
 Pressure Ulcer/  قرحة الضغط 

جامعة بغداد / كلية التمريض/ صباح عباس احمد. د/ أعداد

        تعد من االضرار الجلدٌه المهمه التى تؤدى الى  فقدان وظٌفة العضو المصاب وتؤدى 

وفى (نظرا لطول فترة العالج  )الى خسائر مالٌه باالضافه الى االضرار النفسٌه على المرٌض 

 0بعض الحاالت تؤدى الى الموت

 :تعريف القرحة

     تعرف قروح الضغط بانها المنطقه الجلدٌه التى تاكلت فٌها انسجة الجلد وما تحت الجلد وقد 

 0تصل الى العظم مع التحطم او التلف المستمر لالنسجه المحٌطه بالقرحه 

 (Causes)    :    ضغطاسباب حدوث قروح ال* 

  الجلد مع توفر الرطوبةىالمستمر علان السبب الرئيسي لحدوث قروح الضغط هو الضغط 

  0والتلوث

 :- ويحدث الضغط لسببين

 0 ولفتره طويلةهو ثقل الجسم على مناطق االرتكاز:- االول

 (Shearing force)  هو الضغط المسمى بالقوة الجازة او القاصة:- الثاني 

 

 

 مقطع من الجلد



 

 

  السرٌر أسفلوٌحدث الضغط من النوع الثانً عندما ٌتزحلق المرٌض الجالس من الفراش الى 

 ما  ووكذلك عند سحبه الى اعلى السرٌر مرة ثانٌة فنتٌجة لذلك تبقى الطبقات السطحٌة من الجلد

 تحته فً مكانها او تنزلق فوق الطبقات العمٌقة من االنسجة او قد تسبب فً اتالف االوعٌة 

الدموٌة  

 

  :  (مناطق االرتكاز )مناطق الجسم االكثر تعرضا  لقرحة  الضغط   

 : واهم هذه المناطق هى

 (coccyx)منطقة العصص                                        -    1

  (heels)                           (فى القدم  )منطقة الكعبٌن  -2 

 (scapula)منطقة عظمى لوح الكتفٌن                            -  3

 (elbows )منطقة المرفقٌن فى مفصل الذراع                 -  4

 (occipital bone)           (العظم الفقرى  )منطقة مؤخرة الراس -  5

                     (   Crest  liac  )          (مكان حرف الحرقفه )منطقة الحوض-   6

 



 

 

 مناطق االرتكاز  



 

 

 

  :-االسباب  التى تساعد على تطور قرحة الضغط وهى

 

 0(dehydration)       جفافال- 1

 0االصابه بمرض السكري- 2
 0اصابات الحبل الشوكً  /الكسور-- 3

 0(الكورتزون) المرٌض المعالج سابقا باالدوٌة -- 4

 0ضعف الدوره الدموٌه- 5

 0ضغط سابقه قرحهحدوث  -  6

 0السمنه او الضعف- 7

 

  ة الضغطحرقالعوامل التي تساعد على تطور -: 

(Risk Factors For Pressure Ulcer Development) 



 

  0 اجزاء  الجسم حركة عدم (1)
 التغذٌة غٌر الجٌدة (2)
  الجلدجفاف (3)
 رطوبة الجلد (4)
 (Mental status)الحالة العقلٌة           (5)
 ر العم تقدم  (6)
 

 إعراض وعالمات قرحه الضغط    ((Signs and symptoms of  pressure   
ulcer                

 

 عالمات قرحه الضغط حسب مراحل حدوثها  هى :  

 

 (signs)   First stage       :-المرحلة األولى (1)        

 :       العالمة األولى التي تنبئ لظهور قرحه هى

 ابٌضاض الجلد - 1            

 احمرار الموضع مع زرقة -   2             

  عدم زوال االحمرار عند رفع الضغط  وٌمكن منع استمرار تلف الجلد فً هذه -3            

 : المرحله بواسطة

 :  العناية االعتيادية وتتضمن   

  ساعة (2-1 )تغٌر وضعٌه المرٌض كل 

  ال تقوم باجراء ضربات المساج مباشره فوق )تدلٌك منطقة الضغط بصورة منتظمة
 . (المنطقة المتضررة

  رفع ضغط الجسم من مواضع بداٌة القرحة 
  تقٌم غذاء المرٌض الضروى لصحة  الجلد واعطاءه كمٌه كافٌه  من البروتٌن

 .الضرورى(C)وفٌتامٌن 

                                               

 (signs   Second stage )                  :-المرحلة الثانيةعالمات   (2)           

 فى حالة عدم تالفى المرحلة األولى نالحظ االتى

ازدٌاد زرقة الموضع                                                                                          -  1

 0ٌظهر التقرح مع ازدٌاد الزرقة حول هذا الموضع   -   2



وٌمكن تالفى هذه المرحلة من خالل التأكٌد على العناٌة االعتٌادٌة المذ كورة سابقا فً 

 .  المرحلة األولى

 (signs Third stage )              :-عالمات المرحلة الثالثة (3)  

واالنسجه الشحمٌه ,     عالمات المرحله الثالثه تكون بتضرر الطبقة الثانٌة من الجلد

 : وتكون  القرحه هنا  أعمق  وبذلك ٌتلوث الجرح بالجراثٌم  وٌظهر االتى,

  .    حدوث االلتهاب الصدٌدي-1

  0العفن أو غنغرٌنٌا األنسجة -   2

 :     وٌمكن منع  هذه   المرحلة باتباع االتى 

 0باإلضافة الى   :  نتبع خطوات العناية االعتيادية ضمن المرحلة األولى والثانية

 الجاف –إلى - الضماد الرطب  
  (كرٌم أو حبوب  )مضادات حٌوٌة تستخدم مباشرة فوق القرحة 

 ًتدخل جراح 
 

 (signs Fourth stage)      :-عالمات المرحلة الرابعة(4)

ضرر العضالت والعظام وٌمكن عالج جروح هذه / ٌحدث تدمٌر وفقدان كبٌر فً  الجلد 

 :-المرحلة كما ٌاتى  

 استشارة الطبٌب المختص -1

 ساعة (12-8)ٌغٌر الضماد كل -2

تداخل جراحى -3     

 



 

 

 

   عالمات تحذيريه لقرحة الضغط 

    زٌادة فً حجم القرحة01

 زٌادة   فى  افرازات  القرحه02

    زٌادة االحمرار  حول  المنطقة03

 وجود اسوداد  فى  المنطقة04

 .  اإلفرازات ٌصبح  لونها اخضر  مع رائحة05

 زٌادة حرارة الجسم 06
 
 
 
 
 
 

 



 عالج القرحه

 

 ويشمل:  العالج بدون  تداخل جراحى-ا

وال تستعمل بٌروكسٌد , تنظٌف القرحة السطحٌة باستعمال الماء الملحى المعقم-   1

 وتضمد بشاش مغموس فً الفازلٌن .  بكثره النها مؤذٌة  الى االنسجة (  H2O2)الهادروجٌن

(Vasline gauze)  ٌصبح الجرح هنا رطبا أو مبلال 

  .(Necrotic tissues)ازاله االنسجة التالفة  والجافه المحٌطه بالقرحه  -  2

 مراقبة قرحة الضغط بانتظام لغرض متابعة االلتئام             -  3

 وتغطى القرحة اخٌرا بضماد  (Antibiotics)   رش مسحوق من مضادات الحٌوٌة –4 

 ٌستحم المرٌض ٌومٌا لتنظٌف جسمه مع وضع ضماد معقم على القرحه -     5

بشاش مقطع   (Pack)فتمال او تحشى  ب  ( Sinua)عند وجود فتحة عمٌقه او جٌب -     6

 بصورة  رفٌعة   ومعقم بعد ان ٌغمس بالمحلول اعاله

 0تعرٌض الجرح للهواء او االشعه فوق البنفسجٌه -     7  

 

 



 ضماد قروح الضغط     -:(Dressing of pressure ulcer) 

  

 (Purpose of dressing):-        الغرض من الضماد

 0إلدامة و تصلٌح األنسجة وإعادة بناءها  - 1      

 توفٌر الراحة النفسٌة والبدنٌة -    2      

 إزالة األنسجة المٌتة-   3      

 أو السٌطرة على االلتهاب/ منع- 4      

 امتصاص الخراج - 5     

 حماٌة الجلد المحٌط بالجرح- 6      

 

 :-عند ضماد قروح الضغط يجب مالحظةاالتى*

 (المكان ونوع األنسجة المتضرة ونوع االفرازات–)وصف الجرح   (1)

 حالة الجرح قبل الضماد  (2)

 :هنالك عالمات تدل على سرعة التئام قرحة الضغط 

 القرحه تصبح اصغر من السابق01  

  تتكون األنسجة الوردٌة على طول حافة ألقرحه وتتحرك باتجاه مركز ألقرحة02

وهذا ٌدل على إن الدورة الدموٌة جٌده فى منطقة ألقرحه والتً /  احتمال وجود نزف بسٌط 03

 0تساعد على سرعة الشفاء

 



 

 

 (مراحل عالج القرحة)

 

  :-هنالك امراض تعوق شفاء الجروح وتشمل*

 اإلمراض الخبٌثة -1

 مرض السكري- 2

 عجز القلب-3

 الفشل الكلوي وغٌرها- 4

 فقر الدم والجفاف-5

 

 

 

 



:  العالج بالتداخل الجراحى-ب

 
لذا على الممرض ,او احدى مضاعفتها ( 4,3)تشمل القروح العمٌقة فى المرحلة   

.  استشارة الطبٌب  المختص

 

 

 

 

 :المالحظات الواجب اتباعها قبل العملية

 : يجب عالج المشاكل التالية01

 (تنظٌفها واعطاء المضادات الحٌوٌة الالزمة)تلوث القرحة 

 سوء التغذٌة(  باعطاء البروتٌنات والفٌتامٌنات نوعA,B,C) 

 عالج قرحة الضغط والقولون وخاصة القرحة القرٌبة من المخرج  )مشاكل القولون

 (لمنع التلوث

 -(وعالجها باعطاء االدوٌة الالزمة)التشنجات ومشاكل صحٌة اخرى 

االشخاص المصابٌن بااصابات الحبل الشوكى معرضون باالصابة )التهاب المجارى البولٌة -

  بالتهاب  



 التدخين02

      التدخٌن ٌضٌٌق االوعٌة الدموٌة وتزٌد من لزوجة الدم وٌؤثر على مجرى الدم لذا 

 .على المرٌض  االمتناع عن التدخٌن مدة ال تقل عن شهر قبل العملٌة

 المالحظات الواجب اتباعها بعد العملية

 (8-4)فى حالة اصالح قرحة الضغط ٌجب  إبقاء المرٌض فى المستشفى لمدة 

 .اسابٌع بعد العملٌة مع راحة تامة

 الراحة التامة للمرٌض تسمح لاللتئام جروح القرحة 

 

 (Complication of pressure ulcer)مضاعفات قروح الضغط 

وهو التهاب الجلد واالنسجه والعظام   : (Infection)الخراج وتأخر االلتهاب      -0 1

 0وااللتهاب ٌؤخر التئام القرحه 

 النا سور-   2

 التهاب العظم-   3

قلة حركة األعضاء ضمن مداها الطبٌعً بسبب الرقود المستمر فى السرٌر مما ٌؤثر على - 4

 عالجها برنامج رٌاضى بسٌط ٌبدا ببطى العادة الفعالٌات الى مستواها . القلب والرئتٌن

 التجمع الدموي - 5

 ( Seroma)سرطان  - 6

 

 

 

 

 

 

 

 



 (Prevention of pressure ulcer):-     الطرق الوقائية لمنع تكوين قروح الضغط*

 

      تجنب حدوث قروح الضغط هو أفضل بكثٌر من حدوثها الن عالجها ٌتطلب عناٌة 

تعد قروح الضغط من أهم المؤشرات لكفاءة المالك . طوٌلة األمد وٌتسبب معاناة للمرٌض

 :- ولتجنب حدوث قرحة الضغط ٌمكن إتباع ما ٌأت0ًالتمرٌضً فً أداء عملهم 

 ( activity and mobility ):      الحركة والنشاط 01

 

مثال الرقاد على 0تغٌر وضعٌة المرٌض كل ساعة إلى ساعتٌن من الرقاد على الظهر-1

وتعد  هذه الطرٌقه هى  المثلى لتخفٌف ومنع الضغط على مواضع / جانب او على البطن

 .االرتكاز 

) وخاصة لإلطراف المشلولة  ( R.o.m)تحرٌك المفاصل بمدى الحركة الطبٌعى  -   2

 (لتقوٌة العضالت 

تحت المرٌض لمنع التقرحات الجلدٌة واثبت من   (Sheep skin)ٌستعمل جلد الغنم  -    3

 البارزة  –خالل البحوث نتائج جٌدة  من استعمالها  وذلك الن شعٌرات الصوف  

(Cropped)   تقلل من الضغط على مناطق االرتكاز وتساعد  فً توزٌع الوزن  أو ثقل

جسم المرٌض كما تسمح الفراغات الهوائٌة الموجودة فً الصوف بدوران الهواء وتساعد 

 .المرٌض فً الحفاظ على جلد جافا

 

 

 

 

 

 

 



 (فراش جلد الغنم( 

 

 

 

: (hygiene)النظافة- 2

     الجفاف والنظافة أهم الجوانب الوقائٌة  لحماٌة  /حفظ الجلد جافا و نظيفا- 1   

  0المرٌض من حدوث قرحه الضغط 

واهم المناطق التً ٌجب  الحفاظ علٌها نظٌفة  وجافة هً منطقة  المقعد  والعانة  -      2  

  0وضع المرطبات والدهون لمنع ا لتخدش | من البول والعرق والبراز وكذلك, وااللٌتتٌن

  0ومالبس المرٌض  (فالشر اش  )تغٌٌر البٌاضات-        3     

لمالحظة حالة الجلد  (نصف  ساعة  إلى  ساعة  )مراقبة جلد المرٌض المشلول كل -4
. الغٌر طبٌعٌة والتأكد من  النظافة

 
  :حاالت الجلد الغير طبيعيه تشمل

 الحك-     أ

 احمرار الجلد-   ب



 تجمٌع دموي فً الجلد-   ج

 التمزق-    د

 الطفح-    ه

الجرح -   و

 

 (nutrition) الغذاء03

,  اللحوم )إعطاء المرٌض غذاء غنى  بالبروتٌنات مثل -    1

والذي ٌكثر  فى الفواكه   ( C)والفٌتامٌنات وخاصة فٌتامٌن  (والحلٌب,والبقولٌات,والبٌض

  ومن  أهم  فوائد 0الخضروات  مثل الطماطة والفلفل االخضر, وخاصة الحمضٌات  

      مقاومة الجسم لإلمراض  ونقصه ٌؤدى الى التأخر فى التئام الجروح(  C  )   فٌتامٌن

  0عالج سوء التغذٌة -   2

قلٌل وٌتراوح معدله  (زالل)المرٌض الذي لدٌه قرحه الضغط ٌكون مصل األلبومٌن - 3

 – 5) علما إن المعدل الطبٌعً لأللبومٌن ٌتراوح بٌن ( dl/ملغم3.5 )إلى مستوى اقل من 

 0(C فٌتامٌن ,بروتٌن  )وٌمكن عالجه بإعطاء التغذٌة الالزمة  مثل   dl)  /  ملغم 3.5

 (massage) المساج 04

التدلٌك الخفٌف لمواضع االرتكاز براحة الٌد وبحركة دائرٌة كل ساعتٌن  ٌساعد -     1

 على تنشٌط الدورة الدموٌة فً هذه المواضع

 0الذي ٌنعش الجلد وٌزٌد من صالحٌته وتحمله  ( Alcohol)استعمال الكحول -    2

لجعل الجلد الجاف رخوا    (Lotion–غسول )–أو استعمال ماده غسول دهنٌة -      3

لٌنا غٌر قابل للتكسر باإلضافة إلى ذلك استعمال مواد الغسل والكحول وٌسهل عملٌة 

 .تدلٌك وٌجعلها مرنه أكثر لتقلٌل االحتكاك 

استعمال الضوء الكهربائً واإلشعاع الحراى للمواضع المعرضه بقروح الضغط     -    4

 0 ألنه ٌزٌد وٌنشط الدورة الدموٌة فً المنطقة

 



 :(Bedpan ) وضع القصريه   05

 أو المبولة تحت المرٌض بعناٌة ( Bedpan)وضع القصرٌة -        1

  االنتباه إلى إن ألقصرٌه خالٌة من الحافات الحادة أو المكسورة  -    2

من المفضل إن تكون  مغطاة بغطاء مطاطً ا وقماش قطنً حتى  التؤذي المرٌض  - 3

 0بسبب ضغط الجلد أو جرحه عند الجلوس 

 0 عدم ترك المرٌض لفترة طوٌلة فوق ألقصرٌه-    4

 

ارشادات لمنع حدوث التقرح لدى المرضى المصابين باصابات )

 (الحبل الشوكى

بمساعدة المرآة لمالحظة اي احمرار  (فحص الجلد) ٌفحص الشخص المشلول نفسه ٌومٌا 01

 .فً مناطق االرتكاز

تغٌر وضعٌة المرٌض المشلول بشكل منتظم كل ساعتٌن وترتٌب الوسائد ووضعٌة القدمٌن 02

بشكل صحٌح هو أهم أسلوب للوقاٌة من قرحة الضغط التً  تتطور فً أول أسبوعٌٌن من 

  0دخول المرٌض المستشفى

والتأكٌد على تجفٌف  الجلد بعد كل ,االستحمام الٌومً مفٌد جدا للمحافظة على نظافة الجلد03

للتجفٌف ألنه قد ٌعرض  (البادور )استحمام وعدم اإلكثار من استعمال بعض المساحٌق مثل

 0الجلد إلضرار مثل التشقق والتٌبسس

 0 نظٌفة وجافةفتاكد من كون االغطٌه والشر اش04

لذلك ٌنصح , تحدث القروح الصغٌرة فً القدمٌن واألصابع بسبب األحذٌة الغٌر مالئمة 05

وعادة ٌكون اكبر من القٌاس المألوف )باستعمال الحذاء المرن الناعم والمناسب فً الحجم 

 0(للشخص قبل اإلصابة برقم واحد

 0للمصاب هً من اإلسفنج السمٌك والمنفوش من الداخل (الدوشك)ان انسب أنواع االفرشة06

  0ونوع االنسجة, ونوع اإلفرازات,ولونه ,ٌجب توثٌق حالة الجلد07

 0 قرحة الضغط دائما معقم ولٌس نظٌف فقط لمنع تلوث القرحةةٌكون ضماد08

مغادرة السرٌر بعد شفاء قرحة الضغط بعد مضى ثالثة أٌام على الشفاء التام وتكون على 09

 0شكل فترات جلوس قصٌرة



عادة ضارة لما تسببه من قروح فى  (السروال)وضع بعض المواد فً جٌوب البنطلون010

 0منطقة الفخذٌن

تكون مراحل قرحة الضغط الثالثة والرابعة عند كبار السن تصاحبها دائما قلة 011

. لدا ٌجب التأكٌد على نوعٌة الغداء0وسوء التغذٌة,الوزن
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