سخم بستز چیست؟
صخن تستش یا تذسَس یا صخن فشاسی ضایعِ ای است کِ
دس پَست ٍ تافت ّای صیش پَستی دس اثش فشاس هوتذ ٍ
طَالًی هذت تش پَست ایجاد هی شَد.
سخم بستز چگًوٍ ایجاد می شًد؟
صخن تستش اغلة دس ًقاطی اص تذى ایجاد هی شَد کِ
پَست سٍی یک تشجستگی استخَاًی قشاس گشفتِ ٍ تیي
آًْا عضلِ ای ٍجَد ًذاسد هاًٌذ پاشٌِ ٍ تیي تاسي ّا .
صخن تستش تیشتش دس کساًی ایجاد هی شَد کِ هجثَسًذ
تشای هذت طَالًی دس یک ٍضعیت ثاتت تخَاتٌذ ٍ
تَاًایی تغییش ٍضعیت خَد سا دس تستش ًذاسًذ.

مزاحل درمان سخم بستز
کم کزدن فشار  :اٍلیي قذم دس دسهاى صخن تستش صشف
ًظش اص ایٌکِ دس ّش هشحلِ ای تاشذ حزف فشاس هوتذی
است کِ هَجة تشکیل صخن شذُ است  .تشای سسیذى تِ
ایي ّذف تایذ اقذاهات ریل سا اًجام داد.
جابٍ جایی مکزر بیمار  :تیواس تا صخن تستش تایذ هکشس
تغییش ٍضعیت دادُ شَد ٍ دس ٍضعیت هٌاسة قشاس
گیشد.کسی کِ سٍی صٌزلی چشخذاس هی ًشیٌذ ٍ تایذ ّش
 15دقیقِ ٍ کسی کِ دساص کشیذُ است تایذ ّش یک
ساعت یکثاس ٍضعیت خَد سا عَض کٌذ .پشستاس تیواس هی
تَاًذ دس ایي کاس تِ تیواس کوک کٌذ.
سطًح حمایت کىىدٌ :استفادُ اص تالشت یا تالشتک ّا
هی تَاًذ تِ تیواس کوک کٌذ تا دس ٍضعیت هٌاسة قشاس
گیشد تطَسیکِ فشاس صیادی تِ هحل صخن ٍاسد ًشَد  .اص
تالشتک ّای حاٍی َّا یا آب هی تَاى دس صیش هحلْایی
کِ صخن ایجاد شذُ است استفادُ ًوَد تا فشاس کوتشی
تِ آًْا ٍاسد شَد.

ٍ هْن تعضی
ایي تیواسی اص عَاسض شٌاختِ شذُ
شکستگی ّا است  .تذسَس تِ سشعت ایجاد هی شَد ٍ
دسهاى آى هشکل است.
دس کساًی کِ هذت صیادی دس تستش هی خَاتٌذ ٍ یا دس
ٍیلچش هیٌشیٌٌذ ٍ ًویتَاًٌذ ٍضعیت خَد سا تِ طَس
هشتة عَض کشدُ ٍ خَد سا جاتِ جا کٌٌذ جضیی اص
هشاقثت سٍصاًِ ٍی تشسسی هکشس پَست ًَاحی رکش شذُ
تشای دیذى عالین احتوالی صخن تستش است.

خارج کزدن بافت آسیب دیدٌ ي مزدٌ سخم بستز :
تشای ایٌکِ تافت ّا تْثَد یاتٌذ تایذ اٍل اص دست تافت
ّای هشدُ سّا شًَذ  .تشای اًجام ایي کاس اص سٍشْای
گًَاگًَی استفادُ هی شَد کِ عثاستٌذ اص  :عول جشاحی
ٍ خاسج کشدى تافت هشدُ اص تذىٍ ،سایل شستشَی تحت
فشاس ٍیا استفادُ اص پاًسواى ّای خاص کِ هَج ب کٌذُ
شذى تافت ّای هشدُ اص صخون هی شَد .استفادُ اص هَاد
شیویایی هخصَص کِ هاًٌذ آًضین عول کشدُ ٍ تافت
هشدُ سا دس خَد حل هی کٌذ.
توییض کشدى ٍ پاًسواى هشتة صخن تستش تشای هواًعت اص
عفًَت تایذ صخن سا توییض ًگِ داشت.
یش
صخن سا تایذ اص ًظش تشٍص تششحات عفًَی تذتَ ٍ غ
طثیعی چک ًوَد.

صخن هشحلِ  1کِ دس حذ قشهضی است سا هی تَاى تا آب
توییض ٍ صاتَى هالین شستشَ داد ٍلی ٍقتی صخن ایجاد
شذُ است شستشَ تایذ تا هحلَل سالیي یا ًوکی اًجام
شَد .پاًسواى هَجة خشک ًگِ داشتي صخن ٍ هواًعت
اص ٍسٍد هیکشٍب ّا تِ آى هی شَد .اًَاع هختلف پاًسواى
تصَست گاص ،طل ٍ فَم یا فیلن ٍجَد داسد.

ویاس بٍ مًاد مغذی بٍ مًاسات ویاس بٍ اوزصی در
سخم بستز افشایش می یابد  .با ایه يجًد ویاس بٍ
اکثز مًاد مغذی با رصیم متعادل ي متىًع تامیه
می شًد .رصیم غىی اس میًٌ َا ي سبشیجات ،
ماَی ،مغشَا ي داوٍ َا بزای تامیه مًاد مغذی
کافی بزای سالمت پًست ي بُبًد جزبان خًن
تًصیٍ می شًد.
دریافت کافی کالزی ،پزيتییه  ،مایعات ،يیتامیه

دانشگاه علوم پسشکی و خدهات بهداشتی
درهانی شهید بهشتی
بیوارستاى سوم شعباى دهاوند

زخن بستر

َا ي مًاد معدوی بزای حفظ یکپارچگی بافت ي
پیشگیزی اس شکست بافت مًرد ویاس َستىد.

بهار 95

واحد آهوزش دفتر پرستاری

آدرس :
دماوند
)
پرستودانشگاه آزاد
(
جیالرد ،جنب سینما
www.sdmc.sbmu.ac.ir

تلفن76319781- 3 :

