
الوقاية من قرح الضغط

ما هى قرح الضغط؟

هـى مـنطقة مـصابـة بـالجـلد واألنـسجة املـحيطة تـتراوح مـا بـني 
بــقع بــالجــلد إلــى جــروح. أحــيانــاً تــكون خــطيرة وتســبب ألــم و 
عـدوى و أيـضاً أصـابـة بـالـعضالت والـعظام. كـان يـطلق عـليها 

قرح الفراش و اآلن يطلق عليها قرح الضغط.

ماهى أسباب قرح الضغط؟

هناك أسباب عديدة لحدوث قرح الضغط أهمها اآلتى:

الــــضغط: الـــــــضغط املســـــــتمر و الـــــــذى يـــــــؤثـــــــر عـــــــلى األوعـــــــية 
الـــــدمـــــويـــــة الـــــصغيرة الـــــتى تـــــمد الجـــــلد بـــــالـــــغذاء واألكـــــسجني. 
عـندمـا يحـدث هـذا لـفترة طـويـلة يحـدث تـدمـير لـألنـسجة أسـفل 

الجلد و تتكون قرح الضغط.

 الجـــز: شـــــد الجـــــلد أو األنـــــسجة عـــــلى الـــــنتوءات الـــــعظمية و 
يحدث عند تزحلق الجسم بالسرير.

اإلحـــتكاك: إحـــــتكاك الجـــــلد بـــــاألســـــطح و يحـــــدث عـــــند شـــــد 
املالءات من تحت الجسم (املريض). 

هل أنا معرض لقرح الضغط؟

كــل شــخص مــعرض لــقرح الــضغط و لــكنك مــعرض أكــثر فــى 
الحاالت التالية:

عندما تكون مريضاً و عليك أن تالزم الفراش أو املقعد. •
عندما ال تستطيع التحرك بسبب حالتك الصحية. •
عندما تصبح الحركة مؤملة. •
عند الخضوع لجراحة طويلة.•

كيف أمنع حدوث قرح الضغط؟

الحــركــة املســتمرة: تـــغيير وضـــعك بـــإنـــتظام يـــمنع الـــضغط. 
إذا كــــنت جــــالــــس لــــفترة طــــويــــلة قــــم بــــتغيير وضــــعك. إذا كــــنت 
بــالســريــر قــم بــتغيير وضــعك كــل ٢-٤ ســاعــات. تــأكــد مــن عــدم 
وجـود أشـياء تـحتك عـلى السـريـر مـثل األنـابـيب. تـأكـد مـن أنـهم 
يـرفـعوك بـالسـريـر بـإسـتخدام مـاليـة. تـأكـد أثـناء رفـعك بـالسـريـر 
مـن عـدم إحـتكاك الـكعب بـاملـاليـة. ال تـرفـع نـفسك بـالسـريـر عـن 

طريق الضغط بالكعب.

تـقليل الـضغط: إسـتخدام مـراتـب هـوائـية أو وضـع مخـدات 
فى أماكن معينة يقلل من الضغط و أضراره. 

رعـايـة الجـلد: البــد مــن تــنظيف الجــلد يــومــياً بــاملــاء الــدافــىء 
والـــــصابـــــون. إســـــتخدام كـــــريـــــم مـــــرطـــــب يـــــحافـــــظ عـــــلى صـــــحة 
الجـلد. قـم بـفحص الجـلد يـومـياً بـإسـتخدام مـرآه أو أطـلب مـن 
أحــد أقــاربــك فــحص جــلد األمــاكــن الــتى التــراهــا. وخــصوصــاً 
أمــاكــن الــضغط . قــم بــتنبيه الــفريــق الــصحى فــى حــالــة وجــود 

ألم من البالستر.

السلس البولى:
الـــرطـــوبـــة تـــضعف الجـــلد. يـــجب الـــحفاظ عـــلى الجـــلد جـــاف و 
نظيف. عند حدوث تبول ال إرادى يجب تنظيف الجلد فوراً. 

التغذية والترطيب:
حـاول أن تـتناول ثـالث وجـبات مـتوازنـة يـومـياً عـلى أن تـحتوى 
عــلى خــمس ثــمرات مــن الــفواكــهة والــخضروات يــومــياً. إشــرب 

مياه كثيرة (من ثمان إلى عشر أكواب فى اليوم).

ماهى أعراض قرح الضغط؟

الحـــــــظ األعـــــــراض الـــــــتالـــــــية خـــــــاصـــــــة عـــــــند أمـــــــاكـــــــن الـــــــبروزات 
العظمية:

تــلويــن الجــلد بــالــون األحــمر الــوردى أو األزرق الــبنفسجى •
و الذى ال يتحول الى اللون األبيض عند الضغط عليه. 

وجود منطقة جافة مشققة أو فقاقيع مائية.•
تحول الجلد إلى لون غامق أو  حدوث جرح مفتوح.•
وجود تورم مؤلم بالجلد خاصة عند مالمسته.•

قم بإبالغ الفريق الصحى عند حدوث اآلتى:

األعراض املذكورة أعاله.•
عدم األكل بالشكل املعتاد.•
عند وجود مشاكل باملراتب أو املخدات (الوسائد).•
إذا كنت ال تتحرك كاملعتاد.•
فى حالة حدوث قرحة.•

ماذا لو أصبت بقرح الضغط؟

أحـيانـاً يـكون مـن املسـتحيل مـنع حـدوث قـرح الـضغط، حـينئذ 
ســــيقوم الــــطبيب أو املــــمرضــــة بــــإســــتخدام تــــدخــــالت مــــناســــبة 
لــــشفاء الجــــروح مــــثل ضــــمادات الجــــروح. مــــن املــــهم اإللــــتزام 
أيـضاً بـالخـطوات الـسابـق ذكـرهـا ملـنع اإلصـابـة بـقرح الـضغط 
خـــالل فـــترة عـــالج قـــرح الـــضغط الـــتى لـــديـــك. إســـأل طـــبيبك أو 

ممرضتك كيف سيعالجون قرحة الضغط.
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سالمتك أوالً


