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

   (الفراش قرحة) الضغطعالج مخاطر قرحة 

المستشفى ةبعد مغادر حدوثها والحد من

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  الضغط(، أن قرحة جوشأورموند ستريت )ندرك في مستشفى جريت 
ستمرار اإل كمالخطوات التي يمكن لومات هذهنشرة المعاألطفال أيضا.  تشرح 

وتفسر  . الضغطفي القيام بها في المنزل للحد من خطر إصابة طفلكم بقرحة 
 في المنزل. حالية ضغطأيضا كيفية عالج قرحة 

 

 ؟ضغطال اتحقرتماهي 
معينة من مساحة ث عندما يكون هناك ضغط مستمر على حدتالفراش(  اتقرحتأيضا باسم  ةالضغط )المعروف اتقرحت

األجهزة الطبية قرحة تسبب بعض  . وضعهمتغيير غير قادر على الحركة أو المعني اليستطيع ألن الشخص  ،الجلد

أو الجبائر.  تتشكل قرحة الَمِعدّية  -، األنابيب األنفيةCPAPالضغط، على سبيل المثال أقنعة أجهزة المساعدة على التنفس 

أيضا أن تسبب لرطوبة يمكن ل، على سبيل المثال، اإلحتكاك بشرشف السرير.  آخر بشيء الضغط أيضا عند احتكاك الجلد

كعب الرجل، الرأس واألذنين،  مؤخرة :األطفال صاب بالتقّرحات عندت  المناطق التي يمكن أن تشمل   .ظهور التقّرحات

 ظة. ا، قاعدة العمود الفقري ومنطقة الحفّ الكوع

 

 دالئل على وجود قرحة الضغط

الجلد  تهتكفي أسوأ الحاالت، ي  .اتبثرتكوين إلى أحيانا تغيرات تتراوح بين فقدان لون الجلد  قرحة الضغط تسبب 

حاالت األشخاص ذوي في  . كدمةب أشبهبالظهور على الجلد تبدو قرحة الضغط تبدأ عميق.  عندما ويتحول إلى جرح 

قد يبدو  . السمراءوي البشرة ذداكنة عند األشخاص  كونولكنها ت ،البشرة الفاتحة اللون تكون المنطقة المصابة حمراء

مناطق ال تتصلب هذهقد و ،هتكيت قد بثور أو وتظهر عليهالجلد اد حجم القرحة، قد ينتفخ حين يزد ". او"تمددالجلد أكثر لمعانا 

 مؤلمة.وتصبح 

 

 قرحة الضغطحدوث منع 

ذا تقرر أن إ قرحة الضغط. ب للتأكد مما إذا كان معرضا لإلصبة هجلدحالة تقييم ب نقوم في المستشفى، مطفلك أثناء إقامة

ة خاصالمعدات ال نجهز كيينبهنا ، ولكن قرحة الضغطيعني أنه سوف يصاب بالتأكيد بفهذا ال للخطر"، معرض " مطفلك

 والرعاية التمريضية لمنع حدوث ذلك.
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 قرحة الضغطب إذا كان طفلكم قد أُصيب
اجراء بسنقوم  . المنزلعند العودة إلى وسيستمر العالج  –معنا  مطفلكأثناء إقامة قرحة بعالج ضغط ال ناسنكون قد بدأ

حسب  هضماداتمن أجل مراجعة حالة جلده وتغيير  يفريق التمريض المجتمع( أو GPاتصاالت مع طبيب العائلة )

 .الضرورة

 

 ا "للخطر"ضإذا كان طفلكم معر
ويمكن أن  . في المنزل للحد من فرصة حدوث قرحة الضغط اهناك مجموعة متنوعة من اإلجراءات التي يمكنكم القيام به

 تشمل هذه:
 

 قليبقد نقترح تالضغط على أجزاء معينة من الجسم.  تخفيف يساعد على  وهذا - وضعهمقليب الطفل وتغيير ت

تواترا إذا أو أكثر وضع طفلكم كل ساعتين مضع أذرعهم وأرجلهم.  في المستشفى، نهدف إلى تغيير عادة تموم أو إطفلك

أفضل الطرق للقيام بذلك. وضع طفلكم في المنزل، كذلك مالتي يتم فيها تغيير مرات العدد لزم األمر. سنناقش معكم 

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

 
 

كعب نوصي بأن تتحققوا من حالة جلد طفلكم بانتظام، خاصة المناطق العظمية مثل  - تقييم حالة الجلد بانتظام

. وسوف سيساعدكم هذا على التعرف على العالمات المبكرة لقرحة الضغط حتى الكوعوالرجل، قاعدة العمود الفقري 

 يمكنكم طلب المساعدة الفورية.
 

للمساعدة في  ®Siltapeأو  ®Adermaتكون قد أعطيت ضمادات من نوع أديرما من المحتمل أن  - واقيةالالضمادات 

 الجسم. بين السرير والجهاز والجلد أو بمثابة طبقة إضافية من الحشو بين  تعمل هذه  حتكاك.حماية جلد طفلك من اإل

.يحةنص ه الضمادات طبقا لما أ عطيتم منيرجى استخدام هذ

النظام  قرحة الضغط. ب أهمية خاصة ألولئك المعرضين لمخاطر اإلصابةب اوالشر طعاملل - متوازننظام غذائي 

تحت رعاية كان طفلكم يتبع نظام تغذية خاصة، أو  إذا . الغذائي المتوازن والسوائل ستحسن حالة الجلد الصحية

 م.طفلكغذائي صحي لنظام اتباع  بخصوصالمشورة فإنهم سيقدمون لكم تغذية،  ةاختصاصي
 

الضغط يخفف وأيضا  ،السرير العادية النوع من الفرشات مختلف عن فرشة اهذ - ةخاص"هوائية" )فرشة(  مرتبة

ان طفلكم بحاجة إذا ك . ةغير مناسبالهوائية  ةشالفر ما يجعلالظروف  من الجدير بالذكر أن هناك من . معلى جلد طفلك

  م قد رّتبت إرسال إحدى هذه الفرشات إلى منزلكم. طفلكب فستكون أخصائية العالج الوظيفي الخاصة ،هوائية ةشإلى فر

تغييرها  منقترح عليكفإننا ، الحشيات الواقيةات أو ظاالحفّ يستخدم  مإذا كان طفلك - الحشية الواقيةو ظةاالحف  تغيير

والبخاخات الكريمات أيضا باستخدام وصي م.  نرطوبة على جلد طفلكل متكرر أكثر من المعتاد لمنع تجمع أية بشك

 .ي تسببه الحّفاظةذالطفح الللحماية من الرطوبة و

 خاٍل من هولكنالجسم رطيب يقوم بت تحميم طفلكم ألنه هذا بدال من الصابون عند نقترح استخدام  -الكريم المائي 

جلد ال رطوبة على ألنه ال يهّيج الجلد.  كما أن المحافظة، ظةاطفح الحفّ م بطفلك أ صيبمفيد بشكل خاص إذا  إنه . وندهال

 الجلد.وصحة للحفاظ على سالمة هو أمر هام كريم الترطيب باستخدام 
 

على استخدامها  ميمكنك . على حماية الجلد ضد البول والبراز والعرقالمواد  ههذساعد ت - رذاذالكريم الحاجز أو 

 المناطق المعرضة لمخاطر القرحة مرتين في اليوم على األقل.
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 قرحة الضغطاآلثار المترتبة على 

 .مقرحة الضغط من غيرهب لإلصابة بعض األطفال أكثر عرضة مضاعفات.  وتؤدي إلىاأللم الضغط  اتقرحت تسبب

اآلثار المترتبة على ذلك سابقا، يرجى مناقشة ضغط م قد أصيب بقرحة طفلك كانإذا  . ضغطقرحة ال حدوثهدفنا هو منع 

  تكم بذلك.ممرضإخبار  فالرجاءمستشفى آخر، أي  أو جوشلدخول إلى ل مطفلك اضطرإذا مغادرة المستشفى.  كذلك، قبل 

 

 

إذا كنتم قلقين في أي وقت بعد خروجكم من المستشفى على أية 

مناطق من الجلد تعتقدون أنها قد تشكل قرحة ضغط، فالرجاء طلب 

( أو فريق التمريض المجتمعي في GPالمساعدة من طبيب العائلة )

إذا كان لديكم  جوشفي  كمكذلك، ي رجى إخبار طبيب المقام األول. 

 .موعد متابعةمعه 
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