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الوقاية من قروح الضغط

معلومات للعائلة أو لمن يقدم الرعاية للمرضى 
ذوي قدرة محدودة على الحركة باستقاللية

www.aou-careggi.toscana.it

Dipartimento Direzione Sanitaria

UO Servizio Infermieristico e Ostetrico Aziendale

المعاقين )invalide( يمكن 
الحصول عليها من طرف 
المؤسسة الصحية الوطنية 
)SSN( ويمكن وصفها 

من طرف الطبيب الُمعالج. 
ال يجب استعمال أجهزة 

كالكعكة اإلسفنجية أو الصوف 
اإلصطناعي

- تغيير بالتناوب وضعية 
الشخص المالزم للفراش 

على األقل كل ساعتين )2(: 
الجانب األيمن، الجانب األيسر، 

على الظهر. إذا أمكن وضعه 
على كرسي، يمكن أن يبقى 

ساعة واحدة على األكثر 
ويجب استعمال وسادة مضادة 

اإلستلقاء
- تجنب وضعية الجلوس على 

السرير ألنه يساعد على احتكاك 
الجلد بسبب انزالق الشخص 
على أرضية السرير وبالتالي 

يرفع الضغط على عظم العجز 
مما يؤدي إلى ظهور القرحة 

)الصورة 1(

- لتفادي احتكاك الجلد:
•  ارفع السرير من جانب 

الرأس بزاوبة ال تتعدى 30° 
مع رفع األطراف السفلى 

لتجنب اإلنزالق )الصورة 2(
•  لتحريك الشخص على 
السرير يجب رفعه بغطاء 

السرير
•  استعمل الجهاز رفع غطاء 

السرير من جهة الساقين لتجنب 
اإلحتكاك بأصابع القدمين 

)الصورة 2(
•  على وضعية الظهر يجب 
تجنب الضغط على الكعبين 

وذلك برفعهما بواسطة وسادة 
يتم وضعها من تحت الركبة 

إلى غاية تحت القدم، باستثناء 
الكعب )الصورة 2(

شكل2  وضعية صحيحة

”VIRA“ مشروع
)تقييم من طرف الممرضين 

لمخاطر الرعاية(
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ما هي قروح الضغط ؟
في  الضغط هي جروح  قروح 
الجلد ناجمة بشكل رئيسي عن 
طويلة،  لمدة  الحركة  انعدام 
األوعية  إتالف  إلى  يؤدي  مما 
الدموية وانخفاض األوكسيجين 
في المناطق المعرضة للضغط؛ 
يتم  عندما  مثال  يحدث  ه��ذا 
ضغط أنسجة بين نتوء عظمي 
الكرسي.  أو  السرير  وسطح 
في  البقاء  م��دة  ارتفعت  كلما 
ازداد  كلما  الوضعية،  نفس 
إلى  الجلد  بأنسجة  ال��ض��رر 
ات���الف يسمى  غ��اي��ة ح���دوث 
هذه  خطورة  الضغط.  قرحة 
حجم  حسب  تختلف  ال��ق��روح 
مستوى  من  األنسجة:  معانات 
اإلحمرار  في  المتمثل  أدن��ى 
أعلى  مستوى  إلى  السطحي، 
قد عميقة  قرحة  في  المتمثل 

تصل أيضا العضلة والعظم.

متى يكون هناك خطر 
حدوث قرحة الضغط ؟

التي  الخطر  عوامل 
على  تساعد 
قرحة  ظهور 
هي:  الضغط 
القدرة  ع��دم 
التحرك  على 
والبقاء طويال 
السرير  على 
ع��ل��ى  أو 
كرسي، سلس 

وسوء والبول  البراز 
التغذية، قلة الوعي العقلي.

أين تحدث ؟
عرضة  األكثر  الجسم  أجزاء 
باللون  موضحة  هي  للضغط 
الرسومات. على  األح��م��ر 
يزداد  الضغط  ق��روح  خطر 
الشخص  ازدي��اد صعوبة  مع 
استقالليته  المحافظة على  في 
تبليغ  وف���ي  ال��ح��رك��ة  ف��ي 
اضطراباته  و  احتياجاته 
جسمه. وضعية  بخصوص 
به  يعتنون  الذين  على  يجب 
تحفيزه  محاولة  ويساعدونه 
من  ممكن  ق��در  أكبر  لبلوغ 
للحفاظ  وذل��ك  اإلستقاللية 
الحركية  قدراته  نشاط  على 
المرتبطة  الذهنية  وامكانياته 
بعالقاته مع اآلخرين والذاكرة.

كيف يمكن الوقاية من 
قروح الضغط ؟

النظافة
- مراقبة جلد األماكن 

المعرضة للخطر مرة واحدة 
في اليوم على األقل، الكتشاف 

اإلحمرارات
- ال تفرك بقوة النتوءات 

العظمية ألنه يسبب المزيد من 
الضرر

- تجنب استعمال الماء الساخن 
جدا، استعمل منظفات متعادلة 

قليلة الرغوة وشطفها بالماء 

يكون سهال
- الحفاظ على جفاف البشرة

الَتلك  - تجنب استعمال بودرة 
)بودرة األطفال( ألنها تساعد 
وأيضا  البكتيريا  تواجد  على 

ألنها  الكحولية  المحاليل 
أكثر  الجلد مما يجعله  تجفف 

هشاشة
- ترطيب باكريمات مرطبة 

مناسبة مع تدليك خفيف 
للمناطق المعرضة للخطورة؛ 

يمكنكم استشارة صيدلي 

تدبير سلس البول والبراز
- حماية البشرة من اإلتصال 

المباشر مع البول والبراز
- استخدام اكريمات تعمل 

كحاجز وتحتوي على أكسيد 
الزنك

- استعمال الحفاظات و/أو 
شورت تحتي ماص ويجب 

استبداله على األقل كل ثالث 
ساعات 

التغذية
- مراقبة الوزن لتفادي أن تطرأ 

تغّيرات كبيرة عليه في وقت 
قصير

- ضمان وجود حمية غذائية 
متنوعة من حيث البروتينات 

)بيض، لحوم، اسماك، 
قطاني( والفيتامينات )فواكه، 
خضروات( والكربوهيدرات 
)معكرونة، خبز( والسوائل 

)شاي، قهوة، عصائر(
- في حالة قلة الشهية يمكن 
تقسيم الوجبات خالل النهار

- في حالة التقيؤ أو اإلسهال أو 
اإلمساك يجب إبالغ الطبيب

- باتفاق مع الطبيب الُمعالج، 
استعمل مكمالت غذائية

تدبير وضعية الجسم
- استعمال سرير )مفرش( 
مضاد اإلستلقاء بالرغوة أو 

بالهواء مع محرك، ووسادات 
مضادة اإلستلقاء الخاصة 

بالكراسي. بالنسبة لإلشخاص 

شكل1  وضعية خاطئة


