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ألسرةل: معلومات  NHSخدمات الصحة القومية  -أمانة مستشفى جريت أورموند ستريت األطفال

  أثناء إقامته في المستشفى بجلد طفلكم العناية
ضد العدوى، لذلك ينبغي أن نوليه العناية  هو الحاجز األكثر أهميةاإلنسان  جلد

، قرحة ألسباب متنوعةوفي بعض األحيان  ،تظهر على جلد المريض الالزمة. 
 معظميعتقد  ؤدي إلى مضاعفات. توأن يمكن أن تكون مؤلمة جدا ، التي ضغطال

 .غير صحيحولكن هذا  ،فقطكبار السن تصيب  الضغطأن قرحة الناس 

قد تصيب  الضغطوش(، أن قرحة جندرك في مستشفى جريت أورموند ستريت )
بتغيير الطريقة التي نتبعها لتقليل فرصة إصابة لذلك قمنا األطفال أيضا.  

التي سنتخذها  الخطوات لومات هذهنشرة المعتشرح   مرضانا بقرحة الضغط.
 .أثناء إقامته في المستشفى بجلد طفلكم للعناية

 ؟ضغطال تقّرحاتماهي 
معينة من مساحة ث عندما يكون هناك ضغط مستمر على حدتالفراش(  تقّرحاتأيضا باسم  ةالضغط )المعروف تقّرحات

تتشكل قرحة الضغط أيضا عند احتكاك  . وضعهمتغيير غير قادر على الحركة أو المعني اليستطيع ألن الشخص  ،الجلد

 . تقّرحاتالسرير.  يمكن للرطوبة أيضا أن تسبب ظهور ال (شرشفمالءة )، على سبيل المثال، اإلحتكاك بآخر الجلد بشيء

، الكوع، قاعدة العمود كعبالمؤخرة الرأس واألذنين،  :عند األطفال تقّرحاتصاب بالالمناطق التي يمكن أن ت  تشمل 

 ،الَمِعدّية -األنابيب األنفيةاألجهزة الطبية قرحة الضغط، على سبيل المثال تسبب بعض كذلك،   اظة. الفقري ومنطقة الحفّ 

 .  CPAPأقنعة أجهزة المساعدة على التنفس والجبائر 

 

عندما تبدأ قرحة الضغط بالظهور على الجلد تبدو أشبه بكدمة خفيفة.  في حاالت األشخاص ذوي البشرة الفاتحة اللون 

عند األشخاص ذوي البشرة داكنة، قرمزية اللون، زرقاء أو بنفسجية اللون  تكون المنطقة المصابة حمراء، ولكنها تكون

في .  مزقبثور أو قد يتقد يبدو الجلد أكثر لمعانا و"تمددا".  حين يزداد حجم القرحة، قد ينتفخ الجلد وتظهر عليه  . السمراء

     .عميقويتحول إلى جرح الجلد  تهتكأسوأ الحاالت، ي
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 قرحة الضغطحدوث منع كيف يمكننا  

نستخدم في ذلك "نموذج تقييم" .  هجلدحالة تقييم  هو المستشفى، إلى مطفلك أولى الخطوات التي نقوم بها فور دخول

طبيعية عنده إذا كانت الدورة الدموية  بإحساسه بالضيق،يساعدنا في معرفة مدى نشاط طفلكم، إذا كان يستطيع إخبارنا ل

فهذا "، )قرحة الضغط( طراخملمعرض " مذا تقرر أن طفلكإ . )فوطة التبّول(الواقية كان يستخدم الحفاظة أو الحشية  وإذا

ة والرعاية التمريضية لمنع خاصالمعدات ال نجهز كيينبهنا ، ولكن قرحة الضغطال يعني أنه سوف يصاب بالتأكيد ب

 حدوث ذلك.

 

 إذا كان طفلكم معرضا "لمخاطر )قرحة الضغط("
سنناقش خططنا معكم  . للحد من فرصة حدوث قرحة الضغط االقيام به ناهناك مجموعة متنوعة من اإلجراءات التي يمكن

 :التفاصيل األساسية للرعاية مايليويمكن أن تشمل طفلكم معرض "لمخاطر )قرحة الضغط(".  فور الوصول إلى قرار بأن 
 

 ومقد نقالضغط على أجزاء معينة من الجسم.  تخفيف يساعد على  وهذا - وضعهمقليب الطفل وتغيير ت 

وضع طفلكم كل ساعتين أو أكثر تواترا إذا منهدف إلى تغيير  . ضع أذرعهم وأرجلهمعادة تموم أو إطفلك قليبتب

 سنخبركم بذلك في حالة كهذه.  .الطفلك يتحري حظر فيها أوقات لك كون هناتس  لزم األمر.

 

  العادية، وأيضا هذا النوع من الفرشات مختلف عن فرشة السرير  -مرتبة )فرشة( "هوائية" خاصة

يخفف الضغط على جلد طفلكم.  من الجدير بالذكر أن هناك من الظروف ما يجعل الفرشة الهوائية غير مناسبة.  

 سنخبركم بذلك في حالة كهذه.

 

 الجلدتساعد هذه في حماية جلد طفلكم وتكون بمثابة طبقة إضافية من الحشية بين  – الضمادات الواقية 

تساعد أيضا في حماية الجسم ضد اإلحتكاك؛ سنقدم لكم النصيحة المتعلقة بكيفية استخدام الجهاز أو السرير.  وو

 هذه الضمادات.

 

 إذا كان طفلكم يستخدم الحفّاظات أو الحشيات الواقية، فإننا سنقوم  - تغييرالحّفاظة والحشية الواقية

فلكم.  نستخدم أيضا الكريمات بتغييرها بشكل متكرر أكثر من المعتاد لمنع تجمع أية رطوبة على جلد ط

 والبخاخات للحماية من الرطوبة والطفح الذي تسببه الحّفاظة.

 

  يقوم بترطيب الجسم ولكنه خاٍل من  من الصابون عند تحميم طفلكم ألنهنستخدم هذا بدال  -الكريم المائي

إذا كنتم تستخدمون منتجات  جلد. الحّفاظة، ألنه ال يهّيج الالدهون.  إنه مفيد بشكل خاص إذا أ صيب طفلكم بطفح 

 محددة لتنظيف طفلكم، فيرجى أن تخبرونا عنها وإحضار إمدادات منها إذا كنتم ترغبون في االستمرار باستخدامها.

 

 تساعد هذه المواد على حماية الجلد ضد البول والبراز والعرق؛ ويمكن الحصول  - كريم الحاجز أو الرذاذ

 . رذاذعليها على شكل كريم أو 

 
 

كيفية عالج عليكم ن وقترحيس . ة الحالةمعاين الجلديةاألنسجة  صحةفريق فسنطلب من ، جلدية تقّرحاتب مطفلك ا صيبإذا 

المنطقة قد تحتاج ة جدا، نادرفي حاالت  . اإللتئامعلى ضمادات خاصة تساعد  شمل، والتي يمكن أن تحةالمنطقة المتقرّ 

لتقديم في المستشفى إلى فريق جراحة التجميل  وسنقوم بإحالة الطفل، جراحي للمساعدة على إلتئام التقّرحإلى إجراء 

 المشورة في هذا الشأن.
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 كيف يمكنكم مساعدتنا

مبدا "الرعاية التي ت رّكز على وش، نمارس جفي  . سابقا الضغط تقّرحاتتعرض لقد  مإذا كان طفلك الرجاء إخبارنا

كنتم تمارسونها في نفس الطريقة التي م في المستشفى برعاية طفلك واواصلنرغب في أن تيعني أننا ذا وهاألسرة"، 

بالنظر بعناية إلى جلد طفلكم وإخبارنا عن أية تغييرات قد تالحظونها على يمكنكم مساعدتنا إن استطعتم ذلك.   ،المنزل

  .  ومساعدته بارتداء مالبسه هتحميمعند الجلد 

 

عن نقوم بتقليب طفلكم أو تغيير وضع استلقائه، مساعدتنا وإخبارنا، على سبيل المثال، نا عندما أيضا مساعدت ميمكنك

رجى ي  أن تحتك بالجلد، لذلك يمكن  ة أو التي عليها دهوندجعّ م  الالسرير )شراشف( مالءات أوضاع نومه المفضلة.  

 .مطفلكأو تغيير موضع  كيتحريبها عند ضوت

 

الضغط.  اتباع  تقّرحاتيرجى تشجيع طفلكم على التحرك إذا كان قادرا على ذلك، حيث سيؤدي ذلك إلى تقليل مخاطر 

 الضغط.  تقّرحاتنظام غذائي جيد ومتوازن و تناول السوائل هي أشياء مهمة جدا ألولئك المعرضين لمخاطر اإلصابة ب

 إذا كان طفلكم يتبع نظاما غذائيا خاصا أو تحت رعاية اختصاصي تغذية، فالرجاء إعالمهم بذلك. 

 

 

 

أو حول ما  ان لديكم أية استفسارات حول تقّرحات الضغطإذا ك

طلب ال نقوم به لمنع حدوثها، فالرجاء التحدت إلى الممرضة أو

 .صحة أنسجة الجلدبفريق منها اإلتصال 

 

 
_________________________________________________________________________________ 
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