ثی حشوتی ثِ هؼٌبی هحذٍدیت فؼبلیت جسوی ًبشی اص
فشایٌذ ثیوبسی( فلج دست ٍ پب) ضشثِ یب الذاهبت دسهبًی
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هبًٌذ گچ گیشی است .ثی حشوتی ثیشتش اص
سبػت ثبػث تغییشاتی دس ّوِ دستگبّْبی ثذى خَاّذ
شذ اص آًجولِ ثشٍص صخن ثستش هی ثبشذ.
علت بزوس سخم بستز شامل:
 )1فشبس صیبد ٍ طَالًی هذت سٍی یه لسوت اص ثذى
وِ ثبػث وبّش جشیبى خَى ثِ پَست ٍ افضایش
احتوبل صخن یستش هی شَد.
 )2وشش ٍ اصطىبن پَست ثب تخت ثیوبس دس ٌّگبم
جبثجب وشدى ثیوبس.
ٍ )3ضؼیت غزایی ًبوبفی
عوامل مستعد کننده:
 صخن ثستش ثِ ػلت افضایش حسبسیت پَستی ًبشی اص
افضایش خشىی پَست ٍ توبس پَست ثب ادساس یب هذفَع
ثِ ػلت ثی اختیبسی ٍ سبیش تششحبت هبًٌذ ٍجَد صخن
دس لسوتی اص ثذى وِ تششح داسد.
 ثی حشوتی؛ ثیوبساى هجتال ثِ فلج اًذاهْب یب ثیوبساى
هجتال ثِ وبّش سطح َّشیبسی هبًٌذ ثیوبساى ووبیی ثِ
دلیل ایٌىِ لبدس ًوی ثبشٌذ اػوبل فشبس ثِ پَست سا
دسن وشدُ ٍ خَد سا جبثجب وٌٌذ لزا فشبس ثِ هذت
طَالًی ثِ پَست ٍاسد هی شَد ٍ دس ًتیجِ جشیبى خَى
وبّش هی یبثذ ٍ هٌجش ثِ ثشٍص صخن فشبسی هی شَد.
 افضایش شىٌٌذگی پَست ثِ ػلت ٍسم یب آسیت ثِ
پَست

اٍلیي ػالهت فشبس لشهضی پَست است وِ دس صَست اص ثیي
سفتي فشبس دس ػشض یه سبػت ثشطشف هی شَد .دس صَست
ثشطشف ًشذى فشبس لشهضی پَست اص ثیي ًشفتِ ٍ هٌجش ثِ
ایجبد صخن دس پَست هی شَد ٍ ایي صخن ثِ تذسیج ثبفتْبی
صیش پَست سا ّن آسیت هی سسبًذ .ثشای جلَگیشی اص ثشٍص صخن
الذاهبت صیش سا اًجبم دّیذ:
- 1اسبین بزدن فشار
 سٍصاًِ هٌبطمی وِ دس خطش ثشٍص صخن ّستٌذ سا
ثشسسی وٌیذ .ثشجستگی استخَاى ّب هبًٌذ آسًج،
پبشٌِ ،لَصن پب ،لسوت ًشیوٌگبّی ،صیش پستبى ٍ
هْجل هٌبطك هستؼذ هی ثبشٌذ صیشا ایي ًَاحی تٌْب
اص یه الیِ ًبصن پَست پَشیذُ شذُ اًذ .دس صَست
لشهض شذى ایي ًَاحی هی تَاى اص پبًسوبًْبی شفبف
استفبدُ شَد ٍ دس ایي صَست هحل هَسد ًظش ثبیذ ثِ
طَس هشتت ٍ حذالل سٍصاًِ اص لحبظ ثْجَد یب پیششفت
صخن ثشسسی ٍ دس صَست پیششفت صخن ثب پضشه
هشَست شَد.
 دس صَست ػذم هٌغ حذالل ّش  2سبػت یىجبس ثیوبس
خَد سا ثچشخبًیذ.
 استفبدُ اص پشن گَسفٌذ ٍ تشه اسصًی ٍ دس صَست
اهىبى ٍسبیل وبٌّذُ ٍ تسىیي دٌّذُ فشبس هبًٌذ
تشىْبی ثبدی هفیذ هی ثبشذ.
 طَل هذتی سا وِ ثیوبستبى دس حبلت ًیوِ ًشستِ لشاس
داسد سا هحذٍد وٌیذ ٍ ثِ  30دلیمِ ثشسبًیذ .صیشا دس
ٍضؼیت ًیوِ ًشستِ ثیوبس ثِ سوت پبییي حشوت

وشدُ ٍ سش هی خَسد ٍ ّویي اهش هَجت ثشٍص
اصطىبن ثیي پَست ثذى ٍ تخت هی شَد.
ٌّ گبم جبثجب وشدى ثیوبس دس تخت حتوبً اص چٌذ ًفش
ثشای ایي وبس استفبدُ وشد تب ثتَاًیذ ثیوبستبى سا
وبهالً ثلٌذ وشدُ ٍ هبًغ وشیذى ثیوبس ثش سٍی تخت
شَیذ.
 دس صیش هٌبطمی وِ حسبس تش ّستٌذ ٍ احتوبل
ثشٍص صخن ثبال است هبًٌذ پبشٌِ پب ،آسًج ٍ لسوت
ًشیوٌگبّی اص پٌجِ خشه استفبدُ وٌیذ.
 صهبًی وِ ثیوبس سٍی دست خَاثیذُ ثبلش یب هلحفِ
وَچىی سا ثیي دٍ سبق پبی ثیوبس لشاس دّیذ تب اص
فشبس ثش ًمبط استخَاًی ثىبّذ.
 دس صَست استفبدُ اص ٍیلچش ّش  15-30دلیمِ یىجبس
ثیوبس سا اص جب ثلٌذ وشدُ ٍ هجذد ثٌشبًیذ.
 اص اًجبم هبسبط دس ًَاحی لشهض شذُ پشّیض وٌیذ صیشا
ثبػث آسیت ثِ ثبفتْبی ػویك هی شَد.
 پَست سبلن سا هی تَاًیذ ثِ طَس آسام ّش  2سبػت
یىجبس هبسبط ثذّیذ.
 اًذاهْبی ٍسم وشدُ سا ثبالتش لشاس دّیذ ایي الذام
ثبػث افضایش جشیبى خَى ثِ ایي اًذاهْب هی شَد.
 هلحفِ ّبی تخت ثذٍى چیي ٍ چشٍن ٍ تویض
ثبشٌذ ٍ صیش ثذى ثیوبس جوغ ًشَد .ایي اهش هبًغ
ایجبد فشبس ثش پَست هی شَد.
- 2مزاقبت اس پوست:
 پَست تویض ًگِ داشتِ شَد ٍ ثشای حوبم اص
صبثًَْبی هالین استفبدُ شَد.

 دس صَست ػذم هٌغ؛ ثِ ثیوبس خَد هبیؼبت
 8لیَاى
فشاٍاى دّیذ ثخصَص آة .حذلل
هبیؼبت دس سٍص ثشای جلَگیشی اص خشىی پَست
ًَشیذُ شَد.
 ثشای جلَگیشی اص خشىی پَست هی تَاى اص
لَسیًَْبی هشطَة وٌٌذُ استفبدُ شَد.
 هحیط اتبق سا ثشای جلَگیشی اص خشىی پَست
هشطَة ًگِ داشتِ شَد.
 ثؼذ اص حوبم وشدى هلحفِ ّبی خیس سا سشیؼبً
اص صیش ثیوبس خبسج وٌیذ.
 دس صَست ٍجَد ثی اختیبسی ادساس ٍ هذفَع هی
ثبیست سشیغ ایي هَاد اص سٍی پَست تویض
شًَذ وِ هی تَاًیذ هحل سا ثب آة ٍ صبثَى
شستشَ دادُ ٍ سپس ثب حَلِ ًشم وبهالً خشه
وٌیذ .ایي ثیوبساى هی ثبیست ثیشتش چه شًَذ
ٍ دس صَست ٍجَد دفغ سشیؼبً تویض شًَذ.
 استفبدُ اص الیِ ّبی جبرة سطَثت ثشای
ثیوبساى هجتال ثِ ثی اختیبسی هفیذ ّستٌذ ٍ
ثبػث وبّش توبس پَست ثب ادساس ٍ هذفَع هی
شَد.

 دس یه هحیط تویض ،آسام ثب جَ هٌبست ثِ ثیوبس غزا
دّیذ.
 لجل اص تغزیِ دّبى ثیوبس سا شستشَ دادُ ٍ تویض
وٌیذ.
 غزا سا دس حجن ون ٍ دس دفؼبت ثیشتش ثِ ثیوبس دّیذ.
ّ وشاُ ثب غزا اص دادى آة ٍ هبیؼبت دیگش ثِ ثیوبس
خَدداسی وٌیذ.

واحد آموزش ضمن خدمت

 دس صَست دستَس پضشه ثِ ثیوبس ٍیتبهیي ٍ هَاد
هؼذًی دّیذ.

پیشگیری از زخم بستر

 ثشای جلَگیشی اص یجَست دس سطین غزایی ثیوبس اص
سجضیجبت ٍ هیَُ جبت تبصُ استفبدُ وٌیذ.

در بیماران بی حرکت

 صجَس ثبشیذ ٍ ثِ ثیوبس خَد ٍلت وبفی ثشای خَسدى
غزا ثذّیذ.
 دس صَست ػذم هٌغ اص هَاد غزایی حبٍی پشٍتئیي ثبال
هبًٌذ گَشت استفبدُ وٌیذ.
 دس صَستیىِ ثیوبس لبدس ثِ خَسدى غزای وبفی ًجَد ثِ
پضشه هشاجؼِ وٌیذ.

- 3اجزای اقداماتی بزای حفظ تغذیه کافی:
 دس صَست ضشٍست یه هشبٍسُ غزایی ثگیشیذ
ثشای ووه ثِ ثیوبس دس اًتخبة غزاّب ٍ هبیؼبتی
وِ هطبثك هیل ٍ تَافك ثیوبس است
 لجل اص غزا ثشای ثِ حذالل سسبًذى خستگی،
استشاحت وٌیذ.

مركسآموزشي درماني نمازي
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