدهبستر قرمز و تحريکهاي زخم ✓

 پوست اطراف زخم بستر پاره شده يا ترک خورده باشد.  ✓

 نواحي اطراف زخم بستر عالئم عفونت مانند ورم، درد، ترشح يا داغي و تب داشته باشد. ✓
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