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معامل 
 الخطورة

درجة    4 3 2 1
 التقييم

  يوجد إدراك  محدود قليل   محدود للغاية محدود تماما   إدراك حسى

  نادرا  رطبة رطبة أحيانا   رطبة للغاية رطبة بإستمرار رطوبة الجلد

  يمشى كتيرا   يمشى أحيانا   ملزم الكرسى ملزم الفراش النشاط

  ال توجد قيود محدود قليل   محدود للغاية غير متحرك التنقل

  ممتاز كافى غير كافى ضعيف جدا   التغذية

   ال توجد مشكلة مشكلة محتملة توجد مشكلة اإلحتكاك

   المجموع

 

 أرجحية اإلصابة بقرحة الفراش

 وعمالمج الدرجة

 16-15 بسيطة

 14 – 13 متوسطة

 أو أقل 12 يةعال

 أنظر خلف الورقة للشرح التفصيلى للتقييم
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 أرجحية اإلصابة بقرحة الفراش" لتقدير برادنقياس "م

دراك اإل
 حسىال

 يوجد إدراك محدود قليل   محدود للغاية محدود تماما  
ال يستجيب )ال يستطيع 
االنين او االحجام او 
االمساك( الى مؤثر او 
محفز مؤلم نظرا لتقلص 
مستوى الوعىى او التخدير 

المحدوده على  او القدره
معظم  االحساس بااللم فى

  اسطح الجسم

يستجيب فقط للمؤثرات 
وال يستطيع ان يعبر  المؤلمه

عن االنزعاج بااللم اال عن 
 طريق االنين او بعدم الراحه

او يوجد لديه ضعف فى 
االدراك الحسى يحد من 
القدرة على الشعور باأللم أو 
عدم الراحة أكثر من نصف 

 ممن الجس

 يستجيب لالوامر اللفظيه
ولكن ال يستطيع ان يعبر 
عن االنزعاج بااللم غالبا او 
احتياجه للتقليب فى السرير, 
ويوجد لديه بعض الضعف 
فى االدراك الحسى يحد من 
القدرة على الشعور باأللم أو 
عدم الراحة أكثر من نصف 

 من الجسم

يستجيب لالوامر اللفظيه وال 
يوجد اى عجز حسى يمكنه 
ة ان يؤثر او يحد من القدر

على الشعور باأللم أو عدم 
 الراحة

رطوبة 
 الجلد

 نادرا  رطبة رطبة أحيانا   رطبة للغاية رطبة بإستمرار
الجلد دائما رطب بواسطة 
العرق والبول ويتم الكشف 
عن الرطوبة في كل مرة يتم 
نقل المريض / أو تقليبه 

 بالسرير

الجلد فى الغالب ولكن ليس 
يجب تغيير . دائما رطب
ستمرار على الماليات با

 ةاالقل مره كل نوباتجي

الجلد يكون رطبا احيانا 
ويتطلب تغيير الماليات مره 

 فى اليوم

 الجلد فى الغالب جاف
وتغير الماليات يكون على 

   فترات

 يمشى كتيرا   يمشى أحيانا   ملزم الكرسى ملزم الفراش النشاط
القدرة على المشي محدودة  ال يتحرك خارج السرير 

للغاية أو منعدمة. ال يمكن 
أن تتحمل الوزن الخاصة و 
/ أو يجب مساعدة في 

 كرسي أو كرسي متحرك 

يمشى احيانا خالل اليوم 
ولكن لمسافات قصيره جدا 
بمساعده او بدون ويمضى 
معظم الوقت فى السرير او 

 على الكرسى

يمشي خارج الغرفة على 
م، األقل مرتين في اليو

ساعة  2وداخل غرفة كل 
 خالل ساعات االستيقاظ

 ال توجد قيود محدود قليل   محدود للغاية غير متحرك التنقل
ال يقوم باى حركات 

اوتغييرات طفيفه فى الجسم 
 او االطراف بدون مساعده 

يوجد تغييرات طفيفة في 
بعض األحيان في الجسم أو 

االطراف ولكن غير قادر 
متكررة  على إجراء تغييرات

 أو كبيرة بشكل مستقل

يوجد تغييرات طفيفة و 
متكررة في الجسم أو 

 االطراف بشكل مستقل

يقوم المريض بتغيير وضع 
الجسم بطريقه كبيره 

 ومتكرره بدون اى مساعده

 ممتاز كافى غير كافى ضعيف جدا   التغذية
ال يأكل وجبة كاملة ابدا. 

 1/3نادرا ما يأكل أكثر من 
االطعمه المقدمة. من أي من 

يأكل حصتين أو أقل من 
البروتين )اللحوم أو منتجات 
األلبان( في اليوم الواحد. 
يأخذ سوائل بطريقه سيئه. ال 
تأخذ المكمالت الغذائية 

   NPOالسائله و يكون
وياخذ المحاليل الوريديه 

 أيام 5ألكثر من 

نادرا ما يأكل وجبة كاملة، 
الطعام ½ ويأكل فقط حوالي 

 3روض له ويشملالمع
حصص من  البروتين) من 
اللحوم أو منتجات األلبان( 
يوميا. أحيانا سوف تأخذ 
المكمالت الغذائية. أو 
يحصل على أقل من الكميه 
األمثل للحمية سائلة أو 

 .أنبوبه التغذية

يأكل أكثر من نصف معظم  
الوجبات. يأكل ما مجموعه 

حصص من البروتين  4
( )اللحوم، منتجات األلبان

كل يوم. أحيانا سوف 
يرفضون وجبة، ولكن سوف 
يستغرق عادة ملحق إذا 
عرضت. أو هو على أنبوب 

التي  TPN  التغذية أو نظام
ربما تجمع معظم 

 االحتياجات الغذائية

يأكل معظم الوجبات.ال 
يرفض وجبة الطعام. عادة 

 4ما يأكل ما مجموعه 
حصص أو أكثر من اللحوم 

يأكل  ومنتجات األلبان. أحيانا
بين الوجبات. ال يتطلب 

 مكمالت غذائيه

  ال توجد مشكلة مشكلة محتملة توجد مشكلة اإلحتكاك
يتطلب من اعتدال إلى 
أقصى قدر من المساعدة في 

 تحريك

يتحرك بضعف أو يتطلب 
المساعدة البسيطه. خالل 
الحركه، والجلد وربما ينزلق 
إلى حد ما ضد الماليات،ا 

، أو  والكراسى المقيده
غيرها من األجهزة. يحافظ 
على وضع جيد نسبيا في 
كرسي أو سرير في معظم 
الوقت، ولكن أحيانا ينزلق 

 إلى أسفل

يتحرك في السرير والكرسي 
باستقالليه و لديه ما يكفي 
من القوة العضلية ليرفع 
نفسه تماما خالل الحركة. 
يحافظ على موضع جيد في 
السرير أو الكرسي في جميع 

 تاألوقا

 


