
الوقاية من إصابة الضغط
معلومــات للمرضــى والقائمــن بالرعاية

ما هى إصابة الضغط؟ 
تعرف أيضا إصابة الضغط بالناقبة أو قرحة الفراش، وهي 
إصابة على اجللد تنجم عن الضغط الذي ال يتم تخفيفه 

وقد يحدث عندما تكون غير قادر على التحرّك بسبب مرض 
أو إصابة أو جراحة.

ميكن أن حتدث إصابات الضغط سريعا من االستلقاء أو 
اجللوس في نفس الوضع لفترة طويلة جدا. وهي ميكن أن 

تكون مؤملة وتستغرق وقتا طويال للشفاء منها، ورمبا تؤدي 
إلى مضاعفات أخرى. 

قد تنشأ إصابات الضغط حتت اللصقات الطبية، أو اجلبائر، 
أو الدعامات وحول املعدات الطبية مثل األنابيب، أو األقنعة 

أو املنازح.

تبن الرسوم التوضيحية أدناه مناطق اجلسم املعرضة خلطر 
إصابة الضغط عند االستلقاء أو اجللوس.

أنت معرضا خلطر إصابة الضغط إذا كنت:
كبير السن أو صغيرا جدا   •

غير قادر على احلركة أو لديك عملية جراحية  •
تعاني من نقص الوزن، أو سوء التغذية أو قد عانيت مؤخرا   •

من فقدان الوزن

زائد الوزن  •
مصابا بالسلس  •

افحص جلدك وابحث عن العالمات 
التحذيرية:

االحمرار/تبدل لون اجللد  •
إيالم )ألم عند اللمس(، أو ألم، أو حكة في املناطق املصابة  •

تقرح  •
جلد متشقق  •
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تقليل خطر إصابات الضغط.
سوف يَُقيِم العاملون مستوى خطر نشوء إصابة   • 

ضغط لديك. 

إذا كنت قادرا على التحرك بنفسك، قم بإشراك القائمن   •
برعايتك بأن تطلب منهم إن يذكروك بتغيير وضعك 

بانتظام. إذا كنت غير قادر على التحرك بنفسك، سوف 
 يساعدك العاملون على تغيير وضعك بشكل متكرر، 

حسب االحتياج. 

َعرِّف العاملن إذا كانت ثيابك أو الفراش رطبة.   • 
اطلب املساعدة إذا كانت لديك مثانة أو أمعاء ضعيفة. 

عرف العاملن إذا كنت تعاني من أية عالمات حتذيرية   • 
)راجع الصفحة اخللفية(.

اشرب سوائل بانتظام، إال إذا كنت على برنامج حتديد   •
السوائل. قد يُقَدم لك مكمالت غذائية إذا كنت تعاني من 
نقص الوزن، أو فقدت بعض الوزن مؤخرا، أو إذا كنت تعاني 

من سوء التغذية. 

حافظ على جلدك نظيفا وجافا، استخدم  منظفا ومرطبا    •
لطيفا على البشرة إذا كان مناسبا. 

احذر خطر وجود إصابة الضغط حتت اللصقات الطبية أو   •
اجلبائر أو الدعامات، وحول األنابيب أو األقنعة أو املنازح.

تتوفر أدوات تخفيف الضغط املتخصصة مثل الوسائد   •
واملراتب في املستشفى.

إذا كانت لديك إصابة ضغط:
سوف يناقش معك العاملون ومع القائم برعايتك أفضل   •

 السبل إلدارة إصابة الضغط لديك. هذا   قد يسمى 
خطة رعاية.

استخدم املعدات املوصوفة لك املوصى بها في   • 
جميع األوقات.

حترك بشكل متكرر )حيثما أمكن( لتخفيف الضغط.  •

عندما تخرج من املستشفى عائدا للمنزل 
بإصابة الضغط:

استمر على خطة الرعاية في املنزل.  •
سوف ينظم لك العاملون الرعاية املستمرة، على سبيل   •

املثال مع طبيبك أو ممرضة اجملتمع.

سوف يرشدك العاملون إلى كيفية احلصول على املعدات   •
املتخصصة.
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