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راهنماي پيطگيري از زخم فطاري

Prevention Pressure Ulcer Guideline

تهيه ي تدييه  :فروبز مستًفيبن  ،كبرشىبس مسئًل بروبمه هبي كشًري ايمىي بيمبر

مرداد 1393

مقدمه

صخٓ فـبسي رشاحت ٔٛهؼي پٛػت يب ثبفت صيشيٗ ثش سٚي صائذ ٜاػتخٛا٘ي دس ٘تيز ٝفـبسيب تشويجي اص فـبس ٘ ٚيشٞٚبي خشدوٙٙذٔ ٜي ثبؿذ .ثٝ
ػجبست ديٍش ٔ ٟٓتشيٗ احش ثي حشوتي ثش سٚي پٛػت ثب ايزبد صخٓ فـبسي ٔطشح ٔي ؿٛد.دس ٚالغ ٍٙٞبٔي و ٝثبفت ٞبي ٘شْ ثذٖ ا٘ؼبٖ دس
ٔيبٖ د ٚالي ٝحٕبيت وٙٙذ ٜخبسري (ثؼتش يب كٙذِي)  ٚالي ٝداخّي (اػىّت) ٔذت طٛال٘ي فـشد ٜؿٛد ،صخٓ فـبسي ايزبد ٔي ؿٛد .حذالُ
صٔبٖ ايزبد صخٓ فـبسي دس ٔذدرٛيبٖ ٔختّف اص ٘يٓ تب د ٚػبػت ٔتغيش اػت .صخٓ ٞبي فـبسي ثش اػبع ػٕك ثبفت كذٔ ٝديذ ٜث ٝد ٚدػتٝ
تمؼيٓ ٔي ؿ٘ٛذ :ػٕمي ٚػطحي.


سخم هاي فشاري عمقي و ٝاص ثبفت صيش رّذي ثشرؼتٍي ٞبي اػتخٛا٘ي ؿشٚع ؿذ ٚ ٜػپغ ث ٝػٕت اليٞ ٝبي فٛلب٘ي پٛػت
ٌؼتشؽ ٔي يبثٙذ ثب ػاليٓ ايزبد تٛد ٜاي ػفت دس صيش پٛػت  ٚتغييش سً٘ پٛػت ث ٝكٛست ثٙفؾ سً٘ ٔـخق ٔي ؿٛد.



سخم هاي فشاري سطحي و ٝاص پٛػت ؿشٚع ؿذ ٚ ٜدس كٛست ػذْ دسٔبٖ ث ٝثبفت ٞبي صيشيٗ ٌؼتشؽ ٔي يبثٙذ  ،خٛد ث4ٝ
دسر ٝث ٝؿشح ريُ تمؼيٓ ٔي ؿ٘ٛذ :

 .1سخم هاي فشاري درجه يك:
پشخ٘ٛي پٛػت ،پٛػت ثب اػٕبَ فـبس ػفيذ ٕ٘ي ؿٛد ، .احتمبٖ  ٚتٛسْ ٔٛهؼي پٛػت ،افضايؾ دسر ٝحشاست ٔٛهؼي  ٚدسد ػاليٓ ٚ
٘ـب٘ٞ ٝبي صخٓ ٞبي فـبسي دسر ٝيه اػت.
 .2سخم فشاري درجه دو:
صخٓ فـبسي دسر 2 ٝثب تظبٞش تب ،َٚخشاؿيذٌي  ٚيب وشاتش٘ ،ىشٚص ،تشٔٚجٛصيغ ،ادْ  ٚاستـبح ػِّٛي اپيذسْ  ٚتٛسْ  ٚلشٔضي ِجٞ ٝبي
صخٓ ٔـخق ٔي ؿٛد.
 .3سخم فشاري درجه سه:
فمذاٖ وبُٔ پٛػت  ٚكذٔ٘ ٚ ٝىشٚص صيشرّذي  ٚايزبد حفش ٜاي ػٕيك دس ٔٛهغ ٔجتال اص ؿبخق تشيٗ ػاليٓ ٘ ٚـب٘ٞ ٝبي صحٓ فـبسي
دسر 3 ٝاػت
 .4سخم فشاري درجه چهار:
ػاليٓ ٘ ٚـب٘ٞ ٝبي صحٓ فـبسي دسر 4 ٝػجبست اػت اصفمذاٖ وبُٔ پٛػت  ،تخشيت ٚػيغ پٛػتي ٘ ،ىشٚص ثبفتي دسٌيشي ػوالت،
اػتخٛاٖ ٞب  ٚػبختبسٞبي حٕبيتي ٘ظيش تب٘ذ ٚ ٖٚيب وپؼٔ َٛفبكُ  ٚػفتي ،ػختي ٘ ٚىشٚص ِجٞ ٝبي صخٓ .

بزوس سخم هاي فشاري ٔٛرت اص ثيٗ سفتٗ اِٚيٗ خط دفبػي ثذٖ ،احتٕبَ اثتالء ث ٝػف٘ٛت ػذْ تؼبدَ اِىتشِٚيتي(دفغ پشٚتئيٗ ٔ ٚبيؼبت
غٙي اص اِىتشِٚيت اص ثذٖ)  ،دسد ؿذيذ ،افؼشدٌي ،تؼبدَ ٔٙفي ٘يتشٚطٖ ،ػپتي ػٕي  ،اػتئٔٛيّيت ،آٔيّٛئيذٚص ٔ ٚشي ٔي ؿٛد.
اصول عمومي
ٚ رٛدخطٕـيذسٔشوضاسائٟىٙٙذٞخذٔبتؼالٔتٕجٙيجشارشايشٚؿٟبيبرشاييزيّذسخلٛف اسصيبثي احتٕبَ خطش اثتالء ث ٝصخٓ فـبسي
.1

دسٔٛسدتٕبٔيثيٕبساٖ ثؼتشي دس ثخؾ ٞبي ثيٕبسػتب٘ي خط ٔـي اسصيبثيبحتٕبَ خطش اثتالء ث ٝصخٓ فـبسي سا ارشا  ٚثب اػتفبد ٜاصٔؼيبس
پيـٍ ٛوٙٙذ ٜثيٕبساٖ ٔؼتؼذ سا غشثبٍِشي وٙيذ .ػٛأُ اتيِٛٛطيه صخٓ ٞبي فـبسي ثش اػبع دٔ ٚف ْٟٛػٛأُ ٔشتجط ث ٝؿذت ٚ

ٔذت فـبس ٚاسد ٜثش پٛػت ٘ظيش ٔيضاٖ تحشن ،فؼبِيت  ٚدسن حؼي ٔذدر ٚ ٛػُّ تغييش تحُٕ ثبفتي ٘ؼجت ث ٝفـبس( ػٛأُ داخّي
 ٚػٛأُ خبسري) دػت ٝثٙذي ٔي ؿ٘ٛذ
.I

اص سٚيىشد ػبختبسٔٙذ ثشاي اسصيبثي ثيٕبساٖ دس ٔؼشم خطش اثتالء ث ٝصخٓ فـبسي ثب تٛر ٝث ٝػٛأُ داخّي ث ٝؿشح
ريُ اػتفبدٕ٘ ٜبييذ.

 )aثي اختيبسي ادساس ٔ ٚزفٛع
 )bفمذاٖ دسن حؼي
 )cفبوتٛسٞبي ػشٚلي
 )dػبِٕٙذي
 )eػٛءتغزيٝ
)f

وبٞؾ فـبسخ ٖٛؿشيب٘ي

 )gافضايؾ دسر ٝحشاست ثذٖ
 )hوبٞؾ ٔمبٔٚت ثذٖ ث ٝػف٘ٛت
)i

اختالالت سطٛثتي پٛػت اػٓ اص پٛػت ثؼيبس خـه يب ٔشطٛة  ٚپٛػت اسيتٕبتٛ

)j

ٔحذٚديت حشوتي ثٚ ٝيظ ٜثيٕبساٖ ٚاثؼت ٝث ٝتخت يب كٙذِي چشخذاس(ّوي پلژي ،پاراپلژي ٍ كَادرٍپلژي)

 )kثيٕبسي ٞبي ٔضٔٗ :ديبثت ،ػشطبٖ  ٚإٓ٘ي
.II

اصسٚيىشد ػبختبسٔٙذ ثشاي اسصيبثي ثيٕبساٖ دسٔؼشم خطشاثتالء ث ٝصخٓ فـبسي ثبتٛر ٝث ٝػٛأُ خبسري ث ٝؿشح
ريُ اػتفبدٕ٘ ٜبييذ.

 )aفـبس
٘ )bيشٞٚبي ٘بؿي اص اكطىبن
٘ )cيشٞٚبي خشد وٙٙذٜ
 )dػذْ سػبيت ثٟذاؿت
 )eربثزبيي  ٚتغييش ٚهؼيت ثيٕبس ث ٝسٚؽ غّط
)f

ٚهؼيت ٘بٔطّٛة ثيٕبس دس ثؼتش

 )gتضسيمبت ٔىشس دس يه ٘بحي ٝاص پٛػت
 )hػختي ػطٛح صيشيٗ ثيٕبس

.2

)i

٘بٕٛٞاسي ػطٛح صيشيٗ ثيٕبس

)j

ٚرٛد تىٞ ٝبي سيض غزا ٛٔ ٚاد صايذ ٔختّف دس تخت ثيٕبساٖ

اص سٚيىشد ػبختبسٔٙذ ٔجتٙي ثش ػٛأُ خطش صاي اكّي صخٓ فـبسي  ٚلوبٚت ثبِيٙي ثشاي اسصيبثي ثيٕبساٖ ٔؼتؼذ صخٓ فـبسي
اػتفبد ٜوٙيذ.
.I

ؿبخق ٞبي ٚهؼيت تغزي ٝثيٕبس ؿبُٔ إٓ٘يٌّٕٛٛٞ ،ثيٗ ،ػطح آِجٔٛيٗ ػشْٔ ،،يضاٖ دسيبفت ٔٛاد غزايي ٚ
ٚصٖ.

.II

ػٛأُ ٔؤحش ثش تٟٛي ٚ ٝاوؼيظ٘بػي ٖٛثبفتيـبُٔ اثتالء ث ٝديبثت ،فبوتٛسٞبي ػشٚلي ،اختالالت لّجي ػشٚلي،
فـبسخ ٖٛپبييٗٔ ٚ ABI ،لشف اوؼيظٖ

.III

سي باال

.IV

وبٞؾ ٔمبٔٚت ثذٖ ث ٝػف٘ٛت  ٚاثتالء ث ٝثيٕبسيٟبي ٔضٔٗ ٔب٘ٙذ ػشطبٖ ٚإٓ٘ي ،ػٛءتغزي ، ٝوبٞؾ فـبسخٖٛ
ؿشيب٘ي

.V

تأحيش ثبِم ٜٛػٛأُ ريُ ثش احتٕبَ خطش اثتالء ث ٝصخٓ فـبسي
٘ )aيشٞٚبي ٘بؿي اصاكطىبن  ٚؿىؼت پٛػت
 )bدسن حؼي
ٚ )cهؼيت ػٕٔٛي ػالٔت
 )dدسر ٝحشاست ثذٖ(افضايؾ دسر ٝحشاست ثذٖ)

.4

ثب تغييشؿشايط ،ثيٕبس سا ثِ ٝحبظ احتٕبَ خطشاثتالء ث ٝصخٓ فـبسي اسصيبثي ٔزذد ٕ٘بييذ.

.5

دس پش٘ٚذ ٜثيٕبس ٘تيز ٝاسصيبثي اِٚي ٝسا حجت ٕ٘بييذ .ايٗ وبس ٔي تٛا٘ذ تٛػط وبدس يشػتبسي ري كالح ثب اػتفبد ٜاص "ٔؼيبس ٞبي
پيـٍ ٛوٙٙذ ٜاثتالء ث ٝصخٓ فـبسي " دس ثذ ٚپزيشؽ ثيٕبس دس ثيٕبسػتبٖ  /ثخؾ ثؼتشي ٔ ٚؼبي ٝٙربٔغ پٛػت  ٚلوبٚت ثبِيٙي
پضؿه ٔؼبِذ ا٘زبْ ؿٛد.
.I

ٔؼيبس ٘ٛست ٖٛيىي اص ٔؼتجشتشيٗ ٔؼيبسٞبي پيـٍ ٛوٙٙذ ٜؿب٘غ اثتالء ث ٝصخٓ فـبسي اػت  ٚثش اػبع  5صيش ٔؼيبس
ٚهؼيت رؼٕب٘يٚ ،هؼيت ٔغضي ،ػطح فؼبِيتٔ ،يضاٖ تحشن  ٚثي اختيبسي تٙظيٓ ؿذ ٜاػتٔ.ؼيبس ٘ٛست ٖٛيه ٔؼيبس
٘ضِٚيؼت و ٝحذاوخش ٕ٘ش ٜاوتؼبثي دس ايٗ ٔؼيبس  ٚ 20حذالُ آٖ ٔ 5ي ثبؿذ.

.6

دسثيٕبساٖ ٔؼتؼذ ثش اػبع ٔيضاٖ خطش اِضأي اػت ثب سٚيىشد تيٕي الذأبت ٔشالجتي پيـٍيشا٘ / ٝدسٔب٘ي ثش٘بٔ ٝسيضي  ٚارشا وٙيذ.

.I

با تَجِ بِ عَاهل خطر زاي ضٌاسایي ضدُ در ارزیابي بیوار بِ لحاظ استعداد ابتالء بِ زخن فطاري بِ
هٌظَر بِ حداقل رساًیدى تأثیر هتغیر ّا برًاهِ درهاًي اختصاصي پیص بیٌي ًوایید.

.II

ث ٝثشرؼتٍي ٞبي اػتخٛا٘ي ثيٕبسدس ٚهؼيت ٞبي ٔختّف تٛرٕ٘ ٝبييذ
 .aنقاط فشاري در وضعيت خوابيده به پشت:

پطت سر ،ساكرٍم ،باسي ،آرًج ّا ٍ ،پاضٌِ ّاي پاّا
 .bنقاط فشاري در وضعيت طزفي

اللِ گَش ،ضاًِ ،قسوت قداهي خار خاصرُ اي ،ترٍكاًتر ،قسوت داخلي زاًَ ،ساق پا ،پطت پا در
ًاحیِ زاًَ ،لبِ خارجي پا ،قَزك هیاًي ٍ خارجي اًدام تحتاًي
 .cنقاط فشاري در وضعيت دمز
ٌٞ ٝ٘ٛب ،آس٘ذ ٞب ،رّٛي پب ،خبس خبكش ٜاي ،صٚايذ د٘ذ ٜاي ،پؼتبٖ ٞب٘ ،بحي ٝتٙبػّي خبسري دس ٔشداٖ
.III

ٔذدرٛيبٖ دسٔؼشم خطش صخٓ فـبسي ػجبستٙذ اص ٌشٞ ٜٚبي ريُ و ٝارشاي ثش٘بٔٔ ٝشالجتي پيـٍيشا٘ ٝاص اثتالء ث ٝصخٓ
فـبسي ثشاي آ٘بٖ اِضأي اػت.:
 )aػبِٕٙذاٖ
 )bافشاد چبق  ٚيب فٛق اِؼبد ٜالغش
ٔ )cجتاليبٖ ث ٝهبيؼبت ػلجي

ankle brachial index

 )dثيٕبساٖ فٛق اِؼبد ٜوٓ تحشن و ٝاص فؼبِيت رؼٕب٘ي ا٘ذوي ثشخٛسداس٘ذ  ٚيب ثيٕبساٖ آطيت ٝؤٟ ٝبس فيضيىي
ؿذ ٜا٘ذ
 )eثيٕبساٖ ثب وبٞؾ ػطح ٛٞؿيبسي  ٚوٕبيي
)f

ثيٕبساٖ ثب اختالالت ثي اختيبسي ادساس ٔ ٚذفٛع

 )gثيٕبساٖ ثب اختالالت استٛپذي ٘ظيش ثيٕبساٖ تحت دسٔبٖ ثب ٌچ ،وـؾ  ٚيب ثشيغ
 )hثيٕبساٖ ادٔبت ٛو ٝدچبس وٕجٛد ٚيتبٔيٗ  ٚيب پشٚتييٗ
)i

ٔجتاليبٖ ث ٝػٛءتغزي ٚ ٝوٓ خ٘ٛي

)j

ٔجتاليبٖ ث ٝثيٕبسي ٞبي ٔضٔٗ ٘ظيش ٘بسػبيي احتمب٘ي لّت،اختالالت وّيٛيٌٛ ،اسؿي  ،ديبثت  ٚػشطبٖ ٞب

 )kثيٕبساٖ ثب اختالالت حشوتي اػٓ اص ثيٕبساٖ ٕٞي پّظي ،پبساپّظي  ٚوٛادسٚپّظي
)l

ثيٕبساٖ ثب تت ثبال

 )mثيٕبساٖ ثب اختالالت ؿذيذ ٔغضي ٘ظيش وتٛت٘ٛيب  ٚػمت ٔب٘ذٌي رٙٞي
 )nثيٕبساٖ ثب دسدٞبي ؿذيذ
 )oثيٕبساٖ ثؼتشي دس ثخؾ ICU
.7

اسصيبثي ربٔغ ٚوبُٔ پٛػت  ،حجت يبفتٞ ٝب دس پش٘ٚذ ٜثيٕبس  ٚتجبدَ اطالػبت دس وُ تيٓ ثبيؼتي رضيي اص اسصيبثي احتٕبَ خطش
اثتالء ث ٝصخٓ فـبسي ثبؿذ.
.I

اسصيبثي ربٔغ پٛػت ؿبُٔ تىٙيه ؿٙبػبيي پبػخ ث ٝتغييش سً٘ ث ٝػفيذؿذٖ دس لجبَ فـبس اٍ٘ـت دس ٔٛهغ

،

ٌشٔب  ،ادْ  ٚػفتي ٔٛهؼي سا ثٔ ٝتخلليٗ آٔٛصؽ دٞيذ.
.II

ثب تٛر ٝث ٝايٗ و ٝلشٔضي ٔٛهغ دس ثيٕبساٖ سٍ٘يٗ پٛػت ث ٝخٛثي لبثُ ؿٙبػبيي ٘يؼت  ،دس ثيٕبساٖ دس ٔؼشم خطش
اثتالء ثٚ ٝيظ ٜدس كٛست ٚخبٔت ؿشايط وّي ثيٕبس  ،ث ٝطٛس فؼبَ دس دٚسٞ ٜبي صٔب٘ي وٛتبٛ٘ ٜاحي ٔختّف پٛػت سا
ثِ ٝحبظ لشٔضي رؼتزٕ٘ ٛبييذ
 )aث ٝخبطش ثؼپبسيذ و ٝوـف ثٛٔ ٝلغ ػاليٓ اص پيـشٚي ػشيغ صخٓ وٕه ٔي ٕ٘بيذ.
 )bرؼتزٛي پٛػت ثيٕبس ثِ ٝحبظ ٌشٔب  ،ادْ  ٚػفتي ٔٛهؼي ثٚ ٝيظ ٜدس ثيٕبسا٘ي و ٝداساي پٛػتي تيش ٜثٛد ٜثٝ
ِحبظ وـف ػشيغ ػاليٓ صخٓ فـبسي دسر ٝيه ثؼيبس حبئض إٞيت اػت.
 )cاص ثيٕبساٖ دس خلٛف ٚرٛد ٞش ٌ ٝ٘ٛدسد يب ٘بساحتي ؤ ٝي تٛا٘ذ ث ٝؿٙبػبيي آػيت ٘بؿي اص صخٓ فـبسي
وٕه ٕ٘بيذ  ،ثپشػيذ.
 )dپٛػت ثيٕبس سا ثِ ٝحبظ آػيت ٘بؿي اص ٚػبيُ ِٛ ٚاصْ پضؿىي ٘ظيش وبتتشٞب ِِٝٛ ،اوؼيظٖ٘ٚ ِِٝٛ ،تيالتٛس ٚثشيغ
ٌشد٘ي ػفت  ٚغيش ٜثشسػي ٕ٘بييذ.

.III

يبفتٞ ٝبي اسصيبثي ربٔغ پٛػت سا ث ٝدلت  ٚث ٝطٛس كحيح حجت وٙيذ تب ثتٛاٖ ثش اػبع آٖ ٞب ٔيضاٖ پيـشفت ثيٕبس سا
اسصيبثي ٕ٘ٛد.

o

مزاقبت پوست
.1

تب حذ أىبٖ ثذٖ ثيٕبس سا ثش سٚي ٔٛهؼي وٛٙٞ ٝص اص فـبس لجّي لشٔض اػت ثشٍ٘شدا٘يذ.

.2

اص ٔبػبط ثشاي پيؾ ٌيشي اص اثتالء ث ٝصخٓ فـبسي اػتفبد٘ ٜىٙيذ.

blanching

 )aثٞ ٝيچ ٚرٛٔ ٝهؼي اص پٛػت سا و ٝث ٝكٛست حبد دچبس اِتٟبة اػت يب احتٕبَ آػيت ػشٚق خ٘ٛي ٔٛهؼي
ٔي سٚد ٔ ،بػبط ٘ذٞيذ.

ماساش استراتصي توصيه ضده در پيص گيري از ابتالء به زخم فطاري نيست.

.3

اص ٔبِؾ ؿذيذ پٛػت دس افشاد ٔؼتؼذ ث ٝاثتالء صخٓ فـبسي خٛدداسي ٕ٘بييذ.
ٔ )aبِؾ ؿذيذ پٛػت ٔي تٛا٘ذ ػجت تخشيت اليٞ ٝبي پٛػت ،افضايؾ پبػخ اِتٟبثيي ثٚ ٝيظ ٜدس ثيٕبساٖ ٔؼٗ هؼيف
ٌشدد.
 )bثٙٔ ٝظٛس ثٟجٛد رشيبٖ خٛٔ ٖٛهؼي  ،ثؼذ اص تغييش ٚهؼيت ثيٕبس پٛػت ػبِٓ اطشاف صخٓ سا ثب اػتفبد ٜاص ٔٛاد ٘شْ
وٙٙذ ٜثٔ ٝاليٕت ٔبػبط دٞيذ.
 )cاص ٔبػبط ٘ٛاحي لشٔض پٛػت ث ٝدِيُ كذٔ ٝثيـتش پيؾ ٌيشي ٕ٘بييذ.
 )dيضاي تٕيض ٕ٘ٛدٖ پٛػت اص ٔٛاد تٕيض وٙٙذ ٜثب خبكيت اػيذي ٔاليٓ اػتفبدٕ٘ ٜبييذ  ٚػپغ آٖ سا خـه ٕ٘ٛد ٚ ٜثب
ِٛػئ ٖٛبػبط ٔاليٓ دٞيذ.
 )eرٟت تٕيض ٕ٘ٛدٖ پٛػت اص آة داؽ اػتفبد٘ ٜىٙيذ.

.4

ثٙٔ ٝظٛس وبٞؾ احتٕبَ خطش آػيت پٛػت ثب اػتفبد ٜاص أِٛٛػيٞ ٖٛبي ٔشطٛة وٙٙذ ، ٜپٛػت سا ٔشطٛة ٍ٘بٞذاسيذ.

.5

اص آٖ رب و ٝسطٛثت صيبد  ٚتغييش دٔبي ٘بؿي اص آٖ ػجت اص ثيٗ سفتٗ ٚيظٌي ٞبي ٔىب٘يىي الي ٝؿبخي پٛػت ٔي ؿٛد .ثٝ
ٔٙظٛس وبٞؾ احتٕبَ خطش اثتالء ث ٝصخٓ فـبسي اص پٛػت دس لجبَ سطٛثت ثؼيبس صيبد ٔحبفظت ٕ٘بييذ.

الذأبت پيـٍيشي
o

بهبود وضعيت تغذيه بزاي پيش گيزي اس ابتالء به سخم فشاري :
.1

اص آٖ رب و ٝػٛءتغزي ٝاص ػٛأُ خطش ثؼيبس ٔ ٟٓدس ايزبد  ٚپيـشفت صخٓ فـبسي ثـٕبس ٔي سٚدٚ ،هؼيت تغزي ٝاي تٕبٔي افشاد دس
ٔؼشم خطش اثتالء ث ٝصخٓ فـبسي سا اسصيبثي  ٚغشثبٍِشي ٕ٘بييذ.

.2

اص اثضاس تأيييذ ؿذ ٚ ٜپبيب و ٓٞ ٝثشاي وبسوٙبٖ لبثُ اػتفبد ٜثبؿذ  ٓٞ ٚثٕٛسد پزيشؽ ثيٕبساٖ ثبؿذ  ،ثشاي غشثبٍِشي ٚهؼيت تغزيٝ
افشاد دس ٔؼشم خطش اػتفبدٕ٘ ٜبييذ.

.3

ثشاي تٕبٔي افشاد دسٔؼشم خطش اثتالء ث ٝصخٓ فـبسي ٔـبٚس ٜتغزي ٝاي سا ثش٘بٔ ٝسيضي ٕ٘بييذ.

.4

ثشاي افشاد ٔؼتؼذ ث ٝاثتال ث ٝصخٓ فـبسي  ٚاحتٕبَ خطش ػٛء تغزي ٝحٕبيت تغزي ٝاي دس ٘ظش ثٍيشيذ و ٝثبيؼتي ؿبُٔ ٔٛاسد ريُ
ثبؿذ:
 )aاسصيبثي ٚهؼيت تغزي ٝاي
 )bثشآٚسد ٘يبصٞبي تغزي ٝاي
ٔ )cمبيؼ ٝدسيبفت ٔٛاد ٔغزي ثب ٘يبص ٞبي تغزي ٝاي ثيٕبس
 )dثشاي ثيٕبساٖ ٔذاخالت ٔٙبػت تغزي ٝاي ٔجتٙي ثش سا ٜتغزي ٝاي ٔٙبػت فشإ٘ ٓٞبييذ.

.5

ثب تٛر ٝث ٝايٗ و ٝثيٕبساٖ دس طي دٚس ٜثيٕبسي ٔي تٛا٘ٙذ ث ٝسٚؽ ٞبي دسٔب٘ي ٔتفبٚت ٘يبص داؿت ٝثبؿٙذ ،پيبٔذٞبي تغزي ٝاي ثيٕبس
سا ثب اسصيبثي ٔىشس ٚهؼيت تغزي ٝاي ٚي دس دٚسٞ ٜبي صٔب٘ي ٔٙظٓ پبيؾ  ٚاسصؿيبثي ٕ٘بييذ.

.6

ثشاي ثيٕبساٖ دس ٔؼشم خطش اثتالء ث ٝصخٓ فـبسي ؤ ٝـىالت تغزي ٝاي داؿت ٝيب دس ٔؼشم خطش ػٛء تغزئ ٝي ثبؿٙذتغزي ٝسٚدٜ
اي دس ٘ظش ثٍيشيذ.

.7

ثشاي افشادي و ٝدس ٔؼشم خطش اثتالء ث ٝصخٓ فـبسي  ٚػٛءتغزئ ٝي ثبؿٙذ ،سٚصا٘ ٝحذالُ kcal 30-35ث ٝاصاي ٞش ويّٚ ٛصٖ
ثذٖ ثب  g/kg/day 1.25-1.5پشٚتئيٗ ٔ 1 ٚيّي ِيتش دسيبفت ٔبيؼبت ث ٝاصاي ٞش  kcalسٚصا٘ ٝدس ٘ظش ثٍيشيذ.

.8

سطيٓ غزايي ػشؿبس اص فشآٚسدٞ ٜبي آٚ ،ٗٞيتبٔيٗ"ث"" ،آ"" ،ة" ٛٔ ٚ ،ادٔؼذ٘ي سٚي  ٚػِٛفٛس دس پيؾ ٌيشي اص صخٓ فـبسي
ٔؤحش اػت.

.9

در بيماران با بي اختياري ادراري و مدفوع:
.I

دس ٔٛسد ٘يبص ثيٕبس ث ٝاػتفبد ٜاص دػتـٛيي حذالُ ٞش  2ػبػت يه ثبس ػؤاَ ٕ٘بييذ.

.II

دس كٛست ٚلٛع ثي اختيبسي پٛػت ٘بحي ٝپشي ٝٙسا ثب آة  ٚكبث ٖٛثـٛييذّٔ ،حفٞ ٝبي ثيٕبس سا ػشيؼبً تؼٛين
ٕ٘بييذ

 توصيه هاي اختصاصي

ػال ٜٚثش سطيٓ غزايي ٔؼٕ َٛثشاي ثيٕبسا٘ي و ٝث ٝػّت ثيٕبسي حبد يب ٔضٔٗ يب پغ اص ٔذاخالت رشاحي دس ٔؼشم خطش اثتالء ثٝ
صخٓ فـبسي  ٚػٛءتغزئ ٝي ثبؿٙذٔ ،ىُٕ ٞبي تشويجي غزايي پش پشٚتئيٗ سا ث ٝكٛست خٛساوي اص سا ٜدٞبٖ يب اص سا ِِٝٛ ٜثذٞيذ.
ث ٝيبد داؿت ٝثبؿيذ و ٝتغزي ٝاص سا ٜدٞبٖ سٚؽ اسرح دسيبفت ٔٛاد غزايي اػت ٚدسيبفت ٔىُٕ ٞبي ٔٛاد غزايي دس ثيٕبساٖ
ٔؼتؼذ اثتالء ث ٝصخٓ فـبسي دس وبٞؾ ٔيضاٖ ثشٚص صخٓ فـبسي ثؼيبس ٔفيذ ثٛد ٜاػت.
 تغييز وضعيت:
 دس تٕبٔي افشاد دس ٔؼشم خطش ثبيؼتي تغييش ٚهؼيت رضيي اص ثش٘بٔٔ ٝشالجت پيـٍيشا٘ ٝثبؿذ.فـبس ؿذيذ دس ٘ٛاحي اػتخٛا٘ي
ثشاي ٔذت وٛتب ٜيب فـبس ٔاليٓ دس طٛال٘ي ٔذت آػيت سػبٖ ٔي ثبؿٙذ.
.I

ثٙٔ ٝظٛس وبٞؾ ٔذت  ٚؿذت فـبس دس ٘ٛاحي آػيت پزيش ثذٖ ثيٕبس ثيٕبس سا تغيييش ٚهؼيت دٞيذ.

.II

٘ؼجت تغييش ٚهؼيت فشد ثؼتٍي ث ٝتحُٕ ثبفتي ،ػطح فؼبِيت فشدٚ ،هؼيت ػٕٔٛي  ٚاسصيبثي ٚهؼيت پٛػت ثيٕبس داسد.

.III

٘ؼجت تغييش ٚهيت ثيٕبس ثؼتٍي ٔؼتميٓ ث ٝػطٛح حٕبيتي ٔٛسد اػتفبد ٜداسد.

.IV

تغييش ٚهؼيت ثيٕبس ثش سٚي تـه ٔؼِٕٛي ث٘ ٝؼجت تـه تٛصيغ وٙٙذ ٜفـبس ثبيؼتي ثيـتش ثبؿذ.
 تکنيك تغييز وضعيت:

.I

ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ساحتي ،حشٔت  ٚتٛا٘بيي ػّٕىشدي فشد ثبيؼتي تغييش ٚهؼيت ا٘زبْ ؿٛد.

.II

ثيٕبس سا ث٘ ٝحٛي تغييش ٚهؼيت دٞيذ و ٝفـبس اص سٚي ٔٛهغ يب ثشداؿت ٝؿٛد يب تٛصيغ ٔزذد ؿٛد.

.III

دس ٍٙٞبْ تغييش ٚهؼيت ثيٕبسوبٔالً ثي حشوت ثؼتشي دس تخت يب ٚاثؼت ٝث ٝكٙذِي  ،اص وـيذٖ ٚي دس تخت ارتٙبة
ٕ٘ٛدٚ ٚ ٜي سا وبٔالً اص ػطح تخت رذا وشد ٚ ٜػپغ ربثزب ٕ٘بييذ.

.IV

ثشاي ػِٟٛت حبثحبيي ٚتغييشٚهؼيت ثيٕبساٖ وبٔالً ثي حشوت ( ٚاثؼت ٝث ٝتخت) ٔي تٛاٖ اص ّٔحف ٝاػتفبدٕٛ٘ ٜد.

.V

ثيٕبس سا ٔؼتميٕبً ثش سٚي ٚػبيُ دسٔب٘ي ٔتلُ ثٚ ٝي ٘ظيش ِٞ ِٝٛب  ٚوبتتش ٞب ربثزب ٘ىٙيذ.

.VI

اص ربثزبيي  ٚتغييش ٚهؼيت ٔذدر ٛيب اػٕبَ فـبس ٔؼتميٓ ثش سٚي تشٚوب٘تش ثضسي دس ٚهؼيت طشفي ثپشٞيضيذ.

.VII

اص ربٌزاسي ثيٕبس ثش سٚي صائذٛٔ ٜرٛد اػتخٛا٘ي ثب اسيتٕي و ٝدس احش فـبس ػفيذ ٕ٘ي ؿٛد ارتٙبة ٕ٘بييذ.
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.VIII

ثيٕبس سا ث ٝكٛست ٔتٙبٚة دس ٚهؼيت دساص وـيذٔ 30 ٜتٕبيُ ث ٝػٕت طشفي (چپ  ٚساػت)  ٚدساص وـيذ ٜث ٝپـت
لشاس دٞيذ.يب دس كٛست تحُٕ ثيٕبس ا ٚسا دس ٚهؼيت دٔش لشاس دٞيذ .اص ٚهؼيت ٞبيي ؤ ٝيضاٖ فـبس سا دس ٔٛاهغ
خبكي ٔي افضايذ ٘ظيذ دساص وـيذ ٜث ٝػٕت طشفي٘ ،يٕ٘ ٝـؼت ٝيب ٘ـؼت ٝدس هؼيت  90دسر ٝارتٙبة ٕ٘بييذ.

.IX

دس كٛست أىبٖ اص ثبال ثٛدٖ ػش تخت ثٔ ٝيضاٖ ثيؾ اص  30دسر ٚ ٝدس ٔذت ثيـتش اص ٘يٓ ػبػت دس ثيٕبساٖ ثؼتشي
ارتٙبة ٕ٘بييذ.

.X

دس كٛست ٘يبص ثٚ ٝهؼيت ٘يٕ٘ ٝـؼت ٝثيٕبس دس ثؼتش ،ثب ٌزاسدٖ تخت ٝپبييٗ تخت  ٚدس وف پبي ثيٕبس اص ِغضيذٖ ثيٕبس دس
تخت  ٚاػٕبَ فـبس ثيؾ اص حذ ثش سٚي ػبوش ْٚپيؾ ٌيشي ٕ٘بييذ.

.XI

دس كٛست لشاس ٌشفيت ثيٕبس دس ٚهؼيت ٘يٕ٘ ٝـؼت ٝدس تخت اص ثّٙذ وشدٖ ػش تخت  ٚيب دس ٚهؼيت ٔچبِ ٝو ٝثبػج
افضايؾ فـبس دس ٘بحي ٝػبوشاَ  ٚوٛوؼي ٔي ؿٛد ارتٙبة ٕ٘بييذ.

 تغييز وضعيت فزد نشسته:
.I

ثيٕبس سا ث٘ ٝحٛي ٚهؼيت دٞيذ و ٝأىبٖ فؼبِيت وبُٔ ا ٚحفع ؿٛد.

.II

ثيٕبس سا دس ٚهؼيتي لشاس دٞيذ و ٝاص ٘ظش ٚي ساحت اػت.

.III

دس ٍٙٞبٔي و ٝدس ٚهؼيت ٘ـؼت ٝپبي فشد ث ٝصٔيٗ ٕ٘ي سػذ دس اص صيش پبيي ثشاي ٚي اػتفبد ٜوٙيذ ،ث٘ ٝحٛي وٝ
ٍِٗ وٕي خٓ ؿذ ٚ ٜساٖ ٞب وٕي پبييٗ تش اص ٚهؼيت افمي لشاس ٌيش٘ذ.

.IV

ثب تٛر ٝث ٝايٗ و ٝدس ٚهؼيت ٘ـؼت ٝثيـتشيٗ فـبس ثش سٚي تٛثشصيت ٝايؼىيبَ ٚاسد ٔي ؿٛد  ٚاص آٖ رب و ٝػطح
ثؼيبس وٛچىي اػت ِ ،زا فـبس فٛق اِؼبد صيبد دس صٔبٖ وٛتبٞي خٛاٞذ ثٛد و ٝدس كٛست ػذْ تغييش ٚهؼيت ثيٕبس
ٔٙزش ث ٝصخٓ فـبسي ػشيغ خٛاٞذ ؿذ.

.V

ثش٘بٔ ٝتغييش ٚهؼيت ثيٕبس ثٚ ٝيظ ٜتىشس ٚ ٚهؼيت ٞبي داد ٜؿذ ٚ ٜپيبٔذ ٞبي آٖ سا حجت ٕ٘بييذ.

.VI

ث ٝتٕبٔي وبدس ثبِيٙي و ٝدس ٔشالجت اص افشاد دس ٔؼشم خطش اثتالء ث ٝصخٓ فـبسي دخيُ ٔي ثبؿٙذ ،تغييش ٚهؼيت ٚ
إٞيت آٖ سا دس پيؾ ٌيشي اص صخٓ فـبسي آٔٛصؽ دٞيذ.

 تدابيز كلي:
.I

دس يه ٘بحي ٝاص پٛػت ثيٕبس ث ٝكٛست ٔؼتٕش اص چؼت ٞبي طجي اػتفبدٕٙ٘ ٜبييذ.

.II

ثؼتش ثيٕبساٖ سا ػبسي اص ٔٛاد صايذ  ٚتىٞ ٝبي سيض غزا ٍ٘بٞذاسيذ.

.III

دس يه ٘بحي ٝاص پٛػت ثيٕبساٖ ث ٝطٛس ٔىشس تضسيك ٕ٘ٙبييذ.

.IV

ثٙٔ ٝظٛس پيؾ ٌيشي اص كذٔ ٝث ٝپٛػت ٔذدرٛيبٖ ٘بخٗ ٞبي خٛد سا وٛتب ٚ ٜاٍ٘ـتش يب ػبيش صيٙت آالت سا اص
دػت خٛد خبسد ٕ٘بييذ.

.V

ّٔحف ٝصيضيٗ ثيٕبس سا كبف  ٚػبسي اص چيٗ  ٚچشٚن ٍ٘بٞذاسيذ.

 سطوح حمايتي :
تب صٔب٘ي و ٝثيٕبساٖ دس ٔؼشم خطش صخٓ فـبسي ٔي ثبؿٙذ اػتفبد ٜاص ػطٛح حٕبيتي ثبيؼتي اص ػٛح

.1

حٕبيتي ثشاي آ٘بٖ اػتفبد ٜؿٛد.
دس تؼييٗ ػطح حٕبيتي ٔٛسد ٘يبص ثيٕبس ،ثبيؼتي ػطح حشوتي ثيٕبس ٚساحتي سا دس ٘ظش ٌشفت.

.2
.I

اص تـه ٞبي وٓ فـبس ( تـه ٞبي ثب فـبس ٔتٙبٚة ٚيب ٔٛاد) اػتفبدٕ٘ ٜبييذ.

.II

ثب اػتفبد ٜاص ٚػبيّي ٘ظيش ثبِؾ  ٚحٞ ِٝٛبي تبؿذ ٜاص ػبيؾ ٔؼتميٓ صٚايذ اػتخٛا٘ي ٘ظيش صا٘ٞٛب  ٚلٛصن ٞب ثش
سٚي يىذيٍش پيؾ ٌيشي ٕ٘بييذ.

.III

ثب اػتفبد ٜاص پذ ٞبي ٔحبفع  ،الي ٝاي اهبفي ٔتٙبػت يب ٚصٖ ثذٖ ٔذدر ٛدس صيش ػبوش ،ْٚتشٚوب٘تشٞب ،پبؿٞ ٝٙب،
آس٘ذ ،خبسوتف  ٚپـت ػش ايزبد وٙيذ.

.IV

ثب اػتفبد ٜاص ٌٟٛاس ٜسٚي تخت اص ٔيضاٖ فـبس ٚاسد ٜثش اٍ٘ـتبٖ پبي ٔذدر ٛثىبٞيذ.

.V

اص پـٓ ٌٛػفٙذ دس پيؾ ٌيشي اص صخٓ فـبسي ٔي تٛاٖ اػتفبدٕٛ٘ ٜد.

.VI

ثب لشاس دادٖ لٛصن ٞبي پب دس ثيٗ پّي اص د ٚثّؾ اص ثشٚص صخٓ فـبسي دس پبؿٞ ٝٙبي پبي ثيٕبس پيؾ ٌيشي ٕ٘بييذ.

.VII

اص لشاس دادٖ ثيٕبساٖ ثش سٚي تـه ٞبي ٛٞايي حّم ٝاي ارتٙبة ٕ٘بييذ.

 تمهيدات ويژه در گزوه هاص خاص
 بيماران تحت عمل جزاحي
.I

ثب دس ٘طش ٌشفتٗ ػٛأّي اص رّٕ ٝط َٛػُٕ ،افضايؾ دٚسٞ ٜبي وبٞؾ فـبسخ ٖٛؿشيب٘ي دس طي ػُٕ ،وبٞؾ دسرٝ
حشاست ثذٖ  ٚوبٞؾ ػطح حشوتي ثيٕبس دس طي سٚص اٚيُ پغ اص ػُٕ و ٝثبػج افضايؾ خطش احتٕبَ ثشٚص صخٓ
فـبسي دس ثيٕبساٖ وب٘ذيذاي ػُٕ رشاحي ٔي ؿٛدٔ ،يضاٖ احتٕبَ ثشٚص صحٓ فـبسي سا دس ثيٕبس اسصيبثي وٙيذ.

.II

اص تـه ٞبي تٛصيغ وٙٙذ ٜفـبس ثش سٚي تخت ػُٕ رشاحي ثشاي تٕبٔي ثيٕبسا٘ي و ٝدس ٔؼشم خطش اثتالء ث ٝصخٓ
فـبسي ٔي ثبؿٙذ اػتفبدٕ٘ ٜبييذ.

.III

ثيٕبس سا حيٗ رشاحي ث٘ ٝحٛي ٚهؼيت دٞيذ و ٝاص احتٕبَ خطش ثشٚص صخٓ فـبسي وبػت ٝؿٛد.

.IV

پبؿٞ ٝٙبي پبي ثيٕبسسا اص ػطح تخت ثّٙذ وٙيذ  ٚصا٘ٞ ٛبي ثيٕبس وٕي خٓ ٕ٘بييذ ث٘ ٝحٛي وٚ ٝصٖ ثذٖ ثيٕبس ثذ ٖٚايٗ
و ٝثش سٚي تب٘ذ ٖٚآؿيُ لشاس ٌيشد ثش سٚي تٕبٔي ػبق پبي ٚي تٛصيغ ؿٛد ،ثب ايٗ ػُٕ اص ٞيپش اوؼتب٘ؼي ٖٛصا٘ ٛؤ ٝي
تٛا٘ذ ػجت ا٘ؼذاد ٚسيذ پٛثّيت ٝآَ ؿذ ٚ ٜفشد سا دس ٔؼشم تشٔٚجٛص ٚسيذٞبي ػٕمي لشاس دٞذ ٘يض ارتٙبة ٔي ؿٛد.

.V

ثيٕبس سا لجُ  ٚثؼذ اص ػُٕ رشاحي ثش سٚي تـه وٓ فـبس لشاس دٞيذ.

.VI

ثيٕبس سا لجُ  ٚثؼذ اص ػُٕ رشاحي ث٘ ٝحٛي ٚهؼيت دٞيذ و ٝثب ٚهؼيت ٚي دس حيٗ ػُٕ ٔتفبٚت ثبؿذ.

