
مالذي ميكنك أن تفعله 
أيضاً ملساعدة نفسك؟ 

حافظ عىل أن يكون نظامك الغذايئ صحياً وارشب الكثري  • 
 من السوائل.

حافظ عىل برشتك نظيفة وجافة.  •

اطلب من ممرضتك أن تساعدك عند وجود أي سلس بول.   •

ميكن أن يساعدك املمرض أو املعالج املهني أو أخصايئ العالج 

الطبيعي أو الطبيب أو أخصايئ التغذية عىل وضع خطة لرعايتك 

ملنع إصابات الضغط.

كيف ميكنك أنت ومقدم 
الرعاية الخاص بك منع 

إصابات الضغط؟ 

إذا كنت يف الرسير: 

غري من وضعيتك كل ساعتني إىل ثالث ساعات، حتى لو كان   •
التقلب صغريا فمن شأنه مساعدتك 

استخدم وسائد ملنع متاس ركبتيك وكاحليك ببعضهام البعض،   •
وخصوصاً حني تكون مستلقياً عىل جنبك 

حاول أن متنع وجود تجعيدات يف رشاشف رسيرك   •

إذا كنت يف وضع الجلوس يف الرسير، احذر االنزالق إىل اسفل   •
فقد يؤدي إىل إصابة يف مؤخرتك وكعبيك 

اطلب املساعدة إذا احتجتها.   •

إذا كنت يف وضع الجلوس:

خفف الضغط بأن متيل إىل األمام، أو من جانب إىل آخر   •
لبضع دقائق كل نصف ساعة.  

قم بتذكري مقدمي الرعاية الخاصة بك: 

ساعدين عىل التحرك
بال ضغوط

nzwcs.org.nz/pressureinjuries

بال ضغوط
برشتك مهمة

كيف ميكنك 
أن تتجنب 
اإلصابات 
الحاصلة 

بسبب الضغط 
يف املنزل

مقتبس من املواد التي طورتها مقاطعات مانوكاو الصحية ومجلس الصحة يف منطقة أوكالند.
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هل أنت يف خطر؟

أنت أكرث عرضة إلصابات الضغط إذا:

كنت تجلس أو تستلقي لفرتات طويلة من الوقت  •

كنت تعاين من رطوبة الجلد نتيجة للتعرق أو   •
سلس البول

كان لديك فقدان الشعور أو ضعف تدفق الدم  •

مل يكن نظامك الغذايئ متوازن وال ترشب املاء   •
بشكل كاف

كنت تستخدم معدات طبية يف مساس دائم مع   •
برشتك.

 أي جزء يف جسمك عرضة 
للخطر أكرث من غريه؟

تحدث إصابات الضغط يف الغالب حيث يحمل 

الجسم وزنك وحيث تكون عظامك قريبة من الجلد. 

إذا بدأت تشعر باألمل يف أي من هذه املناطق يف جسمك فقم 

بإبالغ أخصائيك الصحي.
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 حتى إذا كنت
 يف خطر، 

فإن من املمكن 
تفادي إصابات 

الضغط 

ما هي إصابات الضغط؟ 

عندما تبقى عىل وضع واحد لفرتة طويلة ميكن أن 

تتلف جلدك ولحمك. 

ويتفاوت الرضر بني جرح  بسيط إىل جرح مفتوح عميق يصعب 

عالجه.  إذا كنت تعاين من إصابة ضغط فقد تستغرق فرتة 

تعافيك عدة أشهر.

تُعرف إصابات الضغط أيضاً باسم تقرحات الفراش أو تقرحات 

الضغط أو مناطق الضغط أو تقرحات الضغط. ميكن أن تتطور 

يف غضون ساعات. 

غالباً ما تكون أول عالمة عىل حدوث إصابة الضغط منطقة قد 

تغري لونها وال يتحول لونها إىل األبيض حني الضغط عليها. تظهر 

عىل شكل بقع مييل لونها لدى ذوي البرشة الفاتحة إىل الحمراء، 

بينام إىل األرجواين أو األزرق لدى ذوي البرشة الداكنة.

قد تشعر أيضاً بعدم الراحة أو األمل.


