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How to Identify  
& 

Prevent Pressure Ulcers 



The Skin 

• Human body’s 
largest organ 

• Body’s first line 
of defense 



Functions of the Skin 

• Protection 

• Regulation 

• Sensation 

• Metabolism 

• Communication 



What is a Pressure Ulcer? 

• A sore caused by constant, 
unrelieved pressure to the skin 
and underlying tissue. 
 

• The pressure comes from 
outside the body. 



How does one form? 

• Pressure slows the 
blood flow to an 
area which leads to 
tissue death 
 

• “Friction” and 
“shear” can add to 
the problem 



• پیشگیری از ایجاد زخم بستر آسانتر و موثرتر از 

موثرترین روش در پیشگیری از ایجاد . درمان آن است

این . زخم بستر تغییر وضعیت دادن مکرر بیمار است

. تغییر وضعیت دادن باید بصورت مکرر و مرتب باشد  

• در حین تغییر وضعیت باید سعی کرد به پوست کشش و 

آسیبی وارد نشود و باید بدن را در وضعیت هایی قرار 

داد تا قسمت هایی که بیشتر در معرض زخم بستر 

پوست باید مرتبا . هستند تحت فشار کمتری قرار گیرند

مرتبا دیده شود تا مبادا زخمی ایجاد شده و . تمیز شود

وضعیت تغذیه بیمار هم باید خوب . از نظر دور بماند

.باشد  

 



What does it mean to  
“stage” a pressure ulcer? 

• Pressure ulcers 
are graded or 
“staged” to 
indicate the 
amount of tissue 
damage 

• Stage 1, Stage 2, 
Stage 3, and 
Stage 4 



Who is MORE likely to 
develop a pressure ulcer? 

• There are “Risk 
Factors” that 
when present, 
make a resident 
MORE likely to 
develop a 
pressure ulcer 



Risk Factors 

• Poor nutrition 

وضعیت تغذیه بیمار هم باید 

.خوب باشد  

• Unintentional  
weight loss 

•  کاهش وزن



Risk Factors 

• Inability to easily move 
or reposition 

• موثرترین روش در پیشگیری از ایجاد 

زخم بستر تغییر وضعیت دادن مکرر 

این تغییر وضعیت دادن باید . بیمار است

.بصورت مکرر و مرتب باشد  

• Incontinence 

• اگر بیمار کنترل ادار و مدفوع ندارد باید 

مانع از ریختن ادرار و مدفوع بر روی 

پوست شویم و پوست را خشک و تمیز 

.نگه داریم  



A resident who spends most of their time 
sitting in a chair or in a wheelchair, is also at 

risk for developing a pressure ulcer. 
دقیقه خودش و هر  15بیماری که از ویلچر استفاده میکند باید هر 

 .یکساعت با کمک دیگری وضعیت خود در ویلچر را تغییر دهد

اگر اندام های فوقانی بیمار به اندازه کافی قوی است باید مرتبا با کمک 

دست های خود و دستگیره های ویلچر کل بدن خود را از ویلچر بلند 

 .کند

بعضی انواع ویلچر میتوانند فشار را در قسمت های خاصی از بدن بهتر 

 .توزیع کنند و احتمال ایجاد زخم بستر را کاهش دهند

بعضی انواع بالشتک که با آب، فوم، ژل یا هوا پر میشوند میتوانند به 

 .توزیع بهتر فشار کمک کنند

Risk Factors 



 در تغییر وضعیت در بستر باید به نکات زیر دقت کرد

 

حد اقل هر یکساعت یکبار باید وضعیت دراز کشیدن •

 .تغییر کند

در کسانی که قدرت اندام فوقانی آنها خوب است •

میتوانند با استفاده از میله ها و دستگیره هایی که از 

باالی سر بیمار در تخت آویزان است وضعیت خوابیدن 

 .خود را تغییر دهند

 



 در تغییر وضعیت در بستر باید به نکات زیر دقت کرد

 
بعضی انواع بالشتک که با آب، فوم، ژل یا هوا پر •

 .میشوند میتوانند به توزیع بهتر فشار کمک کنند

نباید باالی سر تخت بیمار با بیش از سی درجه باال •

 آورد

وضعیت درازکشیدن بیمار و استفاده از بالشتک ها را •

طوری در نظر میگیریم که قسمت های حساس به زخم 

 .بستر کمتر تحت فشار قرار گیرند

گاهی اوقات استفاده از تشک های مواج که فشار را در •

 .نقاط مختلف پوست مرتبا تغییر میدهند کمک کننده است

 



  

Competency framework 

پشت سر، گوشها، شانه ها، آرنج، دنبالچه، باسن، استخوان 

 هیپ، و پاشنه ها 



  

Competency framework 

وضعیت درازکشیدن بیمار و استفاده از بالشتک ها را 

طوری در نظر میگیریم که قسمت های حساس به زخم بستر 

 .کمتر تحت فشار قرار گیرند



  

Competency framework 

As can also be seen, patients can be at risk 
even in a sitting position. We cannot afford 
to forget patients when they are sitting out – 
they are still at risk even though they are 
more mobile. 
Patients who have been on bed rest need to 
have their seating tolerance built up again!!! 
Do not put patients back out for long periods 
after bed rest – build them up. 



Pressure Areas In 
Wheelchairs 

  

Competency framework 



Back of the head, ears,  
shoulder blades, elbows, tailbone, 

buttocks, hips, and heels. 

Common places to find 
a pressure ulcer 

 



Risk Factors 

• Inability to feel 
and report pain 

•  عدم احساس درد

• Lowered mental 
awareness 

•  اختالل هوشیاری

 



Risk Factors 

• When you see even one or 
two of these risk factors, be 
on the lookout. This resident 
is at greater risk of 
developing a pressure ulcer. 

•  اگر یک یا دو عامل خطر را دیدید مراقب باشید 



When to check the skin 

Every time you change, help to 
the toilet, dress, bathe, transfer, 
and/or turn a resident... you have 
a chance to check and care for a 
resident’s skin. 

در هر زمان در کمک به بردن بیمار به دستشویی و یا 

 جا به جایی فرصتی است که پوست او را چک کنید



دقت به نکات زیر در پیشگیری از ایجاد زخم بستر و 

 گسترش آن موثر است

 :تمیز نگه داشتن پوست•

نه صابون که پوست را خشک )با یک تمیز کننده نرم 

سپس پوست را نه با . پوست راتمیز کنید( می کند

پیش از اقدام . کشیدن بلکه با حرکت آهسته خشک کنید

زخم یا هر گونه تماس با آن / به تمیز کردن پوست 

شخصی که این کار را انجام می دهد باید دست خود را 

 .  خوب شستشو دهد

بالفاصله پس از : ـ جلوگیری از خشک شدن پوست

حمام یاشستشو ، از یک کرم مرطوب کننده مناسب 

 .  استفاده کنید

 



دقت به نکات زیر در پیشگیری از ایجاد زخم بستر و 

 گسترش آن موثر است

 :جلوگیری از مرطوب شدن زیاد پوست•

زمانی که پوست خیلی مرطوب شود که این حالت 

معموال ماسراسیون نام دار د احتمال آسیب پذیری آن 

پوست ممکن است به علت تماس مستقیم با . بیشتر است

عرق ، ادرار ، مدفوع یا ترشحات زخم خیلی مرطوب 

 .شود

▪ 



دقت به نکات زیر در پیشگیری از ایجاد زخم بستر و 

 گسترش آن موثر است

در صورتی که رطوبت مربوط به مشکل عدم کنترل •

 :  روده یا مثانه باشد باید اقدامات الزم سریعتر انجام شود

هرچه زودتر پوست تمیز شود ، با استفاده از یک کرم 

ضدرطوبت از مایعات بدن حفاظت شود ، و پد های 

جاذب باسطحی که سریعا ( بالشتک های زخم بندی)

خشک کننده است برای حفظ پوست از رطوبت بکار 

 . رود

  

▪ 



•  زخم بستر ، پیشگیری و درمان 

•  

زخم بستر به آسیب وارد شده به قسمتی از پوست و 

بافت گفته می شود که معموال در اثر نشستن یا خوابیدن 

.  طوالنی مدت در یک وضعیت ثابت ایجاد می شود

زمانی که شخصی وضعیت خود را تغییر ندهد فشار 

بیشتری بر قسمت های خاصی از بدن که در تماس با 

این زخم ها ممکن است .سطح قرار دارد وارد می شود

از ساییدگی در صندلی یا بستر ، و یا کشیدگی با ملحفه 

. ایجاد شوند  

چه کسانی بیشتر به زخم بستر دچار می شوند؟ ●   

افرادی بیشتر در معرض خطر ابتال به زخم بستر قرار 

دارند که مدت زمان طوالنی را در رختخواب ، صندلی 

سایر افرادی که در . یا صندلی چرخ دار می مانند

کسانی که بدون کمک : معرض قرار دارند عبارتند از

دیگران قادر به حرکت وتغییر وضعیت بدنشان نیستند 

شامل افراد مبتال به فلجی ، کسانی که در حال کما بسر 

. می برند ، یا دچار شکستگی شدید ران شده اند  

افرادی که در کنترل روده یا عملکرد مثانه مشکل 

. دارند  

. کسانی که رِژیم غذایی متعادلی ندارند  

افرادی که بواسطه مصرف داروهای خاص یابیهوشی 

. هشیاری ذهنی کمتری دارند  

. کسانی که بطور کلی وضعیت سالمتشان مناسب نیست
 

محل ایجاد زخم ●  

زخم بستر اغلب در بخش های استخوانی بدن ایجادمی 

شود زیرا در این قسمت ها فشار بیشتری بر پوست 

وارد می شود و چربی کمتری برای محافظت از این 

فرد و مراقبین او باید به هنگام . ناحیه وجوددارد

بررسی پوست از نظر نشانه های زخم بستر توجه 

. بیشتری به این قسمت ها داشته باشند  

امکان پیشگیری ●   

در پاسخ به این سوال که آیا زخم بستر قابل پیشگیری ▪ 

است باید گفته بله به کمک برخی اقدامات این امکان 

: وجود دارد  

:ـ تمیز نگه داشتن پوست  

نه صابون که پوست را خشک )با یک تمیز کننده نرم 

سپس پوست را نه با . پوست راتمیز کنید( می کند

پیش از اقدام . کشیدن بلکه با حرکت آهسته خشک کنید

زخم یا هر گونه تماس با آن / به تمیز کردن پوست 

شخصی که این کار را انجام می دهد باید دست خود را 

. خوب شستشو دهد  

بالفاصله پس از : ـ جلوگیری از خشک شدن پوست

حمام یاشستشو ، از یک کرم مرطوب کننده مناسب 

. استفاده کنید  

:ـ مصرف غذاهای سالم  

رژیم غذایی . تغذیه مناسب برای بهبودی ضرورت دارد

نامناسب منجر به تاخیر روند بهبود ، افزایش مدت 

زمان ماندن در بیمارستان و افزایش احتمال عفونت می 

در زمان وجودزخم ، بدن نیاز به کالری بیشتری . شود

خوردن غذاهای پر کالری . برای کمک به درمان دارد

و پروتئین مانند پنیر ، بادام زمینی ، مرغ ، گوشت و 

عالوه بر یک رژیم متعادل ، ممکن . ماهی مفید است

است بدن فرد به مکمل های ویتامینی ، امالح معدنی یا 

. دیگر مکمل های غذایی نیاز داشته باشد  

:ـ جلوگیری از مرطوب شدن زیاد پوست  

زمانی که پوست خیلی مرطوب شود که این حالت 

معموال ماسراسیون نام دار د احتمال آسیب پذیری آن 

پوست ممکن است به علت تماس مستقیم با . بیشتر است

عرق ، ادرار ، مدفوع یا ترشحات زخم خیلی مرطوب 

.شود  

در صورتی که رطوبت مربوط به مشکل عدم کنترل ▪ 

:  روده یا مثانه باشد باید اقدامات الزم سریعتر انجام شود

 

هرچه زودتر پوست تمیز شود ، با استفاده از یک کرم 

ضدرطوبت از مایعات بدن حفاظت شود ، و پد های 

جاذب باسطحی که سریعا ( بالشتک های زخم بندی)

خشک کننده است برای حفظ پوست از رطوبت بکار 

در صورت ایجاد زخم بستر ، باید از وخیم تر . رود

درمان زخم بستر شامل کاهش . شدن آن جلوگیری کرد

فشار ی که موجب ایجاد زخم شده ، درمان خود زخم ، 

و بهبود رژیم غذایی و رعایت سایر نکات جهت کمک 

. به بهبود زخم می شود  

نکاتی برای قرار گرفتن و حرکت در بستر ●   

برای کسی که باید در بستر بماند توجه به برخی ▪ 

: نکات ضروری است  

ـ وضعیت پوست را حداقل یکبار در روز باید بررسی 

. کرد  

.ـ هر دو ساعت یکبار باید تغییر وضعیت داد  

( در صورت لزوم به کمک فردی دیگر)   

ـ در صورت امکان کمی تغییرموقعیت وزن بدن هر 

. دقیقه یکبار مفید است 15  

ـ بجای کشیدن بدن روی سطح رختخواب یا صندلی 

بهتر است برای جابجایی به کمک دست، آن را بلند 

. کرد  

به هنگام قرار گرفتن به پهلو باید از خوابیدن مستقیم 

وضعیت دراز کشیدن با . روی استخوان ران پرهیز کرد

به . درجه بهترین موقعیت را ایجاد می کند ۳۰زاویه 

این منظور بالش ها را باال بیاورید طوریکه سنگینی 

. بدن روی قسمت گوشتی ران بجای استخوان آن بیفتد  

برای جلوگیری از سر خوردن به طرف داخل بستر ، تا 

آنجا که ممکن است باید قسمت سر بستر را مدت 

درجه از سطح  ۳۰نه بیش از . )کمتری باال نگه داشت

سر بستر را می توان درزمان صرف غذا باال ( افق

این . آورد تا از احتمال پریدن غذا درگلو جلوگیری شود

قسمت را پس از یک ساعت از غذا خوردن به حالت 

. افقی یا نیمه خوابیده قرار داد  

زمانی که فرد به پشت خوابیده است با استفاده از یک 

بالشتک نرم که زیر پا در قسمت وسط ساق تا قوزک 

قرار می گیرد ، پاشنه پا را باید باالتر از سطح بستر 

. نگه داشت  

بالشتک یا بالش نباید مستقیما و فقط زیر زانو قرار داده 

شوند زیرا این حالت جریان خون به قسمت های انتهایی 

باید از بالش یا بالشتک های نرم . پا را کاهش می دهد

کوچکی هایی استفاده کرد که از تماس زانو ها وقوزک 

حتی االمکان باید از پارچه های . ها راجلوگیری کند

اگر مالفه بستر کثیف شده . ضد چروک استفاده کرد

الزم است ، هرچه زودتر مراقب مطلع شود تا آن را 

. تعویض کند  

نکاتی برای قرار گرفتن و حرکت مناسب در صندلی ▪   

ـ الزم است بررسی پوست الاقل روزی یکبار انجام 

. شود  

ـ بهتر است همیشه برای کاهش فشار بر سطوح نشستن 

که با صندلی در تماس است از کوسن های مناسب 

از کوسن هایی که دوناتی شکل هستند باید . استفاده شود

پریهز کرد چرا که استفاده از آنها باعث کاهش جریان 

. خون به بافت و سبب تورم آن می شوند  

. ـ هر یکساعت یکبار تغییر وضعیت الزم است  

دقیقه بلند کردن بدن از روی صندلی نیز  15ـ هر 

. سودمند است  

بسته به قدرت فرد استفاده از یکی از سه روش زیر و ▪ 

ثانیه در این  1۰تا  5نگه داشتن بدن حداقل به مدت 

:وضع توصیه می شود  

دست ها را روی دسته صندلی گذاشته بدن از روی ( 1

. صندلی بلند شود  

آرنج روی دسته صندلی فشار داده شده و آن سمت ( ۲

بدن از روی صنلی بلند شود ، سپس این کار در سمت 

. دیگر بدن انجام شود  

با انحراف بدن به یک سمت ، سنگینی بدن را روی ( ۳

سمت مخالف قرار گیرد وسپس در سمت دیگر همین 

. حرکت انجام شود  

باالی ران ها کمی به سمت جلو کج شده و از بالش یا 

کوسن های نرم برای جلوگیری ازتماس زانو ها و 

. قوزک های پا با یکدیگر استفاده شود  

. پا ها راحت روی زمین یا پایه صندلی قرار گیرد  

آرنج ، ساعد ومچ دست روی دسته صندلی چرخ دار 

. قرار گیرد  

زمان بهبود ●   

مدت زمانی که طول می کشد تا زخم بستر بهبود یابد 

باید با پرسنل پزشکی وپرستاری کار آزموده و مراقبت 

. وتوجه مناسب در عرض دو هفته درمان شود  

 



دقت به نکات زیر در پیشگیری از ایجاد زخم بستر و 

 گسترش آن موثر است

در صورت ایجاد زخم بستر ، باید از وخیم تر شدن آن •

درمان زخم بستر شامل کاهش فشار ی . جلوگیری کرد

که موجب ایجاد زخم شده ، درمان خود زخم ، و بهبود 

رژیم غذایی و رعایت سایر نکات جهت کمک به بهبود 

 . زخم می شود

▪ 



دقت به نکات زیر در پیشگیری از ایجاد زخم بستر و 

 گسترش آن موثر است

با تغذیه مناسب باید به اندازه کافی کالری، پروتئین، •

 . ویتامین، مواد معدنی و آب به بدن رسانده شود

اگر بیمار سیگار میکشد باید او را تشویق به کنار •

 .  گذاشتن حداقل موقت آن کرد

یک فیزیوتراپیست خوب میتواند حرکاتی را به بیمار •

آموزش دهد تا وی بتواند با انجام آنها، عضالت قویتر و 

خون بیشتری به پوست برسد . پوست بهتری داشته باشد

 .و اشتهای بیمار بهتر شود

 



What to look for  
on the skin 

• An area of skin 
that is 
noticeably 
different than the 
surrounding area 

• It may look red, and the redness 
does not “fade” when the skin is 
touched, and released (blanched). 



Residents with darker skin 

For residents with 
darker skin, the skin 
may look darker or 
lighter than the 
surrounding skin. 

Skin may look a little: 
red, blue, or purple 
in color. 



Another thing to try... 

Gently feel for a change in 
skin temperature: it may 

feel warmer or cooler than 
the surrounding area. 

A “suspicious area” may feel 
"spongy“ or "raised". 



• Look for areas of redness that are 
“non-blanchable*” 

What is “blanchable”? 

Note: Redness should fade, when the 
skin is *touched and released.  



Tip: Good Lighting 

When you check a 
resident’s skin, be sure 
to have good lighting. 



Prevention 

• Skin Care 
– Check the skin on daily basis.  
– Check the skin while performing other 

care giving tasks 

Healthy skin is  clean and moisturized, 
not dry, cracked, or scaly. 



• Nutrition and eating 

– Encourage residents to eat and drink 

– Assist residents with eating 

– Feed residents unable to feed themselves 

 

• Repositioning 

– Turning 

– Encourage residents to shift position 

 

Prevention 



• Positioning 

– Encourage residents to make small  
shifts in position 

– Keep head of bed at 30° or less 

– Heels elevated off mattress supported by 
pillows under the legs 

– Use a pillow to keep the knees and heels 
from rubbing together 

– Turning Schedule for residents who cannot 
move by themselves 

Prevention 



Tip: Use a pillow 

After turning or helping a 
resident shift their 

weight, use a pillow to 
support the new position 

in the bed or chair. 



Review 

• encourage small 
shifts in weight if 
the resident is able 
 

• if a resident is on a 
turning schedule, be 
sure to stick to the 
schedule 

Prevention is the key 



Review 

• care for a resident’s skin 
(Healthy skin is clean and 
moisturized, NOT soiled, dry, 
cracked, or flakey.) 

Prevention is the key 



Review 

• encourage or assist a resident 
to eat their food and drink their 
water 

Prevention is the key 



Pressure Areas In 
Wheelchairs 

  

Competency framework 



Review 

Always be on the look-out 

• check a resident’s skin each 
time you change, help to the 
toilet, dress, transfer, bathe, or 
otherwise have an opportunity. 



Review 

Always be on the look-out 

• look for an area of skin that 
looks noticeably different than 
the surrounding areas 

• especially on skin over the bony 
parts of the body 



Review 

You have a great opportunity to 
positively IMPACT the health and 
well-being of nursing home 
residents. 



• If you see even a small change 
in a resident’s skin –  
TELL SOMEONE 
 
TELL SOMEONE, until you are 
SURE they hear you. 

Review 


