
 

 

  زخم بستر 
یا زخم فشاري  Bedsoreزخم بستر یا بدسور 

ضایعه اي است که در پوست و بافت هاي 
زیرپوستی و بر اثر فشار ممتد و طوالنی مدت بر 

اغلب در نقاطی  زخم بستر. پوست ایجاد می شود
از بدن ایجاد می شود که پوست روي یک 
برجستگی استخوان قرار گرفته و در بین آنها 

 .و بین باسن هااشنه عضله اي وجود ندارد مانند پ
زخم بستر بیشتر در کسانی ایجاد می شود که 
مجبورند براي مدت طوالنی در یک وضعیت 

تغییر وضعیت خود در  یثابت بخوابند و توانای
  . بستر را ندارند

این بیماري از عوارض شناخته شده و مهم بعضی 
زخم بستر به سرعت ایجاد . شکستگی ها است

در کسانی که . می شود و درمان آن مشکل است
مدت زیادي در ویلچر می نشینند زخم بستر می 

  :تواند در محل هاي زیر تشکیل شود
جی درست بین دو خاپشت استخوان  -

  . برجستگی باسن یا روي برجستگی باسن
  . پشت استخوان هاي کتف یا ستون مهره -

پوست روي ساعد یا ران در جاییکه روي  -
  . صندلی تکیه می دهند

در هر کسی که مدت زیادي در بستر می خوابد 
و نمی تواند وضعیت خود یا در ویلچر می نشیند 

را به طور مرتب عوض کرده و خود را جا به جا 
بررسی مکرر  :کند از مراقبت هاي روزانه وي

پوست نواحی ذکر شده براي دیدن احتمالی 
تشکیل زخم بستر است به محض دیدن عالیم 

  . زشک تماس گرفتذکر شده باید با پ
  مراحل درمان زخم بستر 

کم کردن فشار اولین قدم در درمان زخم بستر 
صرف نظر از اینکه در چه مرحله اي باشد حذف 
فشار ممتدي است که موجب تشکیل زخم شده 
است براي رسیدن به این هدف باید اقدامات زیر 

  : انجام شود
بیمار با زخم بستر  :جابه جایی مکرر بیمار -

باید مرتباً تغییر وضعیت داده شده و همچنین در 
کسی که در روي . وضعیت مناسب قرار گیرد

و دقیقه  15صندلی چرخدار می نشیند باید هر 
کسی که دراز کشیده است باید هر یک ساعت 

یک بار وضعیت خود را عوض کند پرستار بیمار 
استفاده . دمی تواند در این کار به بیمار کمک کن

از وسایل خاص می تواند به بلند کردن و جا به 
جا کردن بیمار بدون مالش زیاد به بستر کمک 

  . کند
یا  استفاده از بالشت: سطوح حمایت کننده -

بالشتک ها می تواند به بیمار کمک کند تا در 
وضعیت مناسب قرار گیرد به طوریکه فشار 

هاي  زیادي به محل زخم وارد نشود از بالشتک
حاوي هوا یا آب می توان در زیر محل هایی که 
زخم ایجاد شده است استفاده کرده تا فشار 

  . کمتري به آن وارد شود
خارج کردن بافت آسیب دیده و مرده زخم 

 بستر
اول از دست  دیبا ابندیبافت ها بهبود  نکهیا يرای

کار از  نیانجام ا يبرا مرده رها شوند يبافت ها
که  شود یاستفاده م یگوناگون يروش ها
  :عبارتند از

 و خارج کردن بافت مرده از بدن یعمل جراح
با آب  يحوضچه ها ایشستشو تحت فشار  لیوسا
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 ياستفاده از پانسمان ها ایدر حال چرخش 
مرده از  يخاص که موجب کنده شدن بافت ها

 ییایمیاستفاده از مواد ش .شوند یزخم م
عمل کرده و بافت مرده  میمخصوص که مانند آنز

  .کنند یرا در خود حل م
  کردن و پانسمان مرتب زخم بستر زیتم
نگه  زیزخم را تم دیممانعت از عفونت با يبرا

مرتب با آب  توان یرا م کیزخم مرحله . داشت
زخم  یوقت یشستشو داد ول میو صابون مال زیتم

 یبا محلول نمک دیشده است شستشو با جادیا
پانسمان موجب خشک نگه داشتن . انجام شود

. شود یبه آن م کروبیزخم و ممانعت از ورود م
... وانواع مختلف پانسمان بصورت گاز، ژل، فوم 

    .وجود دارند
  زخم بستر یدرمان جراح

شده و  دیاوقات زخم بستر آنچنان شد یگاه
از پوست از  یعیکه منطقه وس ابدی یگسترش م

آن مانند استخوان و  نیریز يرفته و بافت ها نیب
موارد  نیدر ا. مانند یتاندون ها بدون حفاظ م

 يرا بر رو يدیممکن است بدن نتواند بافت جد

پوست  نیگزیتاندون و بصورت جا ایاستخوان 
 یبه عمل جراح ازین ماران معموالًیب نیا. بسازد
مرده و  يبافت ها یاعمال جراح نیدر ا. دارند
خارج شده و سپس با استفاده از  کامالً یعفون

 ياز پوست قسمتها یمیترم یجراح يروش ها
 ایاستخوان  ياستفاده شده و رو ماریب گرید

    .شود یتاندون ها پوشانده م
نیاز به مواد مغذي به موازات افزایش نیاز انرژي  -

در زخم بستر افزایش می یابد با این وجود نیاز 
به اکثر مواد مغذي با رژیم متعادل و متنوع 

و رژیم غنی از میوه جات . تأمین می شود
تأمین  يسبزیجات، ماهی، مغزها و دانه ها برا

مواد مغذي کافی براي سالمت پوست و بهبود 
  . خون توصیه می شود جریان
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