
اگر بیمار ی که بستری است به مدت طوالنی در یک وضعیت 

قرار بگیرد و به علت فشار روی پوست یک ناحیه دچار قرمزی 

 یا زخم شود به آن زخم بستر  یا زخم فشاری گویند .

زخم بستر از یک قرمزی ساده در سطح پوست شروع شده و 

 به سرعت گسترش می یابد و به صورت زخم ، تاول تا بافتهای

زیر پوست و حتی تا استخوان بیمار پیشروی می کند مخصوصاً 

در بیماران پیر و افرادی که مرض قند یا دیابت دارند در صورتی 

که متوجه هر گونه قرمزی در پوست بیمار شدید بالفاصله باید 

اقدامات درمانی را شروع کنید چون در عرض کمتر از چند روز 

 برد .این زخم کلیه بافت را از بین می 

این زخم بیشتر در قسمتهایی که تحت فشار است و یا در تماس 

مستقیم با مالفه بیمار است دیده می شود مانند قوزک پا ، 

پاشنه پا، زیر باسن ، بین دو باسن ، مهره های کمر ، مهره های 

 گردن ، زیر آرنج ، زیر کتف

 مواردی که باعث ایجاد زخم بستر می شود :

 تشک نامناسب  -1

 ه خیس و یا تا خورده یا چروک شده مالف -2

هر وسیله ای که در زیر بدن بیمار قرار بگیرد و روی  -3

 آن نقطه فشار بیاورد 

 پوشش پالستیکی زیر پای بیمار -4

 عدم حمام کردن بیمار  -5

 جابه جا نکردن و ماساژ ندادن بیمار -6

 

 

 

 

 جهت پیشگیری از زخم بستر چه باید کرد :      

وز حمام کنید اگر امکان این سعی کنید بیمار را هر ر -1

مسئله وجود ندارد حداقل روزی یکبار همه بدن را با 

 آب گرم پاک کنید .

 روزانه مالفه بیمار تعویض شود . -2

 مالفه بیمار از جنس نخ یا پنبه انتخاب شود . -3

در صورتی که مالفه بیمار خیس شد بالفاصله تعویض  -4

 شود .

 نشود .از مالفه مرطوب زیر بدن بیمار استفاده  -5

روکش پالستیکی به طور مستقیم با بدن بیمار تماس  -6

نداشته باشد و حتما روی روکش از مالفه نخی یا پنبه 

 استفاده کنید.

نواحی که زیاد عرق می کند مانند کشاله ران ، بین  -7

دو باسن ، زیر بغل با آب و صابون به خوبی شسته 

 شود .

بعد از هر بار حمام کردن جهت جلوگیری از خشک  -8

و حساس شدن پوست بدن بیمار را می توانید با 

 لوسیون بچه ، روغن زیتون یا روغن بادام ماساژ دهید 

به محض آنکه بیمار مدفوع کرد تعویض شود ناحیه  -9

 را با آب گرم و صابون بشوئید و خشک کنید.

مز شد بعد در صورتی که در اثر مدفوع بدن بیمار قر -11

 از شستشوی ناحیه آنرا با زینک اکساید چرب کنید

از تا خوردن ، چروک شدن مالفه زیر بدن خودداری  -11

 کنید .

ساعت یکبار بیمار را در تخت جابه جا کرده و  2هر  -12

 ناحی حساس را به آرامی ماساژ دهید 

 از تشک مواج استفاده کنید -13

اول یه تاگر پوست بیمار تاول زد آنرا پاک نکنید و ناح -14

 زده را در معرض هوا قرار دهید تا خوب شود 

اقدامات اولیه در بیماری که دچار زخم بستر 

 شده است :
اولین کاری که باید انجام دهید آن است که اجازه ندهید 

ناحیه قرمز شده در تماس با تشک ، مالفه ، پتو و ... باشد 

ناحیه قرمز شده را در معرض هوا قرار دهید با سرم 

تشو یا آب گرم بشوئید و پماد زینک اکساید به محل شس

 بمالید در صورت پیشرفت زخم با پرستار تماس بگیرید.

 تشک مواج :

این تشک در بیمارانی استفاده می شود که باید به مدت 

این تشک که روکش ضد طوالنی در بستر استراحت کنند 

آب دارد با توجه به وزن بیمار تنظیم شود به صورت 

تیک قسمتهای مختلف تشک از هوا پر و خالی می شود اتوما

 که این کار باعث می شود 

 

 

 مراقبتهای بعد از ابدومینوپالستی 

  درد تا سه روز حداکثر و سپس کاهش میابد که در طی

 این دوره مسکن جوابگو خواهد بود

  برای کاهش درد هنگام استراحت سر را باالتر از معمول و

 بدن را خم نگاه دارید 



  تا چند هفته از فعالیت های سنگین پرهیز کنید .)فعالیت

های معمول ضرری ندارند و استراحت مطلق ممنوع است 

زیر خطر لخته شدن خون در عروق اندام تحتانی را افزایش 

 می دهد (

  11در صورت رعایت موارد فوق امکان ورم طوالنی و مورد 

 وجود دارد 

  کبودی خفیف شکم طبیعی است 

  تازه ) و نه کمپوت آن( حاوی ماده بروملین و آناناس

ویتامین ث است که در تسریع جذب کبودی و ورم موثر 

 است و هر چه بیشتر مصرف شود بهتر است.

 به وفور توصیه  3مصرف میوه جات ، ماهی و میگو و امگا

 می شود .

  ترشح خونابه تا چند روز طبیعی است . اما در صورت

اطالع داده شود )این احتمال  خونریزی واضح و قابل توجه

 از عمل وجود دارد(تا دوهفته بعد 

  درن )در ویزیت روز سوم برای بررسی محل عمل و خروج

 صورت وجود( الزم است 

  ویزیت هفته اول برای بررسی محل عمل الزم است .بخیه

در روز دهم تا چهردهم )بجز موارد خاص ( برداشته می 

 شوند .

 کن است بیشتر شود که طبیعی مقدار ورم تا سه روز مم

است ، با این وجود در صورت درد قابل مالحظه تماس 

 گرفته شود .

  مقدار ورم متغییر و صبحها بیشتر است که با رعایت مورد

 و پرداختن به فعالیت معمولی به حداقل می رسد  2

  روز مصرف نمک به حداقل کاهش داده شو د 15تا 

 ید داروهای خود  را تا آخر مصرف کن 

  مصرف دخانیات تا چند هفته پس از عمل موجب تاخیر

 در بهبودی و افزایش عوارض می شود 

  حقایق مهم درباره مخاطرات ابدومینو پالستی

تصمیم برای انجام جراحی شکم بسیار فردی بوده و شما 

باید تصمیم بگیرید که آیا فوائد این عمل مننطبق با 

رض احتمالی قابل اهداف شما هست و آیا مخاطرات و عوا

پذیرش هستند . جراح پالستیک شما و یا پرسنل درمانی 

در مورد جزئیات عوارض احتمالی با شما صحبت خواهند 

شد که برگه های رضایت کرد . از شما خواسته خواهد 

را امضاء کنید تا مشخص شود که شما نوع عمل 

جراحی و مخاطرات و عوارض احتمالی را کامالً 

 فهمیده اید . 

 

 

 

 یا من اسمه دواء و ذکره شفاء
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