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انی 3999  سخن

مرکز  یتروما ICU در بخش یبستر مارانیدر ب یفشار یکننده زخم ها جادیعوامل ا یبررس

 رانهیشگیاصفهان و ارائه راهکار پ الزهرا )س( یدرمان-یآموزش
 یمنیا حهیمل، یلیخل ترایم، انیگودرز مایس، یاحمد قدم *,ینینائ یشکوه سجادگان(: ) سندهینو

 اصفهان یعلوم پزشکدانشگاه سازمان: 

 aghadamin@yahoo.com پست الکترونیکی:

 

برابر بیماران دیگر است. به دلیل شارایط موجاود در بخاش  8-6زخم بستر مشکلی جهانی است، مرگ و میر ناشی از این بیماری : مقدمه
ویژه، اعم از بی حرکتی بیماران به مدت طوالنی، عدم تغذیه دهانی، عدم هوشیاری و غیره این بیمااران باه شادت در معارض  یهامراقبت

بررسی عوامل ایجااد کنناده زخام هاای  با هدفخطر ابتال به زخم های فشاری قرار دارند که توجهات ویژه ای را می طلبد. مطالعه حاضر 
درمانی الزهرا و بررسی اثربخشی استفاده از چارت تغییر وضاعیت انجاام -یآموزشترومای مرکز  ICU شفشاری در بیماران بستری در بخ

 .شد

تروماای  ICUبیماار بساتری در بخاش  81بر روی  قبل و بعد صورتبهبرای دستیابی به اهداف فوق مطالعه نیمه تجربی روش تحقیق: 
ی براسااس لیستچکبیمارستان الزهرای اصفهان که براساس معیار برادن مستعد ابتال به زخم بستر بودند انجام شد. درابتدا محققان باتهیه 

 لیساتچکارایه شده در بخش براسااس  یهامراقبتپیشگیری از ایجاد زخمهای فشاری و تطابق  ٔ  درزمینهآخرین مقاالت و منابع معتبر 
از بررسی علل ایجاد زخم بستر در بخش موردنظر که عادم  پس پرداختند. موردنظربه فهرستی از علل ایجاد زخم بستر در بخش  رموردنظ

عامل تعیین شد، چارت تغییر وضاعیت هفتگای طراحای و باه مادت یاک مااه از تااریخ  ترینمهم عنوانبهتغییر وضعیت مناسب بیماران 
پرسنل پرستاری قرارگرفت، سپس اثر بخشی آن با بررسی تغییر تعداد موارد جدید گازارش  مورداستفاده 01/00/0328الی  01/01/0328

 شده ابتال به زخم فشاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

چارت تغییار نفر گزارش شده بود. پس از گذشت یک ماه و استفاده از  2 در ارزیابی اولیه تعداد موارد جدید زخم فشاری در ماه آذرنتایج: 
 مورد تقلیل یافت. 2وضعیت موارد جدید گزارش شده در مدت زمان مشابه، به 
 P<./05باساطح معنااداری  نتایج تی زوجی انجام شد، وآزمون SPSSافزار نرمآنالیز آماری بین موارد بروز قبل و بعد مداخله بااستفاده از

 رسید( درصد 82به  درصد 62) معناداری را نشان داد. کاهش
. با استفاده از ایان باشدمیمناسب و دقیق چارت تغییر وضعیت مشهود  کارگیریبهطبق نتاج حاصله تغییر ناشی از  :گیرینتیجهبحث و 
 بستری سود برد. هایبخشدر جهت پیشگیری از بروز زخم فشاری در  توانمیابزار 

یفشار یزخم ها ،یریشگیچارت پ ،یاثر بخش کلمات کلیدی:
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